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Fıstıkçıııııı kehaııeti 

Ahmet Emin YALMAN 1 >' 
Bundan üç >ıl evvel Türkiye·! 

nin dünya strattji dhalarmda 
l'lal ettlji mevki ntydl? En u· 
ıık &öril1Iü, en taralsı:ı ıantla.n 
Amerikan askeri liderleri için 
blle Türkiye, uıun, çok uıun blr 
ltıünakale hattının ucunda bu· 
lunan l'e carp dünyasının müda· 
faa ıahası ba.rjcfnde kalan bir 
ltıtmleketti. l\Iüşterrk dü~manı 
biraz olsun oyalamak '\'e canını 
Pahalı satmak için kendisine bir 
lttl.ktar silih verilmesi uhm.ete 
değ.rdl. Hepsi o kadar ... 
Uzağa gltmete ııe ba<d, biz· 

tat Amerikan kurmay heyetleri 
bıttkanı Gen. Bradley kendi ka· 
lemiyJe yııdığı bir makale ile 
bııııu apaçık dünyaya ilin etme· 
miı ını idi? 

Bugün Türkiye, Avnıpanın en 
'<imli, en IUUrlu, en ılyade ıü· 
•ene JAyık askeri kuvveti man• 
tarasını ıösteriyor. Saldırıcıyı 
•aldınştan vazgeçirmek, harbi 
iinlemek lsllkamelinde Avrupa· 
da en tesirli rol bize feçmlıtlr. 
Karşı tarafın aklını boınıası 

tltticeslnde harp çıkarsa, Türkl· 
~nin hür dünya hesabına en 
bıubkem kale, düşmanı can ala· 
ta.k yerlerden vurmak bakımın· 
dın en faydalı üs ,hlımetlnl gö· 
tereğini de herkes biliypr. 

Bu neticelere nasıl varılmııtır'? 
Amerikanın ve difer mem· ı 

leketlerln birdenbire hakikati 
keşfetmesi suretlle mi? Bayır, 
lenç iktidarın müşterek emnlyel 
d.ivasını azimle, ce~aretle be· 
bhnıeme&i, bütün bozguncu gay
teUere meydan okuyarak ve a· 
lır riskler kabul eder.k Koreye 
i&ker ıevketmt~l bu kapıyı a.;.· 
nıış:tır. Koredekt Türk aı:.lteri, 
ltı.iktarlle öltülmiytcek derecede 
lhöbim \'e Jcat'l roller oynamış, 
'türt mlllf'Unin biriktirdijl yük· 
lek askeri faıilt-Uerln ve ıeli1· 
UrcUR:i şerre mukavrmtt azmi· 
ilin bllr dünva beıabına ne ka· 
dar esaslı bir kttl'\'et kaynatı 
olduğunu, neli<e olarak, h<rkes 
IÖrınüştür. Bu manıarı lı:ırıı· 
•ııtda bizim Jliato'da bir '1ğin· 
h delil, bir ıtesttk 51fatile yer 
•labll<edlmlzi bütiin hür mil· 
lrtıer anlamışlar, mukaı<rmeUer 
hirer blrrr frlte uğramış, Türk_f. 
~t, hem Nato'ya alınmıı. hem de 
dünya emniyet slsleınl içinde 
birinci derecede bir rol oyna· 
llıah llyık görtilmüıtllr. 

.kısa zamanda memleketimf:t· 
de hava üsleri kurularak, te· 
~15 l~kinlarımıı 5:ağlama bal· 
annııs, hata teıepıüp ve tered· 

d_üt içinde bulunan ıarp cephe· 
•ıne karşılık, hür dünya müı· 
ftrelı; emniyetinin cenup ttphe· 
•I •&ilam ve muhkem bir fekli 
•lınıştır. Bir taraftan Yttnan.b· 
~~ ve \'ugoslavya ile lıblrllCI 
0Pıillerl hazırlamak, dlfer la· 

~•itan Ortaıarkta İngiltere ile 

1 lr arada Y•nl bir müdafaa te
h:klılne varmak suretlle .ıste
llıin dörtbaıı mamur bir hale 
'•nulmasına ıırlşllmiıtır. 

llarp ('lkacak otursa, Nato 
'"""ellerini• bize genlı bir 
:•kliye kafilesini emniyetle var· 
b ırı~ l'ardırmıyacıklarına dıfr 
b •ıunlerde Akdenlzde mühim 
... ır rnınevralar ve tecrübeler ya· 
•Ilıııış, kafilenin ıarp sahilleri· 
~ize emnlyelle ulaşabileceği teı 

1 •dUmiıtlr. 

(;•ten haftaki manevralarda 
~ alınan neticel•r, bütün 
~ •to tamlası namına sevinç 
t • llllharla karıılanmata liyık· 
~r. Bugiıne kadar harplerde 
~~au,Yon kuran, elele yürüyen 
ıı:ııı kuvvetlere tesadüf edilmlı· 
it ' fakat harp si1Ahların1n, mil· 

111'1Dellerin bir gerçekleıme va· 
, 1 '" değil, milletıerara<ı em· 
~.~~t •• hakkaniyelin bir nevi 
"' ıı kuvveli seklinde kullanıl· 
dıııı; insanlık tarihi .bakımın· 
nu n Yepyfnl bir gelişmedir. Bu· 
'llııan IDaddl baskısından ılyade 
ıııı ~evı mlnası demlrperde lle· 
tir n derin derin düşündüreeek· 

d lıblrUğt sahasında ılmdiye ka· 
.,_-;t tide edilen netlcel,rin kıy· 
~ .. ini tıkdlr ttmekle beraber, 
latı"n •den gıyretlerln henüz 
1-ın am bir mlnevl temele da· 
ı.,, llııdıtını bltırda tutmak ve 
'llıı,knoksanı tamamlamalı çalıı· 
••ıı ıorundayıı. Bir pollı ku" 
ıı._, 1•ln _tesirli olması, tam mi· 
ı • .,, 1r dütüstrnıu ••hakkaniyeti 
~. kı 1 ~lmeslne bıillıdır. Ne ça· 
•ııı hur dünya Aleminde blll 
~,~eryıllamın kalıııtıları d>
llo k •diyor. Bunlar müsamaha 
'la.p ar11ıanamaı:. Kızıl Moskof 
ııı.,:ry•Uımı, bunlara bakarak, 
ıı,0.Ul•k iddialarında bulunabl· 
ı:ı,,11~e .btkasına müsait bir mi· 
• .,, hm temin ediyor. Garpta 
bt, "Yaltzmın açık ve samimi 
.\aıo lıııftyeye t.lbl tutnldulu ve 
''llııı~ ve Alrlka mllletlerlnln 
~••ı{•ll ve ... ,ısı ktunıldılı 
'llııete •da, Sovyel lslibdadı çök· 

mahkumdur. 
U>evaıııı Sa: 7 Sil: 5 de) 

Resimde, &eç•n haflalti büyük mitingde !lanşal Papagos'u dinlemeye celen muaııam kalaba. 
lık görülüyor. Atlnada bir fıstıkçının seçim neticesi hakkındaki kehaneti ağwlan ağıza dolaşmak 
t"dır. Fıstıkçı cAthens Newsıgazet .. lnln bir muharririne: cBen neticeyi zati evvelden biliyor· 
dum; Papa&os'uıı konuıtutu gece 14 kilo f15tık satmıştım; halbuki Plasliras ile Venbıelos•uıı 

mitinginde ancak 9 kilo fıstık utabildlm!ıdemlştlr, 

Papagos'un ısrarı üzerine 
Kanelopulos kabineye 'giriyor 
Muhalefetin, iktidar partisi ileri gelenlerr orasında boş 

ilk belirtisini göstereceğini iddia ettiği anlaşmazlıkların 
Başbakan önlemeğe muvaffak oldu 

TUNÇ YALMAN 
Bıı&QM 

Alina. 20 - Şimdi muhale! .. 
ti temsil eden EPEK • Liberal 
partisi seçimlerden evvel, •Şa .. 
yet Papaı:osun Birleşik Partisi 
baıa geçerse ~yle olacak, böyl0 
olacak• diye bir takım kehanet· 
lerde bulunmuştu. 

S•rim propaırınd111 Jcab~ h•I· 
lı ikaı etmek \.'C kendilerine rey 
•·erdirmek maksadiyle yapılan 
bu kehanetlerin ikisi ıimdidcn 
az çok doğru çıkacağa benziyor. 
Evveli bu kehanetlerin neler 
olduğunu kısaca hüliısa edeyim: 

rine citimada pyan> aubaylu 
tayin edecejini söylemişti. 

EPEK • Liberal partisi böy· 
le bir hareket tarzının, Yunan 
ordusunu cınilU bir orduı ol. 
maktaıı çıkanp. Papagoıun §ah. 
•i ı:ayelerine hizmet eden bir 
teıtııat luılinıı retireeetiDI ld· 
dia ediyordu. Seçim propaıan
dalarında bu cihetin üzerinde 
terde bulunmuştu. 

L Bizzat Mareşal Papagos, bir 
müddet evvel mecliste, resmen 
ve kal'! bir lisanla, başa ı:eçer 

Kabineye g!rmeği kabul edtn geçmez, Yunan ordusunun bU • 

11 Yine Plastirasçıların iddi. 
alarına ı:öre diğer partilere kar. 
şı cephe almak hususunda bir· 
leşmiı bulunmakla beraber, Pa. 
paııosun partisini meydana ıe
tiren muhtelif cgrupı !ar kendi 
aralannda hiç geçinememekte. 

