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ÇELİK l.AMBALI ALMAN 

TONFUNK 
Radyolariyle memleketin her 
tarafından İstanbul ve lzmir 
istasyonlarını pürüzsüz dinler· 

siniz. Bütün çeşitleri gelmiştir. 

!GRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU 
ABDÜLKADİR MEMISOGLU 

Katırcıoğlu Han İstanbul ı 
lnıılr Acealul: EREU. &:ocak l1e1daıu Ankara Palu altın~ 
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BAŞBAKA'NIN, KA YSERt NUTKUNA GÖRE 
- - -- - -

Altı ay sonra yurtta 
Seçimler yapılacak 

Başbakan, <<Türk 
secimi er ,, 

milletinin huzuruna yenideıı çıkınak mukadderdir, 

tamamen dürüst ve serbest olacaktır>> dedi 

Menderes dedi ki 
irtica değil 

«Asıl korkulacak 
irticadır» 

e A 

sıyası 

dini 

Ziraalle 
Moda 

1 
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Kayseri, 21 - Bugün ıehrimi 
ıe gelen Başb:ıkan Adnan }t1en
deres Cumhuriyet Alanında top 
tanmış bulunanlara; hitaben de-
mistir ki: 

YAZAN: 

Ahmet Emin YALMAN 

:E;li.zığ, 18 - Ankaradan bura-
ya otomobille gelirken, Ada. 

llıda bir gece kaldım. Bir sene 
•>veı burada gördüğüm nikbin, 
;oşkun, ncfclf havadan eser yok. 

Çekoslavakyanın başkenti Pragda bir •muhakeme• başlamı~tır. Bu muhakemenln demir perde· 
de. Moı.kovadakl kanlı teınlzlik hareketinden sonn en büyük duruşma olduiu bildirilmektedir. 

Esli Dışişltri Bakanı Clementls •uçluluiu kabul etmiştir. Resimde solda muhakeme edileni 
!erden ('ekoslovıkya komünist p artist eski genel sekreteri Rudo lph Slansky, sagda da, Çekoslo

vakya esld Dışlşlerf Bakanı Valdo Clementiııı: et!iYle birlikte görülüyor_, ----

anıuk mahsulü, beklendiği, is
tendiği ktdar iyi olmamıştır. Fl
)·a.tlar da geçen senenin fiyaUa· 
tıyJe nisbet kabul etmeyecek ka
d~r düşkündür. Eski fiyattan öl
Çu diye kabul ederek, büyük 
ltıısrarıara ılrmckten çckinme
)ehler, bu sene sıkıntı ve utı. 
tap içinde bulunuyorlar. Pamu-

h kü•enler .. hiç olmazsa i~ YUNAN DIŞIŞLERI BAKANI DiYOR Ki : 
rı,}'atJannda l~tikrar bulu.nan 
~Uidaya meyil duyanlar çoktur. ~~ - " - • 

•ınuk fiyatları ,. atııJaruı ,, , •• " r . & • • " • 
torJutu. bütün Adına plyausın- ur - unan ıc ır ıgı 
da durgıınluk yaratmıştır. "f' 

audutsuz bir coşkunluğu ve • ı · b • h ld d. 
h nikbinliği takip eden bu verım 1 ır a e ır 
d •I bize üç cihetle tlers olmalı- il k:" Blrincisi, ziraattc modayı ta- j 
d P etmenin ne kadar :r:ararh of. 

r~'~ herkesçe anıaı•lmalıdır. «Siyasetimiz Elen milletinin, Batı'nın demokrasi idealle-
utun, pamuk, buj;day Sibi ne 

:"·etmişse, ertesi sene ona rine karcı olan an'anevi bag-lılıg-ı yolu ile memleketin umu-y •tru blr furya oluyor. İyi fi- :1 

•llar ebedi imiş gibi dağ, taş • f 1 · d ""Ih b ) k d ; ••>i mah ulle doluıor, tarla- mı men aat erın en mu em u unma ta ır.» 
t~rda ınUnavebe )'apmak t:ibi ih- ---

YaçJar blie unutuluyor. ftlıh
ul" 

1 un raılalığı ve dijer mahsul-
b~ ihmal edilmesi, baıhbaıın~ 
,_ buhran ve fiytt düşkünlüğu 
~ıu oluyor. 

Alinı 21 - Papa:os hükll
metinin dış siyaseti hakkında 
dün başın mensuplarının sualle. 
rine verdiği cevapta Dısişleri 
Bakanı Etien ,Stephanopoulos 
şunları söylemiştir: 

1 
•- Yunan topluluğu hükllme

linin dış siyaseti değişmez bir 

1 
haldedir, Bu siyaset Elen mil
letinin batının demokrasi ideal. 

terine kar§ı olan an'anevi bağlı· 
lığı ı·o!u ile memleketin umumi 
menfaatlerinden mülhem bulun
maktadır. Dış siyasetimiz Yuna
nistanın Atl;ınlik paktı üyesi 
sıCatiyle deruhte etmiş bulun
duğu Yecibelere ıörc de ayar. 
lanmı~tır. 

Yunanistan komşusu Türki· 
Devamı Sa: 7 Sü: 6 dal 

Hind delegesinin 
teklifi Kore 

•- Yeni seçimlerin tarihine 
yaklaştığımız sıralarda gözleri
mizi bir an icin maziye çevirip 
basbihalde bulunmak l·crinde 
olur. Bu vaziyette, bu memleket 
te Demokrat Porli faaliyete baş 
layana kadar siyasi partilerin 
yaşayabileceği havanın mevcut 
olmadığını derhal kabul ve tes
lim etmek mecburidir. 

Sizler bu siyasi emniyetin 
mevcut olmadığı zamanları id· 
rAk etmiş bulunuyorsunuz. Altı 
sene evvelki devre gözlerinizi 
çevirir ve o zamanı hallralarınıı 
da canland1rarak bugünkü za
manla kıyaslarsanız, siyasi em· 
niyetin o gün mü, yahut bugün 
mü mevcut olduğunu kabul ye 
teslimde bir an tereddüt etmez· 

(Devamı Sa: 7 Sü: 1 de) 

Mc Ghee 

!McGhee, 
Türkiye kuvvet 
Kalesidir, dedi 

us!.• 
Vaşington, 21 Kamn - Birle· 

şik Amerıkanın Türkiye Büyük 
Elçisi George C. Mc Ghee, bu ak
şam Truman ile yaptığı bir gö-
rüşmede Türkiyedeki durumun 

Ilı İkJııcis!, taahhüde sadık kai
l> ••ın en klrlı gidi$ olduğudur. 
t lnıuk fiyatının fırladığı sırada, 
b~~ını sayılacak teıekküllerimlı 
l • dahil olduğu halde, harice 
ttı1!°1l taahhütlerin tutulmaması, 
Ilı Uıternerimid gücendirmiş ve 
ti alJanmızın satılmasını ıüçleııı
,;llıiftır. Taahhüdü bozmak, blr 
lı.t~k belki Ur temin eder, fakat 
;ıı, ba)j baltalar. Devamlı bir 
ll\i icat piyasası haline 1_eldiği. 
ba lt ve çok mahsul yeliştinneğe 
.. :l.ıdığımıza göre dürüstlük 
ltı l"etlınizin sarsılmamasma çok 
b~'llı•t >ermeli ve herıeyin ru
lıiıd •lan emniyeti mutlak bir ıe- J. Thomas Schneider 

Bir Amerika delegesi, bu hususta bir anlaşmaya ~~~ş~~niyet verici olduğunu söy-

gittikçe yaklaşmaktayız, dedi Me Ghee, Türkiycye ilk askeri U • kurmağı iş edinmeliyiz. 
ttr tuncüsü, lt'k mahsulün teşkil 
ti 'İl kuınanlan korkmak ve ge
bı.ı. durnıaktır. Tütün, pamuk, 
ı.4~day gibi muayyen bir yıl çok 
'llll teınin edeceği sanılan mah
kft0 ere herkesin beraber düşhti'" göstermesi; susam, diğer 
lib· • tohumlar, bakla, fasulya 
rıı.,b, dalma aranan ve para eden 
ı., Ul!erin ihmaline yol açmıı
)ad Bizden bunları tedarik lti
bu~nda bulunanlar, aradığını 
bt11 Dıa>ınca. ya yerine ba ka 
~l)aey ilııme etmek veya başka 
ta:kı1a.lıra gitmek ıorunda kala-

I ••dır. 

. 
iş adamlarına 
Amerikalıların 
Soracağı 8 soru 

Ti s J 8 
lstanbul 21 Kasım - Propel

!er klübündc bugün verilen ziya
fette söz alan Birleşik Amerika 
Ticaret Bakan yardımcısı Schne
ic,,er, Türkiyede yapacağı incele
melerde. diğer memleketlerde 
olduğu gibi imkAn nisbetinde !aı 
la iş adamı ile doğrudan dolru
ya görüşerek, müzakerelere esas 
tc~kil edecek olan 8 madde hak· 

Devamı Sa: 7 Sü: 6 da) 

bJr ·~!Sadi hayatınuıda kuvvetli 
dbtu llrınty heyetine ihtiyaç ol
llu h Cün geçtikçe sabit oluyor. 
ı.0,1•Yet, halkı genlı bir ölçüde ------------1 
d~.:e •e meseı• :zlra•tte m•- C.H.P. n'ın ı'sfı'zah ta b 1 kapılmak ltlyadmı kırma-
ı,,k~ıntt edecell ılbl, icabında 
düıu lde tedbirıerı tpt1dadan Takrı'rı' Meclı'sfe 
'"Jı. nebUtr. Hükômet, iktısatta 
'• b ~ rekabete ve hür usulle- n.P.ddedı'ldı' lıaı: kıyıe kıymet veriyor. Fa- 1\ 
da b n hür siyasetin bile lcabın
..,.4;••uru1acak bir frtnl bulun
)o~ ~··· ~leseıa dahili spektllAs
\~ fU eUceılnde, bir malın, filin 
ııı,,.1 '" tüccarın lehine, fakat 
lt\İld•kttın aleyhine olacak bir 
•ı •e • ~addinden fazla fulamı
a.ı,.11 ~nya fiyttlanyie milna-

tul Ybetmesl önlenmelidir. 
'"'le tı nıatun.ınn fiyatı §U sevi· 
-u ~İ Bir ecnebi memleket bu-

(~n •lmağa talip,.. Fakat 
0•lltıı Sa: 7 Sü: 5 de) 

llu1t1.C ltu.M~irl iıdırı. 

Ankara, 21 - ftleclisin bugün 
kil toplantısında Halk Partisi 
Meclis Grupu Reis vekili Faik 
Ahmet Barutçu tarafından veri~ 
len istizah takriri reddedildi. Bi
lindiği gibi, Faik Ahmet Barut
çunun istizah talebi, umumi ıe
çımlerden evvel s~im kanunu
nun ve adU sistemin açık yerle
rinin doldurulup noknnlarının 

(Devamı Sa: 7 Sü: 5 del 

.ıl orict,. P ve ekonomik yardımın Truman 
, . • '' . rıu _ . .. Doktrini mucibince yapılmış ol· 

Nevyork 21 - Şımdı artık sUrU!en teklıfı kabul etmek uze. duğunu hatırlatarak demiştir ki: 
anlaşıldığ111a. göre Blrlcşik Ame. re bulunmaktad.ırlar. •- Türkiye bugün ekonomik 
rika d~ da.hı! olmak üzere Ba. Dün Amerika, İniiltere, Fran· ı sahada dikkate dc~er gelişmeler 
tılı muttefıkler Korede harp sa, Kanada, Türkiye, Avustral- kaydetmektedir. Ekonomisi bu
esirlerinin mübadelesi hakkında ya, Danimarka Ye KoJombiya gün dünyanı en kuvvetli ekono-
Hint delegesi tarafından ileri !Devamı Sa: 7 Sü: 3 del <Denmı Sa: 7 Sii 4 del 

Eczacıhaşı ilaç 
işletmeye 

fabrikası 
açıldı 

Levend mahallesinde, Sınai Kalkınma Bankasının da iştirakiyle kuru· 
lan fabrika, Türkiyenin en modern ilôç müesseselerinden biridir 

-...., .... '" ""'ırr-~· il il l!!ı H't u·ı IH 

Ec:ucıbaşı lllç fabrikasının Je Dl binasının umumi ıörünüşü .• (Yazısı 7 inci sayfamızda) 

ingiltereye milletvekillerinden mürekkep bir heyet gitmişti. Heyet üyeleri Londra~aki gezilerine 
de,·am etmektedirler. Resimde, millet\•ekilleri Londra Belediye ba§kanınt ııyareUeri 

sırasında görülüyor. 

- Bütçe Encümeni kira 
hakkında karar verdi 

Dükkôn kiraları 1953, ev kiraları da 1955 de serbest bırakı
lacak. Bu zamana kadar kiralar tedrici olarak arttırılacak 

Eııcii11ıeııiıı bu knroı•ı öııii11ı~i%deki 

giiıılerde Meclise sevkedilecek 
a ..... Jlu>•blri'""""' ~ 

Ankara 21 - Milli Korunma bUtçe encümeni çalışmaları da BAYAR 
Kanunun~n gayri menkul kira- sona erı:ı:1i~ ve .encüme? bu hu-
ları hakkındaki 30 uncu madde- susta muhım bU' prensıp kararı-
sinin tadili etrafında iki yıldır n:J \"3rmıştır. Bu karara nazaran 
tetkikler yapılmakta, muhtelif hem kiracı hem gayri menkul BUGU" N 
ki:nun teklüleri etrafında çalı· sahibi korunmakta, kiralar ted-
ş;lmakta idi. Bütün bu teklüler rici surette arttınldıktan sonra 
tevhit edilerek bütçe encümeni- serbest bırakılmaktadır. Encü-
ne ~erilmiıti. menin vardılı kanr ıudur: Ev 

6 
'YOR 

Nihayet bu me\'Zu üzerindeki Devamı Sa: 7 Sil: & d•l EL 1 

kdeniz savunması 
için tiazırlık 

Nato'nun elindeki kuvvetlerle Akdeniz 
hava müdafaa plônı tekemmül ettirildi 

.tu<>e(aW Pruı 

Floransa 21 - 6 müttefik dev- Nalo hava kuvvetleri başkomu
lete mensup hava ve deniz su- tanı General David !\l. Schlatte. 
baylarının iştirakiyle 3 günden· rin bu konuda yayınladığı bir 
beri burada cereyan etmekte o. tebliğde planın tcferrüatı açık· 
lan müzakereler sonunda, Nat~ lanmıştır. Müzakereler Generalin 
nun elinde mevcut kuvvetlerle Floransadaki Genel karargibında 
Akdeniıin hava mlida!aası ile il- cereyan etmiştir. Tebliğe göre 
gili bir plin tekemmül ettirilmiş konferans Eırasında, halen mev-
tir. Güney Avrupa bölgesindeki (Devamı Sa: 7 Sü: 5 del 

'-------

Bakanlar Kurulu 
bütçeyi inceleyecek 

Katma bütçeler Meclise sevkedilmeğe başlandı . 

Bütçe iki milyar lirayı aşıyor 

Yunanistan seyahatine çı. 
kacak olan Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar bugün saat 9.10 
da ıelırimize gelecektir. 
Haydarpaşa garı Cumhur
baıkanının gelmesi dolayı. 
siyle bayrak ve çiçeklerle 
donatılacaktır. Ayrıca De
mokrat partililer de hususi 
bir karşılama programı ha· 
ıırlamış bulunmaktadır. 

Bir tcfslr 

Atina 21 (AP.) - Birleşik 
Amerika Ticaret Bakanı 
Charles Sawyer bu&ün bu
rada verdiği bir demeçte, 
kuV\·eUi ve istikrarlı bir 
hükümetin iktidara gelmis 
olmasının Amerikan serma. 
yesinin Yunanistana yatırı
lışını kolay!astıracağını söy
lemi~tir. 

Tilrkiı·e Cumhurbaşkanı Ce. 
lal Bayar ile Kral Paul ara
sında ziyaret teatisini yo
rumlayan sa ...... -yer demiştir 

ki: 
•- Bu karşılıklı ıiyaret. 

ler son derecede cesaret ve
ricidir. iki komsu ve müt
tefik Dlt'nıleket artık ara
larındaki eski düşmanlığı 
unutmuşlardır.• 

J ııl:c1r• .tjan11 r-;:;;;,;;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
Ankara 21 - 1953 mail yılı ! 1 

devlet bütçe projesinin hazu
lanması üzerine ?t!aliyc Bakan
lığınca yapılmakta olan tetkik· 
!er bu akşama kadar bitirilmiş 
olacaktır. Bu arada kalma büt
çelerin 1953 teklfüeri de kabul 
edilmiş ve peyderpey Meclise 
•evkedilmeye başlanmıştır. 

Halıer verildiğine aörc, Ba. 
kanlar Kurulu pazartesi günün· 
den itibaren 1953 devlet bütçe
sinin müzakereslne başlıyacak 
ve bütçe projesi 1 aralık 1952 
pazartesi günü ?ı,Ieclise sunul
muş olacaktu. ftlaliye Bakanlı
ıında aldılı şekle nazaran bu 

<Devamı Sa: 7 Sil: S del 

Kan gülme kanunu 
Hakkında 
Görüşmeler 

lluıuıl JfuAa}(ri'•lıdın 

Ankara, 21 - Trabzon millet
vekili Mahmut Goloğlunun, kan 
gütme hakkındaki kanun teklifi 
bugünkü Mecliste görüşüldü. 

Bilindiği gibi, geçen sene bu 
kanunun !Ağvı teklif edilmiı, fa
kat Meclis tarafından kabul o~ 
lunmamı;tı. Bugünkü celsede 
Mahmut Goloğlu kanunun bir 

(Devamı Sa: 7 Sil: 5 de) 

Ôlrtnrı lı: :l•r •t11rwıfcn itlaro td.ı~orl•r. 
- On parmağında on marifet kardtş... Delil ev idaresi. 
seyrüseferi bile idare ediyor •• 
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Milli savunma ve 
mif fi mÜrakabe Bir kaçakçılığı ihbar edeııler ( vrz'i~:~ Kr.n~ri .. s~~aşının 

Geçen - ( YAZAN : -----, kamı yor- para alamadılar l.'eşltköy. nıeteoroloJi lstas· Yıldonumu 
terde Bil- du. l\lilll Sa- )'onundan \·erıJen malümata M 

ıük l!illet Bıırhaıı Erilkıııı 1 vunma Ba- gore bugun hava çok bulut- erasimi 
M e c 1 1 s i _ kanlıRı ile Ge Get"en sene, mılyonlarca liralık \'ergi kaçakçılığı yaptıkları lu geçecek, rü1,ı;ötırlar güney. 
ne, Türk de- Emekli Amiral nel Kurmay iddiası He memleketimizin tanınmıı; firmaları.nın sahiplerinden dogu Joni.inden ku\:-vetle Kunuri savaşının 3 üncü yıJ. 
niz kuvvetle- '--------------------------..: B a i k 3 n • X.izım ve Rıdvan Ga~dur aleyhine :\taliye mufetti~leri ile sav- e!<ecektir dönümu dolayısiyle l\lilli Savun· 
rınin memlt>ket müdafaasına tün bunlar Genel Kurmay Bas- lığından mürekkep bu ikl cılık tarafından tahkıkata ba;lanmıştı. Hava sıcakhgında mübiın ma Bakanlığı İ:;tanbul Tem::ıl 
kadır olup olmadı~ı yolunda kanlılınca tertip edilmekte \'e baslı idare sisteminde her mer-ı· Bu tüccarların evlPrinde \'e iş yerlerinde yapılan aramalar. bir deji~lklik olmıyacaktır. bürosunun tertip ettiği re~mi 
bir sual takriri verilmiş ve • Iil- devletin en büyük askeri icra ci bu sahada kendi görüıline da ele ge~irilen ~efter~er ve evr~klar, tetkiki sonunda, Gandu~- Ege le 1\Iarmarada guney anma töreni 27 Ka:;ım 952 Per. 
lJ savunma Bakanının ileri sür- makamı olan 1'1illl Sa\•unma göre hareket ediyor ve memle-. ların 4 mılyon klı u.r lıralık ver~ı kaçakçılı~ı yaptıkları tesbıt Doğu fLJ:tınast başhyacakhr. eembe sı:ünü saat 1:5 te eski Emi. 
diığü batı ıebepler dolayısile Bakanlığının bu hususlar hak- ketin hayali ihtıyaçları, görüş 1 edilmiş ve kendilerın.de~ ~1 mibon lira cezalı olarak vergi Dün f.<'hriminie ha\·a umu· nönü Halke\'i salonunda yapıta. 
bu keyfiyet, bır konuşma ,,.e kında hiç bir icra. kontrol ve ayrılıkları içinde kaybolup gi· alın~asına karar verılmıştır. miyetle huluftu gtçmiştir. clıktır. Anma trireninde Kore· 
acıklama mevzuu olamamıştır. tenkıd )·etkisi bulunmamakta diyordu. Bu şeklile f\.tillt Sa- Lubnan tebaasından olan ~.\ıım Gandur ile Rıdvan Gandur Ha,·a sıcal-.Jı51 azami 15.5, den dönen bütün gazıler, şehit 