Kanelopuloı tün liderlerini degiştirlp, yerle. 
~~~..:......:.....~~~~~~~ 

<Devamı: Sa. 4; Sü. 1 de) 

Cumhurbafkanı yarın 
İstanbul' a geliyor 

Celôl Boyar, Salı günü Atinoyo hareket edecek. Dost Yu
nonistonda hararetli karşılama törenleri hazırlandı. Zi

yaret altı gün devam edecek 
.t~u JJoftn 

Ankara 20 - Cumhurbaşka. 
nı Celil Bayar. majeste Yunan 
kral ve kraliçesinin ıeçen hazi· 
ran ayında memleketimize yap.. 
tığı ziyarete mukabele olmak 
üzere 25 kasım ıılı .(ilnil Sava
rona yatiyle İ•tan.buldan hare. 
ket edecektir. • 
Cumhurbaşkanı yarın ak~m 

saat 9 u 5 ıeçe ek.spresine takı· 
lacak hususi bir vaıonla İstan· 
bula hareket edecektir, 

Bu seyahatlerinde Cumhurbaş. 
kanımıza kızı NilUier Gürsoy, 
Kütahya milletvekili Ahmet Gar. 
soy, Cumhurbaşkanlığı umumi 
kilibi Nurullah Tolon, hususi 
kalem müdürü Fikret Belbeı, 
başyaver kurmay yarbay Nuret
tin Alpkartal, diğer kara, deniz 
.-e hava kuvvetlerinden üç ya. 
veri ve muhafız kıtası komuta. 
nı r.Ukat tdeceklir. Aynca Dış. 
işleri Bakanlıtından da heyete 
ıenel sekreteri bllyük elçi Cevat 
açıkalın ile protokol umum mil· 
dür ve muavini k•Wacaklardır. 
Bunlardan baJka, Yunanistanın 
Ankara büyiik elçisi ve refikası 
ile bir Türk gazeteciler ırupu 
da Cumhurbaşkanı refakatinde 
Yunanistana &idecektir. 
Cumhurbaşkanı oalı ınnü saat 

16 da İı;tanbulda merasimle cSa. 
varona• ya çıkacak ve iki muh. 
rip refakatinde Yunanistana hı. 
reket olunacaktır. 

Yunanislandakl proıram 

Türkiye Cumhurbaşkanı Yu· 
nan toprağına ayak bastığı an
dan itibaren her ıitlit.ı yerde 
tam törenle karfllanacak ve böy. 
lece Yunan Kralı Paul ile Kra· 
liçe Frederikanın haziranda Tür 
kiyeyl ıiyare etlikleri zaman 
pbıslanna karşı gösterilen bil· 
yük r(ıımi kabul ve allkaya mu· 
kabele edilmiş olunacaktır. 
Bayırın ikametine Yunan dev 

Jetinin )'eni satın aldılı ve ev· 
velce Baıbakan ve Maliyed Dl
mitriyos Maksimosa ait Devlet 
Konağı tahsis edilecektir. 

28 kasım gecesi, Yunan do
nanmasl birlikleri Başkan Baya. 
rın yatını Egede karşılamak için 
denize açılacak ve yatı Pire Ji. 
manma kadar refakat edecekler. 
dir. Yunanistana vardığı ilk ı•· 
ce; Kral Paul, Başkan Bayann 
şerefine resmi bir ziyafet vere· 
ceklir. Ertesi sabah Bayar Ati· 
na Belediye Reisi Nikolopulosu 
tiyaret edeeek n müteakıben 

Meçhul Asker Abidesine bir çe
lenk koyacaktır. Cuma gecesi Yu 
nan hükümeti Bayırın şerefine 
Subaylar Kulübünde bir ziyafet 
verecek ve buna Kral Paul da i~
lirik edecektir. 

Cumartesi günü Cumburbaşk•· 
nı tariht Korent şehrini geze
cek, o ıece Türk Elçililinde Kral 
Paul ve Kraliçe Frederika ıere
!ine bir ı.iyalet verecektir. Elçi· 
lik aynı gece Grande Bretaııne 
Otelinde bir sua1'> tertip\eyecck
lir. 

30 kasımda Bayar, bir Yunan 
harp gemisiyle Selaniğe ıidip as 
kerl tesisleri ıezecek ve bu ı•· 
birde J.<1zey Yunanistan umumi 
,-alisi, büyük misafirin şerefine 
bir akıam yemeği verecektir. Ba 
yar mütcakıbtn Komotini ,., Zan 
ti tısmında•mevcut askeri tesis
leri ve Yunan ordusu birlikleri· 
nı teftiJ edecektir. 

2 Aralık geeesi Cumhurbaş
kanı Xavalada gemiye binerek 
İstanbula dönecektir. 

Çahşına Bakanı dön 
· şehrimize geldi 

Samet Ağaoğlu Gazeteciler Sendikasiyle bizzat 
ten .as edeceğini ve başbakanın bu hususta 

direl<tffler verdiğini söyledi 
Atina, 20 (A.P.) - DııWeri Zonguldakla tetkiklerde bulu. fettiılerini dinleyerek dilekleri 

Bakanlığı bugün Ttir~iye Cum· nan Çalışma Bakanı Samet Ağa- tesbit etmiJlir. 
hurbaşkanı Celll Bayarın Yuna. oğlu dün sabah Çorum vapurıyle Ay:ıca gaıetecilerle de konu-
nistanı tiyareli için bazırladılı şehrimize gelınişlir:. ~n Samet Ağaoğlu şuıılan ıöy-
proıramı illn etmi~ir. Resmi zi Çalış• > Bakanı oğleden evvel miştir: 
yaret 27 kasımda başlayarak 6 Ça,Iıım.a ve İK.1. Sigortalan mil· •- Yeni vazifeme başlarken 
güıı devam eiecekllr. d"rlerıyle gorüımilf, .. °.ll~de_n memleketin .. b~k __ il' yerlerini 

Başkan Bayan ıetirecek yat sonra d• Çalışma müdurluğü bı- yakı_ndan ıormdı luıumlu ad
için Pire limanında hususi su· nasın~a bir toplantı. y~pmııtır, dettim_. Tetkıklerıme evvela bü· 
rette bir iskele İllja edil'Di~ Bakan toplantıda ışçı mümessil· yuk bır l!tibHI morken olan ve 
lir. - !erini, iı verenleri, Çaiııma mil- (Devamı Sa: 7 Sü { de) 

Amerika Elçisi Mc Ghee 
istifa edeceğini bildirdi 

. ..... 

McKey,BirleşikAmerika SavuI?-ma Bakanı; 
J. F. Dulles Dışişle ri Bakanı olacak 

Truman, Amerikan milleti dış siyaset 
b·ahsiııde yekvücut bir haldedir, ... ~!!!i _.., 

' 

Birleıik Amrrikaruıı yeni seçileıı baıkanı Dwighl Elıienbower (&ağda) Beyaz Sarayda llııkan 
Trumaıı ile ilk defa olarak umumi me•eleler fü.erinde görüımilıtiır. Res\ınde eski ve Jeııl 

başkanlar el sı.luıırken ıorülmektedirleor 

Vaıinı:ton, 20 - Birletik A
merikanın Ankara büyük elçisi 
Georıe Mc Ghee buıün: 

a- Türkiye bir kun·et ve 
kudret kalesi, Ortadoğunun anab 
tan ve en fııla ıuvenebiltce&i
mlı bir müttefikimizdir.• demiı· 
tir. 
Cumburbaıkanı Trumanla yap 

tığı ıörüşmeyi mllteakıp ıazete
cilerle konuşan büyük elç~ Tru
manın Türkiyede tatbik edilen 
Amerikan yardım programlan
run terakki \.'e neticelerinden son 
derecede memnun oldujunu söy 
lemis ve demistir ki: 

•- Baıtan, Tilrkiyenin Orta
doğuda çok önemli bir rol oyıu
yacak durumda olduJu kanaatin· 
dedir. • 

Mc Ghec, istifasını Eiseıı
hower'e sunacağını söylemiş ve 
ı·eni idarede bir 'Vazife alınalı: 
ihtimaline dair konuımak iste· 
memiştir. 

Yeni tayinler 
Nevyork, 20 - General Eisen· 

hower bugün John Foster Dul
les'i Dış İşleri Bakanlığına, Ge
neral 1.lotors firması baık.an.ı 
Cbarles E. Wilaon'u Savunma 
Bakanlığına »e Oregon valli.I 
Duglas Mc Key'i jç İtleri Ba· 
!tanlığına getireceğini illa tt· 
mtıtlr. 

48 firma hakkında 
tahkikat yapılıyor 

1 Eis~nhower diğe.r taraftan bu .. 
1 gün lngiliz Dış işleri Bak.anı 
Anthony Edrn'i, olurdutu Com
modore otelihde öğle yem<ğine 

ılıkoymu,tur. 

5 - 6 milyon tutarında vergi kaçakçılığı yapmaktan sanık 
olarak 18 i lstonbuldo 22 si Bursodo olan bu firmoltuın 

yazıhane ve evlerinde aromalar yapıldı 
Maliye müfettişleri yekunu 5,, olan malı ıetirmeyip başka cins tışlar için fautra kesmedikleri 

8 milyOJı lirayı bulan ve ıerek mal ı:etirdikleri de meydana çık. ve onların yerine ı:elir vergisi
t.tanbulda ve gerekse Bursada mıştır. ne tabi olmıyan küçük esnaf na. 
büyük ilhaliıtçılarm alakası olan Diğer taraftan bir takım ilha- mına fatura çıkardıkları hesap 
büyük bir verıi ve döviz kaçak- liıtçıların ve fabrikaların da Ana. uzmanlannın tetkikleri sırasın· 
çılığına el koymuşlardır. dolulu tüecarlara yaptıkları sa- (Devamı Sa: 7 Sü: 1 de) 

Aldığımız malümata ı:öre bu ______ :...._ __ :._:c._ _______________ _ 

kaçakçılığın dövizle alakalı olan u· -6t ı·a~e mu·· teahhı·dı· 
kısmı bilhassa hükOmetin ithal y _ ---
malları hususunda aldığı son ka. j)dj 
rar üzerine ortaya çıkmıştır. ınahkeıneye ver 

Bilindiği üzere hükQmet son 
aldığı kararla, gümrüklere gelen 
mallan teshil ettirmişti. 

İşte bu teshil sırasında bazı 
ithalitçıların aldıkları lisanslar. 
dan çok fazla mal ithal ellikleri 
ve döviz kaçakçılığı suretiyle ya. 
hancı memleketlerde bloke pa
ra bulundurdukları anlaşılmış. 
tır. 

Bu arada yine bazı firmaların 
ithal müsaadenamele.rinde yazılı 

Şehrimizi ziyaret eden Ame
rikanın Akdeniz filosuna ver
dikleri kumanya mukabilinde 
Türk parası almaları llzım gel· 
diği halde ceman 33012 dolar· 
iık 9 çek alan ·kumanya mUteah· 
hidi Ali Taşkent ile 1882 do
larlık 7 çek alan İsmail Hakkı 
Öztamur ile oğlu Rüknettin Öz
tamur dün adliyeye sevkedilmi~ 
Jerdir. 

Koıniinist aleıiıbı 
büyük «duruşması» 
Çekoslovak Komünist Partisi Genel Sekreteri 
ile eski Dışişleri Bakanı casuslukla itham edildi 

Viyana, 20 - '\Ioskova muba
kemelerindenberi komünist 1· 
lemde yer alan en büyük ıdu
ruşma• buıün Prag'da başlamı~ 
tır. Komünist Çeko<lovak bükfı.· 
metinin 14 sabık kalburüstO lı
deri bugün ttjlme ihanet ve !latı 
hesabına casuslukla suçlandırıl· 
mıalardır. 

Sanıklar arasında Ç<:koslovak· 
yanın eski dııişleri bakanı Valdo 
Clemtntiı ile bir 2am:.nlar 
Moskovanın en güvendiği kızıl 
idareci olan Çekoslovak komü· 
nlst partisinin sabık genel sek· 
releri Rudolph Slans)<y bulun· 
maktadır. 

n.in eski ıenel sekreterj ~ Aza
dan müteşekkil bir muhakemece 
yargılanmaktadır. DuruJtna sıra. 
sındı kendisine isnat edilen •uç
ları kabul elliği Praı radyosu· 
nun bir yayımında ileri sürül
müı;lür. 

Viyanada bir ıslahhanede 
isyan çıktı 

Hldise, dün akşamüstU C. Sav 
cılığı kaçakçılık bürosundan 5 
lnei asliye ceıa mahkemesine in
tikal etmiş ve derhal duruşma
ya başlanmıştır. 
İddianameye göre, Ali Taş. 

(Devamı Sa: 7 Sü: 1 de) 

Foster Dulles 64 yaşındadır. 
Son 10 yıl zarfında, Birleşik A· 
merikanın, her iki partinin tas
vibine dayanan dıı siyasetini ta-
yinde önemli bir rol oynamış
tır. Büyük elçi unvanını haizdir. 
Cumburbaıkanı Trumanm dıı İl· 

(Devamı: Sa. 7; Sü. 1 de) 

Kiralar tasarısı 
Görüşülüyor 

~u.u.I l(uJı~iftMkd .. 

Ankara, 20 - Biltçe komlsyo. 
nu bugün toplanarak Milli Ko
runma kanununun kiralara alt 
hükümlerini tetkike başlamııtır. 
TAdil teklifleri llzerinde görüı· 
:neler cereyan etmiıtir. Mesken 
ve dükkAn kiralarının ıamanlı 
ve tedricen arttırılması encümen 
azalarının ekseriyeU tarafındın 
benimsenmiş bulunmaktadır. Y•· 
rınld toplantıda bir karara va
rılması kuvvetle muhtemeldir. 
Ban azalar da Milli Korunma 
kanununun parça parça tahrip 
edilınesine taraftar iörünmekte
dirler. 

Slansky lsnatlan kabullendi 
Viyana, 20 (A.P.) - Komünist 

Çekoslovakyanın sabık başbakan 
muavini Rudolpb Sumsky bugün 
Pragda baılayan duruşmasında 
kendisine isnat edilen ihanet, ca 
•usluk ve sabolaj 5uçlannı kabul 
lenmlılir. 

Viyana, 20 . (A.P.) - Bu sa· 
bah erken bir saatte 100 kadar 
dlihh gencin bir ıs.labhanedc çı
kardıkları isyanı bastırmak itin 
300 polis teferber edilmiştir. 
Vukua gelen çarpışmallrda bir
çok gardiyan ve en az iki gene: ı 
)'aralanmı~tır. l\tahpuslar mücs
seseni:ı 1Ja11 binalarını atc~e ver
me~e teş•bbUs etmi~lerclir. A
yaklanma ~ırısında kaçrnağa mu 
vaffak 'ın iki genç araştınl
maktadır. Ayaklanma sırasında 
gençlerden bazılarının elinde bı
çak ~örüldütü cihetle ıslahhane
ye bu bıçakların nasıl •okulduğu 

Komllııist ~ekoslovak parti;!- da tahkik edilmektedir. 

Deli - Delinin biri Moskovoya gitmek istemit. 
Zı•c'1li - Hay deli hay!. 
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1 GQN ON YAZISI j 

Kalb çarpıntıları 
Zavaııı blb'... ( y AZAN : °"" kika hacminin 

Ana rahmin 

1 

1 bundın ıpgı 

den itibaren ve Dı•. Keııınl S ~ l ı duımem••i U-
ortalama yırım ffrffC09 fi zımdır. E&er 
ve-ya bır asır ,_ _______________________ _, herhana:l bır se 

ıC.cecek bir ö- heple kalb yı-
mt:.'" bo)-unca durmadan, bir bUytik a:ayretler sarfını icap et4 vaş atmak zorunda iı;e dakika 
dakıxa dinlenmeden çırpınıp tiren hAdls•lerde adalelerimiz hacmini normal miktarda tuta
durmaya mahktım... normalden çok fazla çalışıyor. bilmek için her \·uruşta attığı 

İnsan yapısı olan her motör Adale faaliyetinin artması de4 kanın miktarını 70 santimetre 
dinlenir. Kalafata çekilir. Fa- mek, çok miktarda gıda aarfet- miklptan yukarı çıkarmak ıo
kat Atlıh yapısı olan \o'e kalb mek demektir. Adalelerin artan rundadır. Yahut ak~ine olarak 
dediğimiz motor öyle yapılmıı- faaliyeti nlsbetinde muhtaç ola- herhanııi bir 1ebep (mesel! 
tır kt o ıadece ebedl olarak ls· cakları gıdayı ıür'atle temin kalb adalesinin zayıflaması, 
tirahate çekilinceye kadar çır- etmek için kalb de çalıımasını yahut muhitteki damarların bir
pınıp duracaktır. hızlandıracaktır. Çünkü oralara denbire genişlemesi gibi) bir 
Eğer sağlam isek o işini gö· sür'atle ve muhtaç olduğu gı 4 hal olursa atım hacmi 70 santi 

rürken bizi rahatsız da etmez. daları verecek ve onların urfi· metre mikAptan aşa~ı düıece
Halbuki in~n yapısı olan mo· yatından ileri gelen duman ve ğinden bu SC'fer dakika hacmi
törler ha\.·ada, denizde, karada tortulan atıp ıotürecek olan ni beı litrede tutabilmek itin 
nerede çalı;ırsa çalışsın kafa kan kütl•lerinin bu ııeliı ve gi- ''tlruş sayısını yükseltecoktır. 
ıiıiren bir ııürültü yaparlar. diıindeki sür'ati kalbin hare- Vücutta bu iıi gayet dikkatle 

Biz kalblınınn çarptığını duy Utındaki çabuklaımı temin tanzim eden bir mekanizma 
duğumuz anda çarpıntı var de· edecektir. Halbuki heyecan, mevcuttur. İşte bu sür'atlen· 
mektır. Yani kalb çarpıntısı sevinç, kedor, korku gibi hal- me osnasında hasta kalbinin 
demek, normal olarak faaliye- !erde kalbin fazla çalııması ııddetle çarptığını duyabilir. 
tinden haberdar olmadıj!;1mıı için fizyolojik hiç bir zaruret Kalbin (arptıgını duymak 
kalbin. herhanı! bir sebeple olmadığı halde çarpıntı olmak- itin mutlaka onun gayısının 
tarpl""mı duymamız demek- tadır. artmış olması l"zım gelm~ı. 
tir Bu &ibi hallerde çarpıntıyı Bazan normal ve hatt! normal. 

Biz onu nerelerde duymaytı yapan sebep ıudur: den a$al!ı sayıda dahi olsa kal-
ki .. ? Rande\·u yerinde sevgili Kalbin iki çeşit &inirl var- binin ı;arptığını hasta hisse. 
beklerken. imtihan kapısında, dır: Biri koştuyucu olup ona der. 
bAkim huturunda, heyecan, se4 orthosympathique &inir denir. * 
vinç ve k•der anlarımızda hep Dığeri de frenleyici olup ona Bir de yatakta ikon kulağının 
onun ıiddctle yurdut,unu duya4 da vagus denir. Heyecan gru. icinde kalbin vurdutunu 
rıı. İşin garibi ha::;ta olmadığı pundaki sebepler beynin kabuk duyma meselesi vardır. Bu tan
ıamanlar onun çarpması, hasta merkezlerinden kalkarak ortho· siyon yük!'ekliği ,·eyı damar 
olduğu zamanlardan fazla bizi sympathique dediğimiı sinirin s;ertli~i gibi bir hastalık neti· 
korkutur. orta beyindeki morkezlerinl cesi olabileceği gibi sırf a~abl 

- Ay doktorcuğum, çok çar- tenbih edici bır rol oynarlar. oldu~u da bırçok d•fa ııôrülen 
pıntım var. Bu sinirler üzerinden kalbe şeydir. Bunu ancak hekım an· 

Yahut da: kadar gelen ıiddetli uyandırı- layabilir. 
_ Gene çarpıntım tuttu. diye cı tenbihler kılbi koşturmaya GOrülüyor ki atiz okuyucula-

bize bııvuran hastaların hepsi 'evkeder. İ;te bu fibi hallerde rım. (kalbim tarpıyor) diye 
kallıinden ciddi &urette hasta- deyduğumuz çarpıntının sebe- te!Aşlanmakta mAna yoktur. 
lanmış kimseler olsaydı, kalb bi budur. Çünkü onun ağır h .. ta olduğu 
ha:Ualarının sayısı sonsuz ol- * birçok hallerde aiz ondan ha-
mak ıaz.ım ı:elırdi. patolojik yanı hastalık ••be- berdar olmadığınız halde mf * biyle olan cırpıntıla.ra ee· asabi bir sebeple kalbinizin 

K.alb carpıntılannı umumi- lince: Bunlar kalbin ve damar4 göğ~ünüzde kafesteki bir kuı 
)·etle iki grupta mütalea Iarın hastalıklarının birçokla· gibi tırpındığını duyabilirsiniz. 

etmek kabildir: Biri [izyolo- rında olur. Bazan kalbin duru- Böyle bir durumda kalbinizde 
jik, öteki ise hastalık sebebiyle mu kurtarmak için yaptığı bir hastalık olduğunu vehmedecek 
yani patolojikl.. mücadelenin neticesidir. Batan yerde bir mütehassısa başvura· 

Fizyolojik dediğimiz çarpın- da bizzat kalbin elindeki hu- rak kendinizi kontrol ettirip 
tıiar, kalbde hiç bir hastalı.k lflığın bir i!ade•idir. huzura kavuımanııı tavsiye 
) okken sırf Arızi ve kalbe aıt Durumu kurtarmak dediğim ederim. 
olmayan selıeplerle ve hayalı- ıudur: 
mınn o lnındaki ıaruretler Kalb ortalama olarak dakl-r.m 
do!ayısıyle olan çarpıntıdır. Bu kada 70 defa çarpar. Her dda
ıırupta koşmak, yokuş çıkmak, sında damarlara attııı kan mil< 
heyecan. korku. sevinç ve ke· tarı da (70) küıur arım kadar
der gibi sebeplerle husule ge- dır. O halde dakikada ortalama CMISTE 

flUC.ÜN len çırpın hl ar \'anlır. olar.ak damarlara ıe\tkettiği \ 
Koımak ye dık yokuşlan tır- hıı mllt 111 hesaplamak için 

manmakta duyul.an çarpıntı ile "'70 X 70 l b]llıııak llUınıdır ki 
heyecan ıırupundaki selıeplerle llOOO gram kadar tutar. Demek 
olanları birbirine karııtırmak kalb dakikada beş litre kanı 
doğru değildir. büyük damarlara sevkedecek-

Zavallı Memfş 
Paşa 

VATAN 

Sa hte 
arsa 

evraklarla 
satanlar l 

H A V Ac::1 
~AZIY•~ 

Yeıılköy meteoroloji ı .. 
•ıs1·onundın verilen ım.ttl .. 
mata ıort, ıehrimiı ,.e ci· 
varında hava buıün ııbah· 
l•yln d•nb üstü ıisl! ve çok 
bulutlu olarak ve ölled•n 
ıonralart bulutlu ~ece-k. 
tir. Rüzgirlar ııeııel olarak 
kuzey yOndtn orta alı.ratte 

e~ecekt1r. Hava ııt'akhltn· 
da mühim bir deflfikilk 
olmıyacaktır. 

Tantim ettikleri sahte vesikalarla Sarıye-rde bulunan muh
t•lif arsaları baıkalarma intikal ettirmekten sınık eınUkçi Meb
m•t Ruhi Yurtsever1e Kemal, Kirkor, M•hm•t, Hedıye, l!ak
bule, Nuri, Rece-p ve fsmaıl isimlerindeki ııhıslınn muhakeme
lerine dün İkinci Ağırceta mahkemesinde devam edilmiştir. 

Avukat İsm•t Karabey de, bu dlvada, bm ıahltleri, yalın 
şehadet etmeğe te§vik etmekten sanıktır. 

Avukat İsmet Karabey dünkü duruımada ezcümle ıunlırı 

•Öylemııtir: · 
•- Ben kimseyi yalan şe-hadete te5vik etmedim. Bu dolru 

delildir.• Dun ıehrimlzd• havı H· 
bahl•yin çok bulutlu ve hı
fU yapıurlu olmuıtur, ıon... 
raları bulutlu ııoçmiıtlr. 
Rüz&lrlar kuzey yöndn 
orta ıuntte esmlıllr. Ha
va ııcaklııtı aıımt 15, aı· 
ııırt ın unttırıt derece 
olarak kııydedilmlıtlr. 

Duruıma bazı tanıkların celbi için baıkı ıüne bırakıJmııtır. 
Dig~r taraftan Radıfe isminde bir kadının ırsısını ıit ıah· 

!e foragatname tanzım etmekten aanık Sıdıye, Antranik, İsmet 
ve R•fikanın muhak•m•lorine de dün Üçilncil Afırcezı mıbke
me.siııde devam e-dilmiştir. 

Dünkü duruşmada ıahit olarak dinl•nil•n Rıdif•, böyle bir 
feraiatname vermedıt,ini soylemi;tir. 

Duruşma bazı ~ahitlerin ce-lbi için baskı güne bırıkılmı&tır. 

Beşiktaş D. P. 
Kongreleri 
Hararetli geçiyor 

D. P. Ocak, bucak ve ilçe kon. 
ifelerinın devam etmesi İstan
buldaki iki hiıip arasındaki çar· 
pışmalar tekrar ba~lamıştır. 

Bılhas,. B•şiktaı ilçesinde ya. 
pılan kongrelere ve bunların ne. 
ticelerine; her iki tarafta il 
konıresine &önderecekleri dele
i• adedi bakımından büyük bir 
eh•mmlyet atfetmektedirler. 

Bu cümleden olarak evvelki 
gece Beşıktııta yapılan Sınan 
pasa ocak k:Oni:resi çok müna
kaşalı ve tartışmalı zeçmiıtir. 
Yapılan ••çimlerde ocak ida

re kuruluna Ohannes Varal, Os. 
man Kaptan9jlu, Kemal Tükel, 
Aziz Takay1 Vedat Tunçer, de
legeliğe de Faruk Tansel, Vedat 
Tunçer v0 Kemal Ersoy ııetiril· 
mi$h!rdir. 

NATO'nun 911rgi gemisi 

geldi 

Kuzey Atlantik paktı t•şkill
tının çalısmalarını ıosteren bir 
!ergiyi hlmil •Alz.İYO&• isimli 
çıkarma &em.isi dün aksam limL 
nımızı gelmiştir. 

Gemide mevcut mılzeme ile 
Taksim civarında panolardan 
mij~tkıl bw.atıi kurulacak
tır. Bir ay kadar de\·am edecek 
olan ıergide on dôrt Nato devle
tine ait resimler teşhir edilmek
tedir. 

Bir Amerikalı Senatör 

KÜÇÜK HABERLER 
ORTA OKUL VE LiSE 
ÖGREUIENLERİSIN 
ÜCRETLİ DERSLERi 

Sehrin su 
İş le r i ı slah 
Edilecek Türkıye Muallımler Bırlıgi bir 

çok lıasının mUrıcaati üzerine 
Dün gular iduesinde valinin dün birlik merkezinde toplana· 

baıkanlılındı bir toplantı yapıl- rak 20 sene evvel 2 lira olduğu 
mııtır. halde huı:ün ancak 12~ kuruş. 

Toplantıda şehrin muhtelif tın ibaret bulunan ek ders üc-
5emtlerındeki vakıf su yolları. retierinin feci durumunu belır· 
nın ısllhı, Kayııdal suyunun ten bir müracaattı bulunmaya 
ı·apılmakta olan ikinci isale hat- karar vermiıtır. Hazırlanan ra
tı ile B•yko• vakıf ıularınııı du· por bu;ıiln Bakanlığa gönderıl-
rumu incelenmiJtir. mi$tir. 

Bundan başka Bakırköy, Ha- MISIR ELÇİLİ(;! BAŞKA TIBI 
mldıYokôy, Topkapı., Çengelkri. LO!\DRAYA TAÜN EDİLDi 
yilnde yapılmakta olan halk çeı- Ankaradaki Mısır e!çılıgı baş. 
m•lerinin bir ın evvd yapılma- kltibi Ahm•t Tıllt Londraya 
51 kararlaıtırılmııtır. tayin edılmiıtir. Ahmet Tal1t 

Hilen ıehrin İstanbul cih•tin. buııün Ankara vapuru ile mem
de 366, Kadıköy cihetinde 68 leketimizden ayrılacaktır. 
ç•ıme m•vcuttur. TAMIRİ!\E BAŞLANACAK 

İltanbul aemtındeki halk çeı- OLAN VAPURLAR 
melerinin yıllık su sarfiyatı do· İstinye tersanesinde büyük 
kuz milyon dokuz yüı altmıı 5e· tamiri tamamlanmak ilzere bu
kiz metre mikAp, Üsküdar ve lunan aÜlev• vapuru gelecek 
Kadıköy semtindeki ÇPşmelerin ha!ta servise girecektir. 
sarfiyatı iıse seksen dört bin Bunu müteakip •Suvat• vapu. 
Uç yüz yirmi dokuz metre mi~ runun İstinyede tamirine başla. 
kaba baliğ olmaktadır. nacaktır. 

15 yatındaki katil Önümüzdeki aylar zarfında 

Yakaland ı Şehir hatlarının_ tamire muhtaç 
dıter bazı ıı•mılerı de fabrıkı-

Be~ ılln evvel Sili\Tinin Cayır' 1arı alınarak, yolcuların istira· 
dere kOytinde, HUse~·ın Gürkay. hat ve konforunu ıılhyacak bir 
rıık ismindeki dayısını balta ile hale aetirilecekh•rdlI', 
ılır surette yaralıyan ıs yıaın- iKi ARABA VAPURU 
dıki Behç•t Gür dün şehruniz- TAMiRE ALl.NDI 
de yıkalanmı1tır. . Ş•hir hatları iıletmesinin ıDe-

Behçet hakkında takibata baı. rince• araba vapuru ile <Kalı-
lınmı~tır. mış• vapuru büyük tamirleri yı-

lki Amerikalı mütehassıs pılm•k üzere Haliç tmanosine 
Kalbin mutaddan fazla iş tir. Buna (kalbin dakika hac

yapmasını icap eUiren koimak mi) denir. Ve her defasında 
veya dik yamaçlara çıkmak bA- attığı kana da (atım hacmi), 
di.sesi, kalbde çarpıntıyı ıu se· bir dakikadaki ~'tlruş sayısına 

l u yıl evvel buıun, 21 ka· 
sım 1808 de Arnavut geldi geldi 

alınmı1lardır. Bunlar önümüz.. 
d•ki bahara kadar esaslı ıekil
de tamir edileceklerdir. Memiı Paşa sadrazam ol· Birleşik Amerika Temsilciler Unicep teşkllitına mensup iki 

heple doıurur: da frekans yani ıür'ati denir. 
Koşmak veya yamaçlara tır· Vücutta kan deveranının nor4 

muıtu. Al•mdar Mustafa Pa· :lleclili Adal•t Komit'5l Baıka- Amorikalı mütebauu Mr. Sabı. DE)llR ŞİLEBi 
ISKENDERUNA Gtrrt ıanın ıehadetl ile duruma nı ve Nevyork mebusu :a.ır, En· ne ve !ıolr. Hill dün şehrimize 

hlklm olan bllerl tüph•lon· n.nuel Celler ve eşi diln sabah ııelmişlordir. Denizyolları iıletm .. ınin <De. 
dlrmemek için sadaret mı· uçakla şehrimize gelmiştir. Amerikalı doktorlar Ziraat mir• şilebi, Akdeniz i~kelele-rin. 

kk d 
kamını ıilik bir ıah•iyet a· Avrupada muhacor•t m•vıuu BakınlıQı !le pastôrize süt mev- de birik•n yüklori almak üzore 

Lliiklik inkilabı ha ın a ranmağa baılanmııtı. Devrin etrafında tetkikler yapan Ame- zuunda t•mu etmek üzere dün dün İskenderun hattına haroket 
bir beyanname padişahı Sultan lklncl Mah· rikılı mebus memleketimizde ıkıam Ankaraya hareket etmiı- etmI~tir_. ______ ---· 

mut: mültecilor meselesiyle. karıılıklı !erdir. lk" 1 h.e.d" • 
Eski felsefe ö~retmenlerin· _ Öyle bir v•zlr Uzımdır ı yara ama " ıseıı emniyet programının iıl•yiı tar. A merika Tica ret Bakan 

den avukat Faik :Muzaffer AmaG ki, adı sanı m•çbul olı. zını tetkik edecektir. Yedikule gazhınesinde ma 

manmak, d•nizde yüzmek gibi mal devam edebilmesi için da-

B ir sanık 

ltliııarede 

Defterdar 
Fabrikasında 
iş ihtilafı 
Sümorbınk D•ftordar fabrih· 

sının iplik 1malltında çalışan if
çi!erle idare arasında ihtillf çık. 
mı~tır. 

İhtillfın sebebi, ıimdiyı kı· 
dar üç posta halinde çalışılan 
iplik daire.sindeki imalltın azal
tılmasını karu verilmesi ve bu. 
rada çalışan işçılerd•n yarıya 
yakın kısmının baıka servislere 
naklinin düşünülmesidir. 

iplik dairesind• çalışan Jşçilor 
e-n )'ilkse-k ıaıt ücreti aldıkların. 
dan başka dairelere verilmele· 
rini protesto etmişlerdır. 

fsçi mümessilleri ile fabrika 
arasındaki ihlıllfı hall•tmek üze
re Sümerbank umum müdür 
muavini Fazlı Turıı•Y Ankara. 
dan ı•hzimıze ıı•lmiştir. 

Kimsesiz socukların 

terbiyesi 

Memleketimizde kimsesiı ve 
terbiyesi zor çocuklar üzerinde 
tetkiklerde bulunan Amerikalı 
mütehassıs profesôr \Villiams 
Kvaraceus Ankara körler okulu 
müdilrü ile birlikte ı•hrımize 
&•imiştir. 

Profesör ~ehrimiıde bu mev. 
zudı tetkikle-r yapacaktır. 

Yakala nan esrarkeı ler 

Dede namiyle maruf !\hıı;a Ca
kadının esrar tekkesi haline ıe
tir~ıği Galata Kem•raltı cadde
~i 76 numaralı evine dün ıaat 
14 te yapılan baskın sonunda, 
Df'de ~lu!ia; İn;::ıliz Hayri ve 
Mehmet Ali Erkin isimlerinde. 
ki arkada$1ariyle esrar ;nargile.si 
hazırlarlarken suçüstü yakalan. 
mışlardır. 

Ele geçirilen esrarlı tömbeki 
\.'e tütünler milıc;adere E'dilmiş, 

sanıklar hakkında takibata baı· 
lanmıştır. 

Bir talebe makine 

al tı nda ezildi 

Sultanahmet Erkek Sınat oku. 
!unda, 3 ton atırlığındaki bir 
plany1, makinesi talebeler tara· 
fından ıtöl~eye nılcledilirken. 
düımüıtür. 

Makinenin ıltıncla ı kalaıı I•· 
!ebelerden Ercan Erdinçer eıl
lerek ölmüptür. 

Hldise bıkkındı tahkikata baı. 
lanmıştır. 

Bir iwçi n in gözle ri 

kör o ldu 

Ü.küdar Paıa limanı caddesi 
39 numaralı Tilrk P•trol ıırketi 
deposunda, bozuk bidonları ta. 
mir eden Salih Sular. kaynak 
yaparken bir bidonun inhlAkı 

neticııosinde ılır surette yaralan. 
m15tır. 

tarafından milletvekillerine hi- Demişti. Sebebini ıoran Mr. Celler otuz kauma kadar Yardımcıs ı Anka radan b•kliy•n arabacı Adnan Nerııoy, 
taben bir beyanname yayınlan~ yakınlarını da; memlt"ketimizde kalacaktır. ile arabacılar kAtibi ?tlustafı Po. 
mııtır. Bu bennnamede. lliklik - Meırebinl örenlnc•Ye geliy o r lal ar11ında çıkan kavııa sonun. Yakalaııdı 

Ayni zamanda &:özleri de ya· 
nan Salih hastahaneye kaldırıl
mış ve tahkikatı ba~lanmıstır. 

TAKVİM --"J 

Balıkesir, 20 - Bundan bir
kaç (tin önce Ankarada Diyanet 
İşleri dairesinde bir memuru bı
çaklı yarahyarak ~açan Kızılca· 
hamamlı müeuın lbrahim Tele
men, F:dremitin Göre köyürıpe 
yı1calanmıştır 

ini:illbının 2~ Jnci yıldönümil kadar vaıiye-t durulur, o ıa· Amerikan Ticaret Bakanı yar. da, rı.tustafa bıçakla Adnanı ağır 
niln kutlanması için ' clise bir mın bir müdebbir vezir bu· M E V L 1 T dımcm Mr. Schneider ve bera· surette yıralamııtır. 
kanun teklifi y;ıpılır .ı öne sil· !uruz. berindeki heyet bu sabah Anka· Yaralı Cerrahpa•a ha•tahane-

1 k d · k" b ı ti ilk k Sevgili eşim ve babam, , rü ere enıyor ı: Ceva ını verm ı · a · radan ı•hrimize gelecektir. •ı·ne kaldırılmıı ve suçlu yaka-
( 1 ı 1 Prof. Y. Mühendia .Bugün !&iklik prensibi aley· a gel•n 1• m M•m ı o muı· Mr. Schneidorln buııün bir Janmııtır. 

hine i$1enen suçlar sayısının tu. E\·vel.i l·eıirlikle sadaret MUHİTTİN ETİNGti'nUn basın toplantısı yapması muh- Bundan başka evvelki gece 13• 

cumhuriyet rejimi aleyhine iş- kaymakamlığına tayin edil· temeldir. at 24.15 malarında Mecidi•e. 
1 k · ·- b ü d vdatının 40 ıncı ııününı ' !enen suçların sayısı 1 • mu aye- mış, uç eı g n sonra 1 Ad lı"yeden bir su•lu köy Karkuyusu sokak 55/1 nu-

k d d k ·h ·· h · u lfrllmlıtı tesadilf eden 23.11.1952 pı- • se edilemiyece erece e ço mu ru umay n · · marıda oturan Fethiye Çetinbas· 
olmasının sebeplerinden birisi Zavallı Meml1 Paıa neye zar aünü Teşvikiye Camiin· f irar etti lar dı, arılarında çıkan JP(im-
\·e belki de birinci~i. lliklik in· uj:radıjlnt 1•$ırmı'5tı. Otuı de ikindi namızını mllte- Dün sabah adliyeye ıetirilen ~izlilc netice~inde mPtre-si Hasın 
klı 'bımıza karıı 24 •ıldanbori ••klz gün bu makamdı ka· akıp mevlidi şerif okun•· d • . . d 

!1 KASIM 1952 
CUMA 

AY 11-GÜN 30-KASD! 1~ 
RUMi 1368 - KASUI 8 
HiCRi 1371 - Rebiülevvel 3 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞA\I 

YATSI 
!'l!SAK 

Vasall 
06.53 
12.00 
14 31 
16 46 
18.22 
05.12 

Ezani 
02.06 
07.13 
09.44 
12.00 
01.36 
12.25 • ' ı b d t Necmi Altın •• ısmın e bir Günaydın tarafındın bıçakla 

ri 1 d ki t t b 1 arzu edenlerı·n ••lm•lerı· eroin ııtıe:ııı ur uncu ı tn e. ıtır surette yırı anmııtır. ~_österdlğimiz allka<ızlıktı.r.. lan ~lemls Paıa, rütbul ıe· cağından ıkra ı, os ve d" d.. .. k t h 1 
9 nı·san 19.•3 tarı·hı"nde lıAiklik a ın ı an ıonra ı an u · • . . ~ ., d ki 1 1 rica olunur. lllarındın firır etmıatır. Yaralı tık yardım hastahane. G1ı,,t_,,.,;,. ıll•ulırilı" 11on ı-• 

,,............ . 

P!llJl;aıııı 
Nası 1 bitecek~ 
A merikan1n yenı cumhur· 

başkanı Eisenhower filli 
o1arak hl'nÜ.Z iş baıına a:eç· 
memekle beraber, Amerika 
ve İngiltere de,·1et adamlı· 
rıyl• görüşm•lere gtrlıtı. Bu 
görüşmele-rde bahis mevzuu 
edilen me~elelerin ba$tnda 
Kore meselesinin çıkmazdın 
kurtarılması, yani Kore hır· 
blnr bir son \'erme taresinin 
bulunma51 geldiği sanılıyor. 

Briyle olması ihtimali de kuv 
vetııdlr. Zira yeni devlet baş
kanı setim kampanyıısı aırı· 
11nda, Kore işini hallf'doce
ğinl söylemlı, hatıl bu tı 
için Koreye gitmek nlyetııı.
de bile oldullunu açıklamıı· 
tı. 

Kore harbine bir son .. rıJ 
leblllr mi, verilebilirse nasıl 
,·trlllr. Bu husu~ta hentiı 
hiç kimse kat'l bir hüküm 
l·erectk durumda delildir. 
l'alnız Kore harbini bitir
mekle Amil olaca&ı ıanılan 
hali e~as noktalar malftm· 
dur ki bunlardan başlıca iiçu 
ıudur: 

1 - Korede mütareke ya
pılabiliri bir seneden fazlı 
bir ıamandanberi bir netice 
lermiye-n mü.tareke ıörüt· 
mele-rinde bir uzlajma ıar4 

tıyle. 

Z - Kore harbi kısaltıla
bilir; kızıl1ann harrkltını 
kolayla~hrmağa yardım edtn 
J\lançun·a üsleri bomba1an· 
mak e;ırtıyle. 

3 - Kore harbinde Ame
rikan ordusunun ytikil hafif. 
ı,tilrbilir; orada harbi de
vam e-ttlrme-k l~l Güney Ko
re ku\'\·etleri)·le Formosı

dakl mlUI Çin kunellerlne 
del·redi1mek şartı~·le. 

1Uütareke ihtimali, bilindl
il gibi, tam bir çıkmazda
dır. Zira SoV)·etlor Birl!ğl 
\'e dolayısıyle luul Çin, Bir4 

leıın.lş Milletler •lind•kl 
esirlerin, istemeseler dahi, 
zorla memleketlerine iadesi
ni istemektedir. Blrlrımlı 
J\lilletler ve bilhassa Ame
rika buna asla yanaşmamak· 
tadır. 
Şu halde gerly•, buıünlor

de ıık sık bahis mtvıuu 
edllm•ğe ba,Iandılı görül•n 
dlğor iki lhtlmıt kılmakta
dır: J\lancun·anın bombıtan
ma51: milli Çin kun•tl•rin
den f;ış!falanma. 

:.ıan('uryanı:n bombalanma 
51nı' ilk olarak General Jlfac 
Arthur zaruri görmüı, fakat 
bu mtılılyim karşılanmıyarak 
general vaıJfesinde-n alınmıı
tı. 

~ııııt Çin kuvntl•rlnln 
Kore harbine ı iştirakin! de 
Çan - Kay - Şek ortaya ıt
mı11 fakat bu da mülAytm 
bir kar,ıhk bulmamı~tı. 

J:ise-nhower'Jn faaliyeti, 
- mütareke ihtimali ptk ıa 4 

yıl olduğuna göre- diğer llrl 
lhtlmalden hangisine matuf
tur! Yahut da, billnm!yen 
daha ha,ka hal çare:leriyle 
mi ilgilidir! ... 

Bu hu•ıısta şimdilik bir 
ıey ıö:ı·lenemeıse de Ei~f'n 4 

hol\-·er'in del'let ba,kınhğını 
flill olarak f"le atrtığı ııman 
tesirlt harekete gccmek üte-
re ,tmdiden hazırlıkl ara ceç· 
tl~i muhakkaktır. 

Ehıenhower'ln Kore harbi 
için bulduğu veya bıılmağa 
Çılıştılı ı;are veya çareltrin 
nrler olduğunu ısıl o zaman 
anlayacağıı. 

Sadun G. SAVCI 

ON KET.İlllEYLE 
Barem t~i e1e ıhnmıf ... 
Ele alınabilir bir hale ıe· 

tiri Ur inşallah! ... 
TATLISERT 

Sanık İbrahim Mdiseden •on
tı bu köye k.açmıs ve köy cami 
hoca!ına misafir olmuştur. An· 
cak, diln ezan okumak üzere ir
tifaı pek fazla olmayan köy ca
mit minare.sine çıkmıı, sanığı gö· 
ren köy muhtarı gaz•telerdekl 
rrsm.ınden kendisini tanıyarak 
dorhal yakalattırmııtır. 

ı"nkı"l'bımızın 2· .ı·ncı" '"ıldo"nu'mü 1 an uıa aotırı mıı 1' ı b •• . k ld l k J ' • ·- • ıı1 J ~ TÜLBENTÇİ E$1 ve oıtu Suç unun aranmasına a~an- ıme ı ırı mıı ve ıı:an su(· "'-'"' ,,, a11 ... ,., a"1""uı" 

nü idrak edeceğlL ~;:;;;;:;:;;::;;::;;::;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;m;ı;ş~tı;r·;;:;;:;;:;;:;;:;;;;;;;;;;;:;;~'J~u;n:u:n::•r:a;n:m:•:•:ın:a~b;•~ıl~a;n;m;ı~şt;ır;·~:;~"~'·~··~··~~~··~·:;:;:;:;:;;:~~~~~~~~~~~~~ Atatürkiln hltırasına ve lnki· 
Uplar rejimine bağlılığından as 
la şüphe etmediğim siz millet· 
vekillerinden rica ediyorum: 

Pamuk piyasası 

'iiffikçe düşüyor 
J. ıttı:dofw J.14'rıtı 

Uiklik lnkıl1bımızın hiç ol
mazsa XXV. yıldönümünil Uyık 
oldulu önemle milletçe kutla· 
mamız için &erekli bir kanun 
teklifini hemen ~Iecllse sunu-
nuL 

Ankara, 20 - P•muk piyasa· (Uiklik inklllbımızın 25 inci 
il horglln blru daha du;mekte yılını kutlama kanunu) nun in· 
,. bu dilşUı mUstahsiıt derin de r in 

4 
.... dil kt d" kıUplar rojiminl, en ıiddet ı ce· 

r uşun nne e ır, . . il ıa mile).'}idelerinden daha iyi 
Pamuk satıcıları bu dilıüı n koruy•cağındın emin olıbilirsi· 

müsebbibi olarak ıhracatçıları n·, 
l b 

ı .• 
a:Ostermektr, ihracatçı ar ise u· 
nun doğrudan doğruya Tarım Sa Komünizm propa9andası 
tış Kooperatiflerınde olduğunu 1 k 1 d 
ll•rl ıilnncktedirler. Böylece kar y apan ar ya a an ı 
ıı!ıklı ithamlar denm ederken Bakırköy Kartaltepe Tilrk men 
ıatıcılar e11eTindekl malı satıp sucat ve dokuma fabrıkasınm 
satmamak hususunda tereddüt 
reçırmekte ve borsa altüst ol
maktadır. ---

lngiliz Büyük Elçisinin 

temasları 
B\UWi .llW'ı11Mı1tNfzdnı 

Ankara 20 - lngiliz büyük 
detsi Sir Aleksandr Knoks Hrlm 
bugün öğleden evvel Dıı!şlerl 
Babnı Profesör Fuat Köprlllil
yü öğleden sonra da Ba,bakan 
Adnan ~tenderes:i mak:1mLırıc.da 
r:iyaret etmiş ve uzun müdJft gö 
rıısmüıttir. • 

Slyasl mahfiller İnııiliz büyük 
elçisınlıı bugünkü temaslarına 
fevkalid() ehemmiyet vermek· 
tedirler. 

dokuma kısmında çalısın Kemal 
Öztek ile S•her ısimlerindeki iş. 
çiler, kumaş toplart üzerinde ya. 
pııtırılan etiketlere orak, Ç•kic 
resmi yaparken yakalanmışlar· 

dır. 
Suçlular hakkında takibata 

ba~lanmııtır. 

Zengin 

olamazsın ız 
Zengin olmak içın fırsatlardın 

istifade etmek Uzımdır. Garanti 
Bankası size yılbasında yUzbin 
lirı kazanmak fırsatını veriyor. 
Derhal hesap açtırmak üzere a:i· 
~elerinden iz:ıhat isteyiniz. 

- Mühim bir ıey ıni! 
- Evet. 
- Otur bakalım. 
- Hayır. Oturamam. Sizin 

kar;ınızda oturmak artık be. 
nim haddim değil. Ancak diz 
çökerek kanusabilirim. 

Delphine •lind•ki iıl bırak· 
tı ve kardeıine baka kaldı. 

Odada üçünden gayri kimse 
yoktu. Etrafa yayılan •laca ka· 
rınlığın ıinıi &ölgele-ri her ye. 
ri sarmıştı. Garip bir sessizlik 
içinde hareketsiz bir halde, 
ilçU de olduğu yerde dona kıl. 
mış iibi idiler. Ned•n ıonra 
Dominique: 

- Hıydi konuı! dedi. 
Beatrice'.in her tarafı titri· 

yordu. Bir yere tutunmak i~in 
elini uzattı. Fakat yakınında 
hiç bir eıya yoktu. Titremek· 
te olan ellerini kavu$lurdu ve 
boğuk Mr •esle ıu sözleri söy
ledi: 

- İki ıün evvel Albin Mon. 
nier'nin ölüm haberini aldım. 

Kardeıleri hıç heyecan CÔ5· 
termedıler. Duyac•klm başka 
bir haberin k•ndilorlnl daha 
çok te!Aşa ve yeise düıüroce

ğine emindiler. Dominique so. 
ğuk bir eda ile sordu: 

- Bunu nered•n haber al
dın? Post.acı bir haftadır eve 
uğramadı. 

- Köydeki postahıneı-e mek
tup ııeldı. Öteki mektupları 
da po~t restanttın alıyordum. 

](mzasız )\\efıttipku~ /" 
YAZAN~~~ ÇFVİT<EN' ~-A-.E~ 
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marladık kardeşlerim. 

Bütün bu sözlerden sonra yi. 
ne ayni kat'l ve metin eda He 
tbeni affedinit• dedi. Alnını 
yere sürdükten sonra kalktı 
ve odadan çıktı. 

Aradan korkunç dakikalar 
ieçti. Lo; odada birer hayai•t 
ıibi duran iki karde$ten bir 
tanesi o kadar insafsız değil· 
dı. Delphine yerinden kalka· 
rak kapıya doğru gitti. Fakat 

Bunu da öyle aldım. Her ıeee onun odasına zidi· post restanttaki adresi vtrmi5. hiç kimse bilmiyecek. Hiç kim. Dominique romatizmadan çar· 
Dominique hayret içinde idi. yordum. Gelmem için o kıdar Benim ke-ndisine bakan hasta ıe lekele-nmiYecek.. rı.tadem ki pılmıs b3cak1arından umulmı

Sual ıoracak hali yoktu. D•l· yalvardı ki dayanamadım ve bakıcı oldutumu söyl•miı. Ve Albin oldil ben de ol•c•aım. yıcak bir sUratle ondan daha 
pbıne illa karııtı ve ıordu: ıııttım. Odamdaki ışığı yanık şayet tnıına bir fellket ııele- Unutmak !hım. Beni ve hor atik davrandı ve kapıya daha 

_ öteki mektuplar nı de. bırakıyordum. Delphine de be. cek olursa o adrese bana ha- şeYi unutmanızı istiyorum. evvel ulaştı. Anahtarı ı;evirdi, 
mek~ nim aec; vakte kadar çahıtıt:ı· ber \'erme!iıni rıca etmiş. Yalnız beni dua1arınızda anı. kapıyı kilitledi ve anahtarı ce· 

_ Albin'in bana yazdıtı mı ıanıyordu. Albin'den ayrıl· Adamcağız da bana oğlunun nız. Evet! Yalnız dualarınızda .. bine kr.rdu Sonra sürüne sil· 
mektuplar .. Gitti ıideli onun. mak beni harap etti. Adeta ölüm haberini verdi. Bununla Bu a:eceden başlıyarık dua rtine zeri &eldi \'e koltuğa otur· 
la me-ktuplaşıyorduk. Ben de hasta oldum. Istırabın en bü. beraber benim iı;in artık ha~ etmeniz lAıım. Odama sabah· du. 
ona yazıyordum. O da bana.. yütilnU, tn derinini ondan ay. yattı her şey bitmiş demektir. tan evvel &akın airmeyiniz. Delph!ne aeabeyinin bu b&• 
He-r iece odama kapanıp yap· rılırken hisıct:nış oldui:umu O kadar ıstırap çektim ki ar- Simplice on be' &iln izin alıp reketine itiraz etmeğe cesartt 
tığım bu idi. Delphine sana hl· sanıyordum. Mderse o hiç bi r tık Y•ı•mağa tahammülüm yok. ~ocuklarına gitti. Evde üçil- edemedi. Yalnız kilitli kapının 
kiye yazdığımı ve onu dı bu şey deJilmiı. Asıl ıstırabı Fakıt siılrri 01dü~ilm için çok milıden ıayri kim~e yok. Üç önünde yere yıkıldı. Yarı diı 
akşam siz.Jere okuyacağımı söy. onun ölüm haberini alınca meyu-'ium. Pek kısı bir zaman hlkim ve bir mahkıim. Emin çökmüş yarı çömelmiı bir va· 
i.em:ştim ya .. tşı.t hikiyem bu.. duydum. Artık benim için he-r için bile olsa yanınıtda bu hal. olunuz ki bu üç hüküm vcrn. ıiyette hareketsiz bir halde kıl· 
İki kelime ile anlattım. Fazlı sey bitti. Her ıey! Sizlere bu- de yaşıma2a mecbur olduğu- cek in~an ara5ında kendisine dı. Gece vakti, uzun .saatler bö:Y 
ta!silAt vermele lüzum yok. nu söylemeden ölmek istedim. mı ilzüliiyorum. Rica ederim en ağır hükmü veren ı~ıl suç- lece iPC::tl. Pencere açıktı. Kı· 

Sonra titreyen eJlerini da. Fakat sonradan doktor beni bana hic hir se:ır s;öylemeyinit. ludur. ranltkt• gece kuşlarının çıAırıf" 
ha sıkı bır $ekilde iavustura· muayene e-der de halimi anlar Çünkü söyl,.~ecek sOz yok. Beni ınladı4ınız, ve sözleri· tığı duyuluyordu. Ağaç dalları· 
rak illve etti: dıye vaz a:e-çlim. Size her şeyi Bana sakın bir ~Y söyleme- mi tısdık ettl~iniz için Sİ!fl' te- nın hışırtısı arasında horoıla· 

- Albin'i burayı ıtmınız söylemeği daha doğru buldum. Dominique. S~n de söyle-me şekkilr ederim. Bir tık ketime rın i~ ötüşleri yük~eldi. F•· 
için size rica etti&im zaman Suçumu utanarak itiraf ediyo- Delphine. Bu anda ikınizin de bile sırretmel.ıJ:inize memnu. kat ikl cesede benziyen bu iıı· 
onunla sevişiyorduk. Berıber rum ve Heni affetmeniz iı;in ıklındın ıecrnleri biliyorum. num. Sakın hiç bir f"Y si\:ı·Jp. sanlar yine yerlerinden kımıl· 
olmak istiyorduk. Nekahet dev· yalvarıyorum. Ben i•b•yim. Ail•miz, hımurnmut. ıor•fi- m•yin, Allahaı•mırlıdık. YU. damıdılar. Şafak söktü. GU1' 
resini birbirimize yakın olarık Bunu on beı zün evvel ınlı. miz, mızimit diyeceksiniı, ben ıüme de bakmayınız. Sire veda I$ığı yüzlerine aksedince ne k: ... 
geçirebilmek için bu çareye dım. Evvelki ııün de sevgilimin d• sizin kadar bunları bıliyo. ederken bakıılarınızı gönn•le dar bitkin oldukları meydan• 
baı vurduk. Bu fikri o v,~e,:.rd:::i:.. _o::,:l:;:d:;:ü:,l::,ün::;ü:;_o::,:ıır~e:;n::,d:;im;,:,·;...:B:;:a:;,b;:a::;sı::;n::a_.:,r::,um:::,;,. ,;F:_a::;k:;a::,t...,;i:,:ıl;;:e:,::d:;:it:;i:;m:.,:ııü;;:::n::•::,h;.ı _ ;,;t a::,h; :a:;m::,m::,u:;,l~•:;:d:;;e:;m;;:e:,::m,:;·.,;;A:;,ll:;a::;h::•;:ıs:;,- .•;;:ı:,;;k,:;tı:.. ____ .;t~A::,r,:k;as;,:ı~"ar;;..)-
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1)-f.Ş'Polıti&A 

·Kore' de 
Güney Afrika ırk kanunları Harbe son 

Verilebilecek mH 
Yazan: E. T. incelenecek f 

Dünya me"eleltrlnin çabuk l't 
J.~to"" ,,.4 l'r~ıı 

sal:lam bir surette hallrdi
ltmemesinin tilrıti türlü ~bep· 
leri \"ardır. Bunların ırasında 
ilah devletleri arısındaki anlı
ıımımaıhldıra da büyük pay 
ayırmak Jlıımdır. Bu devlttJer, 
esaı hedefte birleşmekle bera· 
bor, buraya varmak için takip 
tıdllmeıl icap eden yolda birbi· 
rinden ayrılıyorlar. Birleşik A· 
111.eri\a, 1ngi1tere ve Fransa ara· 
•ında mühim meselelerin çoğun· 
dr lhtllılf vardır. ihtilaflardan 
biri Kore meselesine flairdir. 
kore harbine son vermek için 
rıasıl bir )'Ol tutmalıdır'! Ame
rika ile İngiltere bu hususta bir 
türlü anlatamıyor. 

* Yunan Başbakanı Papa
gos günlük bir emir ya· 
JınlıJarak l·unan ordu
sunun siyasetle mt!5KUl 
olmama~:nı emretmiıtir. 

XeTyork 20 - Birlesmiş Milletler özel siyasi komitesi bu· 
gün güney . .\frikanın muhalefetine raii;men bu memlekette mer'i 
ırki tefrik kanunlarını incelemek üzere bir komisyon kurulma· 
sını kararlaştırmıştı r 

* Birleımiş Mllletltr öıtl 
si)·a!lıi komittsi güney .\.(
rikada ırki tefrik kanun· 
larının inrelenmesini ka· 
rarlaştırmıştır. 

3,; memleket böyle bir komisyon kurulması lehinde oy 
,.t.'rmiş, iki memleket oyunu aleyhte kuJlanmış ve 22 memleket 
çekimser kalmışlır. Takrir aleyhinde oy rermek bahsinde Peru 
güney ,\frikaya iltihak etmiştir. 

Cekimser kalanlar arasında Amerika. İngiltere, F r3nsa, 
Kanada ve Hollanda vardır. * İngiltrre Başbakanı Chur· 

<hlll ilk !matta General 
Eisenhowerle göriişece· 
ğini söylemiştir. 

İngiltere }lindistan teklifini destekliyor 
Birlesnıiş Milletler (Necyorkl 20 (A. \.) - Bugün Birleş

miş :\filletler siyasi komisyonunda konuşan İngiltere Dışi~leri 
Bakanı Anthony Eden, •Hindis tan tarafından ileri sürülen tek

------------ llfi. Kore mütareke mil7.akereleri, harp esirlerinin iadesi gi. 

Sovyet tecavüzü 
Azalmamıştır 

bi tek mühim mesele hakkında bizi anlaşmaya yaklaştırmaya 

matuf bir teşebbüs olarak tel.ikki ediyorum. 

Amerika, ·Kore harbini de
\'llll ettirtn ('indir. Binatnale)·h 
Çine kar1ı tiddetlf tedblrltr al· .. . A

11114
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ıııaı., Çin sahillerini abluka et· . \ aııngton, 20 - Dıplomatık 
illet tlıımdır• diyor batti Jeap bır şah~ı)'·et dün vrrdiği beyanat
~trse Manturldekl' askeri üs· 1 ta \'u~osla\'yanın Vaşington Bil· 
lüin bombardıman edllmesine yükelı;i~i \"ladmir PopO\•için Dış 
taraftır bulunuyor. İngiltere bu isleri Bakanlığına ikazda bulu
.kanaatte dtlildlr. Mühim ticari narak, ~on .\fosko\'a konferansı
!tı.ti.n.asebette bulunduğu Çinin nı müteakıp So"·yet teca\'ilZ teh
•bluka altına ahnmasını, hele likesinin azalclıt(ına inanmanın 
Man~uridekl üslerin bombardı- do~ru olmıyacağına işaret etti
lttın edilmesini kat'iyen doğru ğini bildirmi$ Ye sözlerine söyle 
hlllmuyor. Manc:uri hududunda, deram etmiştir: 
Yalu nehri üıerlndeki elektrik (1 Vladnlir Popo\'İÇ, ::\tareşal Ti .. 
hlntrıllarının bombardımanı bi· tonun Sov\'et tecavütü hakkında 
ı. lnglltered• ıiddetll itirazla· ki görüşlerinden bahsetmiştir. 
rı sebep olmuştu. tngilltler: Birleşik Amerika \'e diıter hür 
•Çine karşı htr hareket bu de\'letlerin mazide olduğu iibi 
lııemleketln h~rbe girmesine, muhtemel So•tyet tera\'üZüne kar 
Uııkdolu ha '" ' 1tin geniılemesi· ş. her an hazır olmalarının ge. 
'ııt stbtp olur t;u, arzu tdilerei: rekti~ine işaretle. bu tehlikenin 
bir :feY delildir. diyorlar. Ame- hafiflediği düşüncesine kapılma . 
tılkıhlar ist Çinin esasen harp manın zarureti üzt.'rinde durmuş. 
halinde bulundufunu, Korede tur. 
barbrden asıl onların ku\'\<"etleri i'ugoslav komünist parti~inin 
oldutunu 'IÖylüyorlar. 6 ncı kongresine iştirik eden 
Amerikanın yeni C'umhurh•:t· büyük elçi Yugo la\'yadan yeni 

k1111 Eisenhowf'r seçim propa· aönmüs bulunmalrtadır. 
l•ndası esnasında başkan olur- Bü>·ük elci memleketine yapı .. 
111. Koreye gidip harbe son \'er· lan silih yardımının çok mühim 
lbek için mahallinde bir hal ça· olduğuna ve Yugo,ıavyaya kar 
rest arıyacalını söyfenılıtı. Şim· şı peyk devlctlı!rinin Ru~yadan 
dl sözünü tutarak Kore)'·e git· bu sahada durmadan yardım ıör 
b\tle haıırlanı;·or. İn(illzler bu· ciUklerini de belirtmiştir. 
bu i~·ı kar1ılamam11lardır: •Rlr· Aynı re!liml şahsi~·et Popovic:'in 
leşıniş Milletler Kore işini eline ikazının TUrkiye. Yugo~lavya . Yu 
•ldı. Hindistan htr iki tarafın nani~tan kurma}' ba~kanhğına 
"1üsait karııladılı tekliflerde mtnsup şahsıretlrrin yapacağı 
bulundu. Bu teklifler görütülilr· \"f' Balkanlar<la vukubulacak 
ktn Xortyr gHmektt nt mlna muhtemel Sov~·et tecavüzünün 
"•r7. diyorlar 'ft ''eni Cumhur· müzakere edilece~i konferans· 
bışkanı~rn kıt'f karırlır ver· tan ('Ok az evvel yapıldı~lna i~a
"'••fnd•n korkarak lnglllı ,fil. ret etmektedir. 
11 Savunma Bakanı Lor• .ı\- 1 • • • 
l•ksand•rln bu .. yahate ııtırn Bonn E sımız ıtmatname· 
tlj)ıuini istiyorlar. sini verdi 

1ngilterrnin resmen böyle bir 

Mısır' da tevkifler 
''anıldı 

' 
T • ~k Har:(ldt• J. iıt ı ıı 

Kahire 20 - 'hsır polisi bu
gün sabahın erken saatlerinden 
itibaren şüpheli bazı eşhası ele 
geçirmek için muhtelif yerlere 
ant baskınlarda bulunmuştur. 
Bu baskın neticesinde Mısn·ın 
dahili emniyeti bakımından teh· 
likeli görülen 132 kişi tevkif 
edilmiştir. Tevkil edilenlerin ço 
ğu tanınmış komünistlerdir. 
Bunların, lfısırda yeni karga~a
lıklar çıkarmak üzere haıırlıklar 
yaptıkları tesbit edilmiştir. 

General Secip ba$kanhktan 
çekilmiyor 

llısır silihlı kuvvetleri ı;::enel 
karar~ihından bug-ün yayınla
nan resmi bir tebliğde, General 
~fuhammet Necibin Başbakanlık 
tan istifa edeceği ,.e siyasi ha
yattan çekile<eği hakkında çı· 
kan haberler tekzip cdiln1iştir. 

Ayni tebliğde. General Neci· 
bin yeni parlamento secilinciye 
kadar, iktidar başında kalacağı 
illn edilmektedir. 

UNESCO komisyonlarına 

seçilen Türk delegeleri 

Pars, 20 (T.H.A.) - UNESCO 
ciakj çalışma komisyonlarının se 
cimi esnasında Türk murahhas 
h•yeti Azalarından Prof. Bedret 
tin Tuncel, iıa devletlerin ra .. 
porlannı tetkik komisyonu baş

kanlığına .. çilmiıtir. 
Yine Türk delf'ıeJerinden Fik 

rl't Atık, Hukuk Komisyonuna 
üye olarak seçilmiştir. 

ltalyan filozofu Benedet· 

to Croce öldü 
lst.ı.ıc bulunma ı muhtemel de· Bonn, 20 (A.P.) - Türkiye
tildir. Esasen Eisenhower ancak nin Bonn BUyükelçisi Suat Hay· 
ikı ay sonra l•e ba•Iıyaca•ından ri Ürgüplü bugün itimatname· 
b ' ' • ı · B Al C h b Napo!i, 20 (A.P.) - 20 ne! as ~ seyahat herhangi bir karar s nı atı manya um ur aş-

" Th od H • rın en ileri gelen filozoflarından Verip onu hf'men tatbik etmf'k ıCanı e or euss e sunmuş -
! Benedetto Croce bugün Napoll· 
tin degll, vaziyeti yefrt'e r.ii· tur. deki evinde ölmüştür. İtalyan 

l'trek m.alümat tdinmek mık.sa· ~=~~~-=---====== 
dil 1 kt d B' 1 h ya•a•ını ileri sUru"yorlar. bilgini as yaşındaydı. ,_ e yapı ma a ır. ınaena ey .. a 
«11ıbalık bir heyetle gltmcğe lü Bütün bu münıkaıalar arasın Uzun ömrü siyast kanaatleri 
tuııı ıörülmemektedir. Diler ta- da Korede harp devam etmekte· uğrunda mücadele ile geçen Cro 
?aftan Amerikalılar yeni başka· dlr. Hint bükô.metinin tekllfinlt ee, hem Faşizmin en kuvveth 
~ın seyahatinin Birleımiı Mil· kabulü ile kıu bir umanda har bir muhalifi hem, katolik kllise
~tlerdekl miizakerenin ıeliıme- be son verilmesi ihtimali -ııyıf· l sinin ileri gelen bir milnekkldL 
•ıne hiç bir veçhll• mini olmı· tır. idi. 

AKŞAM 

llİR ÖNERGENiN DARA 
l\EnntNE KARAR \'ERiLDi 

Tunuslularla 
Fransızlar çarpıştı 

Tunus 20 - Tunusta son 2a
manlarda günlük hidise haline 
~elen kanlı çarpışmalar bugün 
de deva metmiştir. 

Bir Fransız mahallesinde ya
şıyan bir Tunuslunun evine 
Fransızlar tarafından atılan bom 
ba ile ev halkından 3 ü ölmüş· 
tür. 

Buna n11ıkabele etmek üzere 
Tunusun güney doğusunda ha
rekete ge·çen TuIJus vatanper· 
verleri bir Fransız askeri kara
koluna hücum ederek, burada 
bulunan askerlerden 12 sini öl· 
dürmüsleı· re 28 ini de yaralamış 
tardır. 

Şarlo yeni filmini 

Almanlara satmıyor 

Bonn 20 (T.ll.A.) - ~leıhur 

komik Charlie Chaplin, son fil
nli olan rSahne ışıkları .. nı Al
manlaı·a satmaktan imtina et.. 
miştir. 

Buna sebep, AlmanJarın Şar. 

lonun meşhur tDiktatür• !ilmi
ni sinemalarında oynatmak iste
memeleridir. FiJhakika Alman
lar yaln12 llitleri değil, fakat 
ayni ıamanda Almanları da gü. 
IUnç vaziyette aösteren bu fil
min bazı hAdiseler çıkarmasın

dan çekinerek, filmi Almanı·aya 
sokmamışlardır. 

Şarlo ise, bu filmin ıö•teril
mesine, son filmini !liatmak itin 
şart olarak koşmaktadır. 

Sarlo, Alman filim ilhalltçı. 

!arına çektiği bir telgrafta, ay
nen şöyle demektedir: cYa iki 
filmimi de alırsınız, yahut hiç 
birisini vermem.• 

lran lktısat Bakanlığında 

tevkifler 

Tahran, 20 (A.A.) - Milli İktı 
sat Bakanlığı memurlarından Ab 
dullah Nejat ve Muhammed Mo 
ez, bu sabah Baıbakan Musad
dık'ın emriyle tevkif edilmişler
dir. 

Her iki şahsıyet de hükümetin 
emrine rağmen çay ithal lisansı 
vermekten sanıktırlar. 

Kömür sıkıntısı hakkında 