Bir milletın mukadderatını idi. vunma teşkil.1tımız bil tün dün- bu cezayı ödemeden ~Iersinden ayrılarak Beyruta gitmişlerdir. asgari 6. ı F~ntlgrat olarak düşen kahramanlarımızın ailele. 
murakabesi altında bulundu- Her ıey, Del'let yada eşine rastgelinmeyen bir Bu vazi}·et karşısında zabıta \."e savcılık hiç bir sey )·apama- kaydPfti1mfdfr. ri hazır bulunacaktır. 
ran en büyü~ milli toplulukça ~lakamlarından saklanıyor garabet arzetmekteydi. maktadır. - Günün hütün haşmeti ile ran. 
böyle hayati bir meselenin tah- İç yüzü bö}'le yersiz bir cok '.\filli Sal'Unmanın tekAmüJiı Dıt~r taraftan bu rnuauam ver~i kacakı:ılıRını maliyeye ih- KÜCÜK HABERLER landırılması için Temı;il Bürosu 
kiki ve bu suretle butün l\lil- dil 

1 
IUümkün olamamı~tır. bar eden iki kişi kanuni haktarL olan rnük.lfatı isteımcktedirler. , geniş bir program hazırlamı<tır 

· şünce erle tamamen sak- ı · d k d b h ' let\·ekillerinin memleket mü- Q de\.Tin devlet -kuruluşunda, !\la .ıye B.ak. an_ ı.ığın an i ·i ay .aı. eri bu hu_ susta it bir cevap -~ ---O---
lanmak istenen ?tli.llt Savunma ı k hb k ı B t " dafaa kudreti hakkında esaslı ~lilli Sa\·unmanın hu.k'·met verı medı~ı ıçın kaça çılığı ı ar edenler_ın Ba an ı_~ı dAva ELEDl\'E, Et\JEKL S,\NDh.rl 
kuvvetlerimizin umumi durumu u k · · bır fikre aahip olmalarr kadar ikinci dftnya savaşı başında. mürakabe'si dışında ve hiı; bir edecekleri haber alınmıştır. An ~ara ,.e _Istanbulun tanınmıs \~E iŞÇi SiGORTALARI 

lüzumlu l'e tabil bir şey olamaz. kuvvetin müdahale edPmiı-.ce- avukatları bu davayı rlenıhte ı:c>deceklerdır. ARASINDAKİ ANLAŞI\JA 
modern bir savaş kuvveti ol-Bu hususun. memleketin men· Ai bir sır perdesı· arkasında Şehir l\leclisınde belediı·enin 
mak bakımından biz.zat bu kuv- • Ad I' M faali bakımından açık olarak velin sorumlu en yüksek ma· kalması, onun; g.rekti~ı suret- ıye efro insas 1 Emeklı Sandıgı ile !ıçi Sigorta. 

konuıullı::ıası arzu edilmiyorsa kamları tarafından bile Uzüntil te tekimülı.ine enjj(el olmustur. , lırının ışbirligi yapması karar-
kapalı bir celsede görüsülerek ile karaılanırordu. İkinci dünya Senelerce bu sakim idare sis- K 'd 1 d 160 'I laştırıJmıştı. Bu anlaşma dola-
millel\·ekillerlnin me>·zu hak- harbi baıladı~ı ?aman her tUr- temine !Ahi kalan llilli Savun- orı or arın a mı yon yı;iyle Emekli Sandığı genel 
kında aydınlatılmasının, hem lU moral bütünlüfü ve kahra- ma kııvvetlrrimiz bütün kahra- müdürü Nuri Kınık sehrimize 

Edremit' de 
Petrol olduğu 
Bildirildi 

deımokratık hır icap, hem de bir 1 1 . manlık vasıflarına ra,,men dün· K ff'I l'r k k eelmiş bulunmaktadır. 
man ık !tas etıne ra~men her uç ~ avga e 1 er 1 aya ÇI ata ]Uzum ve zaruret olduğu kana- sahadaki kuv\·etlerimiz zama- )'a ölçü:;üne nazaran tok geri Nuri Kınık yapılacak işler ve Edremit, 21 _ Bugün Edre-

ıtindeyiz. Ancak bu suretle va- nın Sa\·aş icaplarına uygun va- kalmıştı. Bir müddetten beri araları İstanbulda yapılacak ltletro inşa edilmekte olan Hilton oteli mitte bir }·urddaş Başbakana pet-
tanın korunmasile vazifeli bir Demokr · · k J'b d ı u·ıer nd • ü 1 d t t sıf göstermiyordu. o halde han- ası ın 1 a ın an &on· açlk o an iki aile dün sabah ad- ın1ası ıcin hazırlıklara başlan- · 1 e .or şmr er e ve e · rol bulduğuna daır bir miıjde 
teşf'kkül en 'üksek kifayet sevi ,e:i liızumlu Eryler. hangi eğitim ra kısa bir zaman içinde; jlere- liye korirlorlarında kavgaya tu- mıştır. kiklcrde bulunacaktır. \.·ermiştir. Bu kazarla madene 
yes.ne çıkabılir. esasları, hangi takdire :şayan ken idari kuruluş fekli, modern tuşmuşlardır. • Şimdi~·e kadar yapılan teklif- BiR SARHOŞUS' AKIBETİ hticum de\·am etmekte, bu~iin 
E5ki de\.·irde kuruluş ve sürpriz olacak yeni sıl3h \'e e~itım usullerile teçhiz Duru~maları bittikten sonra ler arasında bir Fransız firma- Niyazi isminde bir şahıs sar- yenıden Erdek mıntakasında ka· 
Sır telikkisi ıil.1hlar. titiz bir ıtina ile idare edilmiş olan l\lilli Sa\'unmamıı asliye ceza mahkemesinden ti· unın ileri &ürdütü sartlar en hos olarak Kumkapıda dolaşır.: Jay, simli kurşun, volfram ma· 

ve emniyet gorum1ulu!u kendi- mükemmel bir duruma girmiş- kan Zühal Ka~ıtkesen ile anne. uygun i:örülmüştür. ken düşmüş ve cebinde bulu. denteri i~in müracaat yapılmıs 
B ir vakitler lilli Savunma lerine verilmiş devlet ad;ımla- tir. Bu yolda !iarfedilerrk emek d Meliha KAfıtkesen, ~tete Yıl- Dün öğleden sonra f.E.T.T. nan makas kasığına batarak va· bulunmaktadır. 

rından bile saklanıyordu? Jerle bu kuvvet, dünya ölçüslin· maz, Güzin \"ılmaz ve Şerife Ak- genel müdürlügünde bu firma ralanmasına ı;ebebiyet vermişfir. 
o Yakitkl durumla bugünkü de daha önemli bir kuvvet ola- sen ile kavgaya ba~l.'.1.mışlardıJr. mümessili ile belediye reis mu- Niyazi Cerrahpaşa hastahne-

durum ara~ında o kadar barız rak belirec<'ktir. Bu arada birbirlerini döven, avini, elektrik umum müdüri.ı, sine kahiırılmıstır. 

20 günde 53 hırsızlık 

Şarki Kraahç. 21 (Anka) -
Son zamanlarda ilçemizde hırsız
lık ,·ak'aları ('ok artmıstır. 20 
gün içinde 53 hırsızlık vak'ası 
olmuş, hemt'n hepsinde muhtelif 
ev eşyaları çalınmıstır. 

bir fark vardır ki bir gün tefer- 1\lilli Savunma gücü, bir mem hakaret eden sanıklar hakkında belediye len rnü~_aviri ve dit>ter 
! •ket' m ' t 5el'm ı· . • BiR OTO~IOBIL KAZASI rüatı ile açıklandığı zaman yer- '"' ın e nıye ve a e ını takibata. ba~lanmıştır. alakalılar bir toplantı yaparak 

siz bir sır perdesi arka::;ında bir bir kelime ile bekasını saglıyan Bir ovukat aleyhine teklifin esaslarını görüşmü~ler· 
millet miıdafaasının bu kadar temel kuvvettir. Bunun daima dir. 
ihmal edilmiş olması derin bir en ü.;t kifayette bulundu"unu açılan dôva Şirket tarafından yapılan tek. 
ha\·ret ve teessürle )'adedile- mürakabe edecek en yetkili Dün ıaıetemizde, bir avuka· life göre ?ıfetro inşası 160 mil. 
cektir. Bu husus acaba neden merci Büyük I\.lillet ?-.tecliı;irlir. tın, şahitleri yalan sahadete teş- ı·on liraya mal olacaktır. 
böyle olmuştu? Geçmis:in sakim ve üzüntülü vlkten yarg:ılandığını yazmıştık. R K it ld• 

durumlarına bir rlah• dtlsmr- . • ora on ge 1 Bugün de i::ığrendigımize göre; llükümet, Genel Kurmalı 
l\furakabe edemezdi 

mrk için her ?ıtillctvekilinin ikinci agır ceza mahkemesinde 
Milıt Savunma kuvveterimiı 

Bunun ba~lıca sebebi; bu Ö· hakkında l\ti1let ~teclisindc de- devam etm<'"kte olan bu, resmi 
nemli teşekkülün Büyük \•amlı alaka Ye murakabesi rn evrakta sahtecilik d.1.vasında, şa. 

•~!illet Meclı'sı· "e onun hu'·ku'me- b t 1 b' ·ıı·· ·ı hitleri yalan şaha.dete teşvik et-• aş a ge en ır mı ,4, vazııe- tiği jddia olunan avukat ismet 
tinin murakabe"i dışında kal- dir. Karabey'in, duruşmadan vares-
masıdır. O vakitki kuruluşa gö. --, ""' te kalmasına karar verilmiştir. 
re bütün askeri kuvvetlerin ic- { 1 Diğer taraftan dinlenen 5ahit-
ra mercii olan Genel Kurmay ler. r..·ukatın. kendilerine oneyi 
Başkanlığı doğrudan dogruya 
Cumhurbatkanlığına bağlı bulu- biliyorsanız, doğru olarak söyle. 
nuyordu. Devletın bu sahada yin, ben sizden başka bir şey 
mes'ul icta elemanı olması ge- Lsterniyoruma dediğıni bildirmis-
Te'ken l\Ulli Savunma Bakanlıgı lerdir · 

is yalnıı bir ikmal '• bütçe Sultan Birinci 200 kilo kaçak et 
mcrcııydl. Basta Başbakan ol-
mak Uzcre Bakanlar Kurulu- Ahmedln 
nun, Genel Kurmayın icraatını ölümü 

335 yıl evvel bugün, 22 ka-

bulundu 

Eminönü kaymakamlığı kon
trol ekipleri tarafından dün bu 
mıntakada yapılan kontrol
lerde fazla fiatla satıs yapan ve 
bel~diye tenbihlerine riayet et
miyen yedi iş yeri cezalandırıl
mıştır. 

Ayrıca KücUkpaıarda da ka
c:ak et satan dört kişinin evine 
baskın yapılmış. arama netice
sinde iki ) üz kilo et ele geciril. 
miştir. 

Bır müddetten beri Karadeniz 
mıntakaı;ında tetkiklerde bulu
nan Büyük 1\tillet hieclisi baş
kanı Refik Korallan beraberin
de Bayındırlık Bakanı Kemal 
Zeytinoglu olduğu halde dün 
.saat 17 de Ordu vapuriyle şeh
rimize gelmi~tir. 

Vali ve diğer ze,·at tarafından 
karşılanan Koraltan kendisiyle 
görüşen gazetecilere Karadeniz 
'eyahatinden çok memnun dön
düğünü söylemistir. --Turizm tasarısı 
Çalışma 
Komisyonunda 
Ankara 21 - Antalva millet

vekili doktor Burhane.ttin Ona. 
tın turizm endüstrisini teş\'ik 
hakkındaki kanun teklifi bugün
kü meclisle görüsüldil. 

ŞofOr Kemal Beşirci idaresin. 
deki 12331 plakalı taksi Edirne. 
kapıdan Fatihe &itmekte iken 
6 yaşlarındaki Gülay Cebeci is
mindeki cocuğa çarparak muh· 
telif ~·t>rlerinden yaralanmasına 
srlıf!bivet \"rrmistir. 

"Yaralı Hasekı hastanesine 
kaldırılnııs ve suçlu şoför vaka. 
lanmıştır. · 

llİR 1'.\RALA~IA HADiSESi 

Salih Bayrak i.;minrle bir şa. 
hu. dün sabah, h.1:1en mahke
meli oldukları karısı Nig.\rı Te· 
rıebaşında bıçakla yaralamıştır. 

Suclu yakalanmış, tahkikata 
başlanmıştır. 

-o-

Kon •a' nın 

Anahtarı 

Bulundu 

lzmride bir kız kendisini 

denize ottr 

fzmir. 21 (Anka) - Namaz. 
gAhta oturan Aynur Bilgin adın. 
da 15 yaşlarında hir kız, yeni 
yaptırıp giyditi entariyi gören 
babasının •Bu ne açık • sarık 
!is tan böyle. ayıp değil mi?. 'd~ 
mesi üzerine tees.ı;i.lre kapılmış 
re Konak: \·apur iskelesine gide .. 
rek kendisini iskelenin hela pen 
ceresinden denize atmak sure
tiyle intihar etmek istemiştir. 

Edremitte bir kadın öldü 

Edremit, 21 (l{ususi) - F,y. 
mir demir madeninden Akçay 
iskelesine maden nakletmekt(' 
olan bir kamyon Ka,Jaklar kö
yünden Sabriye adı14da bir k.ı
dına çarparak ölümüne sebep ol
mustur. 

"IUU•I Muhrıhirlnıfltfc" u b 1 k cuz a ı satışı 
Konya, 21 - Şehrimizde hur-1 . 

balık satışın,, 

başlan1ıştır. 
da demir ı;atan bir tüccarın dük- .. Beledı~e. ucuz 
k~nında beş kilo atırlıfında ya~ ı dunden ıtıbaren 
rım metre uzıınlu~unrta tizerı Ankarada bir esnaf 
altın yalrhzlt hir anahtar bulun-
muştur. Bu asırlık ve tarihi anah hastanesi kuruluyor 
tar !"on ya E~ki Esrrler 1'Hl1P!;İn- Ankara 21 {T fi A ) _ Anka-
de ıncelenmış, anahtarın Konvıı • · ·. · . · . 

MC6hur Şarla yeni bir film 
yaptı: •Sahne Işıklan•. 

Batı Almanyasından veri
len habere bakılırtja Alman
yanın demokrasi rejimi al
tında bulunan bu kısmı, 

Şarlonun yeni filmini gOs
termek istemektedir. Fakat 
C'harlie ('haplin'in bir şartı 

\·ardır: Sinemalarınızda Dik
tatör filmimi de grtirmek 
şartıylp ).eni filmimi verJ
rim, aksi takdirde vtrmem.-

Charlie Chaplin'in bundan 
ev\.·rJJ.i son filınl • Dikla
tor• iin ıne,·ıuu hatırlarda

dır. Ru Hlmde Sarlo Hitle
rin, iİc.man bir arkada~ı da 
l\Jus1iiolini'nln taklidini yapa
rak nazizrn \'t faşizm dikta
törlerini gülünç bir halr sok
muştur. 

Bu ·Diktatör• filmi, yal
nız llitlcri değil, fakat ayni 
zamanda Almanları da gu
lıinç l·aıiyt"tte gösterdiği, bu 
itibarla bazı hldheler çıkar
ması muhlPmel olduıtu ileri 
sürülprek fimdh·e kadar Ba
tı Alman}"ac;1na sokulm3mış
tı. 

Charlie Chaplin'in ortaya 
koydu.'!'u $arta bakılırsa, Al
manlar ·Diktatör• filminin 
.e;östtrilmf'mtsi dıışüncelerin
de ır;rar etmektedirler. 

Almanl.ırın bu film hak
kında dıi"ii.ındııklfri, '.\'ani 
J.·alnıı Bitleri değil Alman
ları da giilıinç \"aliyttte gös
terdiE:i a7. t'Ok dn rııdur. An
cak, bi(yuk komfk, Ilitler $ti· 
hl bir diktatörü karikatür
leştirmek için onun takliffini 
tek bac;ına sahnf"~·e ~ıl<ara
mazdı. O diktatönin hertürhi 
rmirlf'rinP, lıı::tl"J.·erek l-e~·a 
isttmi):crek baş eğenle;in 
tab.litlcdnin de ıahne'.\·e gir
mer;I gf'rekirdi, ki filme bir 
mana ,.e akış temin edilebil-
5İn. Şura1;1 muhakkaktır kl, 
Şarlo .\imanları değil, di1'
tatörhiı;ü v, bilhassa Bitler 
ı:ibi bir dikt;ıtörün memlrkP
tine l·t"rece~i ıararlan gii
Jıinc;; bir tar1da canlandırma
)1 da diişiinnıll!itıtr. 

Rö~·lr. olduj(una ~Örf', bu
gün drrnokratik bir rejim 
altında yaşayan l"e Almanya
ll na1illkten ı.-mizleme mah
kf'melrri dahi kurmuıı: olan 
Rah Almanlarının ·Dikta
tiir• filmini görmelerindr 
bir mahzur olmamak, hattı 
aksin<' fa)·da bulunmak 11-
ıım getir. F.sasen, Sarlo'nun 
~·<'nl fiJınini ,·ermf'k icln 
ko .. tuğu $art da, ticari bir 
maksattan :ıiyadC', diktatör
lü~ü kütiıley·tn filminin bir 
"·akitler böyle bir diktatör1ük 
altında yaşamak ıorunda 
k:l1mış olan kim!'ieler tara
fından ~örülmec;;ini istemesi
ne ,·eril ,e ıerektir. 

Sadun G. SAVCI 

ON KEJ,h!F.YLF. 
Kiralar srrbest bırakılmı

la<'al.:rnış . .. 
~hilk ~ahinlerine geçmiş 

olo;ıın; kiracılann görltrl ay

kuv\etlerimizin sır olamı
yacak pek çok tarafları bi.ıytik 
bir tıtızlikle de\.·let idare ma
kamlarından. milletvekıllerirı.
den hatta ılgıli ö.Skeri şahı-lar
dan bıle giılenmtkte idi. BtitUn 
askeri mücJSese. vasıta ve men
suplarının elitim, disiplin ve 
harek.lt i~leri yalnız Genel Kur 
may Başkanının murakabe.sine 
Ubi idi. Bu teşekkülün sorum
lu Bakanının dahi bu işlere 
müdahaleye veya bunlar hak
kında bilgi edinmeye sal3hi)·e
ti yoktu. \'abancı memleketl<'r
d• ıapılan 11lahların, harp teç
hizatının büUin c\.·sah yahan· 
cılara tamamen maliım oldu· u 
halde vatana gelen bu vasıta
ları askeri şahısların bile gör
mesi kafi surette yasak edil
miitı. Basın. haber yayma ba· 
kımından Genel Kurma ın çok 
('ekindiği bir müessese idi. Her
hangi bir askeri vasıtanın, açık 
limanda yatan bir harp ıeml
sinin resmini çekmek, herkesin 
gözü öniındt! cere}·an eden aı;
keri bir meseleyi gazetelere ak· 
seltirmek felaket getirebilecek 
suçlardandı. A5keri manevra ve 
tatbikatın harict ve umumi şe
killerinin memleket genel ef
kArına aksettirilmesine imk.ln 
yoktu. Vatanın ve devletin yük 
sek menfaatleri hakkında her 
.suretle takdir sanibi olacak yük 
5ek rütbeli subayların bile alel
umum ·abancılarla konuşması 
ve görüşmesi yasaktı. Daha ga
ribi en büyük a~keri elitim 
milc.3sesesinde !ıirlikte çalışan 
Türk ve yabancı askeri fahsiyet 
lerin en büyük devlet emniyeti 
dhalarını, birlikte çalııtıkları 
binanın dı~ında ıı:öril~mc1eri 
k:;ıt'I surette mcnedili ··ordu. Bti 

murakabe ve kontrole saUhiyet 
leri yoktu. Bu sebeple memle
ketin bütün kudret menbala
rının ve imk&nlarının, bir har. 
bin 11\aksadına tevcihi yolunda 
bu askeri makamla hükümet 
icra un.surları arasında hiç bir 
isbirli~i teessüs edememi5tir. 
Bu ,·asfıyle böyle bir askeri te. 
aekkUl b!r memleketin nasıl 
koruyucu bir kuvveti olabiliyor 
du'? llilli irade ile te~ekkül et
miş bir :\Iillet l\IecJisinin bulun 
maması yüzünden ~leclislerin 
bu askeri teşekkülü murakabe
ye nazari yetkisi bulunmakla 
beraber, temayülleri yoktu. 

&ım 16I 1 de Sultan Birin
ci Ahmet ölmuştıi. Babası 
Uçüncü l\Jehmedin vefatı 
üzerine 1603 de hentiz on üc: 
)·aşında iken callsi taht ol
muştur. Sultan Birinci Ba
yezitle başlayıp Fatih Sultan 
~tehmet devrinde kanuni bir 
ıekil alan kardeş öldlirme 
an'antsine nihayet vermiş, 
hanedanın en yash~ının pa
dişah olması e"asını koymuş
tur. Kınah pa.rmaklannt po
litika 1~1erlne karıştıran bü
.) Ukannesi Safi~·e Sultanı da 
sara)' dan uzakla~tırmıştır. Sal 
tanatının ilk ~ ıllannda İran 
\'e Avuı;turya ile lehimiı. 
ıle olmıyan savaşlar yapıl

mıştır .• \nadoluda Ceıaıile
rin ba.1; kaldırması onun ı:a
m~nınrtadır. 

Kac:ak etler müsadere ve im
ha edılmiştir. 