Meclise bir takrir verildi 

Ankara, 20 (Anka) - Zongul 
dak Milletvekili Abdurrahman 
Boyacıgl!Jcr, son aylar içindeki 
kömür sıkıntısının sebepleri ve 
bu sıkıntıyı önlemek için hükıl
metçe ne gibi tedbirler düşünül
dillil hakkında Boşbakanın Mec. 
liste izahat vermesi için 19 mad 
delik bir .söılti soru vermiştir. 

lktısadi Devlet Teşekkül· 

leri umumi heyeti 

toplandı 

Ne<mottln Sadak Demokrat 
!>artı gnıpunun ıeıuoru tll· 
ri.rtn.in redd.Jne karar vermnl 
blüııasebetlle yansına o.Kendi 
lblUeh·•lrJlleri tarafından ve. 
rilınfl bir ıensoru. önrrgeslni 
l'tddetti&i halde, ~ir muhali· 
lin sunduju, ayrıl mahiyette 
bir takriri kabul etmek büyük 
liifünil Jöstererek bir ekseri· Ankara 20 CHusu•ll - lktı-
l'tt Partisini daha uzun za. sadi devlet teşekkülleri umumi 
illan. memleketimizde görmek Eroinden daha tehlikeli olan cYc.-ıl zehir ,, tsimli uyuşturucu heyeti bugün toplanmıştır. Ko· 
tıa~ıp olmıyarık», diye başlı. bir madde yurdumuza sokulmuş. . - Gazeteler misyona milleh•ekilleri, milli 
~r, kendinden rmin bir hü· L--------=-Y=E:::Ş=lı=·-Z=E:.n_lR_P_E....c.ş_ıN_D_E_ .. _. __ .ı_c_~--'-""'-'-''_ı __ 

1 
bankaların idare meclis reisleri 

••ıııetın ve bir ek>eriyet par· ve umum müdürler iştirak et· 
ltsinJn muhalefetin bu yoldaki allukuki i:Ü\'enden yoksun nasıl bahsedebiliri1?• mişlerdir. İçtima t~letmeler Ba-
ll'tutarını iyi karşılaması ıa. bir Anayasa rejimi içinde ya. YENi ISTANBUL kanı Sıtkı Yırcalı tara!ından a· 
tını ıeldllini söylüyor, sonra ~adığımız müddetçe, Anayasa. çılmışhr. 
diyor ki: ı·a aykırı kanunların devamlı HALK PARTİSiN!'< Raporların tetkiki için komis· 

•lUdi>enln ehemmiyetli t.;ı. tehdidi altında kalacağııdır. GENSORUSU yontar ayrılmıstır 
tifı IUdur: Partilerin. sık sık Bu haJe bir son vermek için r 
~ihnglerde konuşmaları, po- gertkli tedbirleri bir an önce ~I. Nenni Halk Partislııln 

1ıtıka kavgalarını ~okağa gö.. almak zorundayızdır. ~luha· gensoru~undan ve Demokrat 
Urzneierl ve memlekette bo.. lef et yıllarında yurd~ımuıu Parti grupt.ınun bunu kabul et .. 

;·una bir ~e-çim mücadele.si ha.. ,gerçek hukuk devleti ~arua.. mrmesinden bahisle diyor ki: 
\·~ ı sürdürmeleri doğru de· rına kavuşturmak uğruna mil- 11Parlimentolara sunulan 
~;idi~, diyoruz. 1-fünakaşayı cadeleye girişti~ini iddia eden gensoru önergelerinin parti 
ii'clıs. kilr~ilsüne yükseltme- Demokrat parti iktldarı sözü- taktikleri)·Ie az çok Heili bir 

1
: Dogrudur ,.. biz hep bu nü yerine getirmeli re temel adım olduğu bilmen ıeyler-
tkri rntidaCaa ettik. Fakat na. hürriyetlerimizi temjnata bağ· dendir. Afuhalefet partileri, 

Foya ... 
A merikıda Stevtnıııon kay

bettı n EU.nhower'I 
telgrafla ttbrik etti. 

fngilterede Attıee de 
Chu~hill'e a3ni şeyi yap· 
mış:tı. 

Şimdi bir de başımıza l'u
nanistan ~ıkh. 

Pliiı;tiras, Papagos·a bir 
tebrik mektubu ıöndermiş 
,., demi~ ki: 

•- Memleketin menfaat
lerini korumak hususunda 
siıe her bakımdan )"ardım'a 
hazırım.• 

Anlaşıh3·or herhaldf'; se
nelerdenberf, bu memleket
lerde hakiki demokrasi var
dır diye bize yutturup dur
mu5tar ... 

ECVET GÜRESiN 

Amerikan 
Yardımında 

~esinti ihtimali 
Vaşington, 20 - Birleşik A

merika gelecek yıl zarfında •n1ü
dafaa destek yardımı • üzerinden 
e.11;aslı kesintiler yapmak tasav
vurundadır. Bu kesintiler Balı 
A\Tupanın ek~cri memleketleri. 
ne teşmil edilecektir. Birleşik 
Amerika kongre~i 30 haziranda 
~ona erecek ınali yıl için bu yar
dım faslına 1.300.000.000 dolar 
o.yırmıştır. Bu para ile baıı mem 
1eketlerin yiyecek, ham madde, 
ınakine Ye sınai teçhiz.at satın 
atmalarına y;ırdım edilmekteydi, 
zira A \'rupa hükC'ımetlerinin ak. 
si 1akdird<', a5;keri imalitlarnu· 
hızlandıranuyacakları gözönünde 
tutulmuştu. Yeni ~ill zarfında 
tatbik t>dilecf'k yabancı yardım 
pı·ogramını hazırlamakta olan i}. 

gili makamlar Batı Avrupa men1 
leketlerinin ekserisinde iktısadi 
5artların düz('ldiğini ve bu iti
barla bu vUs'atte yardım tahsis
lerine artık lüzuın kalmıyacağı
nı 7annetmektedirler. 

Bu idarecilere göre, Batı Al
manya, Holında, Belçika \'e Lük 
semburgla muhtemelen Fransa 
ve İtalya bu f3s1ldan yardıma 
ihti~•ac:ları kalmıytıcaktır. Bu
nunla beraber bu konuda henüz 
kat'i bir karar verilmemiştir. 

Konya' daki farım 
Konferansı 

Sona erdi 
ıru,.ııt lltı1ıa-lıi.-in-.iıdm 

Konya, 20 - Şehrimizin Ko
nuklar çiftliğinde bir hafta de
vam eden bir toplantı yapılmış
tır. Toplantıda, Tarım Bakanlı
ğının ve Türkiyenin rneyvacılık 
mütehassısları, Ziraat okulları 
müdürleri ve Amerikanın en sa· 
llhiyetli uzmanları bulunmu~
lardır. Kongrede Türkiyede mey .. 
vacılığın ve sebzeciliğın geliş
me.si, meyva kon~erveeillği, Zi
raat ve Teknik okulların ı~lahı, 
okul programının ti.dili menu
ları konuşulmuş ve kararlar alın
mıştır. Kongre mesaisini bitire· 
rek tatil yapmıştır. 

Ziraat Fakültesinde 

dersler durdu 

Ankara, 20 (TA) - Dekanlığa 
\-erdikleri 200 imıah dilekçe ile 
yönetmelikte istedikleri detişik· 
liğin yapılmama!\ı üzerine diln 
derslere girmeyen Ziraat Fakül
tesi talebeleri; bu hareketlerinin 
kendileri için zararlı olacağı hak 
kında Dekanlığın neşrettiği t•b· 
li~e rağmen bugün de derslere 
girmemişlerdir. 

Bu suretle iki gündenberi Fa
kültede ders yapılamamakt.adır. 

TEŞEKKÜR 

~~l &ötürmeli? Ekseriyet par- lıracak çalışmalara başlama.. diln\•anın her yerinde, sık sık 
l.1'i istemedikçe bu iş olmu- lıdır, Bu uğurda boşu boşuna bu Yola baş vururlar, Fakat 
n or. Ekserh:etin keyifli zama· kaçırılan haftalar ,.e aylar bunun, anayasa çerçe\·esinde, 
~r:ıı bulmak ıüç. Demek ki bizce her şeyden önce asıl bu. haklı bir tescbbüs oldu~unu 

Bursa, İzmir, Hatay ve Antalya 
ilôvelerinin ikinci baskısı hazırlandı 

\t Unakaşanın meydanlardan günkü iktidar he.abına bir da kabul etmek Jiizımclır. Halk 
,.0eclı~e nakledilmesi !steni- kayıptır. Partisinin önerge.si. biraz ge. 
;, t~a ~fecli~te. muhalefeti ek. 'Iilli irade dedi~imiz kuv. niş tutulmuş olabilir. Yalnız 
""rı;·eun e!iiri yapan bu niza. \'et, sel &ibi, flrttna veya yıl· ~unu belirtmek isteriı ki: do-
;111'\ d,~i$me~ı gerektir.-. dırım zibi hukuk dısı bir ta. kunulan konular, halk yığın-
'-\JMHURIYET biat afeti değildir. Bunların !arını, hele son ıamanlarda, 
~ .. · - · tam tersine. mllli irade hak. şiddetle ilgilendirmektedir. 
t -----.. --- kın,., adaletin kendisidir \~a. Biz, bir hukuk formalitesi ~·ü· 
ll:~rı1 !;. tanda; hüviyetini meydana zünden önergenin reddedil· 
~ n · getiren temt'l hürriyetler sağ. mesinl \•e hükUmetin a:enel 

dJİı •dır Nadi Ana'.'·aunın ta. lama ba~lanmadıkça. vatandaş durumu a)·dınlatmak için, bu 
tor ~ .. evuıundan bahisle di· l:'Otunlutunun i.stf!'ği demek fırı:.attan fa;·dalanmamasını 

.. , olan ~~l!l iradeye ~a)'gıdan anlatmakta fiiçlük çekiyoruı.ı 

1''üshası tükenmfs olan yurt ltivelerimid yeniden 
bastırmağa ba;lodığımm haber vermiştik. 1 numaralı 

nursa, 2 numaralı İzmir. 3 numaralı Antalya ve 6 numa 
ralı llatay ili\·elerimiıin iklnci tabı haz.ırlanmışhr. 
Kolleksiyonlarında bu dört ili\.·t eksik olan okuyitcuıa. 
nuıız bunları matbaamııdan tedarik edebilirler .. Hariç· 
ten her il.ive için on bes kurus üıerinden Posta pulu 
'(Önderenlerin adresine iliveler yollanır. ~levcudu kal
mayan Çanakkale İl. Çanakkale. Zaftr, ı\nkara il n 
Tekirda.( ill\·elerlmitin ikinci tabı tamamlandıkça, oku. 
yutulanmu:1 haberdar etmekte de,·ım edecetiz . 

\ 
Cumhurba~kanı Celil Bayar memleketimizde bulunan Pakistan kültür heyetini .kabul etmjştlr. 

Resim bu kabul sırasında çekilmiştir 

iı:mirde okul spor yurtlarının açılı~ı münasebelile stadyomda bir l(eçlt töreni yapılmıştır. Yu
karıdaki resinıde1 geçide lştir:ik eden ktı öğrenciler görülüyor. 

Dört radyo . 
istasyonu 
~urulacak 

Ankara. 20 - ö.~rendiği n1 i ze 
göre. 1933 yılı içinde memleke
timızın şark Ye gerp iJJerindC>n 
dördünde birer radyo istasyonu 

1 
kurulması '"e aynl st.'ne içinde! 
de işletme)·e açılması için .ı;:c · 
rekli bütün hazırlıklar ikmal e- : 
dilmiş \-e bu hususta Basın, Ya
rın Genel )füdürlüğü bütçesine 
de yeteri kadar tahsisat konul 
muştur. 

.J 
Bu istas~·onl:ırdan birinin Van 

da, di~erinin Diyarbakırda, di· 
ğrr ikisinin de Aydın ve Çanak 
kalede kurulacağ ı a nlaşılmakt:ı
dır. Bu suretle me\'cut radyo l~

tasyonlarımıza ilfn·e edilecek O· 

lan bu dört istasyonun mahalli 
neşriyatla çok faydalı olarağı il· 
gllilerce belirtiln,ektedir. 

Prens Roberl of Arenberg ıif' Prensrs Gabriele'in kızı Pren,..es 
,\nna EYgenie Paulint D',\rtnberg ,\\'Usturya hantdanından 

.\rşidük Otto'nuo biraderi Habsbur,e Prrnsl ile tlltnmiştlr . ..\.)'· 
rıca kilisede dini mtrısim dt )apılacaktır. Resimdt Pren~eı 
,-e Prens Beaulieu belediye ha kanı tarafından tebrik edilirkeA 

görülmektedir 

CENGiZ HAN 
Altın Orduları ve Semerkand Prensesi 

13. ncü asrın ilk yarısında Cinden Adriyatik sahillerine k~dar bütün As~· a \'e Avrupa. 
rı istila eden, önüne hiç bir ka\'min, hiı; bir kuvvetin çıkamadığı ve dayanamadığı ltio
ğolların büyük İmparatoru CEI\GİZ HA~'Jn Semerkand'ı isti lisı ,Haçla Seferleri. Baştan 
başa heyecan. ~lilyon1arca dol ar sar!iyle vücut bulan şaheser. 

TAMAMIYLE RENKLi 

Pek yakında İstanbul ve Be yoğlunun üç büyük sinemasında birden. 
ÖlENFIL~I 

Fransaya gidecekler ıçın seyyah çekleri 
5.000 * 10.000 * 20.000 * 50.000 

Franklık Kupürler 

Bu çekler, Fransa. Cezayir: Tu· 
nus \'e Fas içindir. 
Fazla bilgı için Ltanbul Şube· 
mize müracaat olunmalıdır. 

TURK TiCARET BANKASI 
4 

HER NEVi 

MOBİLYALAR 
DEKORASYON MAGAZASI 
BEYO<:ıLU, 353 • TEL 40345 
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Papagos'un ısrar1 üzerine ıo F;;:·,:~:~::~de ~EMERAL ALİ FUAT CEBESOY"" ~ .. 
Kanelopulos kabineve airiyor yerleşti? ~........._..._.~ ......... 

Boş bina apartıman şekline kondu, içeridekileri -----

Muhalefeti n , i ktidar partisi ileri gelenleri ~.ırkasbınedıı·artı.bs·ıanşı· çıkarmak kabil olamıyor ! G. rp (ephesı' kumandanlı ""• in· 
" t ""'· • · dd . tt• - • 1 1 ki M e$iken buhranı düny~nın her i1akla beraber bir meskene ka· 

gos ereceg ı nı 1 ıa e ı gı an aşmaz 1 arın \ara!ında elan bütün şidde· VUi!Uğunu gören başkaları da 

( B.'Bı al şlnbcladekl an ön 1 emeğe muvaffak oldu \~:en~;i~~e s~~:ı~e~:;:n~·;;: ~:;~ei~e;: ~~ç~~~:· y~~ı!~ı;~tıe ce- dan neden ayrı I d 1 m '. 
lediyelerin bu işle ciddi ~urette Bu on aile, kon!orsuzlu;:!a ve 1 

.n seçim böla:clcrınden henüz Sonradan öğrendilime ıöre Kı- uğr:ı,malarına, meskensiz kim- bir par('3 rutubete ra~men ce-
dlrler. Bu yUzden cBirlcşikt di.ınmcn1işlcrdır. nclopulos, 'fareşal'a bir de mek- .. eteri yerleştirmek için her se- zaevinde oldukça rahat yaşıyor
parti başa geçer ı::eç-mez, birbi- Bay Protopapadakis setim böl- tup göndererek •Se('im kampan- ne yüzlerce yeni bina y;ıpıln1a- du. Kendilerine bir şey soran 
rıleriyle mticadeleye ba.şlıyacak- gc:sinden bu~ün di.ınecektir. Ev- yası esnasında Cazla yoruldut:un- sına rağmen nıesken buhranını yoktu. Fakat ~eçende beklenme
lır ,.e bu mU<"adeleler devlet \'elce Endüstri Bakanı olacağı dan \.·e dinlenmeye ihtiyacı olrlu- tam.ımile orl.:ıdan kaldırmak ka- dik bir h5di!!ie bunların rahatını 
teıkllitının liyıltiyle iş göreme- bildirilen bay Protopapadakis, ğundan, kabinede va1i(e alamı- bil olaman11ştır. Büyük ~ehirler bozdu. llldise sudur: 
mesine ıebep olacaktır. Birleşik Deniz Ticaret Bakanı olmağı ter- y:ıcatını• bildirmi,tir. de buhran epeyce hariflemiştir. ltırp yıllarında .\lmanlar ls
pırtiy1 meydana Ectircn kuvvet. cih etmiştir.) DÜn, Ati nada muhtelif gUveni. Fakat beled~~·~!erinin _gf'liti m:ıh viçrcli bir gazeteciyi de tevki( 
ler bir defa !dareyi ele aldıktan .Bay Teotokis kabinede vazi!e lir kaynaklardan, Kanelopulos'· dut olan kuçuk şehırler hal.kı edcrC'k hapse tıkınışlardı. Gaze· 

' ı b t b t k ı ki alnıaya•ak, İs\.'İ"reı·e tedaviye un , 1 aı· •ah•ına de•ı·ı İk- ınesken ~ıkıntısı ~ekmektedır. teci birkaç ay mahpus kaldık-
sonra, ı.ı.e e t aşa a aca. a- ... lı il areş ın ., .. a • F Pont r ~ehri bun tan :ıo;onra giiçlükle yakayı kur-
rına inandıklarından, istikbali gidecektir tısat Bakanı ?ı.farkezinis'e karşı ransanı~ . , ar ıer ~ -
düıtinmrk kay,ı:usunu duymadan, Bay ı.:tİak.si3S dün yemin et. cephe aldığını ve p:ırtidtn ta- fardan bırıdır. ~~racb:!~~j\.:Ji. n~i~~\~c·d~~~i7çin~~ 
bır. bırlerln!n n·u·ıuıunu kırrnağa memı·•ıır, ru··nku" Paris'le ameli- ı b'! iht"ı Pontarlier Fransanın doğusun v 11 mamen ayrı m:ı~ının ı e · kimler vardır'?. di)'e merak e· 

1 ki b arada e ı 1 k Ol vakın bir akra ı hı· d lcl • d d da, İsviçre hududuna ı·akın bir ça ııaca ar \'e u m m· ya o aca an • - ma da i ın e o u~unu uy um. dPrek bir röportaj yapmak üı.e-
lekette idari bır keşmekeş ve basının vanında bulunmak i~·in Fakat gecf'Jeyin geç vakit. du- ~ehirdir. 1-Jarp yıllarında :\iman- p 1 1. . "d 

ı k -'·! rd an·ı otara·k c•r3nsa'ya hare~eı et- lar bu sehri iş•al ettikleri ıa- re_ on ar ıe __ r .<. cz.acvıkn~ ~ 1 er: hazurauı u yaratac"" a ır. r • rum tekrar değiıtı. Mareşal Pa· • .. B d E man vatanperver halkındJn bii· 1 ~ ır e ~e gorsun. shı 1~e~aevı * miştir. pagos'un: Kanelopulos'u cumar- yük bir kı"\mını. bu mey?ııda bir 1 .ıdeta. ~ır apartın1an a ını al-
Bu ıabahki .\tina E'3zetelerini Yen1in n1erasımıne iştirak tesi 2ünil ı::and:ılyasız bakan Sl- çok t~viçreliyi tevkJr etnli}ler- •mı~. ıcınde. kadın erkek, çoluk 

okurken, EPEK • Liberal parti. elmiycınterin altıncısı ve en Jnü. (atiyle yt'min ttmeye ve 15 ıün d. ı;oruk on aıle barınıyor ... 
ımın bu iddialarını hatırlama- nimi Bay Kanelopulos"tur. Ka- i,st,;rahat ettikten sonra da ~1il1i 1• r::ı 1eıeci bunu pek garip bulu-
maJı:: mümkün dejildL nclopulo.s'un ani ve beklenme- savunma Bakanı olarak varile- Pontarlier'nin e~ki bir ('eza- yor \-e uı.un bir yazı yazıyor. ):'a-

Gazeteler, Papagosun seçıl- dik bir kararla yeni kabineye ye- başlam:ıya ikna ettiği üğre- e~·i vardır . .Fakat h:rp.~e mahkO~ zı intişar edince Pontarlier res· 
mesi Uzerine, ~lilll Sa\.·unma ko- iştirak etmekten vaz '~mesi, nildi. l\tareşalin ytni hükCımelin kımse bulunmadığından cezaevı nıt nıak:ımları harekete geçiyor, 
matını Genrral Grigoropulosurı Yunanistan'da glinün başlıca ko- alaeai'tı bazı kararlar münasebe-- b?ş bu~unu~o.rdu. Aln:ıanlar, .t~v ·bu nasıl iş? .\dli makamlar ta
Genelkurmay başkanı Gen. Ça- nuşma mevzuıınu teşkil ediyor. tiyle, K3nelopulos·un kabinede kıl ett.1 k.ler~nı ycrleştır~ek ıç.ın raiından karar verilmeden bir 
kıldosun ve Ordu Genel müfet- '!\1arcşal Papaıos'un lideri bu- ve Devlet Konseyinde bulunma- cezaevlnı bır parça tamır etlır- takım ins:ınlar cezaevinde na
tiıi Gen. Penzopulosun istifa la- lunduğu Birleşik Parti, bilindiği :ıo;ını .. elzem• addettiğini belirt- n~işlPr_ ve yil7.lerce insanı uı.unca sıl yerleşebilirler?. diyerek on 
rmı vermiş ve tekaüde sevkediL gibi. ~cıçen yıl Uç muhtelit par. mesi üzerine, Kanelopulo5 Baş. bır mılddet burada mevkut tut· aileye en kı~a zamanda eeazevi
meği talep elmiş olduklarını bil- Linin bir araya &<'lm<'~i netice- b:ıkanın anusunu yerine gC"tir- muşlardır. ni bır:-tkıp c;ıkmalarını bildiri
dirilorlar. sinde kuruln1uştur. Dunlard:ın meye ra7.t olmuştur. Simdi bu- llarp sona erince h:lpish:ıne yor. tı:rride oturanlar buna şid-
Papago~ bu istifaları kabul et- iYeni Parti• nin b:ışkanı Spiros rada, KanelopuJos ile !tfarkezi- boşaltıldı ve bir müddet boş detle itiraz C'diyorlar: 

mis ve ayrıca 2 inei ordu komu- ).farkezinls, ıLEK Partisi• nin nis'in arasındaki münast'betlerin kaldı. Bu esnada şehirde n1es- - Bize yer güstermedikcc bu-
tını Gen. ''assilas'ı da tekaüde başkanı ise Kanelopulos idi. Bu ne ~ekil alacağı merakla bek~ ken buhranı gittikçe arttı. İki radan bir adım atmayız! 
aevketmiştir. iki ıivaset adamı eski •llalk• ıeniyor. ~ene evvel Menetrier adında kil· Şimdi şehir halkı ve gaıctclcr 
Baıbakan Papaıos'un orduda partisinin başkanı Stefanopulos Tunç YALM.\ N çük bir memur işgal ettiği kü- iki kısma ayrılmıştır. Bir kısmı 

lüzumlu &ördüğü değişiklikleri ve Liberal'lerin ıafını terkcde- • çük apartımand:ı.n atılmış, ka- hapishanenin boşaltılmasını is-
)·trine ıetirebilmek için, iki ret karşı t:ınfa fe(en Tsudtros rııu ve iki çocuğu ile sokak or- tiyor, bir kısmı ise meskensizle-
hafta milddetle, ayni zamanda ile bir1ikte, ıBirleşik• partinin tasında kalmıştı. :\lenetrier ba- rin bu boş binadan faydalanma-
~ilII Savunma Bakanı olarak dört en ileri l:'('len ş:1h.siyetini Papagos, ordunun nnacak yer bulamayınca ('ezae- !il llzım geldiğini müdafaa edi· 
vazıfe ııörmek islediği malüm. teşkil etmektedirler. vini hatırladı. Boş bulunan bi· yor... lsvitreli gazeteci yazdı~ı 
dur. Kanelopulo!i"un son dakika- S' il k nanın kapısını açtı, nnıha(ızlara Y37.I ile bilmeden büyük bir de· 
1-ırın (buziln) toplanacak olan d.t arkadaşlarından ayrılmasının ıyase en uza mahsus iki odalı dairede yf'rleş· dikoduya sebep olmuştur. Ce7.a-

Harp Konseyl. !stifal.arı kabul sebebi, ri\'ayct edildiğine ı::üre, ti. Eşyasını da buraya nakletti. evindekilerin buradan atılması 
olunan generallerin yerine ye- yeni kabinede. 'larkezinio'in KaJmaSIRI bı'Jdı'rdı' 'lenctricr·nin. pek iyi olma- pek kol•Y a,örUlmüyor. 
nılerini tiyin edecek ve bazı dl- «ad3ml3rının• rk.ıı:eriyeti tf'şkil ----
ter yüksek .subayları terfi ettir- etmeleridir kl, bu, t:ıbiatiyle ffiU- T·irl: Hnı ,J;, Aitı ı,. --\ ou··nyada 
mek kararını verecektir. halirterin ekıneğinP. y:ı~ silr- Atina 20 - Yunan Başbnlc.a-

Ordudaki bu rl<"ğişildiklerc müş, •Tı'.lhminlrrlmlz doğru çıkı- nı ~fareşal Papagos, bugün ordu. 
oluyor?/= neler 

muhılıf partinin iddialarını hak. ror. Birleşik P;ırti Uf'ri eelen- ya hitab<'n yaydı.~:ı bir emirna
lı çıkaran emareler nazariyle Jeri !leeilir seçilmez memleket mede, ordu mensuplarının siya
bakmak dol:ru olmasa bile, Pa- davalarını unııtııp. daha ilk gü- ~etle u~raşmama1arını istemiş ve 
rıııos'un orduda başarmak iste- nünden işi şahsiyata diiktüler.1 emirnameye aykırı hareket C"de. 
dili cısllhat• hareket;ni ne de- demelerinr sehC'p olmu~lur. CC'k kimsel<'rin ağır CC7.alara 
rıce ileri götüreceği merakla Kanelopulos'la evvt'lki glın gü- çarptırılaca~ını bildirmiştir. 
bekleniyor. ı üştü.tüm zam:ın bana, Birleşik Gen ertıl lVyman P apagosla * Partin:n ileri relen bir suzcüiU törü ştil 

l!uhalillerln. daha evvel hU. sıfatile be)'11nat vrrmiş ve yoni Alina 20 (AA) - Maroıal 

Polis Müdürü 
ııeredeyıniş ? 

Avustralya'da içki iptilası çok ı Noel gC'Ç"ende Fransa'nın cenu
artmış ve hükümet buna bir ~a- bunda Juan le.s Pins"te bir ga
re bulmak üzere bir komisyon zinoda otururken içeriye bir 
telk,il elmiş.. 'Komisyonun top- mi.Jşt<'ri girmiş .,.e telt"lon etmek 
lanarak mühim kararlar verme-l ist<"ıniştlr. Gelen adııım teleCon-
si bekleniyor. la aradığı numaraJı bulunca: 

- Burada l\oel l\oe!! 

Mustafa Kemal Pa~a, hükumetin Moskova Elçiliğ i ne 

verdiği 

him 

ehemmiyeti tebarüz ettirdikten sonra «Bu mü

vazifeye ancak senin gitmen lôzımdır» d e di 

- 260 -

Jl ükUmet müşkülit 
Gö~teriyordu 

1 920 )'Ilı kasım ayı başların
da garp C('phesinde tam bir 

stikU.net vardı. Şarkta Erme
nistan üzerinde kazanı1an ıa
ferden sonra, bu cepheden bil· 
yük yardımlar ~öreceQ:imiz mu 
hakkaktı. Ruslar da, muahcde
nin akdinden evvC'l yardım 
prensibini kabul etmişler, si-
13.h. cephane ve para ı::;önder
meğe başlamışlardı. ltalyadan 
cephane geliyordu. İstanbul hü 
kümetinin değişmc!'ii üzerine 
beş altı aydanberi her türlü 
muavenetinden mahrum kal
dığımız: İstanbullu hcmşC'rileri 
miıden de yardım göreceğimiz: 
tabii idi. Bütün bu yardımlar
dan en mühim kısmının garp 
cephesine gönderilece~inde 
süphcmiı yoktu. Garp cephe
sinde bize düşen vazife geceyi 
gündüze katarak daha kuv\·etli 
olmağa ve daha mükemmel bir 
ordu hazırlamağa çalışmaktı. 

Kumandanından son neferine 
kadar bu zihniyet hlklmdi. Fa
kat yine hiikümetten ki!i de
recede yardım göremiyorduk. 
l\feselA müdafaa planımızın baş 
lıca noktalarından biri olan şi· 
rnendifer nakliyah mahrukat
sıılık yüzünden aksıyordu. Ev
vele,.,, }.faliye Vek~leti ile an
laşmıştık. Eskişchirdc bulunan 
demiryolları umum müdürlü
ğüne acilen on yedi bin lira 
ı:önderilecekti. Umum müdür
lük bu para ile kış bastırma

dan !\'\·el odun mübayaa ede· 
cck muhlclir istasyonlarda 
. tok yapocaktı. ~!aliye VekAle
ti mükerrer müracaatlarımıza 
raA'men islenilen parayı bir 
türlil ıı:Qndermemişti Erkl!"iı 
Harbiyel tTrnıımiye VekAletinin 

• fa\'a~~utundan da bir netice 
çıkmamıştı. 

müdafaa planımızın İcra Ve· 
killeri Heyeti ·tarahndan kabul 
edilmesine ra,Cmen al~kadar 
Vekiilerin bu işle kAfi derece· 
de meş,ı::ul olmadıklarından şi
kayet ettim. Bu ve buna ben
zer hallerde hükümetin ~ös· 
l_trdi~i müşkül3tın şahsımı i.s
!Tfıdal ellil:inden endişe duy
du~umu bildirdim. '.\femleket 
müdafaasl ile alikah ricaları
mın bu kere de kabul olunma
dığı takdirde, içinde )·aşadıı?ı· 
mız bu çok müh1m ve na7.ik 
zamanda ve malıim olan aiır 
şartlar altında mes'uliyeli Ü· 
zerime almakta devam._. edemi
yece~imi ve binaenaleyh ku
mandanlıktan affım ricasında 
bulunacaj'.ı:ımı na.ve ettim. 

Bu tezkereyi EskişehirdC'n 
Ankaraya cephe kumandanlığı 
vek.lleti erkAnı harp reisi bin
başı Mu7.arrer (!iayın emekli 
Orgeneral "uıa!ler Erıüderl 
Bey götürmüş, erle~! günü de 
~lustaıa Kemal Paşaya takdim 
etmişti. 

'.\lusta(a Kt'mal Paşa 
Beni Ankarayı 
Çağırıyordu 

du. Sonra mevzua girdi. Hari
ciye Vekili Bekir Sami Beyin 
riyaseti altında ~toskovaya gi
den murahhas heyetimizin mu• 
v<t(!ak olamadılını. yak!nda 
memlekete döneceğini, İcra 
\"~killeri Heyetince, -:nilli inki-
11.bımızın en tanınm!Ş ~ahsiyıt 
terinden biri.sinin So\'yet hil· 
kUmetinin nezdine büyU!c elçi 
~:fatile gönderilmesini, bu tıı· 
fatı en çok benim haiı oldu
~um ileri sürülerek tayin edil
mılk istendiğimi söy'.Pt\i. Tür· 
kiye ile Sovyetler Birliği art· 
sındıı dostluk münısı1>betleri
n'n bir An evvel testsi lüzum 
ve ehemmiyetini teba:ı'iiz ettir
dikten sonra; 

- Eğer ben, Büyük Millet 
~ıeclisi Reisi ve hükıimetin 
de tabii reisi olma;a idim, bu 
vazifeyi memnuniyetle kabul 
ederdim. Rica ediyorum. Ve· 
killer Heyetinin ,.e,·mek iste· 
diği \·azifeyi kabul et. 

Dedi , .• derhal ilhe etti: 
- Böyle pek mühim bir vı· 

zifere ancak senin ıitmen 11-
zımdır. 

(Arkası var) 

A yni gün Mustafa Kemal Pa- -, -
şadan cevap almıştım. En- ==-'--'.:::'"~ 

diseye düşmenin do~ru olma· 
dığını, istenilen paranın der
hal gönderileceğini bildiriyor
du. Ertesi günü, yani 19 ka<ım 
da yine Mustafa Kemal Paşa
dan gelen başka bir lclgrafta, 
bazı mühim hususların görU· 
şülmesi icin .ı\nkaı·aya ca~ırıl· 
mıştım. Erkinı h;:ırp reısım 
Sal!et (rahmetli Sal!et Arı
kan) ,.e yaverlerimle beraber 
20. 21 kasım ~ünil trenle An-

- _,,,... 

karaya hareket ettim. Jl. 
21 ka~ım sabahı Ankara i!;- • • 

tas~·on\ında mutattan fazla btr 
merasimle istikbal f'dildim. J llıa rttilim ikinci irlrliasına gc. k~bincde on gUne kat~ar ?.filli Papagos, bu sabah, dünden beri 

liDCP, Plastiras'çıların tahminle. Savunma B:ıknnı ol:1cağını bil- .ı\tinada bulunan Nato iÜnC'y do. 
rinde belki de haklı oldukları- dlr'lli)li, ııatıA ıemin merası- ~u Avrupa kara kıın-etleri ko
na dair bazı emareler, daha ilk minden e\.·,·el beni :\fare-şal Pa- mutanı general \Vyman'ı kabul 
(Ünden, kendini ıö<;termele baş.. paı;ı:os"la görüştürmek vaadinde etmiştir. 

İlk toplantı geçon halta ya. 
pılaeak ve Sidn<'y şrhrinin po
lis müdürünün mütal.iası dinle
necekti. Komü;yon muay~·en sa. 
atinde toplanarak polis müdü
rünü bcıklemcğe başl:ımış, fakat 
saatler geçliği halde müdür gö
rünme-miştir. Bunun ilzerine ko
misyon iza!'il, toplantıyı başka 
güne bır:ık:ırak dağılmış!ır. 

Diyerek konuşmağa başlamış, Itl usta(a Kt'mal Paşa~·a 
bir hayli şe:yl<'r söylemiştir. Te. Bir mrktup l(iindermiştim 
lelona yakın oturduğu için ko. M aliye Vekaletinin bu müh
nuşulanları duyan Noel Noel te- mel durumuna bir nihayet 
bessüm etmiş, mükiilcme bittik- vernıek lıizımdı. Büyük l\'lillet 
tC'n sonra konuşan adama yak. !\leclisi Reisi \lustara Kemal 
taşarak: Paşaya su mealde bir tezkere 

Başta Mu!'ltafa Kf'mal Pı~a ol 
mak üzere Vekillerin ek~erisl 
ve birçok mebus arkadaşlarım 