İhsan Altlnel, bu teklifın ça· 
lışma haJ.·atını alakadar eden 
mevzuatı ihtiva ettiğini izahla 
bir kere de çalı~ma komisyo
nunda tetkik olunması llzım geL 
di~ini ı;ôyledi. Komisyon söıcil
&ü Halıl Şaman, bunun iş ha)·a
tını alakadar eden bir JAyiha ol
madığını, iş hayatiyle alakalı 
maddelerin müzakeresi sırasın. 
da da çalışma komisvonunun 
mütal.a.a!ının alınabilecc.tini an. 
!attı. Senihi 'Yürüten, kanunun 
bu müesseselerde yüzde 20 ec
nebi mü.1tahdem kullanılmasına 
izin verdiğini, bu itibarla vatan· 
daşlarımızın hakkını alAkadar 
etti.ıtini izahla komisyona veril. 
me,!;ini i:>tedi. 

'urıarlılln . b' 
1
. K · ra E naf derneklerı bırlığı tara-

' e ınne ıce onya 1 d h . . 1 sehrinin anahtarı oldu~u kanaa-ı ~n a~ ıe rımızde F..sna hast_a- T \TL1~F.RT 
tine varılnuştır. An::ıhtar birkat ~nesı kurulmağa ~arar verıl- ---------..;..-~;...; 
·ıJ önce bir köylü tarafından' mıı ve_ bu hususlakı hazırlıklar ,--TAK ViM-"°" 

dın! 

- . 

MEVLID 
Sevgili eşim -re bJ.bam 

H.\YD.\R ERF.R'in 
,·efatının 40 ıncı glinüne t ·a
dQf eden 25 11/1932 •alı günü 
Sişli Camiinde ö le namazını 
müteakıp mevlidi ıerif okunaca 
tından akraba dost ve arzu e
denlerin gelmeleri rica olunur. 

Eşi ve Oglu 

'Yüksek bir milli urakabenin 
bu kuv\'eti kont etmesi şöyle 
dursun, bı!Aki!; son derectde 
&Jrip bir zihniyet eseri olarak 
bu askrri merci memlrketin i
dari, iktisadi ve pndli~tr1,;el iş
Jerını mes'uliyetsiz ve hikmet
!;iz olarak veçhelendirb·or ve o
nun tayin ve tesbit ettifi es.as
tan hiç bir devlet sivil idare 
mercii bir adım bile dışarı çı-

Bugün Kadıköy SLREYYA Sinemasında 

1 - İHTİRAS TRAMVAYI 
vtvlES LEIGH - 'l.\RLO'I BR.\SDO . . 
2 - iNTiKAM KAHRAMAN! 

5 ılEYYI SlllDıllSI 
ROl.Tll RO\I.\'\' - D.\'\E C'L\RK 

Yağlı Boya Resim Serqisi 1 
İstik!AI Caddesinde, l!ıdi,ıal Olelindeki <Lebon Pas· 

tahane>i yanında) Baylar SAFI ve JOH'.llSO'.ll'a ait 350 
den fazla mııauam yağlıboya tabloları ser•i!ii 20 kasım. Cu· 
m;ırt,.,i ""unıi k:ıırıan:1raktır -
Eksik memleket ilavelerinizi 

f amamlavınız 
Bursa, lzmir, Hatay ve Antalya 
ilôvelerinin ikinci baskısı hazırlandı 

Nü!ihısı ttikPnmfs olan yurt 11a,ıeltrlmi1I \.·t"nlden 
bastırmağa t'l.1·,l:tfltlımı11 haber \'Prmi.ı;tik. ı numaralı 

Burr;a, 2 numarah İzmir, 3 numaralı Antal)·a ve 6 numa 
ralı Hatay illlrlrrimizin ikancl tabı haıırlanmışhr 

Kol1ek1-h onlannda hu dört 11.ivt eksik olan okuyucula
rınııı , hunları matbaamı1dan tt'darik edthilirlf'r. Hariç
trn her ili:\e itin on b<'S kuru5 ü1erinılen poıı;;ta pulu 
gOnderrnlerin adre.!-ine ll.1vr1er yollanır. lHevcudu kal
mayan Çanakkale İl, Çanakkale 7.afer. Ankara fi ve 
Tckird•~ n;,.Ierlmlrin ikinci tabı tamamlandıkta, oku
yurulanmıu h3btrdar f'tmtkte devam edtce!1ı. 

Birinci Sultan ı-\hmet, (ürk 
('e \'e arapça ıiirler yaunış
tır. Zamanında yapılan Sul
tanahmPt camii, Tiırk mimar
hk r;anahnın en güzel örnek
lerinden biridir. 

TÜLBENTÇi 

Çınarların tepesini a$1P yük
selen iüneş bile onları ısıta
madı. 

Yerinden ilkönce kımılda
yan Delphine oldu. 

- :Jimdi ne olacak? dedi. 
Dominique ona şöyle emret

ti: 
- Bira. daha bekle .• 
Saat sekızde kız kardeşinin 

koluna girdi ve 5endeliye sen. 
deliye merdivenleri çıktılar. 
Beatrice'in oda~ının kapısı ki· 
lıtli değıldi. Kolayca açtılar 

Genç kız uzun \·e utıraplı bir 
can c;ekişmedcn 5onra ölmı.is· 
tu. Her halde pek çok çırpın
mış olacak ki hentız 50ğuma. 
ga. baslıyan ceset yataktan a$a· 
tı yu\.·a.rlanmı tı. Sırtındaki es
ki siyah elbü.e ile yerde yatı. 
lordu. Basurunrlaki bardağın 
dıbinde beyaz bir tortu vardı. 

* Aradan dört ıene 2eçmişti. 

' 

,\~·ni me\·simde ayni sıcak ve 
~essız grcedt> ayni gece kuşla
rı çıtırışı;ordu \~alnız bu ge
ce üst kattaki odasında can 
çeki~en bir eenç kız yerine 
d'Arlenc ailesinin Sf'refi ve 
namusu tehlikerle idi. 

O sefil de:ikanlı mademki 
hayatta idi. Yaptığı bu iıle 
daima ôğlinebilir ve onların 
aile namu~unu yok edtııbilirdi. 

Dominique·in solgun .)'ıizü 
hiddetinden kızarıvordu. Bu 
kızarma daha çok ~tançtan ile-

MEVLiT 
Sevgili e~im ve babam, 

Pro!. Y. Mühendis 

nn;niTTiN ETINGÜ'nün 

\'efatının 40 ıncı gününe 
tesadU! eden 23.11.1952 pa
zar günü Tes\.·ıkiye Camiin· 
de ikindi namazını müte
akıp mevlidi serif okuna
cağından akraba, dost ve 
an.u edenlerin gelmeleri 
rica olunur. 

Eşi ve oııu Neticede layiha çalışma ko
misvonuna ha\·ale edildi. 

bulunmuş ve ucuz bir fiyatla i ılerlemış bul~nmaktadır. I 1 
hurdacıya satılmıştır .. Anahtarın Itasdtahatnel nın temeli 1053 ni- 2Z K.\Sll\I 1~52 1 
varım metre murahbaında bir de sanın a a 1 acaktır. CU,f . .\RTESI 
kilirli vardır. Foto~ra!ı çokilerok Amerikaya kaçak giden AY ll-GÜN 30-KASU! 15 
\!illi F.~itim Bakanlığına göndo- Rl

1
MI 1368 - KAS!M 9 

rilecektir. Ayni an.htarın bir iki genç, lskenderuna lllCRİ 1371 - Rebiülcvvel 4 
va .. ıı Ezan1 ~şi de İstanbul müzesinde olup 

Istanbul surlarına aittir 
İ1mirdr bir lahit b~lıındu 
İlmir 21 <ANKA) - Şehri· 

mLrin Bayraklı srnltindP. yapıl. 
makta olan kazılarıia 2000 sene 
evveline ait bir !Ahit hulunmıış. 
tur. Büylik bir df'icr taşırlıl!ı 
anlasılan bu l.lhit İzmir arkeo· 
Iojj milz~·inP konul.araktır. 

getirildi 

İskenderun 21 (T.H.A.) - ik i 
ay evrel İzmitten Amerika için 
~;rom ) Ukleyen bir 5ilebe gizlice 
airerek, Amerika)a kadar git· 
mej'e muvaffak olan iki genç, 
bugün a)"ni gemi ile İskenderun 
limanlna ı:etirtlmiş \'t adliyeye 
tt"slinı edilmiştir. 

~.\BAH 06.~1 02.08 
ör.LE 12.00 07.14 
fKl'ID! 14.31 oq 44 
\KŞ.H! 16.46 12.00 
YATSI 18.~2 01.36 
l\!SAK 05.13 12.26 

Gı:ıı.ulnRfl• gtınd,rilrıı .,an " f'.ıd.,,ltr ,,,,.,, .. ,,,, bıı.ııl'"a"" 
i<trl flfilrıur 

][mzosız )\\eftluplcır ~ ~ 
YAZAN;~~ fFV!İ<EN~ ~?'f.f ~ 

19 

- ::\fektubu yazacak ben de. 
#ilim. Bir başkası htsabına ad· 
resi öi!renmek istedim. O be· 
ni tanımaz .. 

- PekalA! O halde burada 
talıştı~ını o mektubu yazmak 
i.stiyen kimseye söyleyiniz. 

- Peki teşekkür ederim. 
Delphine bu sözlerden son· 

ra kendini hemen 5okağa attı. 

ri geliyordu. Delphine'in de 
yüzündeki atesi gözyaşları bi. 
le söndüremiyordu. İki -kardeş 
aralarında şöyle konuşuyorlar. 

dı: 

- Sana ne dedi'? 
- Halı ta\·rı na1ıldı? 

- Dernek ki gülüyordu ha., 
Dominique'in bu suallerine 

Dtlphine keşik kesik cevaplar 
veriyor, eve donrliığü zaman 
agabeyine anlattıklarını birer 
bırer tekrar ediyordu. Sonra 
yine etrafı derin ve korkunç 
bir ı;üküt kapladı. Dışarıdan 
gelen kuş seslerinden, rüzı~ · 
rın iniltısindPn başka bir Sf'Y 
duyul mu} ordu. 

- lla) ır, hayır bu olamaz. 

- Buna mi.ısaade edemem 

O gece yine odayı birçok ölit 
nün hayaleti dolduruyordu. Ai. 
lenın bütün ölüleri arasında 
ttn çetini ve inatçısı dOrt se
ne evvel ölen eenç kızın ha
)"ali idi. 

Onun !ı~ıldadıgı şu sözler 
karde~lerinin kulatına kadar 
geliyordu: o:Ben onun ölmüş 
olduğuna inandı,ttım için ôl

düm. Kendimi ailemizin namu. 
sunu temizlemek için feda et
tim. Şımdi hu ftdakirlıgımın 
boşa gitmış oldut;unu hissedi· 
yorum. ~ıezarımın içinde bu· 
na tahammül edemiyorum.11 

Zavallı Asık ı:-enç kız! O bel. 
ki bö)'le şeyler söylemiyordu, 
fakat kardesleri bu sesi duy. 

duklarına inanmak istiyorlar
dı. Ailenin bütiın ölüleri. ec· 
datıarı buyük ana ve babaları 
kendi anneleriyle ölmüş baba. 
tarı, bu namus lekesinin te. 
mizlenmeı;ini emrediyorlardı. 

Bu ZfCe öteki kadar uıun 
sürmedi. Fakat iki kardeş Jo·i· 
ne iece yarısından sonraya 

kadar ses,izce oturdular. Do 
minique dü~ilncelerine niha. 
yet vererek başını kaldırdı ve 
sakin bir Sl"Sle kız k:ıırdesine· 

- Beni dinle Delphine! de
di. Yanıma gel. SO)li)eceğim 
soıleri duvarlar bile duyma· 
malıdır. 

* Bir sı:ün e\.·vel otobü.;te Del· 
phine'in karşısında oturan ka
dın onu ertesi günü yine oto
büste ıörünce pek hayret etti 
ve: 

- A .. Bugün yine mi şehre 
iniyor.;unuz'? di:ıo·e sordu, Ka
dıncağızın bir dükklnı vardı. 
Oraya mal almak ic:in haftada 
Uç sı:iln şehre inerdi. Delphine 
ise pek styrek gitttCi icin onu 
böyle iki gün ar:ıı ile otobii~te 
görenler pek ıaşmıflardı. Ka· 
dına şu şekilde izahat vermek 
lüzumunu hisı;etti: 

- Dişim a~rıdı. BiJtlın gece 
hic uyuyamadım. 

- Aman diş a~ısı berbat 
ıe ·dir. Derhal baktırmak 1a . 
zım. 

D!'lphine ı:ozlerinin do~ru-

-

lufunu ispat için biltiln yol· 
culuk esnasında eliyle yüzünü 
tuttu. Fakal onun ıstırabı diş

ten ileri gelmiyordu. Bunu ta
bii kimse farkedcmeıdi. Şehre 
ö~leyc doğru vardılar. Del. 
phıne drrhal tahkikata baıladı. 
Ö~le yemeğinden sonra da bu 
tahkikat devam etti. 

.Şehirde ne kadar sigorta şir· 
keti varsa hepsine bas vurdu. 
• 'ihayet bir tanesinde aradı 

ğını buldu. Albin a.tonnier'nin 
orada çalıştığını söyledıler. 

Onu görmek isteyıp istemedi. 
ğini sordukları zanıan. tela;. 
la, hayır, ce,·abını verdi. O za· 
man genç memur şüphelendi 

'·e: 
O halde neden soruyor

sunuı? dedi. 

- Adresini ö~rrnip kC'ndi. 
sine bir mektup yazmak için .• 

- !ıfademki onu buldunul, 
neden konuşmuyorsunuz; da 

mektup :vaımak istiyorsunuz' 

Belki de memur Albine haber 
verir korkusiyle oradan he· 
men uzaklaşmak istedi. 
Teli~ınd::ın firket binasının 

numarasını kaydelmeği bile 
unutmuştu, Tekrar gidip bak· 
ma~a cesaret edemedi. Trenin 
kalkmasına iki saat vardı. Is· 
tasyon büfesinin en tenha ve 
loş bir ktı;e.sinde oturu~ brkJe. 
di. Sanki günlerce dolaşmış 

kadar )orgun ve bitkin idi . 
Akşam eve rlönilnce Dnminirıue 
kf'nrllsini bu muvaffakıyctin
de-n dol~~·ı trhrik etti. 

- İyi iş :;::örmüşsi.ln. Artık 
adresi öğrendikten sonra ote-;i 
kolay. nasılsa bunu becerir· 
~in. 

- ElbPtte. Derhal yarın işe 
ba lı acatım. 

F.rtesi günü ö;::leden sonra 
en sıcak saatte bu j~e başla· 

ma~a niyet etti. Dominique ile 
$ÖYie )tonuıtular: 

- Gece oraya gidemem. Şirn
di gitmegi tercih ediyorum. 

(Devamı vır) 
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Alınan yanın 

Silahlanması 
Yazan: E. T. 

A meri.ka'da çakan U. S. Nen·s 
and \Vorld Rtport dergisi, 

İngiliz askeri mülehassıslarln
dan general FulJerin müJıim bir 
ıııakalesinl neşretmiştir. Bi· 
rincl dünya harbl esnasında tank 
birliklerine .kumanda eden bu 
tat makalesinde A\·ruparun si· 
11hlanması meselesini gözden 
Ceçirirken Almanya, hatta İs· 
panya'ya ehemmi,,-et "erilmesini 
ileri silrü)•or, l'ransadan pek 
hararetle bahsetmiyor. 

İngiliz genearli diyor ki: 
•Almanya'nın sili\lılandırıı. 

ınasına taraftarım: Almanya ve 
lspanya'run bizinı j{'İn kıymetli 
birer mütteri.k olacaklarına ka
niiın. Almanyanın 1;iliblanma· 
&Uu tıe.hlikeli bulanlar \ardır. 
Ben bu fiklrde delilim. Alman· 
)'a çok deiişmiştir. Bu memle
ketin eskisi &ibi dün}·aya mey. 
d.aıı okumasına artık imk3n yok. 
tur .. 

General, Fransa hakkında pek 
b'i bir lisan kullanmıyor: .. Bu 
ıntmJeket askerli.k bakımından 
bir yük te~kll ediyor. Fraru;ıı 
konıünistlerinin baltalama hare
ketıerinde bulunmaları tehlikesi 
Çok büyüktiir. Franstıların as
keri sahada canlı hareketh!rini 
bulmalı; için yüz sene geri}'e, Kı
rım harbi zamanına dönmek la· 
tınıdır. 1870 len beri Fransızlar 
•skerlik sahasında ıerilemi~ler· 
dlr11 diyor. 

İngilb: ıeneralinin makalesi 
Fransa'da şiddetli tenkitlere se. 
btp olmuştur. Le Monde ıaze. 
~i ıenerali tarih okumamak ve 
Fransızların kahramanhklanna 
hiıine kalmakla itham ediyor. 
l>iğer gazet-eler de a)''lli lisanı 
kullanı}'orlar. Bu suretle ortaya 
Yeni bir münakasa me,·ruu çık· 
in.ıştır. 

Amerika'da Jo"'ransa"l·a yapılan 
•skeri yardın1daı1 istenilen veri· 
h\in tide cdilmeıliğinl, bu se. 
heple .Franıa l erine Almanya. 
tu.n silihlandmlmasını ileri sü· 
tenler vardı Şimdi salahiyetli 
bir İnıiliı mütehassısı da bu 
fikre l~tirak etmektedir. Fran· 
IU!arın bu lenkltlerdon mille. 
t&sir olmalanot tabii görmek ıa. 
1tnıdır, Onlar ktndilerini haklı 
IÖstermek için Hindlçini harbi· 
bl ileri sürji)·orlar. bu harbin 
1"ransa1nın AtTUpada kuvvetlen
lılesine imkin bıralmıadıfından 
bahsediyorlar. 

llindlçlni harbinin Fransaya 
Pahalıya mal oldu!u ve bu hü. 
kftnıetin Avrupada kuvvetini art. 
11rtnasına imklln bırakmadığı 
dotrudur. l'akıt vaziyet böyle 
Olduğuna ıöre Almanya'nın, Av. 
~Upa ordusu !'erçe\'tsi dahilin
~' silihlanması ve bir tecavüze 

rşı koymağa hazır bulunma. 
~l lleden kabul edilmJyor, neden 
llııa güçlük çılıanlıyor? 
İngi]u mütehassısın dedigl fi. 

'<ENi ISTANBUL 

RAHRMIANLIK GtiNti 
~I. Nermi 24 Kasımda Ku. 

nurı savaşının yıldönümünü 
kutlayacağımızı hatırlatıyor, 
diyor ki: 

• Kunuri'de gösterilen kah· 
rarnanlık, insanlık dAvaları
na inanmaktan doğan bir 
kahramanlıktır. Bu dlvalar, 
itnı zamanda, yurdumuzun 
da, Yllzyıldan beri çözmeye 
C•hıtığı dlvalardır. Hür yaşa 
h\ak, haksızlıkla güreşmek, i 
rademiıe uygun bir devlet 
~lkilfü kurmak idealimizdir. 

zak • Doğuda bunun için çar 
l'lışıyoruz. Zaman, milletler a 
;~sında paylaşılan büyük kül 
ur değerleri yaratmıştır. 

Sovyet Rusya basını 
İspanya aleyhinde 

* Başbakan 1'Iendere· , Kay 
seride ,·erdigi demeı;le 

seçimlerin altı ay sonra 
yapıJacağını ima etmiştir. 

A••ff'i11t,d Pr,•• 
\foskova. 21 - Sovyet basını bugün İspanyanın UNESCO 

ya kabulüne . iddetle hücum etmiştir. Havadis, hemen hemen 
bütün gazetelerde'. 

* Korrdeki esirler hakkın
da llint delegesinin tek
lifi üıerindc ümitli mü
zakereler cereyan etmek
tedir. 

•Birleşik Amerikanın zoruyla Franko İspanyası UNESCO 
ya kabul edildi .. s:tibi başlıklar altında \"eritmiştir. 

Paris men!"eli bir telgrafta: 
•İspanyanın kabulü, Fransız halkını infiale sevketti• deniI

mi~tir. Ta~s Ajanc:.ı şunları kaydetmiştir: 

* l'unani ... tan Dı) İı;leri Ba
k.anı, dı5 siyaset hakkın
da bir konuşnıa yapmış .. 
hr. 

.~Janchester Guardian gaze lesi İspanyayı UNESCO ya ka
bul etmenin hakiki gayesini açıklamıştır. A-fak~at. İspanyayı 
yakın bir gelecekte Birleşik Milletlere ve muhtemelen NATO 
ya Aza yapm-'-ak_t..,ır .... ___________ _ 

~merikanın yeni 
iki Bakanı 

Aıtad la J.Ja rı 

Xevyork. 21 - General Eisen 

Cinliler bir • . 
lngiliz sirkeline 

• 

Elkoyd~ar 

Günesin sathını 
• 

Büyük bir leke 
Kaplıyor 

ho\\·er bugün, kabinesine iki ü- A• inl,d l'rfl• Autl<'iqfed l'''" 

ye daha ti) in etmiştir. Hong Kong 21 - Komünist J-lurstmonceaux (İngiltere) 21 
Cleveland ~ehrindc s:ınayici Çin hükıimeti İngilizlere ait Greenwich meteoroloji merke

Geor,ı;::e Humphrey Jtazine, Nev Şangh:ı.y J1avagazı kumpanyası. zinden \•erilen haberlere göre 
yorklu Herbert Broy.rnell ada- na el koymuştur. milyonlarca metre karelik •hiç 
Jet bakanlıklarına t3yin edılmiş Kump2nya Uzak Do~unun en beklenmiyen• bir leke )·ığını 
lerdir. büyük sınai teşebbüslerinden bi. t güneşin sathını kaplamak üze-

George J-Iamphr('y halen Clc- ri olup sermayesi milyonlarca re bulunmaktadır. 
Yeland'da :\tark .ı\hanna çelik sterEne yükselmektedir. Kızıl Rasathaneden yayınlanan res· 
fabrikaları unnım müdürü bu- Çin şimdiye kadar kumpanya- mi bir tebliğde bu lekenin beş 
lunn1aktadır. nın in"ilizler tarafıdnan işlctil- gün evvel tesbit edildiği ve fo. 

Bro\vnell, General Eisenho· mesine müsaade etmiş olup toğrafının çekildiği bildirilmek
"·erin seçim kampanyasının baş Şanghayda Avrupalılardan mü. tc, fakat o tarihte lekenin bu 
lıca idareciliğini yapmıştır. leşekkil küçük bir personel bu. kadar geniş olmadığı kaydedil-

Dulles'in Dışiıı:;Ierj Bakanlığı lunmaktadır. mektcdir. Şimdi verilen malQ-
V~şington, ~l (A.A.) - ~-; Kumpanyanın IIong Kongtaki mata ıöre leke gitgide büyü

m~rıkanın Ses,ı. r~dyo~u bugu~ 1 şube5 i idarecil~ri, bu. Avrupalı- mektedir. Birkaç sene evvel gü. 
A\rupa "e As}a)a hıtaben mti- lara memleketı terketmelerine neşin sathında bundan çok da
~addit lisanlarla yaptığı yayın- müsaade edilecrğini ummakta- ha ıeniş lekeler tcsbit edilmiş, 
larda, "General EisenhO\\"er'in dır1ar. ŞanO'havdan alınan ha- rakat bunlar evvelden bilindi
Dışişleri Bakanlığına John Fos- ber1ere göre İcomnüi~tler kum- ğindcn merakı mucip olmamış. 
ter Du:ıes'i ge~irme:inin hür dü_n n:ınyanın i~letmPsini hemen kon- tır . 
ya endışclerını teskın edecek bır j trol altına almış ve Çinli mü- Rasathanedeki ilim adamları 
mahiyet taşıdı~ını, Fostcr. Dul· dli ·ter t.dxin etmiı::Jerdir. yeni tesbit edilen lekenin hiç 
les·ın hür dünyanın eski bır dos · ., beklenmcdi~ini ve anormal ol-
tu ve komünizmin şiddetli bir Churchill, hidrojen bom· dul!unıı <öylemişlerdir. Güneşte. 
düşmanı oldu~unu belirtmiştir. b ki lekeler umumi:ı.·etle kısa dal-

-O- ası istikbal için endişe ga radyo yayınlarını bozdu~u 

Bazı yetimlere 
Maaş bağlanacak 

Hıuu•l 1tultabıriın ~dl" 

Ankara 21 - Zonguldak mil· 
let\·ekili Rifat Sivişoğlu'nun, yüı 
elliliklerin ~:eUmlerinc Ve heye. 
ti mahsusalarca haklarında ka
rar verilmiş olanların şabı.slarJ· 
na ve yetimlerine maaş tahsisi 
hakkındaki kanun teklifi bugün 
Büyük ~!illet Meclisinde müza. 
kere edildl !\1aUye ve büt('c ko. 
misyonlarının raporları okun
duktan sonra maddelere geçile
rek kabul edildi Ye bu suretle 
kanunun birinci müzakeresi 
bitti. 

bi ;\Jmanya'nın dünyaya nıey· 

dan okuma~;;ına :ırhk imkan yok

vericidir, diyor 

Londra 21 (AP.) - Başbakan 
ChurchiU dün Avam Kamarasın
da yaptığı bir konuşmada Hidro. 
jen bombasının insanlığın istik. 
bali için bir tehlike teşkil etli· 
Rini ve kendisinin ~ahsen bu 
mesele ile ilgilenerek endişe 
etmekte olduğunu söylemi!'tir. 

lngilterede havada uçan 

bir ciıim 

Londra 21 (A.A.) - Bu sa
bah saat 8 de güney fngilterede 
Bognor Regis ve Chichesterde 
uzun beyaz kuvruğu olan parlak 
bir cisim görülmüştür. 

Müşahitler, bu parlak cismin 
baş döndürücü bir süratle geç. 
!iğini söylemişlerdir. 

tur. llitler'in delice hareketinin Bu hadiseyi gören bir polis 
neticelrri meydandadır. Bu ili- memuru, batıdan doğuya doğru 
barla ve sırf müdafaa maksadi. giden ve etrafını aydınlatan bu 
le Alman'ların silahlanmasma cismin hiç bir aürültil ı;ıkarma-
itiraı etmemek linmdır. 1 dan geçtiğini bildir~istir. 

., ~-_;· -
.\:·:.~ 
: "' ~ ~ 

•• ~.'Ilı . . . 

.. 

.:\ln1anlar da çöplerimizi beğenmediler - Gazeteler -

t_A ... hhh ... nerede eski çöpler birader .. , gel de şimdi ha· 
yat pahalılığından şikiiyet etme!... .(Ou,,.hunvll) 

ladığı, fakat Demokratların scllmek; 
bu oyuna gelmiyeceklerini i- 2 - Geçimini kolayla~tır-
fade etmiştir. Halkçıların, bü mak. 
kümeti engellemek için, meş· Bunun için de devlet hiz-
ru ve kanuni bütün yol ve ınetıerinde ağır vadeli bir 
vasıtalardan raydalanmak is· .rationalisation=ıslahat• yap 
tiyeceklerinde tereddüt C'aiz mak 13.zımdır. Devlet meka
olur mu? )tuh.r.lefetin, ikti- nizmasında boşuna dönen bin 
darın işini kolaylaştır:ıca.,:ını ıerce çark yardır. Bu hem 
ummak ve beklemek, biraz ilşerin ağır gitmesine, hem 

halde bu serer radyo ve tel~iz 
kı~:ı dalga ncşriyatlarında hiç 
bir Arıza ve tutukluk kaydedil
mt'miştir 

Ankaradoki Arap 

Elçilerinin temasları 
Kahire, 21 (T.H.A.) - Bu

günkü basın haberlerine göre, 
başta Mısır olmak üzere, bütün 
Arap devletleri Ankaradaki el
çilerine Türkiye ile sıkı bir i~
birliğini temin edecek müzake
relerden evvel, ihzari mahiyette 
teşebbüste bulunmaları için ta
limat vermişlerdir. 

Bu talimatın verilmesine Tür
kiye Dış İşleri Bakanı Fuat Küp· 
rülUntin son beyanatı dolayısıyle 
lüzum görüldüğü, Kudüs radyo. 
suna atfen yayınlanmıştıı-. 

Bonn Elçimiz itimatname· 

sini verdi 

Bonn 21 (A.A.) - Bonn bil· 
yük elçimiz Suat Hayri Ürgüplü, 
bugün Batı Almanya cumhur
b34kanı tarafından merasimle 
kabul edilnüş ve itimatnamesi
ni takdim etmiştir. 

Vietminh birlikleri 

taarruza geçti 
llanoi 21 (AP.) - Komünist 

Vietminh birlikleri dün 6 bin 
kişilik bir kuvvetle yaptıkları 
taarruzları geliştirmeye muva[
!ak olmuş ve Siyah Nehrin gü· 
neyinde l\.fonc Chau bölgesini 
ele geçirmişlerdir, 

Şükrü Kanatlı dönüyor 
Vaşington, 21 (A.A.) - Ge· 

çenlerde bir ameliyat geçiren 
General Şükrü Kanatlının sür· 
aUe iadei afiyet etmesi dolayı
~ıyle önümüzdeki pazar günü 
Türkiyeye hareket edebileceği, 
Türkiyenin Va~ington büyük el
çiliği taralından bildirilmiştir. -Burhaniyede pamuklar 

zarar gördü 

Burhaniye, 21 (A.A.) - Bir 
halla evvel yağan şiddetli yağ
mur dolayısıyle taşan Karın<'a 

deresi ile Havran çayı Burhani
ye ova ve köylerinde bilhassa 
pamuk tarlalarında fazla tahri· 
bat yapmıştır. Ötcdenberi Bur
haniyeyi tehdit eden bu iki de
renin bu tehlikeli durumunu ön
lemek üzer<!' Bakanlıkça gerekli 
tedbirler alınmıştır. 

Faruk 
Mısır'a kaça 
ltfal oldu? 

A•ıociated Pru• 

Nevyork, 21-Life dergisi bu 
haftaki sayısında bir çok renkli 
resimler ihtiva eden 8 sahi!elik 
bir makalede aKral Faruğun ıe
ride bır:ıktığı hazineler• den 
bahsetmektedir. 

Dergi sabık kralın 16 yıl sil. 
ren saltanatı sırasında biriktir· 
diği efsanevi servetin 250 • 500 
milyon dolara baliğ olduğunu 
yazmış ve şunları illve etmiştir: 

Son birkaç yıl zarfında Faru. 
ğun ne kadar nakit para ve yük
te hafif pahada ağır eşyayı giz
lice memleketten ka(ırdığını hiç 
kimse kat'iyetle bilememektedir. 
Farugun bankalnra 25 milyon 
dolar koyduğu zannedilmekte
dir. Faru~un malı gibi göriinen 
sayısız mücevher ve s:ınat ese
rinin milhim bir kısmı hakikat. 
te kendisinin bile rleğildir. Ya
bnncı memlf'ketlerde iş iören 
birçok antikacı ve kolleksiyon
cudan çeşilli mal almı.. r:ıkat 
bunların bir kurus;ıınıı bile öde. 
memiştir. Kralın bufün ltısırda 
bile ödenm<"miş yüılerce ~ahsi 
faturası mevcuttur. :\Iemleke. 
tinin miizelerini de talan etmiş. 
tir. Faruğun hesaplarını tetkik 
eden uzmanlara i'.Öre sabık kral, 
saltanat 5ürdüğli müddetçe ha
zineye bir kuruş bile ~elir ver
gisi ödememiştir. Tahtı işı:aı et
tiği mUddetçe, fakir düşen te· 
baaları kralın muazzam yolsuı
luk re rezaletlerine boyun eğ. 
ınekt(' ve bunu şarklı bir hü. 
kümdara has annnc\'i ihtişamın 
bir kısmı saymaktaydılar, Yeni 
hiikUmet şimdi Faruğun ?ıfısır 
dc,·Jctine kaça mal olduğunu 
hesaplamakla meşguldUr. Sara. 
yın mahzenlerindeki ka, :ılarda 
çeşitli eşya arasında muhteme
len 100 milyon dolar kı,·metin. 
de mücevherat ve bilzılaİ-ı Fira
vunların devrinden kalma anti· 
kalar bulunmuştur. 

Ziraat Fakültesi 
Talebeleri dün de 
Qerse rıirmediler 

2·, ·l·ıu• Alaııı' 

.\nkara, 21 - Ankara Ziraat 
Fakültesi taleboleri, yönetmelik 
te isledikleri tadilat yapılmadı· 
ğı itin derslere bu~ün de gir
memişlerdir. Bu surcUe üç gün· 
denberi Fakültede ders yapıla
mamakla.dır. 

İki !aralın anlnşacağına dair 
bir ~mare göze çarpmadıfı gi
bi, Universite muhtariyeUnden 
dolayı Bakanlık da mlldahelede 
bulunamamaktadır. Fakülte De 
kanı Tevfik Eşberk, talebenin 
derslere girmesini temine çalış 
maktadır. Dekan gazetecilere, 
mevcut yönetmeliğin Fakülteyi 
kapatmak hakkını kendisine ver 
diğini, isterse Fakülteyi kapata. 
bileceğini, !akat şimdilik bu ça. 
reye baş>11rmayacağını söyle· 
miş ve talebenin büyük bir ço 
~onluğunun boykot taraftarı ol· 
madığı kanaatinde bulunduğu. 
nu ifade etmiştir. 

Talebeler ise. bir hukuk mem 
ioketindc şimdiki yönetmelikle 
idare edilmelerinin hakkaniyete 
uygun olmadıj!ını söylemekte ve 
buna en güzel bir misal olarak, 
gübre imtihanına girebilmek i· 
çin, ayın birindenberi profesör 
ler kararını beklediklerini ileri 
sürmektedirler. 

Dün şiddetli iki zelzele 

oldu 
İstanbul, 21 (A.A.) - Bugün 

Tiirkiye saatiyle 11 i 34 dakika 

(alışma Bakanı Gazeteciler , 
Sendikası delegelerile görüşlü 
Bakan, Sendikanın ihtiyaçları 

bir kısmının yapılması 
hakkında izahat aldı ve 
için karar verdi 

Çalışına Bakanlığı nıüretti5leri 'e İstanbul Gazetecilrr Sendikası idare he3·eti aıaları Çaltşma 
Bakanı Samet .Ağaoğlu ile birlikte 

Şehrimizde bulunan Çalışma 1 kında fikirlerini söylcnlİŞ ve 1 ,·aziielendirmiştir. Kefalet koo
Bakanı San1et .\ğaoğlu _dlin sa.

1 
bunların derhal yapılabilf'cek 1lrraııfi Jlalk Bankası ile yapı

bah bölge Çalışm:ı nlüdUrhiğun- olanlarının hemen tatbık mev- lan temaslar sonunda kurula· 
de İstanbul Gazeteciler Sendi- 1 kiine konulması için alakalılnra cakur. 
kası idare kurulu ü:·elerini ka· direktif \'ermiştir. Bu arada lla. Diğer taraftan gazetecilere 
bul ederek kendileri ile bir sa. kan, gazeteciler arasında kuru~ ıncsken ten1inı itin sendika ta
atten fazla a:örüşmüştür. lacak olan kefrılct kooperatifi· rafından kurulma~• kararlaştı. 

Çalışma Bakanı, evve!:i Sen. nin cı:;a:-larını tesbit etmek üze- rılan Yapı kooperatifi hu:;usun
dikaya e:elir temini için idare re. İşçi Sigortaları kurunıu jda. da da Bakan, bütün kolaylıkla· 
heyetinin hazırladığı proje hak- re nıecli~i reisi :\'üzhet Tckülü rın gösterileceğini bildirmiştir. 

lran eski Ba~bakanı General Raımara'yı öldüren IIalil Talımerbi 
(solda) rezaevinden çıkmı1tır. Resimde kati!, İran meclisi ba~

kam Ayeluilalı Kiişiiniyi hapisten kurtulduktan sonra 
ziyareti srrasında e:örülü)·or. 

Sendika için bir merkez binası 
temini hususunda da, Samet 
Ağaoğlıı, Sendi~'lıya pek yakın. 

da merkeıi bir yerde bina tah
tiİS cdılcceğini re bu mesele üıe. 
rinde ınutabakata varıldığını 

müjdelemiştir. 
Gazeteciler daha sorna 5953 

sayılı kanunun tatbikatta görü
ion aksaklıkları ve eksik taraf. 
ları hakkında Bakana izahat ver
mişlerdir. Samet Ağaoğlu, bil
has'>a iş ihti13Jlarına bakacak 
mahkemenin tesbiti mevzuu ile 
ve diter me~elelerle şahsen meş.. 
gut olacağını vaadctmiştir. 

Türkiyr İşçi Srndikaları 
Ankara 21 (A:-JKA) - Dört 

gündenberi toplantılarına devam 
eden Türkiye İşçi sendikaları 
konrederasyonu icra komitesi, 
toplantısını bitirmiştir. ----

Altın stoku hakkında 

bir soru 
Ankara 21 (ANKA) - Mem· 

lekctteki altın stokumuz ve dö
riz durumumuzla il&ili olarak 
Zonguldak miiielvekili Abdur
rahman Boyacıgiller tarafından 
Büyük ~!illet Mecli<i başkanlı· 
ğına önemli bir sözlü soru tak· 
riri verilmiştir 

Ankarada bir genç 

intihar etti 
Ankara, 21 (TAJ - lstanbul 

dan gelmekte olan ek~pres, bu 
sabah gara yaklaştığı sırada Er 
ıurumlu Talat Pınarbaşı adında 
bir genç birdenbire vagonun ka 
pısını açarak kendisini yere at
mıştır. Delikanlı feci şekilde 
parçalanmıştır. 

17 saniye geçe merkez üstünün .ııı~------ 27 KAS/M'DAN ı· T/.BAREN•------1 ... 
Rasathanemiıe uzaklJğı 90 kilo- • 

metre olarak hesaplanan şiddetli ,. p EK ,. N c ,. (P l ) 
bir deprem kaydedilmiştir. ve an2:a tı 
Ayrıca tam 12 dakika sonr:ı u 

ayni merkezden gelen ikinci şid-
detli bir deprem daha kaydedil- S 1 N E M A l A R 1 N D A 
miştir. 

lzmir Kambiyo Müdürlü

ğü bir kara liste sıkardı 
İzmir, 21 (Anka) - Şehrimiz 

Kambiyo müdürlüğü, bir kara 
liste ilan etmiştir. İthalat mev. 
tuunda henUz açıklarını kapa
mamış olan 70 - 80 kadar tüc
carın adları bu listeye alınmış
tır. Liste, birkaç gün evvel ilgili 
dairelere tevdi edilmiş bulun
maktadır. 

Listeye dahil olan ithaıatçı 
Cirma1arın ?.rerkez Bankasındaki 
muameleleri reddedilmektedir. 

Milll sinema san'atımızda c;enrnin en büyük hidisesi. ........... Türk seyircisinin en göı.de 
artistlrrini bir arada toplayan yegane film. 

KANUN NAIVINA 
Kışkançlıkla ilşenen bir seri cinayet.. Dört kısımlık heyecanlı bir takip... Namusunu 
ku~şunla temizlemeye yeltenen bir bedbahtın hazin n1acerası. ..... GÜLİSTAN' DENİZ 
(GÜZEY) - MUZAFFER Tim.\ - POLA MORELLI - T.\LAT ARTE,IEL - NEŞE 
YULAÇ - SETTAR KÖR,IÜKÇÜ ve AYHAN IŞIK; menuunu lstanbulu dehşet için· 
de bırakan bir seri cinayetten alan K:\NUN NAl\IINA tstanbıılun caddelerinde, sokak 
!?rında, iş yerlerinde en realist bir anlayı~la çevrilen yeg.ine Türk Filmidir ... Reji: L. 
O. Akad... E'er ... : O. Seden. Bu !iim 25 Kasım Sah ~ünündon itibaren İzmirde BÜ· 
YÜK - TAYYARE - INCl Sinemalarında gösterilecektir .... 

Bu bakımdan, Kunuri kah 
t~rnanları, dünya tarihinin öl 
Culerinde, birer kahraman
dır. Biz, onun için, Kunuri 
s~~aşını, yalnız bir yıldönü· 
h\u gibi değil, yeni bir çağın 
Unutulmaz bir dönüm nokta· 
81 . ;;ibi düşünmeliyiz. Köyleri
nııZden başlayarak büyük, 
~ehırlerimize kadar, bir so
b•k, bir bahçe, bir meydan 
d ııe, Kunuriyi hatırlatmalı
b~·r .... İ~tanbuJ. Türk iyen in en 
.. uYuk şehridir ,.e bu konuda 
~"•Yak. olabilir. ilk Kunuri 
tı iddesı, ilk Kunuri !\teyda
~· ilk Kunuri Parkı, olur ol· 
a az adların yerini almalıdır 
~·:~k .. Kahramanlık gününe 

fazla iyimserlik olmaz mı? vatandaşın ıstırabına sebep 0 • 
.)[uı-akabe 'e tenkid vazi. hır. 

fesi zarureti, hUkUmetl sık~ 
bir talJp politikasını doğu- Likırdısını her zaman yap-

HOŞ MEMO - işler biraz karıştı ama kusura bakmayın - Memo, tekrar sandığa kapadığı Dr. Ce

cevit'i polise teslime götürüyor. 

ısan da budur. 

'<ENi SABAH 

rur. Buna l3hammül etmek tığımız. misallerini her gün 
,.e alışmak mevkiindeyiz. İs- :::;ördü~ilmüz bir hakikat var. 
tizah ve ~uallerle kabinelerin Devletin on kişiye yaptırdıAı 
rahatsız cdildigi ınuhakkak- işi hususi sermaye 3-4 kişiye 
tır .• \ına bunun nıukabelC!o.i, yaptırıyor ve daha iyi yaptı-
ce\·ap ,·ermemek kararı de· rıyor. Bu hc..,usi sermaye me 
ğildiı n1urunu da daha iyi doyuru. 

yor. 
----- CUMHURiYET tşte yapıl:ıcak şey budur: 

l'ilçjl\' RED? ,\!emuru. memurn değil, işle. 
ti '\eni Sabah muhalefetin is- P.\R.\ ,.F iş ri azaltmak 1Azırodır. Birkaç 
~ıah lakrirlerinin kabul edil B. Felek Barem Kanununun sene ev,·el devlet memurları 
enıesinden bahis1e dİ\'Or ki: Dr,·lrt dairelrrinin randımanı· "iayısının 375 bin Olduğu SÖY· 

le(S~Yın kabine reisi.~ n1uha· nı ek~ilttigini, buna mukabil leniyordu. Bu~ün bu sayının 
\e etın, hükümeti mütemadi memuru terfi edemrdi*lnj söy daha da arttığı iddia olunu-
~ sonsuı sual ve ce\'aplarla lüyorı kanunda degişiklik \a- yor. De\'let kapısı bir •arpa-
li~al ederek, vaktini k:ıybet· pılırken ,u nPktalarıu ~özünün lık• yeri oln1aktan çıkmak ge 
rc~ltı~k ve devlet işleriyle u~· df' tutulma~ı ıazım gcldigini rekir. Bunun için de seçme 
gib~as.ına imkin vt!rmemek ~·a11yor: n1emur almak, ona da çok pa 

~hareket,•h•a•t•tı .. k•o•va. · ..... · ,l ... •)•l•e•m•u•r•k··a.l.it.es•ı•n•i •y•ü•k--•r•a•'··e·r•m•e•k•l•a•zı•n•ıd•ı•r .• • ...... _. 
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1 SiNEMA TENKiTLERi 1 .... 
~ . 

iiç film hakkında 

<<Beyaz Zehir 
Kurbanları>> 

RrJlsör: Sht-rman Scott. 
Oynayanlar: Lila Leeds, 
AJan Baxltr. 