karşılama~a ,:ı:elmişlerdi. Tren 
den inerek hepsini ayrı ay-rı 

se!Amladım. \lerasim kıtasını 
lcltiı ettikten sonra Musıaı. 

ladı. 1·eni kabined" vazife ala- bulundu. Dün sabah Başbakanlı- Görüşme Akdeniz ve Balkan
ca\]arı resmt"n bildirilen 22 Ba- ~a gittiğim zaman. Kanelopulos tarın ~avunmasına dair cereyan 
kının altı!i:ı dün yC"mln mcrasi- henüz gelmC'mişti, Bekleniyordu. etmiştir. 
mine lıtırak etmediler. Umumi ~ferasime on dakika kala tele- General Wyman, bugUn ö~le-
efkha bildirilen amazeretler~ fonla thasta11 olduğunu bildirdi. den 5onra lzmirdeki karargAhı-
ıunlardır: Bunun üzorinc Papagos '"' ar- na hareket edecektir. (Alina A-

Bay Sirnayoı ve Bay Dimarr.- k:ı.daşları hemf'n yola çıktılar. jansı). 

ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR 1 

ÇARŞAMBA PAZARI 
Pazardan bir görünüş - Usta yankesiciler - Alış verişe 

gelenler - Avrupa ve Ameri a'dan gelen sebzeler! 

H ani adam adama kıza.rda; 

Bir kilo kaç gramdır? 

dar tahavvUIAta uğrayac•ğını tah 
min edebilirsiniz. 

•-Bir yumruk v•Jrursam ağ7.ı- Pazarda gezerken de gayet 
zını bumunu tarpmba pazarına dikkat! olmak l<izımdır. Zira, 
~e,irL""imt der ya, yağdan kıl çckC'r gibi cüı.danı-

1,te bu yazımda sizlere, dağı- nızı C:<'kmtkt~ mahir olan usta 
nıklığı ,.e büyüklüğü atasözleri- yankesicilerden birinin hışmına 
ne geçecek kadar meşhur olan uğrayıbilirsiniz. llatt~. mani!a
Çırıamba Pazarından bahsede- turacıl:ırın te7.2fıhı iizerindeki ku 
ceğım_ maış topunu. hiç hisscttinneden 

Fatih Camiinln altındaki so- çarş:ı(ının altına FiOkan bay:ın hır 
kaklara yayılan pazarcılar sat- sızlarda da Pakınm:ı.l~ınız. 
tıltları mailara göre gruplanmış- * 
lırdır. E\'velii: y a pazar:ı alış verişe gelenler 
•- .-\111 verelim, morlu vere- kimlPrdir? Bunlar o kadar 

llmo diye lı,-"ilzeleri ayyuka çı· de~işik ins:ınl:ırdır ki, burada 
kın manifaturacılar. Bunların a- hepsini sarmaya imkıin yok. Haf 
ra ında baharat satan satan sa· talık nC'\·alelerini ucuzca. temin 
kallı hacılar. daha sonra ellerin· etmek i<:in j!elen orta halliler, 
deki tabak tana.ğı birbirine vu-. m<'murlar, miistahdemler. teka
rarak: 1 lHler. arkal:ırına bir küreci c:o-
•- lla!ls Çekoslovak• diye ba- ı cıık takarak Osmanlı Paşası ftza 

tıran ıüccıcıyccilrr. Seyyar bak.· metlyle y!lrilı-•n hanımlar, ka
kıliye mağazaları. kasaplar. ci· <!m. erkek. çoluk. ('ocuk yani 
tercılrr. çıracılar. ttnekeciler. en her cinsten insan. 
aşağı bir haltalık balığı: Pazorda sık sık görU!en mon-

c- Denizden ş:imdi çıktı, der. z3ralardan hlri d<'. müşterilerle 
ya kuzulan bunlar• masalı ile satıcılar ara!'iınd:ı geçen, çekiş
yutturmaya ('alışan balıkçılar, ma meler. münaka.,alar ve eğlC'nce
navlar, kuru yemisçner, ha7.ır el !i muh:ıvere11"'rdir 
blıecller. a)akkahıcılar, e!'iki a- ~fr1elJ., elinckıkl kallavi ıenbi
lım satımt ile iştigal edenler. liyle altmı~iık bir btivlik hanım: 
çilingirler, velhasıl ne ararsanız •- K:ıldırım taşı gibi doma-
Car amba Pazarında bulabiEr· tes• diye hai!ırarak, bir yandan 
alniz. da etrafındaki mlişterHerin mal 

"11- larını tartan domatesı:inin yanı· 

Şi.ındi sizlere; na yaklaşır: 
- Bana bak cvlidım, doma

•- Bir kiln kac: Rramdır:' • dl. tesin yerli mı:' 
ye ıorsam hiç dilşünmeden: - }[ayır hanımanne, Avru· 

liyor? 
Bu suale başka bir müşterinin 

cevap vermesiyle, domates ser .. 
gisinin önünde muhalefet uza
yıp gidiyor: 

- Valdchanım bak ben s:ına 
anlatayım. O kadar uzak yerden 
vapurla gtlirse )'Olda ('ürür. O· 
nun icin zerıPvatı uçak postası 
ile getiriyorlar. 

- Peki, hep biz mi Avrupa .. 
dan alıyoruz, onlar bizden bir
şey almıforlar mı? 

- Onlar da bizden döviz alı
yorlar. 

- Yaaa ... demek onlar da biz
den ccviı alıyorlar? Jter ney
se. 

Domate~çiye: 

-Domatesi kactan veriyorsun 
bakalım' 

- 20 kuruşa verdik. 
- Kilosu mu? 
- Yok küfesi. 
- iyi taralından bano 250 

gram tart b:ıka1ım ... 
- İlle mı yapacaksın 250 

gram domatC'5İ7 
- Hayır •atça yapıcam. Ayol 

!'ien ne karışıyorsun; ne istersem 
yaparım. 

- 250 gram clomate~ olmaz. 
Olurdu olmazdı, münaka,ast 

hayli devam eder. Bu arada, ta· 
l:.ii, trcadoloz karu ve ryalı kazı
j!:ı suratlı heri(• gibi ~ıratıar da 
karşılıklı teati ('dilir-.c de etrar
takilrrin müdahalesiyle kavga ya 
tıştırılır ... 

Ertesi ıtın müdürün neden gel
mediği anlaşılmıştır. ?tteğer bir 
üğle yemeğine davetli imiş, ye
nıekte fazla içki içtiğindt"n dü
tünceterini anlata.mıyac:ık h:ıle 
gelmiş ve istirahat etmek icin 
evine ~itmiş! ... 

Faruk, Neriman'dan 

ayrılıyor mu? 
Kahirede ~ıkan Elliva Elccdid 

gazetesinin haber verdiğine gö
re eski kral Faruk kraliçe Ncri
man'dan ayrılmağa karar ver
miştir. Jlintli bir avukat bu mnk
ratla Kahireye gelerek Nerima
;ıın ailesiyle temaslarda bulun
muştur. 

Gazeteye güre N"eriman bo
ş:ınmayı kabul etmiş ve Ifintli 
avukattan bunu ailesine bildir
mesini istemiştir. Faruk'un ka
rısından ayrılacağına dair F:kim 
ayında da bir şayia duyulmuş, 
fakat h:ıber teeyyüt etmemişti. 
Nerin1an şimdi Faruk ile birlik. 
te Roma yakınında, Santa ~1a
rinella'daki köşkte oturmakta· 
dır. Kocasınd:ın hakikaten ayrı. 
bp ayrılmıyacağı belli deY:ildir. 

Nuh'un gemisi 
Ağrı dağınd:ı Nuh'ıın gemisi

ni aramış olaıı Fransız heyeti 
geçende Paris'e dünmüş ,.e be
lediye reisi tararından mt'rasim
lc kabul edilmiştir. lleyet seya. 
hatleri ve :ördükleri hakkında 
kıS:aca malı1mat vermiştir. 
f Jfcyet 5.ı.asından biri Rusla
rın seyahatlerini iyi karşılama
dıklarını ve Sovyet rad)·o.sunun 
kendilerini casu~lukla itham et
tiğini söyleyince belcdiye mec
li~i a~;;.sından biri denliştir ki: 

- R1Jslar itimatsızlık gö.~tC'r
mcktc belki de haklıdırlor. Çün
kü birkaç ciddi esC'r okumuş ol
sanız: bu da~da Nuh'un gemisi
nin buhınamıyaca~ına kanaat 
getirir, boş yere yorulmazdını7.. 

Bu sözler umumt tebes:ıo;ümU 
davet etmiştir. 

Sahtesi ve hakikisi 
Tanınmış Fransız arti~ti ~oel 

Kemal Pasa; 
- Pasam, mil~aade eder,erı 

biraz hususi görüşmek istiyo
rum, dedi. 
Bana ~foskova büyük 
Elçil i ği vaziCesi 
Teklif ediliyordu 

- 1.-lüsyü NoC'l ~oel! Bir tak- yazdım. tıılüdafaa plAnımızın is 
dirkiiırınızın hürmetlerini kabul tinat ettiği mühim noktalardan 
edin! birinin şimendifer nakliyatı

Demişlir. :\feçhul adam soğuk- nın inkitaa uğramaması oldu
kanlılıılını kaybetmeden teşek- ğunu, kış ı::elmeden muhtelif B eraberce beni Ankıra}'·a ge. Z AY 1 kür ederek çıkıp :..:itmiştir. ista!'iyonlarda odun stokları ya- tiren vaıona ıirdik. Bu 

Hırsızın cevabı pılması Jüzunnınu belirttikten esnada istikbalime gelenlerle Eskisehir nüfus dairesinden al 
Fran!:ıda yakalanan bir hır- sonra '\faliye Vckilctinin ihmal merasim kıtJ(il oldukları yerde dtğtm nüfus c:üzdanımı ıayj et

!'ltz, tahkikatın ~onunda mahke- \.'e müsamahası yüzünden iste- kalmışlardı. Paşa birkaç daki· tilimden: yenisini alacağımdan, 
me huzuruna gönd ı rilir, hAkim nilen on yedi bin liranın bu- ka içerisinde kendisine m1hS,us eskisinin bilkmü yoktur. 
!'iorguya başlar. Fa kat hır~ ız her l"'~•ü•n•e-k.ad•a•r-~.ö•n•d•eı.·i.lmMe•d•i•~•in•i•. -"-•.za•k~e•t•i•le-h.a l_ ve_ h_•.' ı.r.ı m.ı.s.o.r.- ______ N_e_cm...;lı.;'"..;Ü.;Ç.;E;.R_"' 
!'ie\.'i inkAr eder. 1-IAkim bir çok ı 
~~r:ı~ır, nihayet hırsıza cürmü- 1 

nil itiraf ettirir, Bunun üzerine ı 
hırsıza: 

- Jlakikati söylememekte 
neden bu kadar ısrar ettiniz., 
hC'pimizi yordunu7.? 

Diye sormuştur. llırsız tebes· 
,.;üm ederek şu cevabı vermiştir: 

- Bay hikim. görüyorum ki 
siz de b<'nim gibisiniz: çalış. 
maktan pek hoşlanmıyorsunuz. 

Amerikan ordusunda 
helikopter 

Birleşik Anıerika askeri ma
k:ımlarından \'erilen malümata 
göre, Birle~ik Amerika ordusu
nun pC'k yakında iki bin hcH:Cop 
tC'rdcın mürekkep bir hava kuv. 
\"Cti olacaktır. 

Bu 11helikoptC'r filosuııı nun 
müstakbel savaşlarda çok mühim 
rol oynama>·a namzet olduğu kay 
dC'dilmC'klC'dir. 

Ilelikopterler, hava kuvvetle
rine resm<'n d:ıhil <'rlilmiyecck 
,.C' kara kuvvetleri kadrosuna 
dahil ola<'aklır. 

Bu helikopterler ile kara bir
liklerine mensup askerler Ye su 
baylar süratle nakledilebilecek
tir. 

T ll RKIV E. 
Tt.; RIZ\I Kt•Rt·Mu 

Sehir Gezileri 
"! Kasım cumartesi 

TOP K A PI 
S ı\ RAYI 

lla7.ine Dairesi 
raksimdf'n otobüsle 

hareke\ Saat: 14 de 

Biletler Kurumda satılır. 
Ti!: 49842 Flat: 5 T.L. 

Genç kalmanın sırrı 
bir kadıtıa A11ıerikalı göre ı·iayet 

eılil11ıesi ltl%ıııı geleıı esas lar ııelerdir1 
Ö tedenber ı, kadınların ken-

dilerini hi,.settıkleri )·aşta 

oldukları söylenir. Fakat, onu 
bu hisse götüren yolun nerede 
oldu~unu bilen azdır. Elliyi 
geçti~i halde grnc kalmış bir 
Amerikalı kadın, kadın için ha
yati bir önemi olan canlılık ve 
ilgi çekici, cazip olmak hakkın
da aşağıdaki husu~lara azami 
riayet etmenin şart olduğunu 
söylüyor: 

Fili ki \·a rlık: Şişmanlamak
tan sakınınız. Çünkü, aşırı ŞİŞ· 
manlık hayatınızı kısaltır. Şüp

hesiz, zamanla değişeceksiniz:. 
Fakat, yiyeceğinize ihtimam ve 
\'Ücut ek!!iersizltri Sİ7.e istedi
J'iniı formu sağlamada ('n emin 
yardımcılarınız olacaktır. Her 
şey i<:in hemen doktora koş
mayınız. Şimdi doktorunu7.a gi
dip fiziki bir mua ·encden geç
tikten sonra artık koruyucu 
tedbirlcıre baş \'urunuz. ?\-1o
dern kadın için koruyucu ted
birlC're baş vurmak en akıllı
ca bir harekettir. 

best kalma.sını ve parmakları
nızın omuzun alt kısmına mü
teveccihen doğrulma.!lına dik. 
kat ediniz. Sandalyeden kalkar
ken ellerinizi dizinize daya
maktan vaz ıeç-iniz. 

Konuşmak: Konuşmanızın 

seyrini şahıslara müteveccih 
kılma:onız. Sevimlt olmayı 
unutmayınız. Konuşmalarını-
zın konularını daha ziyade, ide. 
a!leriniz, ilgi duyduğunuı liıll 
işler {hobi) ve gezdip;iniz yer 
ve plinlarınız:ın teşkil etmesi 
muvafık olur. Dinleyicileri bu 
e.~nada dikkatJe takip ediniz.. 
Konuşan muhatabınıza doJ:ru 
eğilmeyiniz. Bu, !llİ7.in kulakla
rınızın ağır işittiği hükmünü 
verdirir. 

Itluaşeret id:ibı : Parmakla· 
rınızı şakırdatmayınız. Tırnak

larınızı yemeyiniz. Yilzünüzil 
kırıştırıp her konuştu~unuz: kc. 
limeye uygun bir sekle sok
mayınız. Bu haliniz sizi yaşlı 

gO terdiği Eibi konuşmanızın 
da sıhhatinden şüpheyi davet 
edebilir. 

icin oturmanıza dikkat edip. 
günlük gezileri ihmal etmeyi
niz. 

Sıclannız: Saçların!zın kU· 
ru ve saman &ibi bir şekil al· 
masına mini olunuz. Kısa ve 
yüzün etrafında zarif, uygun 
bir şekilde olmasına ehemmi· 
yet veriniz:. Saçlarınızın ayrılt
~ında yüzünüzün formu başta 
gelen bir faktördür. 

\'üı tuvaleti: 20 yıldan beri. 
dir kullanmakta olduğunuı 

pudra ve dudak boyasını artık 
bir k<'nara bırakınız, artık bun· 
ları kullanmayınız. Dudakla· 
rınızın hafifçe boyanışı \'e yü
zünüzün hafif penbe olarak 
pudralanması, cildinizdeki ao· 
lukluRu. giderir. Evvelden beri 
kullanmakta oldu~unıızdan çok 
daha az ruj kullanınız. 
G i ıiniş: Her ş<'yinizi bol yaJ>: 

tırmayınız. Kuşaklarınııı i)'l 
intihap ediniz. Kolıenizi seçer· 
ken bilhassa ne uzun ve ne de 
kısa olmamasına \'e elbJseni· 
zin tipine uymasına dikkat 
ediniz. Fazla mücevherat tık
mayınıı, l\lücevherin zarifini 
seçiniz ve her zaman da tak· 
mayınız. 

•- 1000 namdtr• cM·abını ve pa ... 
rirsfniz. Hatl.A aynı hakikat bir - ı\aa ... şastım doi!:ru!u. Ayol 
ilkokul talebesinin bile mechulü şimrti domates Avrupadan mı g~ 
d• ildir. Fakat heyh.lt, sizin bıl. liyor? 

B u ceşit tartıs-malır, pek çok 
cereyan etti~indcn, artık pa. 

z;ırın hususiyetlerinden biri ha 
line gelmiştir. 

AKIL-SİNİR 
___ , 

Ge7.mek: Yürürken başını7.ı, 
pek çoklarının yaptıkları tarı. 
da, zürafc gibi uzatmayınız. Vü. 
cudunuzu öne eğmek \'e omuz:
larır.ııı kııldırmak "yürüyüş ve 
vücut formunuz için zararlıdır. 
Bu hal sizi olduğunuzdan yaş
lı gösterir. 

Otu rmak: Otururken bacak
larınızı germeyiniz \.'e ellerini. 
zi birbirine kavuşturup karnı
nızın üzerine koymayınız. Kol
larınızı ~·C'kdi~erine kavu~tu
rup oturmayı arzuluyorsanız el
lerin yukarı kol kısmında ser-

E ll eriniz: Ellerinizi ihmal et· 
meyiniz. Onları 1Uzun1suı yere 
ve devamlı olarak konuşmanı
za uydurmayınız. HareketlC'ri. 
nizin yavaş ,.e zarif olma5ına 
dikkat ediniz. Elleriniz üzerin. 
de damarlarınızın şi~kin bir 
hale gelmesini önlemek için 
onlara uygun h ıreketler veri
niz. 

Tavrınız: Yeni ve iyi fe:·ı~r 
ö~renme:ri ihmal etmeyinil
Açık kalbli ve açık fikirli olu· 
nuz. Gençleri sevinit, lcıskan· 
mayınız. )teni bir konu üzl'rid· 
de etüt yapınız. İyi t=C'Yıe-re 
hasr için boş vaktiniz olmalı· 
dır. Size istikbalde yararlı ol•· 
cak mer.iyetleri haldeki veriınli 
('alışmalarınız: sağlıyabilir. 

diliniz Jdeal kilodur. Çünkil. pa- - O bir scy mi lryıccifim: 
ıırdı kilo denilen scy satıcının .,u biberler de Amerilcadan gcli· 
fmar·na göre 500 jl'ramdan 950 yor. 
ırama kadar defiıebllif. Tabii] Büyük hanım; dalıa ıeçildi 
bunu öğrendikten ı:nnra, uzunluk gi!'lin farkında de~il. Sorar: 
&lçilsU olan metzenin de ne mil<- - Peki bunlar vapurla mı ge 

Jiaftanın her J(ünü baska bir 
semtte kurulan pazarlar çok işe 
yarar bir hale eetirilcbilir. An
cak, Belediye İktısat Müdür!U
~ünün bu işi iyi tertip ve ıık ı 
murıkabe etmesi llzııııdır, 

Hastaları. Alkolikler. Toksikemanlar. Felçliler. 

DUMAN TEDAVi Kliniğinde 
Yeni usul ve cihazlarla tedavi edilmektedir. 

Bakırköy lncırli As!a\\ı !\o. 51. Tele!: 18 -
Muann•hane: Fatıh Fenipaıa Cad. 25011. 

184. 

A)·a kların ız: Damarların ıiş. 
memesine önem veriniz:. Ba
caklarınızın damarlarının ıis· 

mesi sizi yaflı ,osterir. Bunun ÇC\iren: ~I. ATlıt 



- Otomobil, trımvıy, otobüs akını 

lstanbul 'un seyrüseferi 
yabancı ya dehşet veriyor 

Bir ecnebi gazeteci: «fstanbul sokaklarında yürüyen
lerin cambaz olması lôzımdır» diyor 

----~~~~ ~~~~~___. 

S•kiz on bin taksi, taksi sa
!I Ylsını iki .tat aşan. husu· 
a. arıba, haddı hesabı olmıyan 
(kort vasıta, lstanbulun dar 
(ldd~lerinde vııır vııır işler· 
fen ınsan ken.dinl bir ~.eyrı.ise· 
n'' .ıirdabı içıne düşmüı ıan
r •~ı;>or. Kesitin virajları döne-
4, l!liıthiş ıUratle yokuılara 
r manan \.'e!ıitin birbirleri •· 
b••ından yağdan kıl çeker gi
a.{ ieı;işleri._ yarısırcısına )'Ol "'•n otomobıllerin sağ, sol de
>•tıp yol kavşaklarını aşı
ı:•.ıtıelui, bu ıehirde yürüyen 
n:ıt~n her birinde birer cambaz 

e lteti istiyor. 
ot\~. Yeni model arabalardan, 
tu 0 Us veya omnibü1lerden tu
ba~ da tramvaylara, atlı ara· 
ın ara kadar hepsi caddelerin 
bı •rıtara11na Adeta yarııcılar 
• •ıherJ damgasını wrmakta
~ır. 

•• ~~ili baılı .asılılar arasında 
ar~ olan motosikletler, el 
ttı•batarı, sırtlarındaki ıtır 
h,:un altında ezilen hamallar, 
?!ı:a. •n tehlikeden yakayı !'ıyır 
del:. cılışan yayalar veya iki· 
bur ır zıpzıp ııplıyarak ora~·a 
l'tti.i a~a koşuşan kim!leler. bu 
cıı thıs manzaranın tamamlıyı· 

arıdır. 

Batı memleketlerinden bir 
seyTilsefer mütehısrnsı aelip 
de bura), ıörse manzara kır· 
şısında tüyleri diken diken o
lur. İşden ınlıyınlırın alıştıtı 
re kafalarını yerleştirdikleri 
münakale nızamı !.tanbulda 
gülünç ve battal ıeyler &ibi
dir. 

Burada &ilratin hududu yok· 
tur. Şoförler canlarının istedi· 
ği tadar vasıtalarını sürerler. 
Otomobiller \'aziyet müsait ol· 
sun, olmasın birbirlerini ieÇ· 
mek hakkına maliktirler. Şo
föriln sağı solu yoktur. Viraj
larda reya cadde kavıakların
da bile vasıtaların •ilratle sait
dan nya soldan ııeçtikleri sık 
sık ııörülür. 

Yayalara gelince hareketle· 
rinde •erbesttirler. Yilrüyüıle
ri kaldırımları inhisar etmez. 
Cadde ortasında elini kolunu 
ıallıyırak yürüyenlere de rast· 
tanır. 

Bir ıeyrüseler 
Karıııkl\lı 

menin üç mühim maddesi $UD· 
!ardır: 

tlç mühim 
Madde 

} - Sıkı korne yasatı: Bu 
yasağa aykırı hareket eden

ler ağır para ceıalarına carptı· 
rıhrlar. Türk şoförleri korne
Ierlnden ı:iyade \·asıtalırının 
frenlerine veya kendi dikkatle 
rine gü\'enirler. Yayalar, oto
mobillerin yan kapılarına vu· 
rularak )'llmruk seslerile dik
kate davet edilir. 

2 - Çarpışan iki arabadan 
hangisi sağlam ise onun §OfÖ· 
ril ısuı;lu sayılır. 

3 - Yaya yürüyenlerden bi
rine çarpan her şoför suçlu· 
dur. Ancak pek nadir hallerde 
yayalara suç yüklenir. Bu gibi 
hallerde prensip olarak suçun 
mutlaka ıolörde oldu~u Adet 
hükmUne girmiştir. Seyrüse· 
fer kaidelerine riayet etmiyen 
yayaların bulunabileceği ıkla 
gelmez. 

Bunlardan başka Avrupa.da 
cari olan bazı adetler burada 
yoktur. Avrupalı şoförler her 
on adımda bir doğişik iıaret
lerle karşılaşırlar. Bu işaret 
çoklu~u ıoförün reaksiyon ka
biliyetini öldürmektedir. 

l.tanbulda i,. bütün karııık 
Jı~ına ra~men böyle levhalara 
~eyrek rastlanır. 

Sorulması llzım 

VAT .t. H 

•··~•ı••••••A 
Demokrasi düşmanı bir yazar: 

Charles Maurras 
Yazan: OKTAY AKBAL 

Hürriyet ba:langıçta değil 1 kötüle$mesinde en a:ı riski olan 
<< sondadır. O insan tabiatı tarı budur. 
nın, daha do~usu in~an fazile· . 
t!nin kökü değil, ciçeli ~·e me.~· eh. tııaurr~s ın ~.ikir~erinin -~ir 
vaı;;ıdır Ki~ioğlu kendını mu· tok nesıller uzerınde te.,ır
kPmmrlli~e do~ru götürdükçe teri görüldü. Fransadaki kral· 
hür olmaya ba~lar .• Bu sözleri. lık taraftarları onun ve dostu 
Charle~ ltlıurra5'nın düşünüş tar Leon Daudet'nin etrafında top
ıını a:ı çok aydınlatır. O demok- landılar. Kralcı Rerrçlik ~eşek
rasinin bUyük bir dü~manıydı. külleri kuruldu. Fransız sıyaset 
Bütün ha\·atını fikirleri u,5!:runda dünyasının aıı: cephesi l\laurras'· 
harcadı. Ô kadar ki, sonunda; sek ın fikirleri etrafında teşekkül 

1 

:-i<'R yaşında, Fransanın tanınmı§ e.tmişti. Hattl dün~:anın ~er ye. 
bir yazarı. akademi üye~i olduğu rınde taraftarları, f.ıkırJerıne hay 
halde vatana hiyanet su~uyla a ran olanla:ın yekunu pek çok
Aır hap.!IP mahkO.m olmaktan ken tu. ?.Iussolını, Salaz.ar, Franco 
dini kurtaramadı. kendüdne alın &ev~ı \'e saygıla· 

~ıaurra!! kadar üzerinde milna rını tok d(>f~ belirttiler. Fakat 
kaşa edilmı, pek aı yazar \'ar· r.faurras fa~ııme. t~raftar o~m.a
dır. Kimi onda bi.iyük bir şair, dı~ını daı~a ıddı_a etmışt~r. 
büvük bir fikir adamı görüyor, ~.ıaurras fıkırle te~ır etmek ıs
ki~i de Fransayı karıştıran bir tı~_·o~u. Araya hı~si katmadan 
müf.!lit damga.!lını ,-apıştırıyordu. buyilk kUtielere tesır etmek ıor~ 
Taraftarları ve al~yhtarları aynı our. Fakat o bu yola sapmadı. 
ck>r('cede hararetli. heyecanlıydı. 
!tfaurras •~.ı\ction Française• ga
zPtesindeki )·azıları ile Fran~anırı 
Lkir havatında bir ~hchelet, bir 
Renan'ı~ rolünü o ·namak isti· 
vordu. 19 uncu a~rın gelenekçi 
düşüncelerini kendine has bir gö 
rüşlr. sistemleştirmişti. Yeni ne-

1 

sillf'ri bu yolda yürütmek isteğin 
deydi. 

charles ~Jaurras 1868 yılındı 
güneyde, Martigues kasaba-

sında doğdu. Çocukluğunda de
nizei olmak istiyordu. Fakat kil· 

1 
cük yaşta saıır olması onu bu 
hayalinden "'az~eçmeye mecbur 
etti. Kendini okumaya verdi. Da· 

1 
ha okuldayktn Bossuf't. Taine, 
Kant. Schopenhauer'i birkac de
fa okumuştu. Yirmi yaşında Pa
rise RPlf'n genç 'Taurras siirle 

1 
ve frl.sefelle uğTaşıyordu. Verla 
ine ve ııoembolizm aleyhtarı bir 
birlik oJan •Romane• ekolüne 
katıldı. Birkaç yıl ı;ıonra ilk e
ı;f'ri •Cennetcı Giden Ynl• u ya· 
yınladı. Bu hir şiir kitabıydı. Ar· 
dı ardına çıkan öhür eserleri ço· 

1 

cukluk h.\tıralarını taşıyan ki· 
tap1ardı. Ayrıca ya1dı~ı edebi 
t2'nkit1Prle de Un kazandı, l'f'ni 

1 

bir Sainte - BeU\'e oldutunu sö · 
leyenler cıktı. ?tau~ras yaıarl~k 

1 51nırını hiklyecı. şaır ve tenkıt
çiliktf'n öttye uzatarak bir dia· 

ı Iektikci, hır mücadele yazarı ol· 
malt i!;tedi. Dre~ fus meselesinde 
Zola "e taraftarlarına karsı cep
he aldı. Aslt-n !\fu.!levJ olan "\•üz.. 
ha,1 DreyfUs'trn. di\'a~ı o sıra

larrla bütUn Fran~ayı iki pupa 
bölmüştü. Dreyfus taraftarları 
•Adaletin hAkim olması için ge
rf'kir~f' cemi~·et yerle bir olsun:. 
di~·ortardı. ?.taurras buna karşı, 
adalrt.!lir. crmiyetler olabilece~i 
haldr, cemiyet.!li:ı bir adaletin 
9:Örtilmedi~ini iddia ediyordu. 
18A9 da kurulan •Action Franca· 
i~e. l\faurras'ya ~erekli sili:hı 
vPrmişti, Burada y:ızdı~ı fikri. 
rdrht ya7'11ar yüksek tah~il Ş?enç 
Ji~i üzerinde dPrin ölçüde tesir· 
Jer uyandırıyordu. Charles !tfaur 
ras ('!\ki Yunana büyük hayTan-
hk duyuyordu. Romeros ve Ef
lltun'un tesiri altındaydı. En 
ko~·u Fransız milliyetciliAini mil 
clafaa eden d(' oydu. Edebiyat a· 
lantnrla da romantiklere en şid· 
rlrtli hiicumları o yapıyordu. ~fa 
urras Avruparla hSkim olan Ya
hudi dilsmanhlının öncülerin-

~ rlPn birl oldu. Ona göre Yahudi 
( olanlara hrr çe$il idare fikir 
\ alanında yf'r verilmemeliydi. 
~ ~faurras'ın 1928 da kili~e tara· 

uzun zaman J\~a~rras'da \•e tem 
sil ettiği fıkırler de komil

nizme \'e hattl faşizme set çe· · 
ken bir kudret ve rn~na gören· 
ler oldu. 1940 hezımeti ile düş
n1an eline geçen Fransanın pe
rişan hali ona yenidPn konuş· 
mık fırsatını verdi. Fransayı YI· 
kanların solcular, Yahudiler ol· 
duğunu iddia ediyor, Fransız so
ven milliyetçiliğinj savunan ya
zılar yazıyordu. Ha,·a tam iste· 
di~i gibiydi. Petaln rejimi ile 
Fransa J\taurras'ın müdafaasını 
raptı#ı idarenin yolundaydı. A
ma ne çare ki. Fran~ız milleti 
bu yaşlı yazar gibi düşünmüyor· 
du. Millet hir birlik halinde is
tiiıi ku,·,·etierini ba$ından at
mak, hürlilliine, demokTasiye ye 
niden ka,·u~mak istiyordu. hluka 
vf'mf't hareketi günden güne 
kuvvetlf"niyor, Visi rejimi, AI· 
man askerl kuvvetleri vatanper· 
•;er çetelerle başa cıkmakta zor· 
ıuk çekiyordu. Yakalanan va
tanperverlrr meydanlar da kur· 
~una diziliyor. •De Gaul1e'cüı 
«komünisbı, tteroristo adı altın 
da Fransız miJJetinin kahraman 
,ocukları öldürülüyordu. O bü
yük Fransız milJiyf'tçi~i. büyük 
Fransız düsünilrü ise, bu öle:ı 
ı;:e.ncler aleyhinde eiddetli ya 
lllar yazmaktaydı. Günün birin
de bu yazılann hesabını \'Pre
ce~ini hiç aklına 2etirmedi mi. 
kmbilir~. Ama Fran~a kurtulur 
kurtulmaz vatana hiyanet sucuy. 
la ilt..pıahkempye \•prflPnlf'rdPn 
biri de J\faurraı. oldu. Bu 1;ek· ı 
sen yasında, ı;a~ır akadPmi Ü)'e· 
s! mahkemede kendini şiddetle 

sa\'undu. O her zaman bütün ha· 
yatınca fikirlerine hiımet etmiş
ti. Fakat ne dinlenen şahitler, 
ne mahkeme hey('ti bu sözlere 
kanmadı. Dinlenen şahitlerden 
biri, büyük katolik $air Paul 
Claudel de onun kurşuna dizi
len Fransız gencleri aleyhinde 
yazdığı ya1.1ların atfedilemeyece. 

i söylf'mi~ti. ~faurras idama 
mahküm oldu, ihtiyar olusu yil· 
ıünden eezası ölüncere kadar 
hapse çevrildi. 1945 den beri de 
hapiste _yatıyordu. 

Ch. ?taurras'tn tesiri bu~U~ i· 
çın eski nüfuz \'e hlkımı)·e· 

tinden çok ıey kaybetmiştir. Fa
kat Fransada oldu~u kadar dün
yCtnın birçok ülkelerinde onda 
büyük bir düşilnilr, kuvvetli bir 
dPnemcci, bir fair görenler çok 
tur. tAnthineaııı, tZekAnın Gele
ce~i•. flRomantiun \'e lhtiIAl•, •İç 
musiki~i., .. oemos• dan ceıııa· 
re'a•, •Bir tek .fransa. gibi 

66 rafında bir genç 
İsvec'te yapılan güç 

nıÜsabakasında 

bir 
J 

• 
birinci 

bisiklet 
g_eldi 

Yaşlı bisikletçiye her tar aftaıı hediye 
yağıyor. Kral keııdisiııi kabtıl etti 

Bisıkl•tçilik batı memloketle-
rinde çok &t'"ill!n, çok me

rak uyandırın bir ıpordur. 
Fransada her &tne yaı mevsi
minin sonunda yapılan bi~ik:· 
Jetle Fran~ayı devretmek mü
sabakası büyuk ıUka çeker; 
halk bu müsabakayı, en hara
retli futbol maçlarını ıblgodı 
bırakacak, heyeC'anlı takip 
eder. Gazeteler gtinde birkaç 
defa husu~l nil~halar yıyınlı
yarak yarışın safhaları hakkın
da malUmat \'erirler. Halk bu 
gazeteleri merakla kapısır. 

Frınsıdaki mü!lıbakanın 
uyandırdığı alAka baık• mom
leketlerde de dikkati çekmiı. 
bunlardan bir kısmında, bil· 
ha.ıısa İsveçte htr sene bisıklet 
müsabakaıarı yapılmasını ba5. 
lanmıstır. Yalnız: buradaki mü
sabaka bisikletıe t~,·eçi devret
mek değil, memleketi bir baı
tan diger baıa katetmektir. 
Yarısa İsveçin en ıimalinde, 
Kutup havalisine yıkın Hıpa
rand ~ehrinden baslanır, en 
cenupta Ystad ıthrine kadar 
.ııidilir. Mesafe l 7SO kilometre
dir. 

İıi\'ette ıon 
mUsabıkı 

ısveçte yapılan son mU~ıba-
ka bu memleketto, hatıl ls

veçin komıularındı büyük ıll
ka uyandırmıştır. Bunun sebe
bi müsahakaya 66 yaşında, 
uzun beyaz sakallı bir adamın 
i~tirak etme~idir. 

İsvec:;teki yarışa a:irmek için 
bir takım eartları haiz olmak 
lazımdır. Bunun başında kırk 