Beyaz Zehir Kurbanları• 
« Holl\·wood'un, hemen her
keıin tanıdığı, sekiz büyük film 
ıirketinden birisinde çevrilme
miş: alelade, kütük bir şirketin 
malı. Ve film de o ni ·bette fa
kir. Senaryo zayıl. Entrika t<'
limsiz. Cstelik artist kadrosu da 
ıa~·ıf, Alan Baxter, kat'iyen r<r 
Jüne girememiş. Lila Leeds'e ge_ 
lince: Belki hatırlarsınız. Birkaç 
yıl evvel Hollywood'da bir es
rar çekme hıdisesi olmuş; Ro
bert Mitchum'la birlikte bir 
kadın artist, !ılarihuana sigara
sı içerken yakalanmış ve mah
kQm edilmişti. Bu kadın Lil1 
Lteds'ten başkası değildi. Tiolly 
wood ayni artisti, cezasını biti
rir bitirmez, bir antinarkotik 
filmde kullanıyor; bu suretle, 
evvelce getmiş h3distnin rek
lAmından faydalanıyor. IIAdisc
yi bizzat yaşamış olmasına raı'!
men Lila Leeds - hapisanede
ki birkaç sahne hariç - bir tür
lü rolüne girem('di. Kısaca şöy
le diyebiliriz: Üzerinde film
lerce durulması, her köşesinin 
defalarca \'e ayrı za\'iyelerden 
i~lenmesi gerekli bir mesele 
kötü bir senaryo ve kötü artist
lerle heba edilmiştir. 

Jtff Chandler 

• ÇIN DENiZLERiNDE» 

•Smuggler's lsland•. Re
jisör: Edwırd Ludwig. Oy
nayanlar: Jelt Chandlrr. 

Evelyn K•yes. Philip Fri· 
end. l'\Jarvin ~titler. - Uni. 

\.·enal lnternationa1. 

B ir macera !ilmindeki şahıs-
ları; hakiki minasıyle birer 

•in~an• olmaktan ziyade bir 
satranç oyunundaki taşlar gilıi 

mülihaza etmek icap eder. 
• Çin Denizlerinde• tipik hir 

macera !ilmidir. Holly\\·ood'un 
ınladığ:ı m~nada bir Uza!.;do
ğu ... Altın kaçakçıları ... Saç
ları boyalı bir kızcağız... Ço
cukça bir kombinezon ... Ve eze
li •me!l'ut netice•. 

Evelyn Keyes son filmlı:-~ 
rind", mükemmrl makyajın1 
ra#;men, yaşlanmış ~örünüyor. 
J•ff Chandler, adaleleriyle oy
nuvor. Kavbedecek bir buçuk 
sa;ti ola~lar \'akitlerini bu 

filmle harcayabilirler. 

~IUAMMER KARACA 
•t.lX9f~I 811 akıam 

HELSİNKI 952 'et> Cu.martHI, Paıar matl· 
11•l•r 18 da, 1111.r•l•r 21 

~ ıt.. Canamba aktım.la· 
n t.11ulltlı ba'.ll •.c11t. 
Paıart11l akıamlan t•null 

70ırtu . P•rıembtı ılısamlan •• Cuma1" 
tul mattnM• ta:ıb.1• tenınu. 

T•l•fon: C3\S' 

tsTANllUL BELEDiYESİ 
ŞEHİR TİYATROLAR! 

ll•at 21 d• 

DRAM KISMI 
SliN KOZ 

Yazan: i'j 
Alichel Duran 

Salahaddin lrdelp 
Tıltfon: C2I.57 

TUrsç:esı 

EMI NöNtl BÖLtl~ıtl 
(Eski Halkevl binasında) 

TEHLİKELi DÖNEMEÇ 
Yazan: PriesUey 

Türkçesi: Tunç Yalman 
Perıembe, cumartesi, Pazar 
ıttndüı ve Pazar aksamı. 

Yeni Su Opereti 
Her akşam ıaat 

21 da 
Cumartesi Pa~ar 

15 de Matine 
Çarıamba 15 de 
T•nıilltlı matine 

CTIRANPETLI RAZiYE) 
Revü Operet 3 perde 10 Tabi• 
Yıunlar Reşid Baran: Beli~ 

.SelönU 
Mllıik: Satı Lir 

Tel: 411369 

Yazan : ATTİLA İLHAN 

Silvano Man:ano .-Uancıııın Kızı + filminde 

«Haneıııın KIZI>> 
.-il Briıante Musolino• Reji. 
sör: 1'1. Camerini .• Oynıyan
lar: Silvana I\l angano, Ama. 
deo Nauari, Umberto Spa
daro, İgnario Bals;1mo, Gui
do Celano Pontide Lau. 
rentis. 

İşaret edeceğimiz nokta şu
dur: Filim, .-asınmış• senar
yo.suna ve mcvzuuna rağmen, 
dağlık İtalyan köyleri, köylü
leri ve bu kö)·lülerin hayatı 

üzl'rine mümkün mertebe an
l:ıyışla eJı(ilnlişlir. Bunun yanı 

S il\'ana Maneono'yu bizim 
seyircimiz gayet iyi tanı. 

yor. •Acı Pirinç• in çekti~i se· 
:yirci fazl:ılıCını do~rudan doğ. 
ruya Silvana ~fangano'nun cin

sıra; Silvana ACanıtano Amadco 
Naız:ıri, Umberto Spadaro gi-
1·1 • ,~.-•iıı d::ıha İ\'İ bir se. 

naryoda çok 4ilaha iyi •kullanı
labileceğini• kaydedebiliriz. 

si cazibesine atfedl'n sinema.- ------------

KiM KiMDiR? cılarımız, o gün bu~Hn, onun 
oynadığı hrr !ilmi bulur gl'ti· 
tirler. ılfancı'nın Kızı• i<:in :•••••••••••••••••4 . • • • • • • . 
şehrin duvarlarına y:ıpıştırılan : 
afişlerde de, gazE'telrre verilen : 
ilanlarda da siklet merkrzi : 
odur. Nit('klm. bund:ı.n bir ıa- : 
man l'\.'trl iiiltrilı:-n h:ı~ka bir • 
filmi için de (Sila'nın Kurtla· : 
rı) için ayni şey r:ınılmıştı. • 
Jiakikat c;u ki nr +Sila'nın 
Kurtları• ~ne de •İl Brigante : 
)lu<olino• .hakiki adi~·le •Hay
dut ~fusolino-ıı. De S:ınti!'\'in : 
sahnc}'e koyduılu •Acı Pirinç· , 
Riso Amaroot ('apında Ve tipin· ! 
de filmltr değilltrdir. Birin<'i : 
sinde Silvana ?.tangano, •Arı : 
Pirinç .. teki rolünü daha baş- : 
ka sartlar; Ye daha düşlik bir : 
kalitede tekrarlamıştı. İkinci- : 
sinde, yani ıl laneının Kızı• nda ! 
ise daha ba ka bir ş.ahsiyeli : 
tı:-crübc edivor; ve fikrirni1<"e, : 
\madPo Nİz1:1ri'nin h:ıcimli : 
oyunu kar~ısında epeyce s:lik : 
k:ılıvor. Bununla ht'raber, !il- : 
min° asıl i.ıo:mindrn cif' anlaşıla- ! 
cat~ gihi hika,·enin ana vn- ! 
ka~ı haydut ~hı~olino'nun adı : 
rtrafında dii~lim!(' miştir: Naz. ! 
z;ıri, ba roldf", ıerinf" dü~rn ! 
t·a1ifpyj baı:armı~tır. Fakat asıl : 
hiz. Umb('rto Spadaro'nun (ev· : 
kalıldc bı:-c;rri. dokunaklı ve o : 
niı;;hrttr ölciiHi kompozisyonu. : 
11:1 ha;.-·ran olduk. ! . 

• • . 

JEAN COCTEAU 
• . 

B ir aralık perdelerimiz.de : 
·İki Başh Kııırtal-, ! 

rRuy Blas,, •l'Etcrnel Re- : 
tour• gibi birkaç filmini : 
görebiJdiı:dmiz Cocteau, S ! 
temmuz 1699 da 1rlaisons - : 
J,aCfitte'dr doğmuştur. On : 
altı yaşında ilk şiir kitahı : 
olan ıAIJcddin'in Ltımha- : 
Si• nı y:.ıyınlamış; ondan 
sonra ~ırasıylf' şiir, roman, 
denemP, h5.tır:ıt, tiyatro, 
resim, bale, op"ra &ibi ga
yet c:eşitli c;anat ko11arınd:ı 
bir~ok eserler vermiştir. 

1930 da sinema ile ilgi
leniyor, ve ilk filmini • r.e 
sang d'un Poete - Bir Şa
irin Kanı· nı yaratıyor . 
Bir müddet fasıladan son· 
ra hemen hepsi gayet şah
~t ve şiirli bir atmosfer 
taşıyan büyiik filmlerini 
•l'F.ternel Retourı u, •La 
belle et la bele• 1, • Rııy 
Blası ı, r İki Başlı Kar· 
tal· ı, •?ttüthi' Aile• yl, 
•OrphCe• yi, "e •?ıfüthi~ 
Çocuklar. ı ('eviriyor. Bu 
filmlerin hepsinde başro
lü Jean :rı.rarai~ oynamış
tır. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : • • • • • • • • • 
' • • • • • • • • • • . . 
• 

Sinema Kuşu ! 
Rrji,.ör. 1ıman zaman me

lodrama diisüyor: kolay hi!i1e
rin tl\'('llıi'•ın:'I cıkıyor. • • . .........................•... , 

Azimet dolayısıyle 

Aç ık Arttırma İle Zengin Stil 

___ , 
Eşya Satışı 

23 Kasım 1952 Pazar günü saat 10 da :\façka, Teşvi
kiye Cad. Gözem Ap. nın karşısında 62 No. lu Ergüven 
Palas K. 4 de bulunan Banka Komerciyale ltalynna ~!ü
dürü 

BAY EUGENIO ITALLI 
ye ait bir hayli zengin stil eşya açık arttırma. ile satıla· 
caktır. Fransız malı 7 parça tekmili oyma Stil Lui Kenz 
Yaldızlı muhtec;em S::ı.lon Takımı. 8 parçadan mürekkep 
nadide Yemek Oda Takımı, 7 parça. İngiliz emsaline ender 
tesadüf olunur Ampir Salon Takımı, Marketeri sigara ma 
salarJ, iki adet Fransız malı, marketeri Poker masası. İçi 
demir çaprast telli Alm:ın piyanosu, bir çift nadide ampir 
yaldızh kolon. Tekmili Paris mal~ Bronz .~izele stil. a~i
zeler ve aplikl"r. Paris malı vernı m:1rtenlı salon vıtrın
lrri. masa 15.mbaları, ınarketeri komodl3r, kristal v:ızo, şe
kerlik \.'e yen1işlikler, maden semJver ve kristo(l tepsiler, 
bronz heykeller, yaldızlı duvar :ıynaları, tepsi ile beraber 
gümüş ('ay takımı, Sevr v3zolar, biblolar, lngiliı mJlı ma· 
ğun ağacı Mapplc Fobrikası mamulitı y:ltak odası, Ameri· 
kan beautirest yat:ık, mavun ağacı def3 m3pple malı $i· 
fonyer. 5 part:ıdan milrekkep zengin yatak odası, imzalı 
ya~lıboya lablolar, 15 parça Aoem keymelii halı ve sec
cadeler, işler halde buz dolabı, hJvagazl ~ağı, radyo ve 
yazı masası, imkansız bir h3yli lüztumlu ev eşyası, tekmil 
dairenin &üneşlik ve kornişleri 96 parça glimüş kaplama
lı çatal, bıçok takımı, 1 çift Ao•m sultaniye halı, 1 tift A
cem lsfeh:ın, 1 Tebriz, 8 parça. kıymetli Acem halıları 
satılıktır. 

Fazla izah:ıt Sutel'37.i Sok. 18. 
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f ~LIKESIR MEKTUiü] 

Balıkesir'de, 80 lik 
bir delikanlı var 

ikinci defa evlenen Naci Billurcu «Gözlüksüz it 
görürüm, bağımı kendim kazarım» diyar ve genç 

kalmanın sırrını anlatıyor 

Balıkesir, Kasım - Balı
kesirin meşhur siması Naci 
Billurcu, 80 yaşında olduğu 
halde, 60 yaşında bir bayanla 
evlenmiştir. 
3~ vali ve mütasarrı! zama

nında tahrirat başkatipliği ya. 
p:ın Naci Billurcu, h~len ikin
ci evlilik balayında bulunmak· 
tadır. 

Hazırcevap bir ıat olan bu 
dinç ihtiyarı küçük dükkanın· 
da zivaret ettim. Beni fevka. 
tide ~ese içinde karşıladı: 

- Görüyorsunuz ki, dedi, 
sıhhatteyim, pürneşe ve neş
veyim. 

Bir fıkraya cevabı 
Sonra elinde bulunan gaıe· 

leyi uzattı ve okumamı rica 
etti. 

Naci Billurcunun okumamı 
istediği •Aşko1sun cesaretine-. 
başlıklı bir fıkra idi. Muharrir 
diyordu ki: 

•35 vali ve mütasarrıfın mi· 
z.:ıcına ve nab-ıına şerbet ver
mek suretiyle vazifesini yapan 
Naci Billurcu şimdi ne yapa. 
cak!. Şinıdiki amirinin ismi 
Dahiliye Nazırıdır, onun da 
nabzına ve mizacına göre şer· 
bet verebilecek mi?• 

B<'n yazıyı okuduktan son
ra. Naci Billurcu makaralı bir 
kahkaha savurdu ve dedi ki; 

•- 80 yaşındayım, 13kin 
muh:ırririn tahayyül ettiği gi
bi ihtiyar değilim .• İşte, görü
yorsunuz, gözlük kullanmadan 
mühür kazar, kıl dcstere ile 
oymacılık yapar ve 13.yiha ya. 
zarım. Biııat vücuda ıtetirdi· 
j?"im 10 dönümlük bağımı da 
kendim kaıarım. 

Nasıl genç kalmış? 
80 lik damada, bu sıhhat ve 

dinçli~i na.ıo:ıl muh:ıf:n::ı edebil. 

___ __, 

Naci Billıircu dükkinı önünde 

diğini sordum. 
Dudaklarından 

yan bir tebessüm 
verdi: 

eksik olmı
ile cevap 

- Sabahları erken kalkar, 
bir teneke soğuk su dökünü· 
rüm. ~nsanları derece derece 
zchirliyen sigarayı içmem, iç
kiyi ağzıma bile koymam. Şap. 
ka, palto, fanila giymem; hü. 
ıa~a hayatın idamesi şartları
na riayet ederim. 

Eski Dahiliye Nazırı ile 50 
sene, vaıiCe dolayısiylc vali ve 
rnütasarrıtların emri altında 
da 35 sene geçirdim. 

Yeni Dahiliye Nazırı hayal 
arkadaşımı bana Cenabı Hak 
ih!'\an etli. 

Ömürlerinin uzun olmasını, 
hayatlarının sıhhat ve saadet
le geemesini isti.ven bay ve ba. 
yanlara söylediklerim örnek 
olsun .. O muharririn dedi~i gibi 
•cesaretine aşkolsun" dl'~il. .. 

'fustara Niya1i iSPARTALJ 

KIVMETLİ TEREKE SATIŞI 
Terekesine Sarıyer ~fahken1esincc elkonulmus plan 

Stokholn1 Elçisi Emin Ali Sipahinin Çin, Yakın Do~u, Av
rupa ve Cenubi Amerikada toplamış olduğu muhtelif oda 
\'e salon takımları, vitrinler, para\'analar, abajurlar, gümüş 
fildişi, sedef ,.e nadide taşlardan vazolar, biblolar, hey
keller, astragan, vizon rönar kürk ve kaplar. Cinde yapıl
mış el işi yatak, sorra, duvar, masa örtülerJ gibi nadide eş· 
ya. Mahkeme mariletiyle: 

6/12/1952 cumartesi saat 14 de, 7.12.1952 pazar günü 
saat 10 <la bitirilmediği takdirde 14. 12 1952 pazar ~ünü 
saat 10 d:l llıımeJihis.ar, Necip Bey Bağı dura,tı, General İh 
san Sökmen yalısında - Açık arltırma - ile !'iatılacaktır. 

Eşyalar yukarıdaki adreste pazar ı::ünleri saat 10 dan 
17 ye, sair s::ünler 14 den 17 ye kadar isteyenlere göste
rilnıektedir. İzahat için telefon: 29343. 

AKIL-SİNİR 
llastalorı. Alkolikler. Toksikemanlar. Felçliler. 'ı 
DUMAN TEDAVİ Kliniğinde 
Yeni usul ve cihazlarla tedavi edilmektedir . 

Bakırköy incirli Asfaltı No. 51_ Telef: 16 - 184. 
'hıayenehane: Fatih Fevıipaşa Cad. 25011. 

iıııııl .................. llllİ ........... .. 

- ··---
• 

GENERAL ALI FUAT CEBESOYem 
~~~~ -----

Garp Cephesi kumandanlığın-
dan neden ayrıldım ! 

Mustafa Kemal Paşanın 
.. mütereddit bir hal yuzu 

almıştı. Anlaşılan benden derhal ve müsbet bir 
cevap bekliyordu. «Muvafakat cevabımı ikametgôhı-

nızda arzederİm» dedim. 
- 261-

1Uustara Kemal Paşaya 
verdiğim ceva' 

A nkaraya çalcırılmazdan ev-
vel, benimle a!Akalı V•kil

ler tarafından !az.laca iz.ah edi
lerek istifaya kadar mecbur 
edilişim, Ankaraya çağırıldık
tan sonra istasyonda yapılan 

istikbalin fevkalideliA'i ve ga
rabeti, Moskova büyük elçili
ğine atfedilmek istenen ehem
miyetin derecesi ne olursa ol
sun ?1-fustafa Kemal Paşanın 
beslediği itimat ve sevgiye rağ
men o tarihte her nedense ba
na memleket haricinde bir va. 
zife vermek gibi bir arzusu ol
duğunu anlamıştım. Bununla 
beraber aramızda samimiyet
sizliğe ve emniyetsizliğe sebep 
olabilecek hiç bir hidise geç. 
memişti. ~1illi inkılibımızın 

başından ~loskovaya gideceAim 
güne kadar feragat ve fedakar. 
lıktan çekinmiş bir adam de
ğildim. 1'1ukaddes vatanımızın 
istikli.li ve kurtuluşu uğrunda 
naçiz şahsıma düşen vazifc~·i 
seve seve yapmaktan başka bir 
emel ve arzum yoktu. 

?tloskova elçiliği vazifesi tev
di olunmak istenirken ?1-lustala 
Kemal Paşanın halinden ve ct
ralının bakışlarından bana kar
şı bir gayritabiilik mevcut ol
du~unu hissetmemiş değilim. 
Fakat o e!inada bu tertiplere 
~cbcp oJan Ami!Jeri ~czemcmiş
tim. Çünkü lam manasıyle bir 
emriviki karşısında kalmış
tım. Derhal muvafakat ce\'abı 
vermeıl:i muva[ık bulmadım . 
Evvclcmirde bu gayritabiilif(e 
ve samimiy"tlİ7.li~e nihayet ve
rilme~ini düşünerek; 

- Müstorih olunuz paşam 
dedim, istirahat buyurunuz, 
bendeniz kısa zamanda sizi ika
metgAhınızda ziyaret ederim. 
Paşanın yüzU mütereddit bir 

hal almı:ştı. Anlaşılan benden 
derhal ve milsbet bir cevap 
bekliyordu. İlave ottim: 

- 1.fuvafakat cevabımı ora· 
da arıederim . 

Yüzü birden değişti ve ha
raretle el\lni ıuktı. İstasyonda
ki ikametgahında bana intizar 
edeceğini ıöyliyerek vagondan 
~yrıldı . 

İstikbale gelenlerle merasim 
kıtası yavaş yavaş yerlerini 
terkedere~ şehre dönmüşlerdi. 
Ankara ista~yonu tı:ıkrar tabii 
halini almıştı. 

Ankara muhitine irız olan 
itimatsızlık ve emniyetsizlik 

v agonun salonunda yalnıı 
başıma kaldı)!ım zaman ye

ni vaıiyet ve ısartların sebeple
rini kendi kendime araştırmağa 
çalışmıştım. O günlerde Anka~ 
ra muhitine bir itimatsızlık ve 
emniyetsizlik 8.rız oldu#tunu, 
şahsi idare zihniyeti ve fikri
nin hakim olmağa başladıAını 
işitmiş, fakat inanmak i:steme· 
miştim. Ankara istasyonund"l 
maksadı mahsusla yapılan is
tikbal merasiminin şekli ,.e ye
ni memuriyetimin teblil tarzı, 
bana bu işittiklerimin dokruJu. 
gunu teyit eder gibi görünmüş. 
tü. Bu hale, şüphe~iz 'her <;e
şitten birçok kimselerin bir
denbire Ankarada toplanma!•il 
da sebep ol muşlu. Bazı kimse
lerde uyanan ilıtiras, elbette 
yt'ni idareyi şahsi bir idare zih
niyetine doı!!:ru tekecekti. Yeni 
idareden birşeyler h<'klC'miyen
lerin dr, bozgunculuk çıkarma
ları rniimkündü. Bu iki fikrin 
birbirile çarpışmasından maat. 
teessüf yeni zihniyetin, ~·ani ta. 
hakküm zihniyetinin galip gel
diAi anl:ı~ılıyordu. 

Ankara istasyonunda karşı
laştı~ım va1iyet VP ~örmüş ol 
duğum muamelenin ic:yüzü, 
şüphesiz hu yeni ruhi haletten 
başka birşey olı:tmazdı. Bel~i 
başka Amiller de vardı. Bun
ları zamanla ö~r('nrcektitn, 

I\Iosko,·a elçiliğini 

noden kabul ettim? 1 

nUı toplanamıyan yeni eleman· 
!arla idareyi muvaffakiyttlo 
yürütebilmek kolay birı•Y d•· 
A:ildi. rıtustafa Kemal Paşanın, 
fedakArltklarına ve samimiyet· 
lerine inandığı eski ve tecrU· 
beli arkadaşlarının yardımına 

bu yeni muhitte daha fazla ih· 
tiyacı olacaktı. Fakat o esnada 
Ankarada bulunan eski arkı
daşlarından bazıları da muhitlıı 
tesir ve tazyiki neticesinde ken 
disinden uzak ka1mağa mecbur 
olmuşlardı. Bu ~idişln lçyüzU
nU \'e zA!ını ~fustafa Kemal Pa
şaya anlatabilmek için şartların 
biraz dcğişme!ii 1.1.ı.ımdı. Zama· 
na ihtiyaç vardı. O günlerde 
şahsan bir müdahalenin iyi bir 
netice vC'rip veremiyeceği de 
şüpheli idi. O ~üne kadar yap· 
mış oldu~um lcragatlere bir 
yenisini il3\'e ederek !\tosko\'a 
büyük elçili~i vazifesini kabu
lün daha do~ru bir hareket 
olacatnnı dilşllndürn. ?ttoskov.ı
ya gidinceye kadar, pa~ıt ile 
aramızda bazı suite[ehhümler 
olmuşsa onların ve mümkün 
oldu~u kadar yeni zihniyetin 
düzeltilmesine calı~acaktım. 

Bana, en müşkül zamanla· 
rımda eski erkAnıharp rehim 
Halis (rahmetli General Ömer 
Halis Bıyıktay) Bey kadar sa
dakatle )·ardım etmiş olan ye· 
ni ve deıl;erli crkinıharp binba· 
şım Saffet Beyin de fikrini •I· 
mak istedim. Vagonun .salonu
na da,·et ederek kendisiyle ).'e· 
ni vazı"et ve memuriyetim hak· 
kında 'konuştum. Saffet Beyin, 
dü~ünce ,.e kararlarıma tama· 
mıyle iştirak ettiğini anla).·ınca 
çok memnun oldum. 

<Arka11 t"&r} 

1 LAN M ustafa Kemal Paşanın da 
yeni idareyi Ankara muhi- 1 Ankara 5 inci Asliye Hukuk 

tinin o l(ilnkü zihniyetiyle yü· 1 Yargıçlıiından: Esas No. 952-
rütmek meohuri)·etinrle kaldı~ı 111~. Karar ~o: 95ı-715. 
anlaşılıyordu. ?ııfilli teskilAtın İstanbul. u,küdar ilçesi, ToY· 
esasını kuran bazı kumrından ıar Hamza mahallesi, Sellmi A· 
arkadaşlarının vazife itibarıyle li caddesi hane 86. cilt 27, sa• 
Ankaradan uzakta kalması, es- hi[e 62 de kayıtlı Tillyanın nü
kl Temsil Heyeti r11~larının ba· fu!'ita Göçmez olan soyadının 
zı sebepler tahtında Ankaraya CNemlük) olarak de~iştirilmesl· 
gelememeleri eski azim ve ima- ne mahkt"memizin 28.l~.1952 ~a· 
nın yasamasına ve samlmiyrtin rih ve 952/715 sayılı ıllmı. ıle 
devamına miı.ni olmuştu. Bır karar \'erildiği karar gereğ:ınee 
fikir ve zihniyet etra(ında he- nan olunur. 

cıımhuriyl'lçi Partinin men-
supları arasında Eisenho

\ver'i en iyi tanıyan muhakkak 
ki Vali Sherrnan Adams'tır . 
Kendisi ~tart setimlerinde E
İS('nho\\'er'in Tart taraftarları· 
na ü-itünHik kazanmasında 
b:ı,lıca rolii oyn:ımıştır. Seçim 
esnasında da F.isenhO\\'er'in 
krndicıinı:- . ık sık danıştığı eö • 

Eisenhower nasıl bir 
siyaset takip edecek? 

min edebilmektir Takip ede· 
cei:!:i dıs ~iyaset metin, kuvvetli 
ve mU.sbet olacaktır. Rus bükil· 
mE>ti kendi~iyle ~örüşmek iste· 
diği \'e maksatiarının ıımimi~ 
vet ve doğruluğuna kendisint 
inandırırsa. EisenhO\\•er. uyuş
mak yoluna ~idecektir. Fakat 
ılk önce samimi olduklarını iS· 
bat edecek delil istiyeceği d• 
muhakkaktır rlilmti~tür . 

Adams'3 güre F.isenhower'in 
kazanmış olduğu zafer, partiden 
fazla kendi şahsına aittir. ~lil
let revini Cumhuriyetçi Eisen. 
howe;'e de~il. şahsen tanıdığı 
ve sevdi~i İke':ı vermiştir. Bu 
yüzden Beyaz Saraya girerken 
Eisenhow·er'in parti mensupla. 
rına y:ıpmış olduğu vaadler 
pek o k:1dar mühim değildir. 

TarL'a hiç bir t:ıahhüHe 
nuıunulınanııştır 

E isenhower B:ışkanlığı ele a· 
lıncaya kadar Cumhuriyet 

Partisi muhtelif gruplara ay· 
rılmış bir haldeydi. Eisenho
\\'er"in kendi tarartarları olmak 
la beraber, Reisicumhurluğa 
Talt'ın gl'lmesini istiyenlcrin 
sayısı da oldukca yüksekti. 
T:ılt tar:ıfl:ırlarını elde etme
den, Eisenhowcr'in adaylığını 

koyması ise neticeleri şüpheye 
düşürecekti. 

Eisenhower'in en büyük ba· 
şarı!'\ı. se<;im kampanyasına baş 
l:ımad:ın e\'vel partide birlik 
meydana getirebilmesi ve Tart 
taraftarlarını da elde edebilmiş 
olmasıdır. Ancak partiyi birleş. Eisenhower, torunu David, gelini ve iki kız torunu küçük Susan 'e Barbara, eşi l\tamle ile birlikte 
tirirken Eisl'nhowcr hiç kim- . . . . . 
.seye, ve bu arada Tafta d:ı hi~ de kendbıne ~'ydveı·~~crını bkıl
bir t:ıahhütte bulunmamıştır. ~ekte, u yuz en. ı re. me a-

F.isenhowrr'in Tart, Jenner, nızmasında her ikı partı men 
stas:;en, Duff, Dewey, LOOge suplarının d~ bu~~n.ma!iını ar· 
gibi muht('lif görüşleri otan zu etmektedır. Hukumet e~kA· 
partilileri bir araya ~etlrerck nını?. muhakkak Cumhurıy~t 
anla~malarını temin edişini A- partıs1 me.n~ubu. olma~ını değıl 
dams, zamanımızın en büyük fakat kabılı?"'~tlı .. "~ .sı?a~t ~u
siya~I mııva[fakıyetlerinden bi. hakeme sahıbı, yanı ıyı bır ıda 
ri olarak vasırıandırmakladır. reci olmasını istiyccektir. Bu 

\·asıflar yalnız Cumhuriyetçile. 
Çift partili re münh~sır olmadığına göre 
lfükfimet nemokratların da kabin~ye 
E isenho\ver, aslında Demok· 

rat ve~·a taraf~ıı olın mil
yonlarca kişinin bile bu seçim 

girmeleri imkin dahilindedir. 
Adams'a ı.?öre, Eisenhower 

böyle bir zaler kazanmakla; 

iideta temiz, tarafsız, yolsuzluk
lardan uzak bir hükümetin i~ 
başına geleceğini teahhüt etmiş 
,ll?İbidir. Halk, suiistimallerdcn 
bıkmış vaziyettedir. İkc'in hü 
kümeli temizlemesini, öğünüle
cek bir idare te,kil etmesini, 
hükümette birlik ve doğruluk 
sağlamasını, kurulacak idarenin 
cemiyetin herhangi münferit 
bir kısmının veya tek bir alAka. 
nın tesiri altında kalmamasını 
istemektedir. 
Dış Politika 
E isenhower'in böyle bir zafer 

kazanmasında başlıca Amil 

bt'ynelmilcl vaziyet olmuştur. 
1916 da millet \Vilson'a rey ve
rirken onun Amerikayı harp 
dışı bırakaca~ına kani idi. Şim 
di de Amerikan halkı yalnız 
harp idaresinde değil, di~er 
hükümellerle olan münasebet· 
lerde de tecrübe sahihi olan 
Eisenhower'in, komünist teh· 
likesini en iyi önliyehilecl'k, 
Koreye ve dünyaya ısulhü geti
rebilecek bir insan olduğuna 

inanmakta ve kendisine son· 
suı emniyet beslemektedir. 

Eisenhower'in gayesi, dünya 
ya devamlı sulh ve emniyet te· 

Kore seyahati 

Adams. Eisenhower'in seçim· 
terden sonra ilk iş olarık 

Kore meselesini yerinde tetkik 
etmek niy~tinde oldu~unu ıan· 
netmrktrdır_ Onun kanaatince 
alenC'n böyle bir vaatte bulun· 
muş olmasa bile yine Koreye 
J?itmek istiyecekti. Zira ,·eni 
Başkan, hAdi!!it"lerin cereyanını 
sah!'\en milşahl"de etmekten ''1 

i•l•di~i malümata dotrudan 
do~ruya .sahip olmaktan hoS· 
lan maktadır 

Kor.de oldu~u müdd•tçe c<P
he J;tl'rilerine ~i-iebilecek. siY1' 

.si yaziveti anlama\·a. harbe ne· 
~·e hitA ı;on \·eril~m'"di~ini ttti 
kik l'tmeye calısac~ktır. ~at~. 
sadece Korod• <lt!~il. bUtun ~ 
1ak~arkta sulhil temin etrnt 
imkant;lrını araştıracaktır. 

Fakat hPmPn ıtulha ka\'tı~aeı 
. trı• 

~ımt7J 1annptmemPIİ\'İl. Eı~ k: 
hot,·rr'in Kore seyah<'ti anca 
~ulh ,·rılunda atılacak ilk adt11'1 
olahilir. 

Bii:riik SO'lil\'31 
Deği1ikllkler olmıyıcak 

A dams'a göre, kanuni dtlİ· 
•iklikler beklenmtkle b;; 

raber knn~e hunların ifııı!_ın rı· 
bir miiddet gı-rikebilir . f,ı!~e
ho\\'l'r \·eni nizımı (NeW 5 
al) ipt~I rtmek veya büyük ~o. 
yal ~-pnilikler \'anmak nh·~t;;!.. 
de rlrıZil<lir. Teklif edecc~.ı 

1
, 

~işi~~ikll'r: me\'eut !1'~kanız:~111 
vı '1uzettmek. daha ıyı o1ıtt8 - ·r· 
sa~lamak ve onu kuvvetıend11a 
mek yolunda olaraktır. r.ıes~if 
harici yardım pro~ramlarını 1,. leşlirerek, bu vardımı dıh• 1 .. 
tıfadeli bir hale koymak isi f 
co~i muhakkak gibidir Jlf f.· 
uNe\•ısweek-.. ten tev1ren: ' 
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Papagos, diktatörlüğün 
şiddetle aleyhinde 

« Diktatör liik geı·ilik 

Y ııııaııistaıı • • 
ıcııı 
~ 

111e%01• 
...................... 

Mareşa l ; Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya'nın 

kanlarda müşterek harekı!t etmesin i zaruri buluyor 

Papagos bir topla tıhda nutuk iöylüyor 

"funan seçimi ~lareşal Pap .. -
.ios'un baskanlığı altında~ı 

P•rtinin büyük zaferi ile netı 
celendi. Seçimi idare etmek i· 
tın i5 ba~ına gelmiş olan taraf· 
~~z. kimselerden mürekkep ka · 

1ne işi bittit:i ıçin, istifasını 
~•rdi. Y•ni kabin•Yi Papagos 
lıracaktır. Bu kabine nasıl bir 
~1Yıset takip edecektir? Ilerkes 

Una merak etml'ktedir. 
b Ceten ~isanın sonunda Baş 
lt•k.an Adnan ~tenderesin refa· 
li ihnde Atinaya gitmiş olan 
ı a~rnuharririmiz Papagosla u· 
t'Jun. bır gcirüşm yapmış ve Yu· 
ııı'"ıstanın bu kuvvetli hükO 

1., et adamının muhtelif mese· 

0 
ler hakkındaki düşüncelPrinı 

,frtnrnisti. Papagosun iktidarı 
ra' almıık uze.re olduğu bir sı
l' da husust hır ehemmiyet ka
t~·tıan beyanatı tkrar nşrdiyo· 
•l, 

~(atürk'ün 
lr &Ozü 

} 93s da Marıal Papagos, Yu
ti nan Genel Kurmay Reüıli· 
~:k i•çtikt•n sonra,. defalarla 
\a.tı ar~y~ zıyaret etmış ve Bal· 
k,r Bırlı~i namına yapılan as
t,trı.1 . temaslarda Yunaniııtanı 
1\.a. sıı etmiştir. Bu temaslar ts· 
11 ,!1tıda Atatürk, o zamanki Ge. 
l'ttt1 _Papaı;ı:os'un fikir \'e mezi· 
1tıtı erıne büyük bir al~ka duy 
Car~ v~ General ~1etaksas ile 
ı,trı.~ştua-u sırada su sözleri söy· 

11tir: 
rı1;- ~u __ &enerale dikkat edi-
11.i~t Buyuk kıymeti var. Yuna· 
hil'tı. •tıın mukadderatında mil· 
dır roller oynaması mukadder-• 
~ov1 b' . . 

il!'trrı· '· ır hA.dısenin geçıp 
~Yır :

1
d•Qini Mareşale sordum. 

lQ~ • toyit etti. 
ti>et 7 Ekım ayındaki Cumhu
~11ra Ba)T~mı. zecesi Atatürk, 
da. ht n}ı mısafırleri ve bu ara
\o' it are.ıali beraberine almış 
dtn 'ndılril akşamın on birin
d1.r b~bahın saat yedisine ka· 
tıa ~ii ır konuşma yapmı~tır. 
"'•n/' Atatürk bu esnada Ro 
'•Jıc 1 ve Yugoslavvanın htım 
!iiı. ~n Birliğinde, hem de kil· 
'•ıt,.. ıtafta Aza olmaları me.c;e. 
"- "' Ort "<tiye ay aatmış. Rumen Ha. 
&i:i?.lttri ~.azırı Tataresku'ya şu 

....... ~0Ylemiştir· 
~it i~~tük itilir sizin icin bir 
1"e ih:in·ı_vacı<lır. Balkan Birli~i 
~''id· uısuı bir zaruret e\.·len. 
l! ır .• 
~ •lk,n . 

tı \l" tnUdafaası 
'Lt ttcosıavya 
('iare 
•. n ı.1 l'apages, Tıirk . Yu 
1.1t; an rrı·· tt ~t ~ık ~nasebetlerinin git· 
d·t'tin~ 1 hır şekil alması icap 
1 iti: en bah~PttiAi sıradı de-

~)' llug . 
ı, l&t •• un milletleri coRrafi. 

'inden •darı hudutlar birbir. 
a:vırrnıyor. Asıl ıyrı 

Iı:ı .,aldırıcı ya karşı varlıkları 
nı hep beraber müdafaaya mec· 
bur bulunanların .1Jen1i teıkiJ 
eder. Yugoslav milleti, böyle 
bir zaruret duyan milletlerin 
arasındadır Kendi!öiyle ~to!'kO· 

va arasında bir daha dolmaz 
bir ucuru macılmıştır. Eğer 
harbi önlemek ve Balkanlarda 
re başka yerlerde daha evvel 
yapılan hataları tekrar etme
mek istiyorıı:ak , Balkan müda
faasını iptidadan sağlam bir 
hale koymah~·ız. 

Arnavutluk harbine ait ki· 
tabımda: müşterek emniyet ih 
tiyacını duyanların iptidadan 
hazırlık yapmamalarındJtn ve 
beraberce b\r cephe kurmama· 
larından ~ikiyet ettim. Bu ya· 
pılmazsa son dakikada acele ça
reler aramak lAzım gelir ki 
bu ne\'i carelPre mahsus olan 
btitün tehlikeler. karşımıza di
kilir_ 

Türk ,.e Yunan 
Kuvntlerl 

Türk \'e .,unan kuvvetleri, 
bu2ünkti Avrupada mev

cut en iyi tec;hiı edılmi~. en iyi 
terbiye görmi.ış, en cesur ve 
vazifelPrini görmeAe tamamiy· 
le müheyya bir askeri kudret 
me\'kiindedir. Hele buna Yu
go~lav kU\'vetleri de iltihak e· 
derek, müdafaa plAnları ipti
daclan giırüşülilrse. Balkanla
rı tehlikedE'n korumak ve dün· 
ya hesabına cok faydalı bir 
rol oynamak imk3.nı elde edi 
lir. 

~tosko\'anın bir devlete hil
c:um etmesi, her devlete birden 
hücum etmesi demektir, Çilnkü 
ilk devl•tin hakkından g•ldik
ten sonra diğerlerini birer bi
rer aynı Akıbete u~atır. Bu 
itibarı ahiç bir devlet, komsu
sunun Akıbetine alAkasıı kala. 
maz. Aynı tehlikeye maruz bu 
lunanların, aynı görüş \'e emel· 
lere sahip bir tek aile teşkil 
etmeleri tabiidir. Koredekl hl· 
diseler bu nevi emniyet tesa
nüdünün en acık bir tezahü
rüdür 

Hür milletlerden hiç biri, 
saldırıcıya karşı teşebbUsU ele 
alacak ve hücum edecek de· 
ğilrtir. Fakat bir defa taarruz 
bacladıktan !Cionra hür milletle 
rin her sahada teşebbUsü elde 
tutmaları icap eder. Balkanlar
da Türkiye. Yunanistan ve Yu· 
goslavya, müşterek bir plA.nla 
hareket ettikleri takdirde, Bal
kanlardaki köprübaşını geniş
letmek ve müdafaa vazifesini 
daha tesirli bir surette görmek 
imkAnını buldular. 

Harptt! en mühim silah, bas. 
kın yoluyla düşmanı gafil avla 
maktır. Hür milletlEr. bu tehli
keyi aörmil$ler, müdafaa işine 