yaşından yukarı olmamak var
dır. Yaş bakımından durumu 
müsait olanlar sıkı bir doktor 
muayenesine tAbi tutulurlar. 
ondan sonra kendilerine bırer 
numara "erilir, mıiracıat eden
ler bu suretle mü~abakıya gir· 
mtk hakkını l<azanırlır. Birin
ci ielene ~000 İs\·eç kuronu, 
yani bizım paramızJa 3000 lira 
kadar tutan para mük1fıtı ve
rilir. 

66 yafı:ndı bir 
aenç 

Bu sene müsabakayı katılmak 
icin müracaat eden1tr arı . 

sındı 66 yaşında Haakan~~on 
adında yaşlı bir adam vardı. 

Bu adanı bi~iklPt m~raklısıdır. 
Senelerce çiftçilik yaptıktan. 
tarlada çalıştıktan sonra bu tıi 
çocuklarına bırakarı"k i~tirah3-
te çekilmiş \'e bir bigiklet sa
tın almıştır. Bununla memle
ketin muhtelif yerlerine gezin
tiler yapıyor. 

Geçen yaz gece yarı~ı güne 
şini görmeğe mer:tk etmiş, bi
~ikletine binerek tsve('in ıima. 
tine gitmiş. ekmek paraıınt eı
karmak için bir taraftan tarla· 
larda çalışmış, diğer taraftan 
gece yarısı güneşini se~rretmiş 
tir. Bu seyahatten döndUlil z::ı. 
man etrafında toplananlara anr 
düklerinden heyecanla bıh~et
miı. herkes bunları ıllkı ile 
dinlemiıtir. 

MüHbakaya (lrmek 
btıyor 

tsveçl bisikletle boydan boya 
katetmek mü~abakası tertip 

edilinee Haıkans!on müsaba
kaya girmtk isttmiş, fakat yası 
kırkı 1•çtigi için müracaati ka
bul edilmemiştir. Ya~lı adam 
bu cevap karşısı1'da yılmamış, 
kondi hesabına yarııa ılrmote 
karar vermiştir. 

Kararı verince derhal bifi:ik
Jetine ıtlayarak yrnıın baıla
yacatı şehre kadar 1600 kilo
metreyi katetmiştir. Yarışı 50 
bisikletçi iştirak edecekti. Bun
lar Haparanda Şflhrine kadar 
trenle götürülmilşler, orada da 
birkaç güİt i~tirahat etmisler
dir. Halbuki yaılı bi•ikletçi 
1600 kiloml!treyi durmadan 
katetmiştir. Ötekilor bir otel
de rahat yataklarda yattıkları 
halde o bulduğu yerde, bızan 
tahtı bir 1;1ranın üstünde ıece
yi ieçıriyordu. 

ltfügabakaya (ireceklere birer 
numara verilmişti. Haakanı~on 
resmen yarışa airmediRind.tn 
numarasızdı. t.;·zun s.ıkallı bi
sikl•tÇ'i ötekilere benzemtk 
i(in ayni boyda sıfır numara 
yazdırmış, bunu iötsüne tak
mı~tı. 

Yans 
b11lıYOT 

yarış günü t•lince herkos 
!liırayı ı~çti le i~art1li mli

teakıp yola çıktı. Ya$h biıük· 
letci de bunların arı~ındayd1. 

1750 kilomotreyı katedoro1< 
Ystad şehrine kim önce varrır
sı müsabak~yı o kazanacaktı. 

ilk gün qşlı bisikletçiye dik 
kıt eden olmadı. Fakat ikinci 
gün bir ka~abadan geçPrken 
küçük bir çocuk: ·Büyilkbab• 
ya bak. büyükhahaya bık!• dl 
ye uıun sakallı~"'\ göstf'rintt 
bunu duyan bir gazet .. ci ılAka
dar olmu~. Haak:ıı:!C~on'la .Rôrtiş· 
mü$. adamın hayatını ölren 
miş, resmini çekmi5, gazeteye 
uzun bir yaıı yaımıştır. 

Yazı büyük alAka uyındırdı

tındın diğer gazeteciler ve 
halk da ya~h bisikletçi ile meş
gul olmağa başlamııtır Adam-

--

eağız bu ~ur•tle 'kı!ı ıamanda 
isvtıçin en çok tanınmış şıhsı
yetltrinden biri oımustur. 

Daima en 
önde 

Haakansson 68 yaşında olma~ 
!lına raa:men daima en. ön

de gıdiyordu. Bunun seMbi 
geceleri az uyuma~ı. sabahları 
ıı,rke ten ev\'el yola çıkma

gıydı. Gençler. bütün gün yo
rulduk-tan sonra, yapılın ma
sajlara ra~men, sabahleyin er
ken kendilerini toplayamıyor

lardı. Halbuki yaılı bisikletçi
ye üç saat uyku klfi ıeliyor
du. 
Haakan~~on bu sayede da

ima en önde gitmiş \"e hedt1fe 
birinci aelmistir. Diter bi~ik
let\ilerden en mu\'affak olanı 

ancık 24 ~aıt sonra müsaba
kayı bitirebilmiştir. 

Hodlye 
,·ıtmuru 

yaşlı bi~ikletci mUsabaka~'l 
kazanmakla htraher resmt 

listede adı bulunmadığı icin 
kendi~inden ~nnra gelen birin
ci sayılmıı, 5000 kuron mükl
fat buna verilmiştir. Fıkıt 

Haakansson lsı·eçte o kadar 
~öhret kazanmıştır ki &aldan 
~aldan kt1ndi5ine hediye yığ
mı~ı baılamııtır Bu hediyele
rin kı~·meti 5000 kurondan cok 
fa.Jadır. 

h\'eç Kralı yaılı bisikletçiyi 
da,·et ederok !•brik etmiı. 
Stokholm Belf'diyesi şerefine 
bir ziyafet \'trmiıtir. Kendi
siyle avni ya~ta bulunan bir 
zatın a:önderditi tebrik mektu
bunda ıu satırlar vırdır: 

•Ben kendimi arhk her~"Y
den el çekecek bir yııt• oanı
yordum. Sizin hareketiniz bu
nun doğru olmadığını göster
di. Kondimde büyük bir can
lılık duyuyorum. Bir kenarda 
pa•lanacak yerde ben de çalı
saca~ım. Bunu temin ettiğiniz· 
dfn dolayı size bilhassa teşek
kür ederim.• 

n,iıkır fıkır kaynayan bu mil· 
hb •le kaıanının içine dilıen 
~./nıcJar, bilhU'8 Orta A\TU
ltrı an gelnıe olursa. burada ,a. 
0 P kalıyorlar. Onlara göre, 
1urı:"nı düştükleri girdap bo· 

O
.. u '• dehşet \'ericidir. 
ı· 

Bütün bunlardan çıkan neti· 
ce lstanbulun bir müna

kale hercümerci içinde bulun· 
duğudur. Buna gôre herkesin, 
her An tetikte olduğu ve teh
likenin her ır;aniye ayakuçları· 
nı yokladı~ı zannedilir. Fakat 
olaylar bunun böylo olmadı~ı
nı göstermiştir. ''{abanrının 

her saniye~ gözüne batan tehli 
ke \'e kaza unsurlarının pek 
!azla görünme:;ıne ralmen is~ 
tati.stikler bunun o dereee feci 
olmadıtını l•pat etmiıtir. ls
tanbulda ciddi kazalar nadİ· 
ren \'llkubulmaktadır. Bu öyle 
bir seyrüsefer keşmeke,idir kl 
ölüm nisbeti diğer bilyük ıe
hlrlerden azdır. 

Gelrn bir sual 

Kazasız, bellsıı bir keşmekeş 

fından mahkQm edilmesi de o
nun hristiyanlıAa en ~iddetli hil· 
eumları yapmış olduğunu gös
terir. 

sayısı eliiyi aşan eserleri her· :.---------------------------------------

ftı~"' .nlabetl az 
llıunakale ılsteml 

İ'l.ınbuJ, sinirleri bozan mü
h.,~•kıle. ıiıtemile byle bir ıe
l.ite ~r kı bilhassa yabancılar 
İip;ınde •gemisini kurtaran 
40 •n. intibamı uyandırmak 
tat ır. Herkes tam mAna~ile sü· 
raı •erbestlilline sahiptir. Sü
bu~ ~ehrin parolası olmuştur. 
ten• a en çok borusunu öttil
daıı ley, otomobillerin gaı pe
bu atıdır. Teknik ile oynanan 
ınu,0Yunda yayalarla şoförler 

•dele halindedir. 

Türkler münakale problem
lerini kendilerine hls bir gö· 
rüşle halletmişe benziyorlar. 
Bu İ1i için yaptıkları kanun ve 
nizamlar teferrüatsız ve basit· 
tir. Fakat tatbikat sahasında 
verimli olmaktadırlar. Hllen 
yürürlükte bulunan nlzamna· 

manzarasını gösteren İs· 
tanbulun seyrüsefer panora· 
ma~ını çizdikten sonra şimdi 
insanın kendi kendine şu sua· 
ll soraca~ı geliyor: Acaba 
Türkler modern münakale sis
teminin anahtarını buldular 
mı'? .. 

Bu sorunun cevabı ancak 
kendi memleketleri lçin mils
bet olabilir. Fakat herkesin si 
nirleri Boğaz kıyılarında yaşı
yanların sinirleri gibi çelikten 
değil ki! .. 

N•kleden: Tolun Alptekin 

halde Fransız edebiyatında ona 
gerekli bir yer ayıracaktır. Ama 
o muhakkak ki. olmayı arzula. 

onun şah.!lıyetinl yapan betıi dıtı, insanlık Alemine yeni yol. 
baslı düşünc:eleri şunlardı: lar gösteren bir önder. bir kur

Demokrasi dU~mınhlh. krallık tarıcı l')]amamıştır. O sadece, bU
taraftarlı~ı. .. Ona göre İnsan tün haratınca savaşmış bir fikir 
Haklan Bt'yannamesi yanlış his adamıdır: «Hayatımı bir mumya 
ve fikirlerden ibaret bir bulut- gibi ge\'irmedim, çalıştım. didin-

dım, yol gösttrmtk, fikir vermek 
tu. cBu bulutu lsvi~reden ge- istedim. Belki yanılıyordum. A
tiren Rou~seau oldu. İn5anlar e1 ma belki de hakh\'dım .• 
!erini uzatıp ondan yardım um- lıte 16 ka'1m İ952 de dün
dular, fakat bu ili yağmuru on· yamızdan ayrılan ,.ksen beş ya-

$tndaki bir mücadele adamının 
!arın ıusuı boğazlarını daha çok kısa hikAyesi. .. 
yıktı, aç midelerini daha çok -----------
~eldi, bütün yapabileceği bu ol
du.• 

• 
Bu hoş ıözltrden biri de, ona 

görf'. hürriyet fikridir. Bir 
tek hürriyet yoktur. Birçok hür
rb·etıer vardır. lıfesel" iktısadt 

1 

hÜrriyet denen şey bazı kişiler 
için vardır, bazı ki$İler için yok
tur. ~lü.avat kardeılik de boş 

~ 
ı::özlerdir. Ciinkil in~anlar ~r~sı~
daki tabiatın verdili esıtsızlık 
me\'cuttur. lıfaurras'ya göre de-
mokra.!li vatandaşların milsa\'atı
na davanan bir sistemdir. Seçi· 
len ki'mse memlekete hizmet et· 
mtkten tok. kendisini secenle
rln hoşlarına ı;!itmenin yolları· 
nı arar. ~ıaurras demokrasiyi sos 
Yalı1min de kurtaramıyacaıını 
iddia tder. Hele hıristiyant bir 
sosyalizm asta ... 

Yeni Neıriyat 

BF.HlBER - Btrab"r •ıfh fikir ıa 
nıt dr?',l'hınln ft ta'."111 dntruı bir 
rrıöndtrl'"lt "' ltin•'ı bir h111'ıc1 )j• tık· 
ı Bn tı"'1dı. l;ımim .-.,~ıa.Sı, Lfttli 
T.rlıt;l, Talı.hı l•ırPI. 1$dkrın Xnrdı· 
'ırul. A Kı.t:lr Turh•n D,.,n-111. Zira 
"\h 1!n "'' Orhın Xe.mılHl rıu'!an. R.i· 
fu Tliı~. O T Tnprılıt Lınrston Htı· 
ıhN ,. ı nin ıılrlırf ıı,. thıın •• K• 
rrı1.I İneı>;Un'l.n rHimlfu·l Tar. 

* işçi G0c0 
{İ~d Giıeıııl ııatf'~lııin ~' iincü ••· 

nıııı c11nnı11ır. THıiı 10 lrnl"llıtıır 

"' İŞÇi T AKVİ!ll! 
Tıkıtil ,., Onnı ıHtıa'f'U ••cilıri atn· 

dilıı;ılırı ftdır&•?tlnn tarıfLD'1ın ıg.!5' 
•'"tı."d t•kTlllli baıır~.uımıatır, 

TıkTi.mln ıııııın'1ın yıpı'.acak ha•ı· 
ı&ı dn.ttaıtan dotnırı unıt.l\anuı. bayır 

i!lf'ri:ıııı ııtfı1l!'"P'.ctir. 

rııaurras'ya ~öre yapılacak tek 
şry, krallık idaresine dönmek· 
tir, Ona ~öre normal bir dev-

t"d.de:ı . Jet, ıde\'let bE"nim. diyebilen· 
erde yürüyenler vasıtaların müthiş ıUrıtlerlnt ıtıımıolırdır, bir taraftan diğer tarafa dir. Krallık idaresi babadan o· 

Tık.,.l~ı hırUlcıı tıı:l Btndlkalın 
baii.kmdı m•ldmatı ihtl,.ı tduı. bır dt 
brnıur TPtilmak•tdl.r. ' 

İyi bir t.tkUdı bııırlınm.ıı olıı tı· 
el tıkTiminl tanb"• ıdf:ria. 

......_ ıtiUnetle geçerler fulı kalacık ıekilO. düzenlene-
.-.......,~----~·~·--....,.----.,.,0,,.,,.,..,_., ..... ....,...,..,_,.,,., ..... ,,.....,.,,..,...._,....,,.,,.,,,..,.....,...,..,._..~ cektir. Çünkü devlet idaresinin 

Auıerikaıı kiitiiphanesi açıldı 

I 

Amerikan kütüphanesi Beyazıt ta l\lithatpa1a caddesinde tstan bul Cnlvtrıdte5l Rtktörü Ordl· 
naryüs Profesör Dr. KAıım tsmail Gürkan tarafındın reım•n açılmı$tır. llu mera!lltmde, A· 
merikan Başkonsolosu Elbert G. l\'Iıttbewı, :\lflU Elitim ?Uüdilrü, (·niver!'lte Dekanlan, Bu· 
tak !\lüdiirü, Türk ve Amerikan elitim resmf &ahsiyetleri haur bulunmu1lardır. Amerikan Ha· 
berler merkezi mtidtirü Robert ,V, Ker1'Tin, bu kütilphantnln ıçılışından dolayı duydulu mem .. 
nuniyeti ifade ttmlı ve burııın1n Amfrikan Haberler merkfılnln tınlvers1teli dostlarını 
faydalı olmasını ve kUti.ıphane Babı.t.ll eaddesind•yken o muhitte te!lllı etmtı ol· 
duğu umlml miln11ebetlerl lateliY•coğlnl ümit ettl&lni htyan •!mittir. Amorl· 
kın kütupbıne&l pazartesinden cuma ıkıamına kadar saat 10 dın 19.30 ı, cumarteıi ıünü 11 

dan 18 e kadar açık bulunacaktır. -
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[ l İKTİSAT VE PİYASA 1 ,. \ 

{imar Durumları Mevcut Satılık Emlak} 
lstanbul Defterdarlı!jından : 

Dolya No. C t N S l 

5111-2711 

Kıy

meti 
Lira 

Temi 
natı 
Lira 

820 61.50 
Defterdar fabrikası kaba kumaşlardan 

1,5 milyon lira zarar ediyor 
Sümerbank Defterdar fabrikasının elinde bulunan çuUkl ve 

pyak gibi kaba kumaş stoklan 600 bin metreyi aşmaktadır. 
Müessesenin bu kumaştan piyasaya tıkannasına rağmen 

ahcı bulamadığı söylenmektedir. 
Çünkil Defterdar fabrikası kaba kumaıların metresine 9 11· 

ra istediği halde alıcılar 6.5 • 7 liradan fazla fiyat vermemekte
dirler. 

BORSA 
' İSTANl!UL BORSASININ 

20 Kasım 1952 Pertembe ... ,.ı., .... ,,.,.., 
1 f:'terlin 700..50 '1~1.-

ı oo noıır '2S0 .5o 2so.30 
100 !'rarı.IU lnıı~ı 0.80 0.80 

100 Llnıl C4.80 •UO 
ıoo İniç" J'"raarı N.03 64.0J 
100 !'ıorln ,3.68.40 '13.68.CO 

5111-2712 

Üskildar, Bağlarbaşı, İcadiye mah. es· 
.ki Araba yeni (vergi kaydına göre) 
Beylerbeyi (Tapu kaydına göre) lcadi· 
ye Bağlarbaşı Yolu So. 594 ada, 17 par
sel eneskl, eski, yenl 37 kapı sayılı 
162.66 1\12. arsanın tamamı. 
Üsküdar, Bağlarbaşı, İcadiye mab. es
ki Araba :yeni (vergi kaydına göre) 
Beylerbeyi (Tapu k&ydına göre) İcadi· 
ye Bağlarbaşı Yolu So. 594 ada, 19 par 
sel eneski, eski, yeni 33 kapı sayılı 
159.01 M2. arsanın tama.mı. 

800 60.-

500 üncü fetih yıldönültiünde 
yapılacak spor temasları 

Bu durum muvacehesinde fabrikanın piyasaya nazaran fiyat 
farkı 1.5 milyon lirayı bulmaktadır. İlgililer bu 1.5 milyon lirayı 
fabrikanın zararı tellkki etınektedirler. 

ıoo BıJeih tra.oıı ı.eo ı.eo 

ıoo DralmıJ ı.STS 1.6715 
ıoo Çeko&lo'f'alı: Jmr. 5.30 1.50 
ıoo ı....~ Kur. u.ı::ı.so s-1.12.50 

5111-2713 Üsküdar, Bağlarbaşı, İcadiye mab. es· 
ki Araba yeni (vergi kaydına göre) 
Beylerbeyi (tapu kaydına göre) lcadi· 
ye Bağlarbaşı Yolu So. 594 ada, 20 par 
sel eneski, eski, yeni 31 kapı sayılı 
155.66 M2. arsanın tamamı. 

780 58.50 İsveç güreş milli takı mı geliyor., 
Sümerbanktaki sa!A!ıiyet sahibi bir utın belirttiğine göre, 

Defterdar fabrikasının kaba kumaşlanndaki piyasaya nazaran 
yükseklik muamele vergisinden nes'et etmektedir. 

ESHA31 VE TAHVİLAT 
% 7 FAİZLİ TAB\1LLER 

E!ıTa!I - Ennırıun J ~ı.25 

--Futbol ve atletizm ici n de ecnebJ 
~ 

İddiaya göre birçok el tezgahlarında kaba kumaş dokundu
tu için bunlar muamele vergisine tabi olmamakta ve dolayısıyle 
piyasaya yüzde ~ nisbetinde daha ucuz çıkarılmaktadır. 

Eii•u - En:nrum :3·1 :::ı.:::s 5111-2716 Üsküdar, Bağlarbaşı, İeadiye mah. es· 
ki Araba ve Tensel }·eni (vergi kaydı
na göre) Beylerbeyi (Tapu kaydına gö· 
re) İcadiye Bağlarbaşı yolu ve ~llruf 
So. 595 ada, 8 parsel tneski, eski, ye· 
nl 41 kapı sayılı 335.19 M2. ananın 
tamamı. 

1680 126.-
10&1 Dmı.f17olu l 
19(2 D.mlt'10J11 11 
lıliDt lf'ilıdafaa 111 
)iill1 ll•dafu l 
ll ıl:t lhldafaa il 
)t illt ~iıdafar. III 
~hnt :lıü.ıhf,.. ıv 

:ı.eo 

24.70 
2ı.20 

2C.ıO 

2&.10 
25.10 
!S.!5 

• Halbuki piyasada dolaşan söylentilere göre De!terdar ma
mullerinin pahalı olmasının sebebi muamele vergisi değildir. 
Cünkil muamele vergisine tiıbi olan birçok fabrikalar imal et
tikleri kuma$1an rahat rahat satmış bulunmaktadırlar. 

Defterdar mamullerinin elde kalması kaba kumaş piyasası
Zinıt Buı.b&ı 1 !?:!.80 5111-2717 Üskildar, Bağlarbaşı, İcadiye mah. es

ki Araba yeni (vergi kaydına göre) 
Beylerbeyi (tapu kaydına göre) İcadi· 
ye Bağlarbaıı Yolu So. 594 ada, 16 
parsel eneski, eski, yeni 39 kapı sayılı 
166.43 M2. arsanın tamamı. 

840 63.-

nın kıpanmış olmasından ileri gelmiştir. 
Ayni tip imalat yapan hususi teşebbüs sahipleri piyasaya 

bundan bir, bir buçuk ay evvel mal çıkardıklan için ihtiyacı 
olanlar mübayaalarını yapmışlar, Defterdar fabrikasına mal ıa .. 
tacak mahreç bırakmamışlardır. 

Bu durum karşısında. Defterdar fabrikasında elde kalan 
malların ne şekilde tasfiye edilebileceği mühim bir konu ,ol
muştur. 

Silmerhank mehafilinde dolaşan söylentilere nazaran fahri·. 
kanın kaba kumaş imalinden vazgeçecegl anlaşılmaktadır. 

Züccaciye 
Piyasasında 
Durgunluk var 
Türkiye piyasasında umumi 

bir durgunluk müşahede edil· 
mektedir. Anadolu piyasaların
dan ıücaciyeye karşı Wepler 
az olduğu için satışlar da ağır 
gitmektedir. 

Raman petrolleri 
İçin Amerikalılarla 
Yapılan 

Mzakereler 

1952 Ziraat B. 11 tıJ.00 

% 6 FAİZLİ TAHVİLLER 
ıoıı n. Yohı vı ı ıa.20 

KaJloıı.ma I 113.30 
Kalkmma lI 113.10 
Xalkmma Ilt ııl.10 

t9-i8 t.1tihuı I 113.30 
19tl 1ıtihın il 113.20 
19-1.g İatrkruı 112.30 

~~ 5 FAİZLİ TAHVİLLER 
Erıan.J ~3.00 

tkTamı,.ıı 1931 :u .. 1a 
bnmb"ell JrL. ld!dafaa !?(.20 
lkramireli 9'1 D.Tola. V ı13.15 
1951 Tah•ili 107.!iO 
ıo52 Ziraat 'B. Ill 103.65 

1952 Ziraat n. IV. 103.20 

%4,5 FAİZLİ TAHVİLLER 
ll>l!J TalıTlll 103.75 

BANKA llİSSELERİ 
lfl'rkts Ban.lt 
1a Ba.n 'kan N. 
Yapı Xndl B. 
T. 'I'ieant B. 
hilaıı Ciıı:ı.ıanto 

Ea.rlt Deftrmc.1erl 
Osmallh B, 
DbUıaı~n .htl 
~ 60 hWe A.ıı.4. 

:ı:ı.oo 

IS.90 
1:.00 
5'0 
13.00 
:T.00 
'12.00 

1(0.00 

82.00 

PARİS BORSASI 
ALTIN FİATI 

(1) ~ilo altın c.:.a.oon l'R. 
<&> noı..... ao1 r:a. 

5111-2718 

5111-2719 

5111-2720 

5111-2835 

5111-2839 

Üsküdar, Bağlarbaşı. İcadiye mah. es· 
ki Araba yeni lcadiye Bağlarbaşı Yo 
lu So. 595 ada, 2 parsel eneski. eski 
yeni 53 kapı sayılı 230.42 M2. arsanın 
tamamı. 
üskildar, Bağlarbaşı, İcadiye mah. es
ki Araba yeni (vergi kaydına göre) 
Beylerbeyi (Tapu kaydına göre) lcadi
ye Bağlarbaşı Yolu So. 595 ada, 6 par· 
sel e.!ki, yeni 45 kapı sayılı 156.08 M2. 
arsanın tamamı. 

Üsküdar, Bağlarbaşı, İeadiye mah. es
ki Araba yeni (vergı kaydına göre) 
Beylerbeyi (tapu kaydına göre) İcadi
diye Bağlarbaıı Yolu So. 595 ada, 5 
parsel eneski, e5ki, yeni 47 kapı sayılı 
181.05 M2. arsanın tamamı. 
Üsküdar, Bağlarbaşı. İcadiye mah. e•· 
ki K. Çi!tekavak yeni İmam Galip So. 
606 ada, 41 parsel eneski, eski, yeni 
l 7, 19 kapı sayılı 59.53 M2. arsanın 
tamamı. 

1040 78.-

790 69.25 

910 68.25 

600 45.-

560 42.-ZUcaciye ithaliitı en ıiyade ta
kasla ve demirperde arkası mem 
leketlerinden yapılmaktadır. An 
cak yerli malı zücaciye piyasayı 
fazlasiyle tatmin etliği için kim 
.., takasla dolar farkını verip 
mal getirmemektedir. Serbest 
dövizle Batı Almanyadan mal 
ithali mümkiln olmakla beraber 
lisans verilm6Clilti için buradan 
da mal gelmemtldedir. 

Ankara 20 (D.H.A.) - Raman 
petrollerinin tasfiyesi için Bat· 
manda tesis edilecek tas!iyeha
nelerin inşası için Amerikan fir 
malan ile başlıyan temaslar 
mtisbet neticelere doğru inkişaf 
etmektedir. Tastiyehanelerin in 
şasından sonra elde edilecek 
petroller bilhassa devlet nakli· 
yatına tahsis edilecektir. Bilhas
sa Batman tasfiyehanelerinde 
maıot istihsaline büyük bir e
hemmiyet verneoektir. İşletme
ler Bakanlığmdan yetkili bir ıat 
anlapnanın imzasından sonra te 
slslerin güratle tamamlanacağını 
ve Türkiyenin kendi petrol, gaı 
Te benzinini pek yakında kullan 
maya b3şlıyacdını bildirmi~ 
Ur. 

SERBEST PİYASADA 
DÖVİZLER 

Stıriiıı Loadl'.ID 
St..rlia .te.ktil 
Dolır (l'k!tı" 

Dola:r eff"\tıf 

Dalar N. T. 

12:?!) 1~30 

1120 1130 
15111~692 

Üskildar, Bağ!arbaşı. İcadiye mah. e<· 
ki Çiltekavak yeni İmam Galip So. 606 
ada, 53 parsel tapuya göre eneski, eg.. 
ki 49 yeni 51 vergiye göre eneskl 1, 
eski, yeni 49 kapı sayılı 55.76 M2. ar
ıı:anın tamamı. 
Üsküdar, Bağlarbaşı. 1cadiya mah. ••· 
ki Araba yeni (verı:J kaydına ~oro) 
Beylerbeyi (tapu kaydına göre) fcadi· 
ye Ba~larbaşı Yolu So. 594 ada, 18 
parsel ene~ki; eski, yeni 35 kapı sayı· 
Jı 159.35 ~12. arsanın tamamı. 
Üsküdar, Bağlarbaıı. lcadiye mah. e•· 
ki Araba yPni (vPrgi kaydına störr) 
BrylrrbC'yl CUıpn ka ·rfına ,;örf') fcadi· 
ı-. Bağlarba , ı Yolu So. 59:; ada, 7 par
•cl rnrski, eski. yeni 43 kapı sayılı 
175.74 MZ. arsanın tamamı. 

800 60.-

Emaye ithalatı ise klirlngle 
Çekoslovakya ve Macarlstaııdan 
yapılmaktadır. 

Bundan birkaç ay evnl llta
rarlar tütün 111u1<abillnde dolan 
2.80 den he.!aplıyarak tatula .. 
maye ihraç etmişlerdir. 

AıTıca Yugoslavyaya ihraç et· 
tiğimiı buğday mukabilinde •· 
maye gelmiştir. 

Yugoslavyadan !(elen mallar· 
ta Macaristan ve Çekoelovakya
dan yapılan emaye ithalltınm 
tutan 300 bin dolan bulmakta· 
dır. 
11.AÇLAR lç!N 
DÖ\.1z VERİLİYOR 

Ankııradan sıun haberlere na· 
uran Ekonomi .,. Ticaret Ba· 
kanlığı tarafından yeni bir ithal 
list .. i baıırlanmaktadır. Yeni 
tahsislerle birlikte (B) listesinde 
bulunan bazı maddelerin (A) liJ. 
!esine alınacağı da söylenmekte· 
dir. 

Bu arada, sanayide kullanılan 
yardımcı ham maddelenn de (B) 
listesinden (A) listesine (eçİrl· 
leceği belirtilmektedir. 

Diğer taraftan bu seferki tah· 
ıis fütesinin daha ıiyade tıbbi 
malıemeyi havi olacağı da bil
dirilmektedir. 
KAH\' E FİYAn 
DÜŞÜYOR 

Piyasamızda kahve bollaımaYa 
başlamııtır. 5 numara çiğ kahve 
1125 kuruştan 820 kuruıa, 3 nu· 
mara çiğ kahve ise 840 kuruıtan 
825 kuruıa düşmüştür. 

İhracat durumu 
19 kasım çarşamba ııünü Tica· 

ret odasından. F.O.B. 560.054 
lira kıymetinde 25 menşe ~aha· 
detnamesi alınmıştır. 

Bu arada Awsturyaya 8926 li· 
ra değerinde 3272 k~. iç fındık; 
Cebelüttarık'a 315 lira değerin

de 3 kg. silnger; 
Danimarkaya 8506 lira değe

rinde 5 ton acı badem itii 9033 
lira değerinde 10 ton acı çekir
dek içi; 

Fransaya, 7786 lira değerinde 
10 ton kabak çekirdeği: 

ln-içreye 10800 lira değerinde 
300 l 12 ha !ı. 

KEıtESTF. FİYATL.\Jll 
YtiKliELİYOR 

Kereste fiyatları artmağa baı· 
lamıştır. Artış. metreküp bapna 
25 - 30 lirayı bulmaktadır. 

İthallt yapılan menşe memle
ketlerdeki fiyatlarda herhangi 
bir del!ifiltlik olmamakla bera· 
ber, son ithal tahditleri piyasa. 
mızda kereste fLlllannm speldill 
tif mahiyette yükselmesini tev· 
lit etmeldedir. 

Avusturya beyaz malların met 
reküpü 210 • 215 liradan, Ro· 
manya mallan ı..e 205 - 210 lira
dan muamele ııörmektedir. 

Çıralı İsveç mallan ise 240 -
250 liradır. 
TAHVİL 
FiYATLARI 

... ... 
• •• 

,., ... 
• •• 

tmı:r• rr. 110 110 

BORSA BAB.lcl ALTIN 
FİA.TLAlU 

C"'omhvb"tt 31* !.O sg e;f) 
ıt~·• c ıs.vo tııı.oo 

ıt..•• t.Izarl .ı:s .oo <1 1.10 
ll•C ı:J.rıd .ı ·ttO 4.'3.!!0 
)'{ımii .tı.oo 41,20 
V•hlt J9.l0 l~.30 
hiJı l'l.0~ 80.10 
Gn.Idm. u..,naı:ı.d• 2nı.20 aa.2.> 
İn;ilia liran f)2.0f) 62.10 
luı1ia "Vil•toTTA ~1.50 51.60 
N•polron co.so •0.7:5 
B~ Horos C1.10 ,1.20 

tnien l"raıı.rı ,ı.oo 'L25 

KÜLÇE ALTIN FİATLARI n..,.... 
lı!ıluiko 

Staftıılart 

151'0 IQl 
eoo 605 
i•! 5110 

Yerli (101}0 ım.~1 ı•s SJIO 

ALTIN llEŞİBİRLİKLER 
camı.- 101.00 200.00 

Arı 
'Valdt 

163.00 195.00 
110.00 111.00 

~.00 200.00 
~93.0ft 205.00 
sn.oo 2oş.oo 

'D. 1'. .&.. IJanaı 

Diln KAmbi Borsasında mua 
mele &ören tahvillerin kapanış Yüıde 7 faWI 934 Sıva~ - Er· 
fiyattan aşağıda ıasterilmlştir: zorum 11 • vır .. 22.25 lıradan, 

Yüzde 5 faizli M. M. tkrami· ~ı. M. L 24.10 !ırada~ Il. !2.80 
yeli L 24.20 liradan, 941 D. D. liradan, ııı. 2-0.10 liradan, lV. 
Y. İkramiyeli V. 113.15 liradan, 2535 liradan; 
931 İstikrazı 107.50 liradan; Türkiye Garantl Bankası 115 

Yüzde 6 faizli Kalkınma L liradan, Yapı ve Kredi Bankası 
113.30 lir•dan, III. 113.30 lira· D. 12.90 liradan, İttihat Değir
dan, 949 istikrazı !. 112.30 lira· mencilik 105 liradan muamele 
dan; görmüştür. 

Ticaret ve Zahire Borsası 
20/11/195% 

Buğday Ofisin Dökme Kilosu 28.83 
Buğday sert • • 31.75 
Buğday kızılca • • 30.5 
Buğday yumuıak • • 29.62 -
Arpa • 24.50 -
Fi# • • 20.2~ 
Susam Çuvallı • 118.00 

34.25 
24.87 

Kendir tohumu • • 85.00 - 118.00 
Keten tohumu .. " 60.0Q 
Ayçiçdi tohumu • • 36.5 - 36.75 
Ceviz kabuklu • 63.5 
ı:n 79/81 rand. 72 ki. çuvalı 2613.00 - 4000.00 
Un 65/75 rand. 72 ki. • 3250.00 - 3350.00 
Raımal • 16.5 - 18.00 
Kepek 14.5 
Pirinç Bersani • 108.00 
Beyaz peynır yağlı Tenekesi 2850.00 - 3H0.00 

lsveçe 26299 lira değerinde 
808 Kg. barsak: 

ltalyaya 6720 lira değerinde 
2309 kg. kum deri•i, 5141 Ura 
değerinde 2700 kg. kuru kayı
ıı, 19523 lira değerinde 5578 kg. 
meşin, 9571 lira değerinde 55 
sandık yumurta: 

Beyaz peynir tam yağlı • 3250.00 - 3300.00 
Kaşar prynir ya~lı Anadolu • 310.00 - 350.00 
Kaşar peynir yağlı Trakya 340.00 - 355.00 
Ayçiçe~i yağı çıplak • 139.00 
Zeytinyağı raline Te. • 237.00 
Sadeyağ Siverek eritilmiş • 640.00 - 650.00 
Sadeyağ Diyarbakır eritılıniş • 6!0.00 

5111-6693 880 66.-

1 

Yukarıda yazılı gayrimonkuller 10.12.1952 çarşamba 
günü saat 14.30 da Milli Em!A k Mildürlüğüncleki komisyonda 
ayn ayrı acık arttırma ile satılacaktır. Arsaların imAr durum
ları her ıaman görUlebilir. 

isteklilerin nihayet 'lat 14.30 a kadar yatıracak!•· 
rı teminat makbuzlan ve nüfu~ cüzdanları He birlikte s.ahş gü
nil komisyona. fazla bilgi itin ~özü geçen müdürlüğe basvurma-
ları. (Teminatlar önceden de yatırılabilir.) (18407) 

Liste: 22 

Bir evvelki yekun • . • .. . . • ... ... ... •• .. ..... 
Sümerbank Kayseri Pamuklu Fabrikası iıçileri 
Tekel Yaprak Tütün İ§l~me ve Bakımevi me-
mur ve işçileri ................ ...................... . 
Sınır birlikleri ••. .. .•....•... .. . .. .. .... .•.. . ...•.•••• 
Bayındırlık Bakanlığı Su İşleri memurları •.•••• 
Fatih Verem Dispanseri ...... ............. ......... . 
Öğretmenler Yardım Dern<'ği (Pınarbaşı) ..... . 
Konya Askeri hastane Baştabipliği •....•••..••..• 
K. K. K. İstanbul Basım°'i 'ld. . . ......•••••••••• 
Eseyan Ermeni Kız Li~e ·i ... . ......................... . 
İstanbul 'Üni\'ersitesi Orman Fakültesi ........... . 
6. Hava üssü •. •. • ........ ........ ... .................. . 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakülteı.i •••••••.•.••••• 
Şehir Tiyatrosu ......................................... . 
Elmadağ Askeri Fabrika•t .•.....•...•.•••..•.•...... 

Yekün . . ................ . 

Llıa 

127.983 
500 

100 
38 

100 
25 

100 
60 
65 
50 

241 
250 
314 
221 
345 

130.392 

~ ..... ..... .................. ............. ................... ~ 

~KISA İLANLAR~ 
• • : .......................... ........................................ ~ 

GiYiM EŞYASI EIHLAIC 
RENK MAGAZASl nı unutma
yınız. Eğer iyi ve ucuL giyinmek 
isten:enit 

TAKSiTLE SATI 

KIRALIK APARTIMAN - Be· 
yazı it• Mimar Kemalettin 
mahallesi Derinkuyu ! oka· 
ğı başında 3 No. lu hah· 
çe içinde her katta denize 

TAKSİYLE otomatik garantili nazır !evkallde manzara ve kon
İngıli.ı: pikapları satılır. Selvelli lorlu 40 odalı apartıman toptan 
B. Oğlu Tünelbaıı Galipdede veya kısmen kiralıktır. Daireler 

4 ve 5 er odalıdır. Şofben , tele-
~ l LE KARYOLA TAKI· fon teşkllltı mevcuttur. Ayrıe~ 
T AKS T . . . I 150 m. luk eşya deposu, garaı 
1'11 - Yorgan ı\erılır. zzet E· mahalli vardır. Hastane otel ve 
Y~~o_ğlu, Çarşı kapı l:,ıklı H~n .!..:. milessesata da elve rişlidir. 

)!ısıra 9800 lira değerinde 10 
\on kabuklu fındık. 40605 lira 
değerinde 20 ton iç fındık: 

Müracaat: Yukarıdaki adres· SATll.IK E $YA 
Sadeyağ Ardahan eritilmiş • 580.00 - 590.00 te Ce\•at Yarar. 
Sadeya~ Kars eritilmiı • 600.00 50 KİLO pomat veya boya ka· ---- - -------

Pakistana 2587 lira değerinde 
l ton mahlep; 

Sudana 4538 lira değerinde 2 
ton mahlep. 1335 lira değerinde 
3 ton şlm~ir ağacı çubuğu: 

Yuıoslavyaya 366100 lira de-
lerinde 1000 ton buğday; • 

Yunanistana 4636 !ıra değerın 
de 56 kg. sinema !ilmi. 5436 
lira degerlnde 28 metreküp ke
reste, 14215 lira değerinde 100 
sandık yumurta ihraç edilmiş
tir. 

Sadeya~ Kanı tuzlu • 640.00 rıştıran melaojör satılıktır. Te-
Sadeyağ Ardahan tuzlu • 460.00 - 480.00 lelon: 22217. 

Pamukyağı rafine Te. • 172.00 tt!l ·tl ?hf ·it,rat.?/)Zfj 
Krema koyun • 396.00 - 410.00 
Yapağı Trakya kırkım • 230.00 - 245.00 9 l <"IL ÖNCE Adanada doğan 
Yapağı kasap başı beyaz • 220.00 - 230.00 Seyhan Amb; rı bugün 9 ıube, 
Yapağı Anadolu kırkım • 230.00 30 acentası ile memleket nakli· 
Tiıtik natürel • 450.00 yat hizme!inde~ir~-
Keçi derisi T. K. kasap • 180.00 SEYHAN NAKLİYAT - Limi· 
Koyun derisi T. K. kasap • 170.00 ted Galata Ambarı. Tel 

!.
.;K:;o;::yu.:;;11..;d:;e,;ri;;•;.i .;;T,;ol;;a;.... _____ • ___ 1_95_.oo ______ _. 

1
41461. Sirkeci Ambarı. Tel -
2U 80 • • 

M EFElfRIK 
ŞOFÖRLERE MÜJDE - A· 

merikan ha!ır 

gelmiştir. 

Marpuççular 
han. 13. 

döşemelerlmiz 

Büyük Şiıeci 

YERALTI SU ara ştırmalan ar· 
te<iyen kuyu sondaj işleri. Pos
ta Kutusu 302.5. 

takımlar getirtiliyor 
t stanbulun fethinin 500 üncü 

yıldönümü münasebetile, ga 
yet geniş bir spor programı ha
zırlanması üzerinde durulmak· 
tadır. 

29 mayıs ile 7 haziran ara
sında yapılacak olan hareket· 
ter programında bilhassa fut
bol, eilreş ve atletizm ön plil.
na alınacaktir. 

Futbolda bir milli ve bir 
temsili maç, veya İstanbul, 
Ankara ve iki kuvvetli ecnebi 
karma takım arasında maçlar 
tertibi düşünülmektedir. 
G ilreş için İsveç mlllt takı· 

mı Uç müsabaka yapmak Uze
re şehrimiıe davet edilecek· 
tir. 

Atletizmde ise Orta A vrnpa 
dan, Olimpiyatlarda iyi dere· 
celer almış on beş kadar en 
kuvvetli atlet eetirtileceklir. 

Bir genç milli takım 
Te$kil edilecek 

Önilmliı:deki nisan ayında 
Brükse!de genç milli futbol ta
kımları arasında bir şampiy<>
na tertip edilmesine karar ve· 
rilmiş ve bütiln milletler da· 
vet edilmlıtir. 

Bu genç takımlar ıampiyona 
sına iştirlk etmek hayli güç· , ,. • __ - · . • . 
tür. Çünkü alınan karara göre, Yaşar Dolu, Andenberg, Anlonson ve Celal Atik. _,-
genç milll takımlardaki yaş 

h_addi 1_6 ile 18 arasındadır. Bi-ı Futbol federasyonıı 
zım kluplerde oynıyan genç o-
yunculara umumi olarak bir • 

göı atarsak, evvell 16 v~ya 17 baskanmm beyanat• 
yaşında oyuncu bulmak ımkln-
sızdır. Belki 18 yaşında birkaç °" 
o~,,ncu bulunabilir. Orhan Şeref Apak, 1952 - 53 futbol sezonundd 

Bu vulyete ıtörc, lştirlk et· 
me~e karar rerdiğimiı takdirde yap ılacak m illi tema sla rla Akden iz kupasınO 
genç milll takımını tesbit ede- katılacagv ımızı anlattı 
bilmek için klilplerden !azla o-
kullar üıerinde durmak lazım- Ankara, 20 (Anka) - Futbol rarla çalışıyoruz. Hakrmleril!l~ 
dır. mevsiminin hayli ilerlemiş ve zl beynelmilel sahada tanıtııı1, 

Futbol Federasyonu başlıca yeni teşekkU I eden federasyo- için hiç bir fed:ık!rlı~tan ';1 
bölgelere bir tamim göndere· nun da talışmalarını düzenle- kinmiyeceğiz. Beynelmıl el .fS 
rek 16 • 18 yaşındaki futbol· miş olması hasebiyle, gerek ça- milli hakemlerimiz ıçin met~, 
culardan müteşekkil birer kar lışmalar ve gerekse ileride ya- de dosyalar tanzimine b•btJ' 
ma takım hazırlamalarını ve pılacak işler hakkında kendi· mış bulunuyoruz. Bu bal &· 
gerekli idmanın muntazan1 bir sinden izahat isteyen muhabi· ge hakemlerine de teşmil ı tı~ 
~1cilde yaptırılmasını lıildir· rimiıe Futbol Federasyonu Baı Ieeek, profesyonellik talinı~İ" 
mişlir. kanı Orhan Şeref Apak aşağı- da aksıyan tarafları tetkik ııt 

Bu takımlar teşkil edilip id· daki beyanatı vermiştir: yoruz. Bunların zamanla d• 
mantarı yaptırıldıktan . sonra cFederasyonu Jlelsinki Olim- tirilmesi yerinde olacaktır. _,,t 
İzmirde genç karmalar arasın- piyatlan dolayısiyle kurulmuş 4047 sayılı kanuna eöre. •P"'j 
da müsabakalar tertiplenecek olan geçici bir idareden dev- culara seyahatlarda verile~, 
\'C müsabakaları müteakip ralmıs bulunuyoruz. Bugüne ka şar lira yevmiye yetmenıe ; 
gene milll takım tesbit edile- dar Futbol FederaS'.\"'Onunda bir dir. Bunun fazlalaı;tırılması 11• 
cektir. büro kurulmamış. İlk işimiz bu çin teşebbüse getmiş bulı.ıl1 
Yukarıda da işaret ettiğimiz büroyu kurmak ve her ihtiya- yoruz. 

~ibi, bildirilen yaşlardaki O· ca cevap verecek şekilde laa- Osüncü küme masıcır• 
yunculardan müteşekkil bir 
mi111 takım tesbit edebilmek !iyete getirerek. gerek federas· b h ft b 1 yor 

yona ait ve gerekse beş altı ay U a a aş ı 1 
hayli gilç bir işdir. Fakat bu dır faaliytle bulunmıyan Mer- Üçüncü küme maçları, b~· 
iş programlı bir şekilde ele kez Hakem Komı·ıesı"ne ait te- h ft dan itibaren Eyüp ve . 
alınırsa başarılabilir. a a bafr 

Yalnız, ıuı'a" muhakkak ki, raküm etmiş evrakı tasfiye et· nadcluhisar sahalarında 
bu işi yürütebilmek için kar· melde meşgul olduk. yacaktır. il ~~ 

B · · ı k ı·· ı · · · Diğer taraftan dördüne •" şılaşılacak :;:üçlükleri yenmek u mesa ı mıı e, u up erımızın 1,, 

liz.ımdır. Çünkil oyuncuları faaliyetlerini yakından takip et. me maçları Jçin de, Guraba d,11 
k 1 ·hı· ı tanesi arkasında geniş sah•b.ı seçmek kadar, onları yetiştir- me ve on arın ı ıyac arına za- I t 0 ' 

d k b.i istifade edilecektir. s a .. mek, izinlerini temin etmek de manın a ce\•ap verme ve ı • ' p· 
h bt f d 1 bölgesi bu sahayı kiratanıı ..,f 

başlı bacına bir meseledir. assa ecne e erasyon arın te•· ' , lunmaktadır. Bu~ünlerde ı!' 
Fakat bu işi, bölgeler başa- yapltklan müracaatlara cevap ye İ$İ başlıyacak ve bu art ,J 

rıbilir ve neticede göz doldu- alamamaktan müte\'ellit acı şi. etrafına da telörgü yapıl•'., 
rucu genç bir milli takım teş- kiyetlerine yer vermemf'k ve fe. b' kaç • 

\"e futbolcular ic:in ır . J 
kil edilebilirse, mijkemmel bir derasyonumuza yapılan her mü- yunma odasile duşu ihtı'I• 

1 hareket yapılmı• olur. racaatı günü gününe ve en seri 1 ., • den ufak bir bina da n.-bir 
~ekilde nPticeye bağlamak ve dilecektir. Bütün bunların , 
federasyonun faaliyetlerini ge- ay içinde yapılacağı tahnıUl 
çiei şahısların ıünlük politika. dilmektedir. 

Terfi eden 
Futbol 
Hakemleri 
Blı mliddat evvel bötıe ha· 

kem komitesi tarafından , gön
derilen terli listesi, merkez 
hakem komitesince tetkik e
dilerek uygun görülmüştür. 

Bu suretle yirmi bir nam~et 
hakem bölge hakemliğine. dort 
bölge hakemi milli hakemli~• 
ve millt hakemlerimizd'!:'n dok 
tor Tarık Özerengin de bey
nelmilel hakemliğe terfi etmiş 
lir. 

Terfi eden hakemler >anlar
dır: 

Namzetlikten ~ölge hakem 
li!lne: Ali Tara, Faruk Ilgaz, 
Hakkı Yilnüak, Cevat Ulus, E· 
nis Sine, Hasan GümUşat3. 
Necmettin Avar, Mustafa Ça
kar, l bsan Tillmen, İ brahim 
Uygur, Kemal Özbek, Lebip 
Elmas. LCit!i Artunkal, Muam 
mer Bekdik. Nhım Özbay. Os· 
man Engin, Rahmi Atasayar. 
Sabri Kiraz. Saim Ercan, Tev· 
fik Parlar, Vedat Yalman . 

Milli hakemliğe terfi eden· 
!er: Sallhattin Dural. Eşref Bil 
g!ç, Ziya Kuyumlu, Sait Varol. 

Beynelmilel hakemliğe : Dok 
tor Tarık Özerengin. 

tarından kurtarıp muntazam bir b h d•" 
büro haline eetirmek ve bi1ler- Fener a se un 
den sonra vazife alacak arka- Alemdarla oynadı ,, 
da~Iara muntazam çalı•ır bir fe. Bu halta Vefa ile karıı!~~ı 
dcrısyon bilrosu devretmek yo. cak olan Fenerbahçe pro dı' 
tunu ihtiyar etmiş bulunuyoruz. yonel takımı, dün Fener ıtd• ,~ 

İç Anadolu futbolüniln kal- da ikinci kümeden Alenı ~r 
kınması için böl gelerarası kar· yaptığı matı 8 • o kazall 
ma maçlan tt"rtiplemeyi proın-a tır. ııA• 
ma almış bul unuyonız.. Türki- Dünkü antrenman maCI c~ 
ye birinciliklerini de yapacaıtız. lfacar futbolcu Szobel de · 
Fa.kat her şeyden evvel eo;ki namıştır. ____/ 
gelenekt•n ve bellenmiş şekil· ı j l A- N 
Jerdt"n kurtarmak i~tiyonız. Bu 
nun için de basın meno;ubu ar- ._r 
kada$ların kıymetli fikirlrrin. fc.;.t. As. 7 ci Hukuk Mahlıt 
den de i<tifade etmek isteriı. sinden: (9521262) ~' 

1952-53 !;ezonunda yapa- tttünire Aş - Nişanca J<tl ,iJd 
eağımız milli maçlar ~unlar· pı 'füsteşar Sokak No. 8 fl

1
1; 

dır : A ş tarafından aleyhinize a(' i~r 
5 nisanda fstanbulda Yugos· bo şanma dAva!;ından dolaY1 ~, 

lavlarla. 19 ni.anda Madritde metgahınızın meçhul o! nı•~1 ,pl 
İspanyollarl a, 24 mayı:r:;ta Ziirih sabile gazete ile yapılan ttıı.ıo •~ 
te fsvierelilerle milli maçları· üzerine gıyabınızda icra 0 

111
,t'r 

mız vardır. yargılama sonunda: BoŞ-~11 5cıı' 
Geçenlerde ltah·ada yapılan za kahahatli kadının bır 111 rıllı' 

müqabakalarda FC'derasyonu - , müddetle cYlenmeden nıe $1lf 
muz Necmettin Önder tarafın- 1 

yrtine ,.e C2132) kuruş. )·~:eııtı1 
dan temsil edildi no~u Akde- ma giderınin davalıya aıdı~ ,,ııl 

niz Kupa~n müsabakalarına bi· 15.9.1952 tarihinde 952/26 ... ,..r 
ıim teklifimi7: jlp, Fran~a \'C 9;)2/939 karar numarasiy letlıt'rf 
fo;panya da alınarak adının da gıtay yolu a~ık olmak .,;ıı~' 
(Akdenız Kupası) olarak değiş- karar verıldiği tebli~. nıak ~.J 
tirilmt~ine karar verilmistir. kaim olmak üzere hır aY 

Hakem işlerimiz Uzerinde ıs- detle ilin olunur •• 
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VATAN 

Üsküdar -Kadıköy tramvay 
şirketi ne olacak ~ 

BAŞMAKALEDEN DEVAM\Nezıe ve Grip başlangıcınd 

Bi;i.~-"--· ----~- N EVRoz • 
Rolumuz HAsTALıCıN ILERLEMEsıNı ÖNLER 

< 8111 ı lııddeı ~ 

Memur buhranı mı? 
A nkara devlet dairelerinde memur sıkıntısı ha$ıöstermlf. 
. Gelen haberlere bıkılı1"ı Maliye Bakanlığı yeni teıkilAI 

ıçtn imtihanla Jlsf' m~ıunu memur alaeatını il.in ettiği halde 
blüracıat eden pek ıı olmu~. Bunun dt~rtnP ortaokul mPtun· 
lırının da imtihanı ılınma~ını karar vertlmi~. Fakat gene 
Yeter derecede müracaat olmııımıı. Tapu ve Kada'5tro \:mum 
~tidilrlütü de, gıı.telerde birkaç gün mı ile ilan ettiği hal
de, memur bulamamış ..• 

Şirketin Belediyeye derredilip edilmemesi mer- Türkiye, dün t1lrlll• namıot -~ 
d k' I I k b ·· ·· B I d • • k milletlerin salındı buJunur· I ~ zuun a ı qn aşmaz ı uyuyor. e e ıye, şır etı ken kendini kurtırmııtır. lmpı· NEVROZ N. soğuk al· 

1 
r--= 

l.E. T. T. ye almak kararında ratorluk sahibi iken. bunu ta•· gınlıjjından mUtevel· I 
!iye etmlı, baıkl milletler! zor· lit kırıklık, bas, dis, ~ 

Üsküdar tramvay ıırkr.Unin Bu tetkik sırasında Ba:ındır. Ja tahakküm altındı tutmaktan 1 . 
Bayındulık BakanlıJının da ıs- lık Bakanlı~ının ı.•rk.etin j~·i id•· 1 kurtulmanın ferahlığını duy. adale •{lrılarını tes· ~ 
rarına ratmen belediyeve de\'- re tdıJmedığıni bıldırır yazıları- muş, tam mlnısilf' toı ıözlu ve kin eder. 
rine imkln görülememektedir. na k11rşılık bayındırlık müfettiı. başkalarının hakkını ııygılı ol· 

, .. 
' 1 

Bu devir işini inceliy<!n hu. l~rinin bu ~irk~tin galct iyi ça- muştur. 
kuk komisyonu ancak tlrketlerln tııtıJını bildirir uzun bir raporu Hür dünyanın temelindeki rH· Midey~ bozmaz, kılbl 'IOrmız 

şirketlere devredilebilcce~lni. fa. d~ ele ı.:ecmişhr. rük taraflara dikkati çekmek ve 
kat bir şirketin belediyeye dev· İdare meclisi bu iki tezat bunların düıelme"lne çalışmak 
redilemiyece,Cini bildirmiftir. arasında müşkül duruma düş· bize düşen tarih! bir vızlfedtr. 
Ancık geçenlerde S.yındırlık müı, gerek meı-zuat bakımın· Böyle bir rol• kendimizi Uyık C.:ııtİ\ 1..'I f, t\,tlı Bakanlılı ren iıleri tarafın· dan ıerekse ortada hit bir ıe. ıörlirken, ba,kı mllletl•re kırıı 

dan vı!Ayetten, Ülküdar tram- hep olmadan şirketin belediye. U•tilnlilk ı~~lıhrındı bulunmu· K ongreler va)-ları idare l\feclisine bir tez. ye devrine imkAn olmadığını yortız. Sadeee Jmpıratorlukl· ., 

- -
kere gönderilerek şirketin brle· hükt1mete bildirmiştir. feda ,tmri pahasını tlde edllln 
diyeye devredilmeme.sinden ile. Bu arada ö~renildi'1;ine ~öre tecrübel•rlmlıi lnsanlılı11 hlı· 1 \.ı" _\ l'ırtill Fılll!. llC•'i Xıurllm· 
ride do!l;acak neticelerden ken. belediye Bayındırlık Bakanlığı- metine ırıtftlyoruı. til'k n~aıııa l'ı•tlt B•1it• lıı11uı JCı. 

Türk Maadin $irketinden (Anonim $irket) 
Şirketimiz hey'eti umumiye;i 22 anık 1952 pazart.,l saat 

14.30 dı ıirket idare mrrkezi olan B•yotlu İstiklU Caddesi 
YeniçeriaQ'a!ı Sokağında Yeni Han'ın 4 üneü katındaki yızıhı· 
nesinde fevkallde surette toplanacak ve aı•Cıd• yııılı ıündeml 
konu~acaktır: 

~temur kadrolannın ıeni~li(inden, buna rağmen memur 
0lnıak için dört tanla bq\'Urınlar bulunduğundan öt•denberl 
llkAret edilir, bu derde çare ınnırdı. Demek m.,•le timdi 
k""bdilil:inden haı yoluna bulmu~tur. Ankarada, yapılan llin
ltta rıfmen, memur olmak fçln müracaat edenlerin Jıhlı 
l•n~I•rin lstlkhallerlnl arlık devlet kaımındın zl ·ıde dışı· 
11da aradıldınnı ıo•t•rl or. Gençler bunda 1·erden göt• kı· 
dtr haklıdırlar. Memurların 'kazançları mahduttur ,.e muay
YtQ df!'re~elerden ileri gidemez. Halbuki serbest talı~ma ıa
ba•ındt kazanç lmklnlan hudutsuzdur. Büyuk ölçüde ıiraat 
tt tltıreti bir tarafı bınkahm, en küı;uk sanat erbabı bile 
IOade %5 - 30 lira kaunı)·or. Serbest obada tahııı:anlar için 
' er dakika büyuk bir le, bir \.'Urıun im.kin ,.e ihtimali ,·ar
fit?. B11nlır ortada dururken gençlerdPn, aza kanaatle Amme 
•ltınettnde bulunmıtan nasıl istenebilir? 

dilerinin mesul tutulacakları bil- nın arzularına uvırak şirketi Türkiye. bu rolüne dört .. elle rabıs ~•tının jıllık kn.rr••I ts X'a· 
d . ·1 · ,. • · İ bl h·'·'· I t • 11m l~l2 puır lill\ii ıAıtt 20 •e b•· Ü ırı miıtır. her ne pahasına olursa olsun . sarılırsa ve r il.AAID ye &ı• , lft'- G N D E ~l : 

Bunun üzerine Üsküdar tram· E.T.T. e ilhak etmek karannda· yasetinde te ebbüıü muhafaza eı' ·•Uıtl\" r•J'1ıtıktıı. 
'·ayları idare meclisi ve Şehir dır. edersr, mühim neticeler elde BGtt" •r•l•rlm!Jla ıtnıtı tlı'1b:nl· 
?ı.!eclisinin hukukçular knmisyo. \~ine bu çevrl!lerden sızan ha. edecegi muhakkaktır. Çünkü em- '''1• ıı~a ah.tıu 
nu tekrar toplanarak t"sküdar berlere nazaran idare meclisi peryalizm ıımanı geçmtt bir • 

Şırket dahili nizamnamesinın 35 ,.e 37 nci maddelerinlıı 
aşağıdaki şekilde Udili: An.karadan ıelen babforler dotru ise ,.e bu cere')"an kuv

l!tI•nır.e blr cıln bir memur buhranı ·le ka!'lıl~mımız ihtl-
111.aIJ \Tardır. J\lemur mıa~lannı arttırmak, yahut memurlara 
ııt•ktefek ban haklar tanımak 1Uretlyle bunun önüne geçmek 
kabil detildir. 

tramvay şirketinin hesaplarını dPvir kararını tınımadılı tak. müe~"e~elllr. tn ınlık hayslye • lf 1' :ı:ı;;a M"tt.atapata fl'lf•nıa 
ve diğer muamelAtını bir kere dirdı- heledh·e ~irkete haciz ko. ile titriyen ltlr A'yı ve Afrika j nD.ık i:rıntr.,i ~t.ı l-P\I J•·•r rı.ı:nl Eski ıekil - l\ladde 35. 
daha tetkik etmi~lerdir. · kt ~ dunyasındı bunun yeri kılma· •'kl•!Oı •••t ftO) .... J::'.l\fı ""'''''"' 
--~----'-------=-a_c_a __ ".;.·--------- mııtır. Ona dayııırık, Moskof- ta um ntnbiı~ 4ıırıfı114'1. i:ı'h. .. ••I 'Ba 

Eold şekil - Madde 37. 

Enis Tahsin Til 

Mc Ghee,· 
bildirdi 

Amerika Elçisi 
edeceğini 

istifa 

it . < Daıı 1 incide! lık bu ıörü$menin ne zaman 
'4rl llllişaviri ıken Japonya sulh yapılacağını kat'l olarak kestire
dı~edesini ha.zırlayıp netıcelen mem• demiştir. 
-""Itır. Hldrolen n Atom bombalan 
Qılıeııı 20 A.A.) - Bunda aa· Londra 20 (A.A.) - Başba-
' d.ıtına gôre general Eısenho- kan Churchıll, bugi.ın Avam Ka. 
tf.erh_ koreyi ziyareti esnasında marısında işçi mebuslardan 
tJ.a'rl 'tıın çok gerilerinde bulu. Emery Loughos'un bir sualine 
<.~ l•nel kararglhta Kore hak- verdiği cevapta ezcümle ıoyle 
,, • i•reken malQmatı alacak demiştir: 
loıı C•pheıi ıezmek gibl lehli· •İngiltere, yeni başkan Ei>en· 
lır, hır harekete kalluşmıyacak. hower nzifesine başladıktan 

sonra Atom ve Jlidrojrn bomba. 
ı,,CIJııey Koreli resmi şahsiyet- ları hakkında malOmat teatisi 
ta/11 belirttiklerine göre ecne. huSUSUtida Birleşik Amerika ile 
ko~ kore ziyaretine, 8 inci ordu müzlk<'rt'Jere airişmek fırsatını 
t1.,,, Utanı gt-neral James Van bulaeağı ümidindedir. 
s~'t \•e Güney Kore ba~kanı Truman Y•kvücuduz, diyor 
tı~ illıan Rhee ile görüşmeler Vaıin~ton 20 (.\.P.) - Seçim 
~c:atı Seul'da bae:lıyacaktır. lerden .sonra gazetecilerle yap. 

lıJı neraun muharebe )Ükilnün tı)!ı ilk basın toplantısında be
~.b~ buıükte hır kumını taıı- yanatta bulunan Cu~hurbaşkanı 
~ ltcekteri kanaatind bulun. Truman, General Eısenhowerln 
b~tu Gunpy Korelı bırTıkJerden Kore h.a~ ~s~rlc.ri mc~e~~sl hak 
ııı.~ı yakından &örmesi ib:ti- kındakı gorüıiinUn kendıs.ın~. •on 

'4. "trdır. d~re('ede me.mnun ettlğını soyle· 
ııı~"'•daki Amerikalılardan ba. mıı Ye demıştlr ki: 
t tı, i•neral Eisenhower'in Ko- •- llemlekel ı mız, dı1 Iı ••f't 
.. :.• l•l!ıiyle iki buçuk .. nedir bı.'ıhslnde yekvücut Jıır teıkı-
;"'llp fl kt 1 K h • n.• "'ilin ı me e 0 an . ore ar· Truman, Amerıkan liderleri a· 
d~irı:ıhayete erece~ı kana.atın. rasındaki gaye \'e görüş birlii:i 

ı:ı;· üzerinde ısrarla durmuş Ye ayni 
\la . tret ilıll tutulacak umanda iktidraı Cumhurbaı· 

'•I i'"ıton 20 CA.P.l - Gene- kanlı~ın~ ••çilen Eisenhowere 
~~dd ıı~nho\\·er Koreyi ziyareti herhangi bir sar~ıntıya mahal 
"•141:t:~ce bu ~eıi ile _ilEili ha- vermeden devir için azami gay· 
~ıı b ın sansure Ubı tutula- ret sarfedilrli~ini belirtmiştir. 
lııı~, uıun Savunma Bakanlı- cumhurbaıkanı ~azetecilerr· 
~ açıklanmııtır. ,_ Sözlerimi dolrudan doğ· 

tı urchll! ilk fırsatta rııya nakledebilir>iniz• demiş \'e 
?.on ''nhower'l• gôrilıecek şu beyanatta bulunmuştur~ 

Gııur~~· 20 (AP) -:- .Baıbakan ,_ Evvel! ıu ciheti anlama· 
l!ı,,.. ll dun \·erdılı hır de. nızı istiyorum: Seçimler bitmiş· 
\ı·i: )•en; Birleşık Amerıka tir. iktidarı halefimize intizam 
~ ldrn·ı tıse_nho_" er'le Hk fırsat- dahilinde devir ve te3Jim için 
·•ııı;11"ı<ceeını timit ettiğini söy-1 iılerl yoluna koymaya çalıımak-

a,1:,r. tayız. Dilnya ıu ciheti bilmeli· 
~.,,,•kan Churchill Avam Ka.,dir k~ bu memleket, dünyanın 
d,litı!! ll'ıda dı bu hususta ken. geri karan kı~miyle ~iyasetinde 
b~ulın bir suale rıimdi- müttehit bir t•ıki!Attır.• 

~ iase müteahhidi 
"-ahkemeye verildi 

U
'' Juğun Avru adı Cpe)·k) adı al· hı•ttlı:ı Hu:ctT1'.ıııt11 i:~\•••ları .. r•rıı· 

niversitelerin muhtariyeti :~~I~ ~:;::~~p~~;!rı~~·,k·t.::~: ~~:""'·:! ·:·ı·;:.ı:::·,:.:ı:: ,~ı.: 
,)"eye uğrar utrımaı eökmeğe yüriı.t.m• 'ka.rw.Ju bad>1nhlı 

t f d kı k mahkOmdur. ııı e ra 1 n a 1 mu" na asa Türklyenln ltu Hhadı oynıya. 
l 1 d 1 L )ıfill•~ · Part:sı n~ft•-~,, '''' .ı ca~ı rol, h r b r ev ete çlraln ~ 

-
------------- -" "ÖtÜnemeı. ""ilrıkü llmiml Vfl l'ı\tmılc Bıı~ıfımı~ııı lt!!•Hk 1ı:~uı.-r.,ıl "" '\ t• İ:ISLttı 9'i2 Pl!&r rtlıt uıt lifi ... 

«Ulus» Ünirersite Rektörlerinin «muhtariyet feragatııdir ve hütlln ıllkalılı· ı,., n.ı•_,,., '"""" """' ıı 
rın hakiki mtnfııtleılnı tamı· e•nh kıra•tlıan,"I• a"k4'"1""•"•ill •• 

tamdır» derken çok müşkül merkide mile uvgundur. '""'" '"'' ,.ı ..... ı.ıuı ""' •• 

k ld ki Ahmet Emin YALMAN '''"'' """'ı"'" a ı arını yazıyor * 
Buı\Ul ll"vlııa'liriırıiıd•n o~afı..lıu:ı:ın rı.DıJr: konn,tl t«·11·tJt 

Ankara. 20 - Halk Partisi BugünkU Ulus, Cni\'f!tsite rek Yargıtay t•P1&1!1b ı.nü ••• , !1) 30 ıfa Xtl\l'I· 
tenel ba kanı İsmet İnönil ge. törlerinin bu be~·anatları verır- ~·•a BllU'ıl'tı ra•M.••1 ı.' 'IHITJllU.lı 
~enlerde İstanbulda yaptığı bir kcn tok güç vaziyette kaldıkla- ı:;•~i .Ak ta'"••ln"I• "'"rı:ıraluıian ıa 
konuşmada bugünkü iktidarın rın• izah ettikten sonra şöyle de- Başsavc ıs ı nn GT'll•rl: ~:n ... ,,.itl•rinl rı~. ··hril 

Üniversite muhtariyeti ile mu.' m•ktedir: 
cadele halinde oldu~nu söyle·: rıtcscll Ankara t'ni\'ersitrsi E ki' 
nıişli. Milll Eğitim Bakanı bu profesörlerinden bir sayın zatın me ıye 

Konserler 

iddiaya hir sual takriri münase- Ctza kanununda hüklımetçe ya
hetiyle üç üniversite rektörünün pllmak istenen değişiklikleri ten Ayr ı lıyOf 
cevaplarını okuyarak lıofccliste kid eder bir beyanat vermesi 

KONSERVATUAR TÜllK 
~IUSIK!SI KONSElll 

KnnH,....ı.'uar Tı rlr: rrın .. i'k tl kl'ı 
.,, uı ,,, kltllik t:•.trrı .. .,, ile lfn••ılmlD 

ce\'ap vermişti. Rektörler cevap- üzerine: 
larında •Kanunla ta~·in ve tesbit 1 - Cumhurbaşkanı rektörü 
edilen muhtariyete herhan~i ma öğle ytmc~inc ca~ırarak, profe· 
kam veya sahıs tarafınrian mil- ıörtin o b('yanatı hakkında iza
dahale yapılmadığını• bildirmlı· hat istemlıtir. 
lerdir. 2 - Alijll Eğitim Bakanı rek-

Bunun üzerine ?ıtilmtaz ı-~alk lörU .zıkışhrmış, rtktör de ilgili 
Fenik, ~lillt E.ıUtim Bakanından fcıkülte dekanından •re~mi• tez
vaktiyie İnöniiye tevcih edıilen kere ile, profesörün beyanatı 
•fahri pro(esörliJk• unvanını bu hakkında iz.;ıhat istC'miştir. 
ıat h3ll muhafaza erlecek midir 3 - Dekan. rrktörün ~·azısını 
diyp bir sual sormuştur. ilgili profesöre gönd('rmiştir. 

Di er tar.ırta.n bµgünkü -.U- 4 - Profesör, rektörlln )'llZUl-

IUııı• Universitclere yapılan bas .. nı hayrrtle karşılamıı ,.e Ünl· 
kı Jıakkındaki beyanatı ile •!ılil verıitelf'rimire ve memleketimi
dahal~nin tarifi b::1şlıklı• bir yazı ze bütün rlünyada iftihar aa~lıyı
nesretmiştir. İnönü beyanatınd1 cak bir fikir istiklAli ,.e )'Üksek· 
iki vak'a zikretmekte, bir Hukuk li~i ile gereken revabı vermiş· 
profesörünün Ünh•crsite taraf1n tir. İ1<'rirle rektörlin yazısı ve 
dan seçildi~i halde Milll Egilim prorrsöriin cevaôı elbette neıre-
Bakanı tarafınrlan aylarca kabul dilrceklir. , 
olunmadığını, Üniversitenin k:t· Buna rı:ı.ı:men, Ankara Üniver
rarını değiştirmesi üzerine tayin sitrsi rektörü müdahale yoktur, 
olun•hildiğini söylemektedir. t. demiş. 
kinei vak'a ol.lrak da, C. H. P. Demek ki sarın rektör bu ta. 
alf!'yhjndeki bazı kanuni te:,b- darını müdahale sa)·mamı~. 
büsltri de>ıZru bulmayan profe· Olabilir. Şu halde önce mü· 
ıörJerin mütalealarını beyan eder dahaleyi tarif edelim. Acaba res
lerken i imlerini söylemekten mi makamların nP çeşit hareket. 
çekJnmch~rini ileri sürmektedir. teri müdahale ~arılacaktır~ 

Ankarada bir genç 
zehirlenerek öldii 
Bir ziraat teknisyeni de ölümden kurtarıldı. 

Vak'a odada yakılan kömürden oldu 

Ankara 20 - Yargıtay baş· 
sav('ısı KAıım Berker 22 kasım· ~at lı~aıttr~:ı ,.,.21~~~~1;~1:;1~1.' ;.·,~~~'. 
da yaı, haddini dolduracal;ından •"Gn.-ta .. ,r: .. rı1'. 
ve Hakanlar Kurulu da Yll had. 1Hi:rfti: hil' iti.na ııı lıı?ırlınan bn 
dine raı:!:men bir ~f'ne daha vazi· 1ı:or.,,'!'!n ı:~"ııa J'lranuııuı"a r~ral'l.f• 
fede kalabileceli hu~uıunda bir ı ıa taılı ırra .. ıtı:,,,,ı ıibl Rımıll hır· 
karar \'f'rmediı!!:inden emekliye k>ıl•rl •• mah••lif '<Ilı> urlnbnnuı. •"· 
ayrılacaktır. KAzım Berkerden •,•t ••nıılı:&l'lanrnıı: ta!"lfın.-taıı ıll~l• 

açıla('ak yargıta)' başsavcılıfınt r- .. ·'flf hı5tt aıctm.ıttı:t. 
üçüncü daire başkanı İbrahim XoıHn· aıl'lr.ı t:" ı-.,;.ıııtllmılrte4ir. 

Ethemin getirilece~i kunetle * 