kesif bir alAka ile sarılmı;lar
dır. 

Harp ihtimali 
Var mı? 

H arp ihtimalini nasıl aördU
ğü hakkında bir suale Ma

reşal şu cevabı vermi5tir: 
- Kehanet güç bir lıtir. Fa. 

kat ben ufukta harp ihtimali 
aörmilyorum. Bugünkii mti§te· 
rek siyaset, si1Ahlanma ve ha· 
zırlanma sayesinde tehlike ib· 
timali gün geçtikçe azalıyor. Fa 
kat gayreUerimizin daha kesif 
olması lAzımdır. Bilhassa ml
neviyat tarafına çok kıymet ver 
meliyiz. :rı.tanevi kudret; üstün 
techiıattan, Ustiln talim ve ter
biyeden daha evvel gelir. Ml
nevt mukavemet zaafa uğradı 
~ı zaman maddi siUhların kıy· 
meti yoktur. l\loskova bunu bil· 
diQ:i itin ruht harp vasıtalarına 
bütün kuvvetiyle saldırmıştır. 
Azmimizi gevşetmek, mukave
met hissimizi zaafa uğratmak 
için her suretle uğraşıyor. Har 
bin muhtelif şekilleri vardır. 
Ruhi harp. en mühimlerinden 
biridir. Hürriyet ve lstiklAl he. 
ıabına mücadeleyi göze alan 
milletler, vatandaşlarını bu U· 

~urda fedakl.rlık duygularına 
alıştırmak için her gayreti sar 
!etmelidirler. 
İtalyanın 
Va:ı.\ı•ll 

x oausmada hazır bulunan bir 
Fransız ajans muhabiri, 

İtalya ile Yugoslavya arasında 
Trieste yüzünden kopan ihtil~
!ın müşterek gaye bakımından 
tehlikeli olup olmadığını sor· 
muştur. 1'1areşal şöyle cevap 
vermiştir· 

- Elbette urarhdır. Saldırış 
tehlikesin11 maruz olanlar ara
sındaki her ihtilafın halline ça
re aranmalıdır. Her meselede 
müşterek .Q"aveyi ölçü diye ka· 
bul edersek ''e işlerimizi buna 
ı;ı:öre ayarlar~ak, her derdin i 
lacı bulunabılir. Sıkı birlik en 
mühim ııi1Ahımızdır. Tehlikeye 
beraberce maru.z bulunanlar a
rasındaki ihtill!lara, millt his 
ve gururların karışmamasına 
dikkat •tm•liyiz. Böyle hisler 
bize yolumuzu şasırtabilir.• 

Bir lıalyan Başkumandan yar 
dımcısı tayini mNelesindeki 
bir suale ~ıareşal, menfl cevap 
vermiş ve İtalyanların bunu 
bir izzetinefis ve nilfUJ dıivası 
haline koydukları söylenince 
şöyle demiştir: Böylr teknik 
meseleler, divanın icabına gö· 
re en muvafık ı•kilde halledil
melidir. Bir taraf bunu izzeti
nefis meselesi haline koyarsa, 
diğf'r aJAkalıların da aynı ,ekil. 
de hareket etmelerine yol açı 
lır. Bu. müşterek hedef zaviy~ 
&inden hiç doğru olmaz.• 

.\tom slUhı 
Kutlanılac:ık mı? 

l'l'rple atom ıiUhının kulla· 
nılıp kullanılmıyaca~ı hak· 

tındaki bir suale l\Iareşal Pa
pagos $U cevabı vermiştir: 
•- Elbette kullanılacaktır. 

Kullanmağa nıyet edilmese, bil· 
tün milletler atom silAhının ti 
zerine bu kadar düşmezlerdi.-. 
Mareşal• dedim ki: 
- ~tüsaade ederseniz size 

açık bir sual soracajtım. ~fes
lek itibarile askersiniz. Politi
ka sahasına cıkan her asker, 
derhal sıkı bir otorite sistemine 
do~ru kayacağı şüphesini ya
ratır, bu mesel• hakkında dti
ştincenlz nedir ? 

Diktatörlükler kuvvetli 
Hükfimet doğildlr 

- B ana bu suali sorduğunu-
za teşekkür ederim. Her 

diktatörlük millotler için ve 
bilhassa Yunanistan için zarar 
hdır. Yunanistan kuvvetli ve 
istikrarlı bir hükOmete muhtaç. 
tır. Halbuki diktatörlükler kuv 
vetli hilkOmetler de~ildir. Çün
kü halkın iradesine itimadına 
dayanmazlar. Böyle sa~lam bir 
temeli olmıyan bir sistemden 
bir memlekete hayır gelmez. 
Her diktatörlük bir ~erilik 1-
milidir. Milletlerin devletleri
nin çaresi parlamento sistemi
nin çerçevesinde aranmaktadır 
Bir diktatörlük, Yunanistan i 
çin bir mezar olur. 

Fransız gazetecisi dedi ki: 
- İyi amma Avrupada vazi

yete hAkim ve istikrarll bir dik 
tatörlilk var ki lspanyol reJlml
c~.~-. 

Mareşal Papagos şöyle muka
bele etti: 
•- ispanya işleri hakkında 

bir fikir ileri sürmek i.stemem, 
fakat Franko rejimi, dediliniı 
gibi kuvvetli ve ishkrırh olsay . 
dı, serbest bir seçimi göze al· 
maktan !irkmezdi.• 
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1 LONDRA MEKTUPLAR! 

Beynelmilel yemek ser isine 
Türkiye İ$1irak e edi 

~·~~~~~~~~--: 

Londrada 22 mi lletin iştirakiyle açılan «Yemek Ser
gisi» münasebetiyle hazı rladığı bu yazıda Londra 
muhabirimiz Canan Usman lngilizlerin yemek adet-

Ankarada Sıraçoj:lu mahallesinde, l\ıtlmar Kemal okulu 
binasında açılan Çocuk kütüphanesinden bir köŞe 

leri hakkındaki intıbaların ı anlatıyor 

Çocuk Kitapları Haftası münasebetiyle 
L ondra, (Kasım) - lngiıte- r. 

reye gelen her yabancının 
başlıca iki şikiıyeti vardır; 
Yağmurun çokluğu ve }·emek
lerin lezzetsizliği. Yağmur ta· 
biatın işi. İnsan sabahleyin so
kağa çıkarkent hava ne kadar 
güneşli olursa olsun, eline 
şemsiye veya yağmurluk aldı 

mı, Öğleden sonra muhakkak 
inecek olan şiddetli salnaktan 

ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNE 
OLAN İHTİYACIM IZ 

Yazan : HiKMET OMAY 
kendini koruyabiliyor. Fakat 
yemek öyle mi ya? Diyelim 
ki, İngiltereye bir ay kalmaya 

İçinde bulunduQumuı hafta (17- geliyorsunuz, Nevalenizi de 
22 Kasım), büttin dünyada ol- mi taşıyacak sınız? Gerçi bu· 

dulu gibi, memleketimizde de nu da -kesmen olsun- ya· 
cÇocuk Kitapları haftası• dır. pan yok değil. İngiltereye u-

Ankarada ,çocuk Kitapları zun müddet için gelen bir 
sergisi• Dil-Tarih ve Coğrafya Türk seyyahının yahut talebe-
Fakültesi binasında, ~filli Eği- sinin b.~vullarında, gömlek, el 
tim Bakanının kısa bir konuş· bise, veya pabuctan fazla pas· 
ması ile açıldı. tırmalar, sucuk1ar, kavurma

lar, şekerlemeler yer tutar. 
~filli Eğitim Bakanlığı Genel Hem buradaki yemeklerden 

Kitaplık müdürlüğü, ?ı.lilli KU· şik.1yet edenler sade yabancı-
tüphane, Amerikan kütüphane- lar değil. Kendi kendileriyle 
si ve İngiliz. Kültilr heyetinin iş alay etmeye daima hazır olan 
birliği yapmak suretiyle açtık~ İngilizlerin çoğuna: •İngiliz 
ları bu sergide; Türkçe ve ya- .yemekleri hakkında ne düşü· 

1 bancı dildeki çocuk kitaplariylc, nüyorsunuz:, diye sorarsanız: 
dünyaca tanınmış sanat ve fikir ·İngiliz yemekleri mi? Öyle 
adamlarını, tarihi şahsiyetleri, bir şey rne\'cut mu?ı cevabını 
çocuklara tanıtacak eserler var- alırsınız. Hakikaten •Fransız 
dı. Bu eserler arasında Atatür. mutfağı • , • İspanyol mutfağı•, 
ke ait olanlar, hususiyle göze ·Türk mutfağı • gibi bir •İn· 
çarpıyordu. giliz mutfağı • mevcut değil. 

Eskiden İngiliz mutfajtı diyin· 
H afta içinde bu serıiyi ay.rı- .çocuk kitapları haftası-. nın ce insanın aklına büyük bir 

' 

lngilterede de bir çok ev kadınları sıcak yemek pişirmek kül 
!etine katlanacakları yerde, günUn bir övi.ınünu sandviçle ge
ti~tlrmeyl Adet edinmişlerdir. Rl'.-.lmde t;eiitJi sand\·ielerden 

meydana gelmiş orijinal bir •ehram• görülüyor. 
ca bir de çocuklarla birlık~ açılış gününde, Dil - Tarilı .. Cog.. kayık tabağının içinde muaz. 

te gezmek istedim. Yarının bü- rafya Fakültesi binasındaki ser&I zam kızartma gelirmiş. Fakat endii~tri şehrinde istatistik 
yükleri olacak Türk çocukları· o da, insan basına haftada an yapmışlar, evlerin yüzde yet· 

Yazan : 

nl kendl.1 . · · açılan b' r u•urda hi• bir fedakarlık vap. ( u crı ıçın ır se · ı; '" .r cak iki üç pirzolalık kadar et mişinden fazlasında sıcak ye-
··d kı'\ J Si d g·· k maktan çekinmemİl.:,lerdir. anan sman "ı e, ap ar ara n a orme , \'eren \'esikaların kurbanı ol- mek pişmiyormuş. ·N'a!>ılsa U· 

1 ı 'k l k İngiltere'de, Amerika'da, her on arın a d a arını çe en eser- muş. • • mumiyetle kadın da çalışıyor, 
lerin iç 3.lemlerinde yarattığı kilometre başına rastlı\'an halk Zaten etlerin yüzde doksanı e çocuklar mektepte yiyor, öğle 

k h ·· l · d kütüphanPlerine ba•ıı ç
0

ocuk ku··. 
1 

tev ve e~·ccanı yuz erın en ~ ithal ediliyor. Artık Avustral· yemeği zaten mevzuubahis de. 
okumaya çalışmak, hakikaten tüphaneleri vardır. Bunların yanın mer'alarından, yahut Ce leketi değil, bir endüstri mem ğil. Akşam da bir konserve aç. 
ele geçemiyecck bir fırsattı. okuyucuları umumiyetle 3-14 yaş nubi Amerikanın hayvan çift. leketidir, Kendi imal ettiği mak, veya çayla pasta yemek 

Sergiyi gezmeye gelen çocuk- arasındadır. tiklerinden Londradaki kasa- malları satıp karşılık olarak o k1dar daha kolay ki! Yemek 
tarın mühim ~:ekünunu, Ankara. Bizim başşehrimiz bile, tam hın vitrinine gelinceye ka· gıda maddeleri, ham madde· pişiren ev kadınları da müm· 
daki ilk ve ortaokul ögrencileri m3.nasiyle Çocuk Kütüphanesi dar koyunlar ve danalar ne ler, alması ve aynı zamanda kiln olduğu kadar b~sit işlere 
te~kil ediyordu. Öğretmenleri· e\·sa!ını h3iz bir m.ılcsseı.edenı hale girer, siz düşünün. Sade da milli sa\-unma, içtimai yar- kaçıyorlar. l\Jutfaklarında gün 
rı.in nezareti altında sergiyi sre- hal mahrumdur. Halbuki biz et mi ya? Yumurtaların taze- dım .iibl masraflarını karşıla- de bir iki saattan fazla kalmı-
ten talebelere aJ-·rı bir salonda buna, yani cocuk kütüphaneleri- lig.ini belirtmek isteyen bir ması IAzım. yarlar. Gerçi 'birt"okları aynı 
gösterilen eğlenceli filimler. ço. ne diğer milletlerden cok daha ı bakkal, üzerlerine: • Yeni Ze· 2 - Bugün İngilterede her zamanda hayatlarını kazanı· 
cukların bir hayli ilt:isini çekl· fazla muhtacız. Çünkü oralarda , l.lndadan henüz geldi• levha· ealışan insan iyi bir hayat yorlar. Hizmetçi mefhumu da 
yor ve onları ne~elendiriyordu. çocuk, her şeyden evvel ebevey. sını asar. Ve bu taze ('.) yu. standardı, yani ev, kAfi gıda, hemen hemen kaybolmuş gibi. 
Beş yaşındaki oğlumun küçük ni vasıtasiyle okumaya esasen j murtadan siz ancak hartada giyecek. yakacak. hastalığın- Bir kadın ~elir, günde bir iki 

•li avucumun içinde olduğu hal· alışmaktadır. Bizde ise cocugu- bir tan•, batan da iki tane a- da bakılmak, çocuklarını okut saat t•miılik yapar, ııider. E-
de. onun arzusuna uyarak dur. na okuma bahsinde örnek ola· labilir!iiniz. Gene haftada in· mak, senede bir ay ilC'retli ta· vin hanımı da. akşam yor~un 
duğumuz renkli kitaplar Önün- cak ve bu hususta onu teşvik san başına verilen tereyağını, til alm~k istiyor. Ve buna ar· argın e\'ine ge1inC'e, istirahat 
de, suallerini cevaplandırmaya edecek durumdaki aile adedi he- iştahı yerin~e ve karnı aç o- tık hiç bir hüklımet -ne ka· etmek i11;tiyor. Fakat insanın 
çalışı~·ordum. Bu arada kendi nüz göze görüncmiyecek kadar lan iki kişi bir kahvaltıda ra- dar muhafazakar olursa ol- ailE"sine 1eı.zetli bir yemek ha· 

h t b ·ı· b.l sun- mlni olamaz. Bu da ta- l · ·11 d cocukluğumu düşündüm. V-e son- azdır. a ça ı ıre ı ir. Yemek pişir- 1ır aması. yenı çesı er uy ur· 
k · · .1 bii, yük'Ok işçi hafülıkları, do d d. l d. · · •1 ra da bugünkü ne~il çocukları- me ıçın verı en yağ da on· rnası a ın en ırıcı ve e,.; en-

nın bahtiyar olduklarında ·karar Filv~ki 1950, yılı~da !\!illi Kil- dan biraz fazla. Bütün bu im- layısı ile de pahalı imalat de· dirici olamaz mı~ Hrle satılan 
kıldım. Yalnız şu hususu üzün- tuphanenın bır şubesi ola· k3nsızlıklar içinde, İnı;::iliz ye- mek oluyor: ihracattan fazla malzemenin yüzde doksanı ev· 
tü ile hatırlamadan gecmek rak, Namık Kemal okulunda meklerinden şikiret etmek ne kar edilemiyor. velden temizlenmiş, salçalar, 
mUmkün değil: Kendilerine hi. e.Çocuk Kütüphanesi-. ismi altın· dereceye kadar doğru olur? 3 - İngiltere son senelerde soslar hazırlanıp şi~eye kon-
tap eden eserleri bulmak ve da açılmış bir yer mevcutsa da. koloni siya~etini değiştirrw.eye muş olursa, ve erkekler de 
kendileriyle bu sahada daha burası ancak OkU) Çağ:tndaki ÇO- u nutmamak Jazım ki, U~n mecbur Oldu .• KoJOniJerjn bir yardımı her zaman \Tazife bİ· 
[azla meşgul olunmak bahtiy~r~ cukların istifadesine arzedilmiş harp seneleri müddetince çoJu muhtariyet kazandı. Di- lirlerse ... 

ufak bir salondan ibarettir. Bu İngilizler büyu··k b'ır yı'ye•ek ğerleri de artık İngilteoreye İS· Tabii İng·lt d d k ı lıQındar., ]nedeni dilnya millet· ... ~ ere e e .. yeme. 
ı salonda bulunan eser ve dergiler darlığı çektiler. lngı·lt•r•. do'rt tedi~i kadar malı bedava de· eme leri ara!iında bizim çocuklarımı- Y nın Ye pışırmenın 

1 

İ!ie memleketimizde mevcut ço- tarafı denizle çevrı·ım 1·, bı·r a- necak kadar ucuz Iivata ver· b·r z k ld -.. · l za düşen pay, onlara nazaran "' • ı e\· o u6 ... na ınanan ar 
çok azdır. cu.k yayınları ile, ilk \'e orta da. Halkın büyük bir kısmı miyorlar. ticari anlaşmalar var. Kadın mecmualarını a-

okul talebelerinin öğrenme \"C da endüstri ile uğraşıyor. Bas· yapmak istiyorlar. çın: Hemen hemen h~psinde 

ıngiltereye, kiltilphanecilik tah. araştırma ihtiyaçlarını mümkün lıca gıda maddelerinin ithal e- 4 - EJ?er bu şartlar dahi· kısa zamanda pişirilebilecek 
siline giden bir arkada§ımdan mertt:be karsılayac:ak neşri}·at· dilmesi ıazım. Harpten evvel, linde vesika kalkacak olsa, yemek tarifelerine, lezzetli bir 

oradaki çocuk kitap ve külilp· lır. Üniversite mezunu üç öğ· ticaretin serbest, müstemleke ya memlekette yiyecek stoku yemeğin, itinalı blr sofranın 
haneleri hakkında malQmat ri· retmenin münavebe ile nezareti lerin bol olduğu de\'irde, beş az olduı!:u için fiyatlar birden- aile üzerindeki iyi tesirlerine 
ca etmiştim. Bana bu hususta altında bulunan bu kütüphane kıt'anın en nadide meyva ve bire fırlayacak. \"e en lüzumlu dair yazılara rastlarsınız. ES"ki 
çok .a:eniş bila:i veren arkadaşım, okuyucularını, daha ziyade o sebzelerini: yajların, yumurta gıda maddelerini pek az insan servetlerini kaybetmiş asil 
mektubunun bir kısmında şöyle okulun Ye o scımtin çocukları ların çeşidini, dört mevsimde alabilecek, ya da daha fazla bayanlar ~atolarında gene kız· 
diyordu: teşkil ediyor. Biz tabii buna İngilterenin bütün dükkAnJa. ithalAt yapılacak ki, bu da tara yemek der.ıı;leri veriyor· 

da şükrederek şunu dileyoruz'. rında bulmak kabilmiş. Harp- biltçPde muvazene~izlik yarata lar. Bütün bu hareketler mc· 
ıBurada çocuk, en başta ele Ankara'nın v, bu··ıu··n bu··,_·u··k le beraber bunun sonu 

0
oe}- cak. Halbuki buiün ve~ikaı•a d h ft L d d alınan bir mevzudur. Ona gös- y yanın a geçen a a on ra a 

~Phirledmizin her ~emtinde. bil. mis ve uzun bir mahrumi\'et tAbi olan bütün gıda maddele- milletlerarası bir )"emek ser~i· 
terilen ihtimam her ~eyin fev. tiln kasaba ve kövlerimizde· devresi başlamış. Hemen şllnu ri halkın alabıleceği fiyatlara si at;ıldı. Yirmi iki milletin is· 
kindedir. Bu çocuklar çok baht- tfalk Kütüph::ınelerinden başka' il.1.ve etmek ıazım ki. herhal· ~atılıyor Billistisna herkes tirak ettiği sergiye, iki ~ene 
lılar .. Onlar için hazırlanmıJ hiç olmaz.~a bu çeşit birer Ço: de hiç bir millet böyle bir haftada bir lira verip bir ki· ev\·el festival münasebetiyle 
dünya kadar renkli, züzel, fay· c:uk Kütüphanesi bulftnabilse... mahrumiyet devresini tnı:iliz· Ioya yakın et, on btş kuruşa inşa edilen konser binasının 
dalı eserler var, Hem de bun- Ve çocuklarımız buralarda tada. ler kadar sükOnet, ce'-aret ve biraı tereya~ı. on iki kuruşa bir katı tahsis edilmişti. Bü· 
ları çok ucuz temin ediyorlar.• cakları okuma zevkini, zamanla hatti neş'e içinde geciremez.. bir yumıırta, on beş kuruı:a i· yük bir buz dolabı, bir gaz o-

Biz de yavrularımızı bu me. yurdun her köşe~inde yükselme- di. Bu mesele ile Mikadar ol- ki yüz elli gram $eker alabi· cağı, bir musluk, bir küçük 
sut çocuklar arasında görmek . . duğum için, o zamanın gaze. liyor. masa. bir de ı·emeklerı·n te,·· 
1 · h .. ı· !iını temenni etti~imiz küıtür cın er tur ti fedakarlığa kal· lelerini karıştırdım, ka ıınlar- bir edildiği büyük bir masa 
!anmakta hiç gecikmemeliyiz. yuvaları olacak büyük ve değer. la koııuştum: Hiçbirinde ne Bun~ar işin iktısadi cephesi. konmuştu. Yemek pişiren mü-
Bilytik inkıl3p1ar yapmış olan li kütüphanelerde kökle~tirse- bir ~iki\yet, ne bir bıkkınlık Bız gene lezzet bahsine dö messiller, memlt'ketlerinden 
Türkiye Cumhuriyeti, haklı ola· Jer. alimeti. .. Bir parçacık et için nelim. Acaba lezzetle mikdar getirdikleri Aletleri kullanmak 
rak Öğündül:ü işlerin başında Bir ınilletin ınanel'i var1ıtını 

1 
kasap dükk~nların1n önünde birbirlerine ne dereceye ka· ta serbesttiler. F:ıkat malze. 