tahmin edilm.-kt.-rtir. Bilindıği BERSARD MfC'HEıJS 
gibi, )'ar~ıtay başkanı Fevzı ı GELİl~OR 
Bozer emekliye ıyrıldıQ:ı vakit BiiTbk b~r tiını, .. e t"ıkmıı. l'.IJ11n ıı 
en kideı:nli reisi olması ha~e~i· 

1 

nınmıı Y:•. n~ıa •i!'1'lf'ltı"l •irtıiNıı önti· 
le İbrıhım Ethem aylarca bırın· mnı:ıt•ld lııfıı lt"inde Aıl' rraııre u~a· 
ci başkanlığa vekllet etmi~ti. , ıırı. t•hrııniu ''~'"l''lc 2' 'Kı•ım ak· 

Çek Ticaret 
Odasından 
Gelen mektu > 
Şehrimiz Ticaret odasına Çek 

ticaret oda~ından mühim bir 
mektup ielmistir. 

Bu mektupta şehrimizden Çe. 
koslovakyadaki bir firmaya ya. 
pılan bir tekliften bahsolunmak. 
ta ve Ticartt odasının nuarı 
dikkati ~ekilmektedir. 

H.tdise şudur: 
Şehrimızdeki bırkaç firma ç .. 

koslovakyadaki bir ihracatçıya 
müracaat ederek tenzllltlı ola. 
rak verebileceJi kadar mensu
cat ithal •d•c•klerlnL ancak 
kendilerine yapılın tenti!Atın 
başka firmaları yapılmamasını 
ıart koşmuşlardır. 

Bir kırtel mıhiyeti aneden 
ve piya,ada damping yapmak ıa
yesini güden bu hlıdi~e\'i Ticaret 
odası ehemmiyetle i~celemeve 

••mı Sal'ı.-ıt• hil' t~lr rnital 'fflrfrfllı:. 

Ne tsttrıenb 
( What You Wıll l 
Komedi 2 Rö!üm 
faıan~ W. fi.halı• 

pear• Cet'lren: o,. 

haıı 811rlaa 8ıbn• 

,e kl'.IJ'l'llt •t'lhtl• 

!:Tt'll.tnl P"'ranııs tem 

ıL'.ert ml!ııt.-tııtlnce ("al' 

ıamhııt&n .... , Cumıı!aa 1'aık& hır ekı•m 

ıaat tam 21.15 de Cuma. Pa1ar m&· 

tinı uat tam 1,.Rl'l .ta Telefon 'l'l276 

MUA~IMEB KARACA 
MA.ltSİM 811 ılcıam 

HELSiNKI 952 
Currıart••t. Paıaı ırıatı 

o•l•r ıA da, •nııel•r 2:1 
rı.. Çarı.ımtıı alrıınıla 

n t.nıil.lth hallı '"rut, 

Pıılart .. ı a1r:ıamlın l•rıı.•tl 

ffkh11 Pırı.mtıe alc .. mlırı •e rnmar-
taıl ınalln9'i• t&lebfly• t.nıııu .. 

ISTA'\'llUL BELEDİYESi 
SF:RİR TIYATllOLA RI 

Şırketin temettüyatı seneviye 
sinden e\•velJ ihtiyat akçasını 
teşkil etmek üzere temettüatı 
mezburenin yüzde besi uni· 
yen hisse senetlerinin bedelleri 
tesvıye olu.nan kısmına yüzde 
altı nisbetinde birinci temettü 
hissesi itasına kifayet edecek 
mebtag ifraz olunacak. salisen 
bunların ifrazından sonra his· 
ırdatlara tevzii takarrur eden 
miktarın y~de altısı nisbetindc 
hır mebl:\g İdare Meclısi lza. 
larını müsavaten tevzi edile
c~k. rıbıın idare meclisinin tı!k 
lıfJ üt~rine hey'eti umumiye te 
mettüatı bAkı:renın gerek hiı
ıedarlara tevziine veya fet"ka· 
1.lde ihtiyat ak~ası namı ıltın· 
da ıyrıcı tefrikine veya husu· 
ııtı muaneneye ve gerek m<td 
dei itiy•de beyan olundugu Ü· 
zere sermayenin itfasına tahils 
etmek •uretlyle istimal edecek. 
tir. 

Yeni t•kll - Madde 35. 

Şırketin temetttiılı •~n-.'1· 
ye.tinden evvelemirde firket 
8"'rmıresinin nı.sfına muadil 
bir mebllğa bali~ olana ka 
dar yüzde btş ihtiyat akça.il 
tefrik edılecek ,~e baki ·Psi u 
ınumt hey'etin verecer:ı kar::
J.;ır dairesinrlt" ıstimlll oluna 
taktır Hiss@d.ar1ar.;ı tevzii kı 
rarl•şan terne'til hisselrrınln 
)'ÜYde Ü('ti id••t meclisi ıı.za. 
tarını mUsavaten tC\":: olu· 
nacaktır. 

İhtiyat akçası otuı b•ıinel 
madde mucibince temettüıtı 
ı;eneviyeden müfrez mebılilin 
terakümunden teşekkül edecek 

ve masmfi !evkalAde ve ıayri 
melhuıeye ka11ılılc tutulacak 
ve işbu akçanın miktarı airket 
germayesınin yüıde onuna mü· 
saı-i hır raddeı·e bılil oldukta 
ihtıyat akça$ı ifrazına devım 
olunup olunmıyacat:ı bey'eU u· 
mumıye canibinden kırarlaıtı
rılacak ve fıkat mll!tldır Uça 
nı;ıf •.rmtY•Y• balil oldukta 
artık ifraz olunmayatakıır. Şu 
kadar ki, ihtiyat ake••ı •erıııa
yenin yüzde ellı!ıne balığ ol
duktan J.OJ'lrı cndan sarfiyat i~ 
raJı ·Ie mikt~n ni beti me-zkıl
reden ı aRı dtişerse tekrar t&
mnttüattın te\'kifat terasına mil 
h•ı~et olunacaktır. 

Yeni şı>kll - 'fadd• 37. 

ihtiyat akçası otuı bosincl 
madde mucibtnre temettüatı 
ft!dtı\ lyed,.n ifraz: l!dıleeek .nı 
':ıaliğin terakilmünden teşek
kül trlPrtk ve (f"vkalAde V!': 

g11yri mf"lhuz masarife karşılık 
tutulacaklır ihtiyat akçısının 
mık ırı. ıırket srrma)·esinin 
yti~• ellisl~• musavi bir rıd 
d•ye baliğ oldukta ihti •at ak
cası ifrazına dl"vam olunup o
lunmayaC'a~ı hl"y'Pti umumiye 
ce kararla~tırılacaktır. 

Ticaret Kanununun 38!'J ve 386 ncı madd,.lr"ri g:t"reğinceı bu 
toplantıda her hisse sahibinin bir reye malik bulunduğu ve 

kararın hiısedarların dörttl! Ü"'linün hu1ııru ile toplanacak Ge. 
net Kurulda mevcudun ücte ikisinin lehte rf'y vermesi llzım 
geldiği hatırlatılır ve bl,.l!darların bıı ua. dahilinde yeillenn. 
de mevcut hi.sse ıPnetlPrini içtima ıünündt1n en geç bir hafta 
'''veline kadar şirket merkPzineı tevdi f'dip mukıhılınde ılı
cakları duhuliye varakasını hamilen içtiırııda haııı bulunma· 

~ 
ları_ lü?:umu i1An olunur . ------

lllMACA 
ISTA'IB!ll l 2 3 4 S 8 7 8 

21 Ka'1m 1952 CUMA ,. - - -
1110!.I lJjfinı,.r, ıl15 TtirktJl•r lfl' 1 1 • 
1 ~Sn •Hıfıf k•man •• piyınf'I ı_,1,..1.tti N ı• - - - .-
f Pl l 1'4'ı R&bıa Bukni, ~11tan K3t __ _ 

!ürk..,., l-••11 • .Ak}ıınıtın ıarlı;ılıt. ıt fô '4 ı· -• -• 
Oaa• 1'f tıı mıultl (Pi) 1' J.5 $.ılf ı ..... -- --· ~ - - -
kJ.ır (Pil 

* 1' 01') ltı•a!I M"•jıır.tn•hın !•rkılar 

l'I~ All D,.mir Fıllll lıı-ııJ llltiı•J' er. 
nl) t1 ljtİ H&lıoorlf!r, ıc l'> ltıo!,., 1'*111 

f,..ui ,..~\::'''''"' lrı;,..ı:ı,•l'i 21"1nô ~ımtt Lr 
rtııtel'i~n ••rlnl ı :o.ı.r, R•-itn .,.,.., 
•ui 21) -:ın Xwa ı•hır hahfor'•rl. 20 

l'hem ltutıt .. n '"'."kılar, ~o ~o 5,h 
• ' ___ ...;..;.. __ .;,....;.._ ı 

1!ııı ! ( Bııı 1 incide) si .. bah erkenden pemiye gi· Ankara. 20 - Diln gece laş
~tıı/ ft.~1"11.ail Hak~ı Öıtamur ,., derı:ık yanlışhğı tashih ettirdim. kömüründen bir zehirlenme vak-
1~n Ukn.•ttin Ozt•mur, Ame· Gemiden dönilp Karaköye tık· ası olmuş, Siyasal Bilgiler Fa

l!ıtlll'l itrrıılerine \·erdik!eri ku· tı'ım zaman bir memur beni kültesi talebe~ınden bir genç 
~lırı 11!1Ukabilı Tllrk parası al· çevirerek· ölmüş, bir ziraat teknisyeni de 
l.'"'•ı.t •Zlm ıtelirken dolar çeki -Üzerinizde çek veya efektif ölüm halınde hastaneye kaldı
ı..'•ıı t'hn le dolayısiyle mü~aih vır mı? diye sordu. rılmıştır. Zehirlenme vak'ası ıöy 
\lt1'r raeat yapmaktan sanık· Ben de çekleri kendisine ver .le olmuştur: 

04uz Okayın ölümil faktilte mu
hitinde teessürle karşılanmıştır. 
ÖIUmün tedrici zehirlenme ile 
18 - 20 •aatte \ııku bulduğu an
laşılmıştır. Tahkikata Fethi Qy. 
may tarafından devam edilmek· 
tedir. 

bı~hımıstır · 

Dışişlerinde 
Yeni nakil ve 
Tavinler 

i'j 
Saat '31 ıte tfın ıl"l! 1'1 ~l ')0 Rad~" kU•i'k Tlt1ı 

DRAl\t Kl ~!\11 ı r:n11ıl1=ıı '°" 1*.f'ıl 2ı "') Pi,.. .. ıı ... IMo 

SnJdjıi ııtı 1) Hır HbJt, 2• Girit 
•"&aıılıf• l>lr -tıt. 1'.-c ı~ f'da•_ı, 1} Ha· 
1-t dMkf•1ı: •ı A• rır~a•1, 'i) 'Sırli; 
~artaklar, 8) l•Hlalı., il 'Bır reııt: 
~n'b&'f', A) 6Phflr. Rıl' rı•hir 

~ ~u h dim.• Siyasal Bilgiler •on sınıf ta-
ll A.ı·tısusta ne diyeceQ'i soru- •- İhracat milsaadeıi alma- lebesinden 228 numaralı Oğuz 

~lth. 1 Taıkent şunları söyle· mışsınız~·· Okayla ziraat teknisyenlerinden 
l ·'' 'J:l· ·- Bu ihracat delildir. ~luka· ~ıansur Adalı bir apartımanın 
~ ijtt ll ız rnukavele mucibince velemiı Türk parası üzerinden· ayni odasında bekAr olarak o. 

1~ı~ .~:sı alacaktık. Fakat 18 dir. Aldi~ım cekleri de Merkez lurmıktadırlar. Oguz fakültenin 
b-t?ııl', •. arnı paramı almak iı;ın Bankasından Türk parasına teb· burslu talebelerinden olup boş 
'h b iıttiğim zaman, iaae su· dil ettirerektim.• vakitlerinde yün kazak örerek 
ı~b '?'~~:~ Ali Ta$kentten sonra sorgu· harçlığını temin etmektedir, iki 
~~ht"'Yi J>ara$t kalmadı. Yarın ları yapılan Rüknettin Öztamur gün e"·vel iki arkadaş dııarıda 
1 ·~ 1 ." de hareket ediyoruz. "• lsmail Hakkı Özlamur da, al· bir bayii içtikten sonra .. at 20 
~?~r"\: ~~n ılze çPk \'ere('eğiz:, dıkları 1882 dolarlık 7 ~eki Türk sıralarında eve dönmüşler \'e ak. 
:ı~~. İı3012 dolarlık. Amerika parasına tahvll etlirmel!e fırsat şam yemeği olarak pirzola aı. 

\·'-td· akanlıtına ait 9 adet kalmadan memurların geldiğini mışlardır. Sarhoş iki ahbap pir-
~""fJ 1

• söyJP.mişlerdir. z:olaları odanın içinde yaktıkları 
41tt. Çeotele dönüp he.5ap ya- DunJşma baıı hususların an- taşkömürde pışirmiş1er ve ye. 

1
\ , 11 klerde 330 dolarlık faz. la•ılması için başka ıüne bırn· mişlerdir. Bu arada şarabın ver

- ll~unu gördu·· m \•e erte- kılmı•tır A~ - .... Y • dili mahmurlukla hemen. yat. 
~f' mı~aıd~-d~un1~ 

ırma hakkında tahkikat yapılıyor malarında Oğuzun arkadaşı bu. 
• lunan Sıyasal Bilgiler Fakültesi 
'\ •~ı,11 ( Ba11 1 incide> Sarıkos!, Feyıi Kısıklı \'e Rilat talebelerinden bir genç arkada-
,.~ H@ h 1 lllı5tır. 1 Kırahalil, Simf"ntof Kohen, Ca. fını ziyarete gelmiştir. Kapıyı 
~;{ıı ~aeırn dOviı ve hem de nakkale matazası, lfa)·er ve or- açtıQı \'akit yüzüne acaip bir ko. 
j~r hıı.ıakçılıtı yapan ilhaUt-J takları, Şaul Markus ve Marko ku çarpmıı ve ikl arkadaşı ya. 
tııi'~ M !"da derhal harekete Baruh. takta &örünce O~uzu çagırmıı· 
tıı.-ti bu

1 ıy,. Bakanlığı mület. Bursa 20 <Hususi) - DUn \'e tır. Bu sırada ziraat teknisyeni 
~~:1 aıı 1 leıkılde kaçıkçılık yap. bugün ~Phrimizde gelir vergisi kafasını yataktan kaldırmış ve 
!ıb,18 fi •nık olarak İstanbul· kaçaktılıtı ile allkalı olarak ~e· se•int çıkarmadan başı yenlrl•n 
~~· 1~t :r'• lle Bursadan 22 si niş mikyasta bir ar.ama ve ta· yastı ta dü,müştür. ftllifit derhal 
~~ııı"',.irıiıınıak U1""re 30 firm11 rama yapılmııtır. Aramalara Ma variyeti ka\'Tamış \'e odaya gire· 
ı.li ~ 'Vı.·eıık ev_, ve yazıhanele. tiye Bakanlığının 50 ye yakın uz rek pl"ncereleri aı;m1ş ve alt kal
~· f1• birr 1 gun. emni~et ekip. manı, lstanbul ve Bursa zabıta taki doktor yilıbaııyı çağırr..ıı· 
. ı.:'1•r. •kte hır arama ı·ap· ekipleri iıtir~k etmlılerrlir. Üç tır. Doktor O~uzun dört saat ev
~~ 'ıtbtJıd şehirde ayni ı.ımanda başlıyan vet kömürden t~birlen~rek öt. 
bttı:~ ~ta1ll 1 ev Vfl' yazıhanele· bu baskın ~eıhrimizde bugün de- düğünü tesbit etmiş ve ?ttansur 
~·•tırı. 1n 1. ~aıııtıın firmalardan \'am etmiş, 38 ticarethanenin ya Adalının da ölmek üzere olduğu-
~ 151 rnlerini bildiriyo. zıhane ve sahiplerinin evlerinde nu iörerek hastaneye kaldırt· 

,~itb, M en in('e teferrtiatın .. kadar ara· ımıştır. 
•ııu, •Sdin, Hıytmoğlıı. Jak mı yapılarak e>Takları müsade· Anta.lyanın Aks•kl kazasın• 

' •rıf Ardlç, Mu~o re edilmiştir. batlı Ibradi bucağından olan 

Çalışma Bakanı 
< Baıı 1 lnddel 

bilyUk bir işçi kütlesini ihtiva 
eden Zonguldaktan baıladım. İn
tıbalarımı bir cümle ile şöyle 
ifade edebilirm. Maden lıçileri
miz, devletin bir yandan maden 
ı~tihsalini artırmak ve kıymet. 
lendirmek yolundaki gayretleri
ni, diğer yandan bu gayretlerle 
mütenaıip olarak işeinin himaye 
ve terfıhl l~in al~ığı tedbirleri 
çok iyi idrak etmişlerdir. 

Devlet diğer yerlerde oldu~u 
gibi buradaki işçilerimiz hak
kında da yeni tedbirler almıştır. 

Bu yeni tedbirler meyanında 
ışçilere mesken inşa etmek, der· 
hal bir verem aanatoryomu ku· 
ru1ması iibi kararlar bulunmak
tadır. 

Burada da işçilerimizle \'e 
sendikalarıyle, iş verl!nlerle te· 
mas edeceğim. hçı sağlık mer
kezlerini gezecf'ğlm. 
Şunu da ıövlemek isterim ki 

İstanbula geli~ken temalli etrp.ek 
üzere programımın ba~1 na koy. 
dugum teşekküllerden biri de 
Gazeteciler Sf'ndikasıdır. 

Kendileriyle Ankırada ıörüş
ttim. Burada daha etraflı bir ;e
kilde görüşerek arzu ve ih~iyaç. 

Ankara. 20 - Dış İ$leri ıa. 
kanlığı yuksek mPmurları •ra• 
.sında yeniden terfi, nakil vt ta
yinler olmuıtur. İktısadl !şbirli
gı genel ıııekrrteri Hayda• Görk 
baremin ikinci derecesine. umu. 
mi kltiplik l~arl iıl., muavin· 
liAine Settar İlk"I. Nıto mua
\'İnliıtinP Kon!!lolo~lıılc İşleri u. 
mum ?tlüdilril Sadi Kavur, Tal.1t 
ltfiras birinci daire reigli~ine. 
Turgut ~tenemenciollu ikinei 
daire rei~li~lne. Samim Yemişci 
ogJu Kon~olosluk İşleri umum 
müdürlüğüne. Adnan Kor.! üçün 
cü daire umum mUdürHi~ilnP. 
rtftlih E:ı;pnbel Ticaret ve Eko
nomi umum müdtirlüğilne, Or
han Seref Apıtk Le\'azım müdür. 
lülilne, Nejat Yeef'r raportörlü 
ğe, raportör ilhan Erman mü ter. 
cimJi~p tayin edilmişlerdir . 

Türkiye incir rekoltesi 
larını tesbıt edece~im. Şunu d.1 Vaıinzton, 20 CA P.J - Birle. 
husu~t olarak söyliyeyim ki sa· tik Amerika Tarım Bakanlıl:ı 
yın Başbakan Gazeteciler Sendi· Türkiyenin bu yıl kuru incir 
kasıyle yakından allkalanmam mahsulilnü 2~ 300 ton tahmin et 
direktifini bizzat vermiş bulun- ı m•kte<lir. Geçen yıl latıh•al 27 
maktadır.o bin 500 tona baliJ olınu;tu. 

SOS KOZ ' lan, 22 .,O tıtıB.i T'lc•?dıtn ~4ftda1 

TürEı;esı: 

\'azan: 
Micbel Duran 

Sallbıddin lrd•lp 
Teı•f,.n ı 4'?1 !'.7 

EMi NÖNÜ BÖLÜMtl 
<E•ki Halk.vı binasında) 
TEHLiKELi OÖNEMEÇ 

Yazan~ Prıestlev 
Türkcesi: Tuııc Yalman 

Pe~mbe, Comırttsı. Paza r 
tündüı •e Petar ıkıım ı. 

Menderes b ugün 

Ka yseriye gidiyor 

Ankara, 20 (Anka l - Bııha 
kan Adnan ~lenderl!S yırın An 
karadan KaysPriyp harekf!'t edP· 
cektir. Kay5eri Demokrııt Parti 
kon2rtısinde bulunacaktır. Baş· 
bakana Ka'·~eri 1-JilletYekilleri 
refakat etmektrdirlf'r 

Adnan ~fenderes, Ka\'ı:ıf"riı1rn 
f.nnra l'lolalatyaya ,:ı:idPcek ve ?tfa
latya D. P. kon!lfesinde de bir 
nutuk · öyliyecl!ktir 

Faik Zihni Akdur 

22 to \'.;31:.Htt ı,,,p.,, tttı:fflra~ınıl'11 

daıu m ı }i '.!~ 'iV> f:..'J! ...... l'ltirl, 2:?: ( \ 
Hıl'ırlel' 2S (10 Xamht..,n • l\Dna .,, 

rt"rra"lll•l' 21 Ol Dftıı• 11ıtlaltt i Pi ı 

,, 4 "i '°'"l"ıı \tnn .. ~r nrltt"ra-•ıııdın ha.· 
lif maı;l (l'I) 

* TEKNİK ÜNİ\'ER~İTE 
2n ı !'. Aı:ılı• .... , lı:!Aı< . .., hatı mtiıllı t Pi ) 

2~ 00 Kıııın11. 

ANKARA 
21 Krnm 195Z CU A 

7 ~S Knr'•nı 'l:'trb9 i 4S 11,~trltr 

3 no Sır\:ı1ır (Pi, t 28 Rı'"ı rıH 

nı. • ııo c:-~ı ,., llf<.ı:ı'k (t'ı > o &O r.ıt 

" ıı rıMrramı 9fl l&f'l'lll. 
12 1.'lı tlill .tSEt:!t .!..lTI· 

12 1 '§ ~f1rnlf'l:f'~''"" ı<•'IT!"'" 12 2$ 
Y:•ml'"l"'" ııellm, t2 !ô )cJ tt•"h•r iti 
... ,~,,, tırlcıl&1' 1\ M R•r.-rl,.r. ı' 1 '> 
)fH le (Pı) 11 W,l'I f'l1•,. t"&•"""i 1! 4'1ı 

Jlıiıl'lr Pil 1, ()(1 Rıva raflrtnl •t 

lııı:ıanıt 

* 17 no x,~u Fn'ı· ~•i•t ri1J"r•~ı.ı .. .., 
urlı:ı\ır ıiAl'I lof11tılc fPI) ııı.ır, ;,." 
rtııı 1111111. tA ıııı Hatın·h•r, 1 ı.~ Ta 
rı'lı11n l>'r •tJll'&lc 1~ 2n !.l•hı1ıı: tntf' 
uı t)f•jlhat 'P•u. ~r;,•.,ııtı•~ r;ıı,_, 

f:t"JTI Tınl. 2001'1 ~t·nik l'F'I) ":!Ol'lı 

' l-ında, •t~tı,... 1 a .. , ıımaa 
ftl<iııflı ijur• 2} Rir ııta r"nıi. Rl p_. 
krd, 41 Alı.llk~ıı. 5) 'T·bı!t rn'lıııu• : 
nıtft.,,lr. l'I} Alr n&l.t f~•rf't ııfatı. 1) 

R.r .. rllı!lı: ı-lt: Arı 1'Tlt'•~ı. •} 'Czılı: ",,,, 
OÜJ\Kl' BllML\CANIN RALLi 

Sııl°'f o '-J f.t il t:tlt.f t! 'ı L~ f, 
,, 8d11M, 'ı As aı tau u, l'I) lff, 
71 .:trtal. &) tı•: ta 

T ıt•r.da11 •·~ı11a 1) lıtıaPıi:l !?) 

Ôa . .11 1) Emrt 't l:-ittuflt. .5) At. 
'' t l:"kaı. T) I'• ıı tft ta"-

1' rnl 1f:İf'li Optrrtl 

lıtr üı•m ,,., Cfjs 
21 de - -

Cumarttsl Paur 1 
l:'i dııı \1.atıne 

corumh• n de -
Ten1il.\t11 matine 

ITIRANPETLI R.\ Zln:ı 
R..-ü Operrı 3 perde 10 Tablo 
Yazanlar Reşid Baran: Beli! 

Selönü 
Mllzık: S•ti Lir 

Tpl: 49369 

Roma da llll.f-.n r11:ı.eı~·: 20~0 ~..,ı,ıır (Pi) mıulJl •Plı ı.,.ın nı:ızt:tııı ç,\,bidl'l!I 
21 66 KM1tt?tll ~1 ı \ R•f•f 11P1ı:\hP ı•r1ı:ı'~" 1 oo F•r"''""' •&&t 1 ns (!)-

Roma 20 (A.P.) - Türkiye (T'1~ 2ı ~n Hatıının tnrzm ~ ..... ıııı "•" k11ırılı1'1 1\1.fııu \8 ıs Torl.-:"• 
nin Roma yeni büyük elı;isi Faik tr.ıuı. 2• ~,. .. ~tıuna )J.,\ı-tı!•l' Au\•ft ıuıın'•" rrı' ı • o Rıd-a kH.ıılı: 
Zihni Akdur buftin uçakla İ! d•ıl ııritılıl', "'2 00 Knnn1m• ':!"' 1 Toır\ mq• ıı: •1 ı~ oo HaMr'•r. 19.t!§ 
tanbuldan buraya gelmiş, hav.a n. A 1r1fuıli f'J l !!'.! t'lı Hıkrler R .. r.~r sll1lii"""'ru fEl'llı:&n Y1rr.ıın, 
alanında ltah·.an hariciv~ ı tem· ı~ 66 l\at'aınt M11ru .... ı r.udiirül ıo 'o Rir ""\.!~ 

1 1 1 · knl\ııt>l""'>r, 10 4fl lfıı.&ık do.rı .. am.ııdaa 
sici eriyle Türk elçi i~ı men t z M t R .~,·"' 2n ırı ,.,,.., .. ,t ••at, 2 1') 15 Raf· 
supları tarafından karşılanmış· t~M tııvt-ıılı:'ır r•d,..,r 1.,, 1 , T'•'I"...., ,.,, rıp•MI :rı an ftaıt.-~ ,.,,11 tnrH· 

hr. l"aif1ıı tıl'k,. .. rı•ı,., .. hn m>ız;)ı; trı \ 1 ~ 41. l•rl ""'',.a 21'1 !§(1 Rafıf ıiın.ı rarc .. 

Zihni ,.\kdur, Romaya nakle· 1 sı1r\'ıhır r.1ır, .. 1 .,.,.-,.,.1ı.nı ı~ ı5 "' ı·ıan P'' ıı tın Kıırım tı@'J'ioi@" ..., 
dilmeden evvel, ~ladritte hizmet nmı:nı mııı il tı J fı'; 1ı1 Gör,.~ I'•' 'kılır 21 sn Mr.ı flılberı...t "111!1 a. 
etmiştir. cınthıııdan l.:·ırknl,.r, 11 on Dır11 ,.8 rıt raıut 

• 
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n lüks ve an ahalı ıAmerikan sobunlaPının ayarında .. 
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en üstün iptidai madde ile ... ve ta-
mamen hususı bir formülle ... müte-
hassıs kimyager ve teknisıyenler 

tarafından ımal edılmektedır. 

Mükemmel bir tuvalet sabunu, 
müessir bir cilt kremı ve lüks bır 

ları haizdır. Puro, cildin derinlik· 
rıne kadar nüfuz ederek temizler ... 
besler... siyah benekleri, lekeleri 
yok eder... cılde hayatiyet verir . .. 
teni, kadife gibi yumuşak ... çiçek 
gibi taze yaııar. 

PURO GOZELLİK METODU : 

Her sabah ve akıam, 

60 saniye müddetle ••. 1 
•.. bol Puro köpüğü ile 

cildinize masoj yapınız ... 1 
. .. ıonra bol su ile iyice yı· 

kayınız ve sıkıca kurulayınız. 

:;. 
<:.::f· '• 

·' 

Bol Köpüklü - Nefis Kokulu 
,,,ı 

GIDAlARIN 
EN 

u 

. .,. 
ALA$/ 

VüZDE Vül 

SAF 

LAR 

B v • 
ın El 1 Y 

BOYOK EŞYA MOZA YEDESI 

23 Kaaım 1952 Pııar ıünil saat 10 dı 

TAKSIM TALiMHANE 

fopcular Cadd .. ı No. 3 Sahan• Apartıınanın ' num .. 
ralı dairesinde bulunan lnıillz ve Fraruıız malı eıY•. hol. bib
lo. niro, tablo v•. vs. Mtirıyede ile uWıeaktır. 

POBTAKAL , 

.. 

rD~KIYf 1 MUNHASltJ lrHAtArçısı 

IEH~ET~K~V-~LA 
G.u.uA; TAlllll SAN • Tel.: IMlt 

,. 
$i;i\....... 

IH ~Jff 111'/f. 

ekcek .1aa.I 

Reklamda yeni 
bir ~ığır 

Vatan ıl1ncılık ve reklamcılık bakımından çok mühim biı 
te,.,bbü•e eırmiı bulunuyor. . 

Bu tcıcbbü• tasnif edilmiı kısa ilan ı•klinin ihdasıdır. 
Dünyanın her tarafında gazetelerde neşrrdılen bu ilinlar 

hem çok raj:bet ~örmekte \"O hem de verenler için çok fay
dalı olmaktadır. 

Tasnif edilmiş kısa ilantarımıı hergün gazetemizin muay
yan bir yerinde çıkacak; mesletlere. faaliyet uhasına yahut 
İ§e göre tasnıI edılmis olacaktır. 

Bu ilanların ıekli ve licreti ıöylcdır : 

10 kelimeye kadar bir ay müddetle neıredılecek olan 
ilinların aylıjı 20 lira. 

Glin aıırı veya 15 ıün neşredilcceklerın a)·Jık ücreti 12.~ 
lira. 

Haftada iki 'ün ncıredilenlerin aylığı ise 8 liradır. 
On kelimeyi ıeçen ilanlarda her fazla kelime için ıünde 

20 kuruş alınır. 

Bu aa:rıdı yazı ~lerinl fiilen idare eden mes'ııl mü.dilr. 
lllEı.tıı YENEJI 

<VATAN) Gaıetecllik •e Matbaacılılı T. A. 8. - t.ıanbul ' 
fmtıyu ıahlhl: &iNAN KOllLE 
VATAN MATBAllSI 

..,.._...,. • - Bir kadın: tavsiye - istiyor • ,,,,,,.,.,,,= 

• 

Sual:• CiLDiMi GO
ZEllEŞTIRMEK ot•n 
Nr 'or~ boş VJd"dMm, 
/oht maol~Mf hr '"'•<• 
''"' •d~m,dım. ' Bo"a 
bır lo111lyıd.I hlııırıabılır 

"'"'"ı.z .., 
cevap: 

. :'. \. 
~.'(. ,,.; fıl 

C il d ı n ı z muhakkak 
11urette gtızelıe,ebılır. , f
Fakat bu huıus ona ~ 
gO.ıterect>ğinız ıtınaya. 

,., bu ılınanın devamlılığına lc;ınde Bıocel drnilf'n b<ısle· 
bağlıdır.' Bunun ıçın s ı ze yıcı maddr;, muhtevi p("mbe 
dunyanın her la.rafında gıl· Tokalon Gf'Ct" Krrml bu
zellıklenne dUşkUn olan mıl- ruşuklukların mryda.na l;"<'I· 
yonlarca k&.dının kulla..n<tı~ı rnef>ınc manı olur. cıldinıze 
Tokalon Krrmı ılf' t~davı kuvvet ve sıhhat Vf'rır. Her 
tavsıye edrrız. Ya~!'IZ bf'lat. 
Tokalon Gündüz Krrmı 'cıl- sabah taze Vf' canlı bır trn 
dınizı düz:, yumu,,.ak ve ber- He uyanırsınız. Bu akıllıra 
rak bir haJe getirır. Bu krf'm ve tesirli itinala.r 11ayeınndt" 
mes11.matınızın l<;'lnf' nil{uz ml"mnun kalacak ve bundan 
ederek onu renksızlf'ıtır<'n t!lonra ya 1 n ı z Toka 1 on 
ve birçok kusurların sebebi KrC'mıni kullanacaksınız. 
olan ölü hUcrelerdC'n kurla- Bır t&vsiye mi istiyorsunuz. 
rır. Yağsız Tokalon CUndtiz Df'rhal bunun tecrübesini 
Kremi gt!nııliycn mcsamatı- yapı n. ı z. Jtfuva!!akJyeUn.J.z 
ruzı gerer. muhakkaktır. 

PARASIZ GÜZELLİK KUTUSU. - Derununda (beya.z ve 
pembe) rf"nkJ('rdeki Tokalon kr,nılrn ile muhlelif renkler
de Tokalan pudrasının nUmun"lerını havıdlr. Ambalaj ve 
~evk masrafı olarak 20 kuruıluk bir pulu aıagıdakl adrese 
gönderiniz: Tokal?n servisi t. N. P. kutusu ıp76, latanbuJ. 

lstanbul Üniversitesi İktısat Fakültesi 
Dekanlığından : 

Fakültemiıde (1) uınuml lktısat ve lktı.<at teorisi, (1) sos
yal giyaaot kürsüler! için ••isf.an alınacaktır. lstekfilerin son 
il1n tarihinden itibaren (15) ıtiıı içinde dilekçe ile dek>r.lığa 
müracaatları bildirilir. (1839U) 

Ortaklık ana sözleşmesinin 59 uncu maddesinin a;ağıd•~1 

şekilde t1dili: 

Eski ı•kil: Madde 59. 

Ortaklığın genel tiderleri ile 
ana sözleşme gerrğince genel 
veya özel temettülerden ayrı· 
lan yüzdeler ve muhtelif amor. 
Usman bedelleri gibi ortaklık· 
ı;a öd~nmesi veya ayrılması 
mecburi olan paralar ortaklığın 
hrsap yılının sonunda tanzim 
olunan yıllık envanterde tesbit 
olunan gelirlerinden indirildik
ten sonra geri kalan miktar sa
fi temettUü teşkil eder. 

Bu suretle rlde edilecek safi 
temettüün yüzde beşi ihtiyat 
a"kcasına ve hisse senetlerinin 
ödenmiş miktarına yüzde altı 

nisbetinde birinci temettü ve
rilmesine yetecek miktar a)Tl .. 
Iır. Geri kalan kısımdan yüzde 
onu mUtt'savi)·en Yönetim Ku
rulu üyelerine dağıtılacak ve 
bakiyesi ' genel kurulun karar
laştıracağı şekil ve surette kul· 
lanılacaktır. 

1"tni şekil: Madde 59. 

Ortaklı~ın ~enol giderle!
1 

ite ana sözleşme gereğince ıt; 
ne! veya özel temettülerd~J 
ayrılan yüzdeler ve muhl• 

1 amortisman bedeıteri gibi 0 

taklıkça ödenmesi veya ~~ 
rılması mecburi olan para 
ortaklığın he!'ap yılının ~on~ 
da tanzim olunan yıllık e_t 
vanterd~ tesbit olunan gcll 
lerden indirildikten •onra ~ 
ri kalan miktar safi temett~ 
tcıkil eder. ,. 

Bu suretle elde edilece~;t~ 
fi tC'mettüün yüzde be$1 ı t
yat akcasına ve hisse se11 Ô,ı 
lerinin ödenmiş miktarını 11t" 
de altı nisbetinde birinci et'~ 
mettü verilmesine yete ~ı· 
miktar ayrılır. Geri kalan ~ 
sımdan yüzde üc:-il müte~a" 1t' 
yen Yönetim Kurulu il~:pl 
rin~ daılıtılacak ve bak1- tr 
j!encl kurulun kararlastırı1,, ~ı .şekil ve surette tnı113nı 
<aktır. ~o 

Ticaret Kanununun 385 ve 386 ncı maddeleri gereğince 1.f 

toplantıda her hisse sahibinin bir reye malik bulunduğu Gt
kararın hissedarların dörtte U~GniJn huzuru ile toplanacak 1' 
ne! Kurulda mevcudun Uçte ikisinin ittifakiyle verihne~I riJJ' 
rektiği hatırlatılır ve hissedarların bu esas dahilinde yedlt et' 
de mevcut hisse senetlerini içtima s,!linilnden en gec bit b• 1'' 
evl•eline kadar şirket merkezine tevdi edip mukabilinde# 
cakları duhuliye varakasını hamilen içtimada hazır bulu / 
ları lüzumu Han olunur. __,,,,,,, ~;.:_ ____________ , 

NAKİL İSİ YAPTIRILACAK • 
Sümerbank Bursa Merinos ve Hereke 

Yünlü ve Halı Dokuma Sanayii MüeS· 
Müdürlüğünden : ır 

1 - Müessesemiz adına Mudanyaya gelecek muhtelif ııı•}'!'ıl 
rin Bursa'da hterinos fabrikamıza, Bursa ?tlerinos sa~~ 
kamızdan Sümerbank. Heı eke. Defterdar. Gemlik. . fı• 
köy, İzmit fabrikalariyle alım ve satım müessesesirı1~ı>' 
tanbul mağazasına veya bu yerlerden Bursa'daki rJe 
Fabrikamıza. ·ı ~ 

2 - Bursa ~terinos Fabrikan:.ızdan Haydarpasa veya tıın~ er 
lu ile sair yerlere ve mU tekabllen namımıza getece 1,c,•· 
yanın Bursa ~terinos Fa:Jrikamıza nakil işi yaptırı 
tır. Senelik miktarı tahminen 26.000 tondur. ııt~' 

3 - Bu, işe ~~t sözle:me müessesemiz ticaret servisi i~~ t $tf' 
bul da Sumerbank Alını ve Satım Müesseseoi Nakiü• 
visinden alınabilir 

4 - Muvakkat teminat 10.000 lıradır. ,ıırV 
5 - Taliplerin sözl_esmeye ekli listelere U3''iUn olarak .11

1 f~ 
yatakları teklıf mektuplarını, müessesemiz veın••%.ı~ 
tıracakları teminat akçası makbuzunu ekliyerel< \ ıı" 
pazartesi '1inü saat 12 ye kadar müessesemiz rnu a 
servisine tevdi edeceklerdir. ıı'aıf' 

8 - Teklif mektupları aynı gün saat 15 de Bursadakl ,. 
sese merkezinde talipler huzurunda açılacaktır. 60' 

7 - l\Iüessese anla~mayı :rıpıp yapmamakta ve bu !~1ol) 
ğine yaptırmaktı serbesttir. c1-