çocuk dAvasını hPr ~·önden ele sıra bekleyen ev kadınların· dar bağlı7 Acaba İni:ilizler bi- melerin, İngiıterede vesikala· 
almakta hiç bir milletten aeri yükselten kütüphaneler. yetiştir. dan hiç biri bir gün ı,:ıkıp da: raı da ağızlarının tadını. göz- rın müsaade ettiğinden !azla 
kalmamayı şiar edinmelidir. djği nesi11erin nazarında birer •Nedi: bu çektiğimiz?• diye !erinin ze\·kinl kayhetmişler olmaması lazımdı. Çünkü ser· 

Atatürk'ün en fazla önem ver. mabet halini aldıkça, o nesille· söylenmemiş. Hiç kimse kom- mi? Bence, uzun mahrumiyet s:inin maksadı, İngiliz kadtn· 
diği mevzulardan biri, .,üphesiı rin temelleri sajlam Ve mesut şusundan fazla veya de)?işik seneleri İnıtilizleri •vasat• a, !arına -ellerindeki imktnlar 
ki kilittir dAvası idi. O, bir ko. b' k bir "tY almaya özenmemiş. hattt ·kötü• ye alıştırmış. dahilinde- yeni fikirler ver· 

ır Ultüre dayanmış olur. Bö\,'. B. k nuşmasında şöyle diyordu: ırı,:o memleketlerde vesika Harpten evvel. ne kadar ucuz mekti. 

T 'rk 1 k 1 "" le bir millet işe hit bir vakit usulünü hemen karaborsa ta- olursa olsun her lokanta ter- M.. ·11 b··ı · « u u usu anca var ı6 ını I umessı. er, o meıerıni, ya 
derin ve sağlam kültür sınırları yıkılamaı, sarsılamaz. kip eder. ngilterede karabor· temiz, pi1rıl parılmı~. Halbuki ni mutfakl::ı.nnı süslemek 
ile çevreledikten sonradır ki, ~-.İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi:mİİİİİİİİİİİİİİ~ sa hildiseleri parmakla sayıla· bugün. benim bildiğim $ehirle ve yemekleri itina ile teşhir 

cak kadar az. Hele harp için- rin hic:birinde ucuz ve temiz k d 
onun yüksek kabiliyet \'e fazı. ._ etme te a eta birbirleriyle ya - de halk karaborsacıh4ı cina· bir lokanta bulamaz"ınız. Ya • 1 
Jeti, uluslar arasında tanınır.• A y D A t h ... ı rış ~tmışlerdi. srail mutra~ı-ye veya ırsv-.&ık kadar a~ır p1halı, şık, temiz: ~:a da ucuz, nın penceresi portakal, Hin· 
Dü~yayı karanlıktan kurtaran, 1 O LiRA TAKSiTLE bir cürüm teJAkki ediyormuş. seYim~iz, pis... Garson önli· dıstan mutra~ının penceresi 

ınsanlığı kOtU düşünceler· Lord veya işçi, doktor veya nüze çatlak bir fincan 1çinde de kauçuk yaprakları ile süs· 
den uzakla.,tırıp medeniyete ka- tnılltz ipllji hastabakıcr, herkes aynı vesi· kahveyi Adeta .fırlatır; ma· lenmi$fİ. İı;;panyol1arın milll 
vu~turan şüphesiz ki okumaktır. ~Iolineı kumaşlardan birin· katarla aynı mikdarı almış, salar ya~ içinde eatal bıçaY- yemeği sayılabilecek karidl!s· 
Okuma zevki ise çocu1ta en kü- . f ve bütün bır mil1et, tor bır im lar iyi yıkan'i'lamıstır; balık li. domatesli ve zeytinli pilA-

ük 
6 cı sını işcilik tihanı başarı ile vermı·,, •azya•ı ko1·ar çorba buz gı·bı' ç yaşında aşılanmalıdır. O · l'- ıı; .11. • • vın manzarası r:efisti. Cinliler 

zevki bir kere tadan, tiryakisi ısmarlama Elb'ıse dir. h•ı 1anm•ş paıaıu. suları çeşitli """'"na et karııtıra-
01ur. Biz, bu tiryakilerle dolu, B ugün İngiltereyi iyi tanıma damlaya damlaya önünüze ge· rak bir nevi türlü pişirmişler· 
okuyan bir millet olmak bahti- 130 llRADIR. yan birisi: •Artık harp bit- lır. Ve işin tuhafı. hiç kimse dı. Cin yemeklorinin hazırlan· 

l 
)t ti. Vesı·ka".·a ne lu'·zum va··.'· şikAyet etm·z· hı·ç kı·mse· • T .. k yar ı6ına ermekte niçin diler ·' ' ... · · ması, mef-'er ur yemekleri· 

ınilletlerden geride Jcalalım? diyebilir. Halbuki vaziyf't hiç •Ben höyle pis yemek ye- :.·n hazırlanmasından da uzun 
SeUhaddin KARAKAŞLI öyle delil. insanın •klına ilk mem • de·lez. Halk •ahımı<• ·· · P"k' ı · 

Dünya yüıündeıki bütün me-- ~1 tiessesesl surermış. a ·ıs an mtime~sil· 
bakışta vesikaların lehine şu tır. !erinden biri Londrada vazife. 

den1 milletler, okumanın sağla. a.tahmudpaşa: Kapalıçarşı noktalar geliyor: Birçok e\·lerde de vaziyet Ji bir hariyecinin hanımı i-
dılı iyilikleri yıllarca, hatU kapısı yanında No. 18 1 - Yukmda soyl•diğim &i pek farklı de*il- Yemek zevki miş. Ziyafrtlerind• biltün y., 

l İİllllllill ...... 'llllllll ..... ~:..:;b~'..:..:,l:n!•i~lt~e~r!e.b:i~r,.;,zı·~!~t;.,:r:;~';:~· ..;:,:::.:.;;:;:;.~~~~~:;,...,;~,·:;,.~..!,:!!,::,:::::,;.,!~:.;,,!:!,;.!.!;l.~ asır arca evvel anlamışlar ye bu ıot yavaş yavaş ay o uyor. ır (Devamı: Sa. ff: Sü. 8 de) 
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6 V ATA N --------------------------- - 22. 11 ·1951 

( İKTİSATvE PİYASA ) ~~.::~~~] ,. OOKTOR/.AR EMLAI< 

BORS A Ticaret Odasında Amerikan 
heyeti ile toplantı 

ticaret 
yapıldı İSTANBUL BORSASININ 

21 Kasım 1952 Cuma 

Dr. EDİP BE KER - Tahlil U
boratuarı Fatih, Tramvay Du
rağı Feyzullah Ef. Sokak No. 6. 

KELEPİR SATILlK ARSA -
Kartal Maltcpesinde Gülsuyu cad 
desi üzerinde 80 metre cephesi 
olan 3000 l\-12. arsa satılıktır. Ya
nında suyu \'e elektriği olup 
manıarası fevka18dedir, metre
si pazarlıksız 4 liradır. ?.füra
caat: Beyazıt ~fimar Kemalettin 
Mahalle~i Derinkuyu Sokağı ba
şında No. 3. Ce\'at Yarar. 

PROFESYONEL LiGiN SEKiZiNCi HAFTASI 
GiYiM E YAS/ r Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Amerikan Ticaret 

Jıeyeti dün saat 15 te İstanbul Ticaret Oda!i:ında idare heyeti 
üyeleri \'e genel kcitiple bir toplantı yapmışlardır. 

Amerikan heyeti başkanı Amerikan Ticaret Bakan yardım
cısı Mr. Schneider heyetin tetkiklerindeki gayeyi anlatmıştır. 
Schneider son iki buçuk senelik devrede Amerikan sanayiinin 
Terimli bir hale geldiğini. bu itibarla Amerikan ısanayiinc mah
reç aramak maksadıyle dünyada bugünkü \'e istikbaldeki piyasa 
inceliklerini belirtmiştir. 

Toplantı geç saatlere kadar devam etmiştir. 
Amerikalılar şehrimizden Cenovaya gideceklerdir. 

l Sterlln 
.t,llıı Haııarı.ıı 

700.SO 79 ı.-
ıoo Dola r :ı so . s.o : ,o .:ıo 

100 FrlJllllJ Fra!l;ı 0.80 0.80 
100 Liret (t.80 41.80 

100 İsrltrı Fraıı.rı 64.03 6'.03 
ıoo norln '13.68.40 '13.68.40 
100 Be.lı;ika trıni'I 5.eo s.e:o 

100 Drahmi 1.878 1.876 
100 Cekoalo•ık kur. S.50 5.50 

100 İsTtO Kur. 5,,ı~.50 51.12.SO 

ESHA~I VE TAHViLAT 
% 7 FAiZLİ TAHViLLER 

RENK MAGAZASI nı unutma
yınız. Eğer i.Yi ''e ucuz giyinmek 
isterseniz. 

DAK TERZİ'de ısmarlama elbi
se, palto, trençkotlar 8-10 tak
sitle. Tel: 49267. 

GÖMLEKÇİ DANIŞ'te ısmarla· 
ma gömlek, pijama 6 taksitte. 
Beyoğlu Parmakkapı İmam So
kak 4. 

M EFEltR.IK 
ŞOFÖRLERE ~IÜJDE - A· 

mcrikan hasır döşemelerimiz 

gelmiştir. 

lfarpuççular Büyük Şişeci 

han. 13. 

Bugün G.Saray-K. Paşa, 
Adalet -Beykoz oynuyor 

Ruslara petrol 
Mukabili canlı 
Hayvan satı lacak 
Aldığımız malUmata nazaran 

Sov>-et Rusya aramızda cari ti
taret anlaşması hükümleri daire
sinde memleketimize 30 bin ton 
petrol satmak ve mukabilinde can 
lı hayvan almak teklifinde bulun 
muştur. 

Ticaret Bakanlığında incelenen 
teklif müsait karşılanmış, ancak 
Ru~ların canlı hayvan mukabilin
de petrol satacaklarına dair te
minat vermeleri şart koşulmuş
tur. 

Ruslar bu teminatı henüz ver
medikleri için müzakerelerin in
kıtaa u~radı~ı bildirilmektedir. 
GÜLYAGI İHRACATI 

Almanya 50 bin 
Litre şarap alıyor 
Şehrimizdeki ilgililere bildiril

diğine göre, mer'i Türk • Alman 
Ticaret anlaşması kontenjanın· 

dan olmak üzere federal iaşe ne
zaretince memleketimizden 50 
bin dolarlık şarap ithalatı için, 
r·üsaade ,·eritmiştir. 
YAPRAK KiTRE 
SATIŞLARI 

Pianlo cinsi yaprak kitre üze
rine 5 tonluk muamele olduğu bil 
dirilmektedir. 

Yaprak kitre kilosu 400 ku
ruştur. 

KEÇİKILI SATIŞLARI 
Anadoluda tela imalatında 

kullanılmak üzere şehrimiz piya
sasından 4 bin kilogram keci kılı 
so.tışı yapılmıştır. 

Jialen Trakya ve Çanakkale 
Alınan haberlere nazaran Gfil- keçikıllarının kilosu 230 - 250 

yalı rekoltesinin yarısı ihraç e- kuruştan muamele görmektedir. 
dilmiştır. İhracat bilhassa İngil- UZÜM FİYATLARI 
tere ve Fransaya yapılmaktadır. DLŞÜYOR 
Önümüı.dekl günlerde Almanya Ege bölgesinden pıyasamıza 

ya da bir miktar gillyağı gönde- gelen haberlere nazaran üzüm 
rileceği bildirilmektedir. piyllsasında durgunluk artmıştır. 
TAHVİL FİYATLARI 9 numara üzümler 54 kuruşa ka-

Dün kambiyo borsasında mu- dar düşmüştür. 
amele gören tah\'illerin kapanıs Ü'züm mahsulünün yarısı ih
iiyatları aşağıda gösterilmiştir: raç edılmiş olmakla beraber dıı 

<;;. 4,5 faizli 994 İstikrazı L piyasalardan artık hic bir talep 
104. liradan gelmediğinden piy~sada ağır bir 

% 5 faizli 941 D.D.Y. lkraml- hava görülmektedir. 
yeli V. 113.50 liradan. 951 istik- Üzümcüler ihracata prim ve
razı 107.50 liradan, Ziraat Ban- rilmcsi itin Ankaraya giderek 
kası ıır. 103.30 liradan, lV. Başbakanla göruşmüşlcr, fakat 
103.20 liradan. müsbet bir cevap alamamışlar-

Şark Değirmenleri 26.50 lira- dır. 
dan muamele görmüştür. SA DE VAG 
MUHTELiF nIEnILEKETLER- FiYATLARI 
DE TOPTAN EŞYA .. Dıy~rbakır yağlarının istihsal 
İNDEKSLERİ bolgesınde tekrar yükselmeğe baş 

Birleşmiş Milletler teşkilatı 
tarafından yapılan neşriyata gö. 
re muhtelif memleketlerde toıı
tan eşya iiyaUan 948 yılından 
!'52 ·yılına kadar geçen dört sene 
zarfında, sadece ~'ilipinlerde dÜ§· 
müştür düşü~ nisbcti yüzde on
dur. 

Jadı ğ ı bildirilmektedir. 
Ari rş nisbeti 15 • 20 kuruı 

arasındadır. Ya~lar a~it derece
sine göre 530 - 585 kuruşa mua
mele görmektedir. 

Şehrimiz piyasasında ise Di
yarbakır yağları 595, Siverek 
650 • 660, Urfalar ise 600 • 700 
kuruştan muamele görmektedir. 

Trabzon yağları 500 • 515 ku
ru~tur. 

--0-

Sıvas - Erıurtım l :ll.25 
Siva& - Erıurum !: ·7 ~::.::s 

ı!ltl Dettıir70Jıı 1 :2 3.SO 
191 2 Derı:ıln olu ıt :ı.10 

Milli Y~·lafaa ili : ı ~o 
lı ıW ~fıidafaa I :: 1.10 
Milli J.f ıldalaa ır ::t.80 
)I ıUI )f il.dafaa iti : s.ıo 

)f illt lludafaa IV :'.:l.35 
Ziraa t Ban.hu l ~2 . 30 

1952 Ziraat B. it 11 3.00 

% 6 FAiZLİ TAHVİLLER 
l!Ul D. Tol ı.ı. , .1 113.:'.:0 
Kallanm a r 113.30 
Kalluınna It 1J3.30 
K&Jlı.ııma Itr 113.30 
1915 İıtibau 1 11 3.8 0 
1918 İılikrıu 11 1 t:J.20 
19i0 İalikra.ıt 112.:ıo 

% 5 FAİZLİ T AHVILLER 
Er•ınl 25.00 
İkrıı:nlnll 1938 :::ı . 7.; 
1krami1f' li. ) r. ~r ...ıataa zı.20 
1krami]'tll tlll D.Yolu. V ltJ.15 
ıo:;ı Tahvili Jı)7 . 50 

11 ~~ 7. !"&at n 11r 1oa.30 
1 052 Z i !ıa· t· lV 103.2 0 

!'4,5 FAİZLİ TAHviLLER 
1 ~ .t3 T h• l Ot.00 

BANKA HİSSELERi 
lt:erkPı Dın.lr: 

11 Darıkı5t N. 
Yarı Krt"il B. 
T. Ticaret B. 

Anlan Çımmtn 

~a r\: De ını:ıclerl 
Osmanlı n . 
Obllps,·on Ar '1 
t;O 60 his!• An.J, 

:: l:J .00 
85.90 
l . . oo 
"; IO 

113.00 
~~..:.o 

fi6 00 
110 00 

e:.oo 
PARİS BORSASI 

ALTIN FİATI 
( 1) Kılo lltın 4 ~o.orıo rn. 
( 6 ) Dnlar 393 FR. 

SERBEST PİYASADA 
DÖVİZLEP. 

Stıtlin Londnn 
Sterlin tfıloti t 

Dolar ,r!Jır 
Dola r efekt.i l 

ı~:::o ı ıo 

ı 1!!0 11 o 
4 ı:; ı ' "::: 
4 6:1 4'13 

Dolar ~. 'r. 4. b8 4 fı 0 

İn'it;r• Fr. llô ı ıo 

BORSA HARİCi ALTIN 
FİATLARI 

f'ıuı::ıh•rb'•\ 
Rf1ıt 

ıı ' ~azı 
I!ıııı!I 

Gul<ien Hollatı.da 

1nriliı li ran 
1ııır illl Yıktorra 

fi; !) so ıo.eo 

4800 ti.10 
l "'." O Al ıo 

ıı.::o .11 ""a 
3'1.1!) 81>."'0 
301)1') ·110 
J .:.; '3 .'27 

51 DO '; Z.00 
s ı.so aı.fül 

Xarıotron .ı o.so 4.l).i5 
D. Hoı"~ 41.ıO tt.'~O 

t....ıı:r• l'ranı-ı 41.00 ,1.'!.?S 

KÜLÇE ALTIN FİATLARI 
DeiU a S90 5~ 1 

- --tt:ı. tf ·ltt,-M.'413VZfA 
SEYHAN NAKLİYAT Ll~ıt. 
TED Galata ambarı: Tel: 41641 
Sirkeci ambarı: Tel: 24180. -

YERALTI SU araştırmaları ar
teziyen kuyu sondaj işleri. Pos
ta Kutusu 3025. 

9 YIL ÖNCE Adanada doğan 
Seyhan Ambarı bugün 9 şube, 
30 acentası ile memleket nakli
yat hizmetindedir. 

iTiMAT ~IAGAZASINDA her 
nevi inşaat malzemesi boya, 
çam bulunur. Valdeçeşme No. 
49 Taksim. 

TAKSİTLE SATI 
TAKSiTLE otomatik garantili 
İngiliz pikapları satilır. Selvelli 
B. Oğlu Tünelbaş ı Galipdede 
23. 

iTiMAT ~IAGAZASINDAN oto 
sahiplerine müjde mikalı kırıl
maz oto camları takılır. Tel: 
83564. 

SATll.IK ES Yııf 
TAKSİTLE KARYOLA TAKI· 50 KiLO pomat veya boya ka-
1'11 - Yorgan verilir. izzet E- rıştıran melanjör satılıktır. Te
yüpoğlu, Çarııkapı Işıklı ilan 7. lcfon: 22217. 

36- 37 nd lkumlJ<' Ederi / , 
.\ 
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BU ÇEKiLi Ş E 

3 Bahçeli Ev 
\ 1 

TAHSiS EDlLMIŞTIR. 

A)Tt.ca 43.SOO lira lulannJa para ilrcunİ)·c:leri 

Buhmııdı ıçhnaiımı fit u tSO tinlılc bıı Wımıl 
H..ı. ~. ı.ıw.w d<M7111ll 

Tiiı·kiye İŞ Bankası 

Müteahhidler, İnşaatçılar 
Türk normuna uygun ithal Çimentosu, fayans çini, 

meşe parke tahtası; halis tutkal. 
İlk el, toptan sa lış, 111üsaid fiallar 

\ 
' 

Pro!csyonel lig karşılaşmala
rına bugün ve yarın üç sahada 
devam edilecektir. 

Bugünkü maçlar Dolmabahçe 
stadında Oıılatasaray • Kasım
paşa, Şeref stadında Adalet 
Beykoz karşılaşacaklardır. 

Galatasaray - Kasımpa~a 
Bugün saat 14.30 da yapıla

cak Kasımpaşa - Galatasaray 
karşılaşması, yarınki Fener -
Vera maçından sonra haftanın 
en mühim maçıdır. Hele geçen 
hafta Kasımpaşa Vefayı 3 - 2 
yendikten sonra, bugünkü ma
ı;ın ehemmiyeti daha artmış 
bulunmaktadır. 
Kasımpaşa bu devre çıkardı

ğı maçlarla ihmal edilmez bir 
kuvvet halindedir, Çok canlı ve 
harcketll bir tempoya sahip
tir. Bugün de Galatasarayın 
karşısında bütün gayretini or
taya koyarak kazanmak için oy
nayacaktır. 

Galatasaraya gelince, Kasım
paşaya nazaran bir üstünlüğe 
sahip bulunmakla beraber, çok 
temkinli olması 13.zımdır. Düne 
kadar dolaşan rivayetlere göre, 
bugünkü nlaçta Turgay ve Re
ha oynayamıyacaklardır. Eğer 
bu rivayetler tahakkuk edor 
de, san - kırmızılılar sahaya 
bu ikı elemandan mahrum bir 
şekilde çıkprlarsa, oyunu ga
lip bitirmeleri pek öyle kolay 
olmayacaktır. Kasırnpaşa için 
böyle ck,ik kadrolu bir Ga
latasaray takımıyle karşılaş
mak hayli mühim avantajdır. 

Bütün bunlara rağmen Gala
tasaray temkinli \'C neticeli bir 
oyun çıkarın;a maçı kazanabi
lır. Jı~akat aksak ve beceriksiz 
bir tempo tutturursa, alacağı 
netice Vefanınkinden farklı ol
maz. 

Şurası muhakkak ki maç 
başlan ıona kadar çekişmeli ve 

Galatasaray yakında 

İzmire g idecek 
lımir. 21 (Anka} - lzmir 

Yüksrk Ekonomi ve Ticaret O 
kulu Talebe Derneği. Galatasa 
ray Spor Klübü ile bir anlaş· 
m:ı yapmıştır. Bu anlaşmaya 
göre, Galatasaray, yakında İz
mirc gelerek Dernek menfaa
tine birkaç maç yapacaktır. 

sıkı bir cereyan takip edecek
tir. 

Adalet - Beykoz 
Günün ik inci maçı, gene sa

at 14.30 da yapılacak olan Ada
let - Beykoz karşılaşmasıdır. 

Bu maç da hayli enteresan
dır ve çekişmeli olacaktır. Ada 
lct, Beykoza nazaran daha der-

Greko - Romen 
Seçmeleri bugün 

Ankara, İstanbul. E~kişchir, 
Kocaeli ve İzmir bölgeleri ara
sındaki Greko - Romen müsa
bakaları bugün saat 14 de Spor 
ve Sergi Saray ında başlayacak! 
tır. 

Yarın~i voleybol final 
maçı 

Yarın saat 12.30 da Galata
saray lokalinde Fenerbahçc -
Kadıköy Gençler arasında vo
leybol finali yapılacaktır. 

Antakya'da yüzme 

havuzu kuruluyor 
Antakya, 21 (T.H.A.} - Be· 

den Terbiye~i Bölge başkanlığı 
Antakyada modern bir yüzme 
havuzu yaptırmaya karar ver
miştir. 

Bu işle meşgul olacak ko
misyon kurulmuş olup, çalıs
malarına başlamıştır. 

Yüzme havuzu, Belediye Par 
kının münasip bir yerinde ku 
rulacaktır. 

Bugün ve yarın yapıla

cak 1 ve il nci küme 

basketbol maçlorı 
Bugün İ. T. Ü. salonunda 1 

ve II nci küme basketbol maç
ları yapılacaktır. 13 le Tünel
spor - Anadoluh isar, 14.40 da 
Denizgücü • Paşabahçc, 15.50 
de Sultantepe - Yeşildirck, 17 
de istanbulspor - Galatasaray 
karşılaşacaktır. 
Yarın da gene ayni salonda 

9.30 da Karagilcü - Gedikpaıa, 
10.40 da Modaspor - Darüışa · 
fakat, 11.50 de Fencrbahçe -
Beyoğl u. 13 te Vefa - Kurtuluş 
oynadklardır. 

Buna mukabil, ltalyada yüzde 
S Türkiyede yüzde 6, İsviçre<le 
)'ilzde 7, Birleşik Amerikada yüz 
de 11, Guatamalada yüzde 19. 
Belçikada yüzde 23, Mısırda yüz 
de 23, Almanyada yüzde 24, liin 
distanda yüzde 25 Kanadada yüz 
de 26, Lübnanda yüzde 26 Kosta 
• Rikada yüzde 27, Holandada 
yüzde 46, Fransada yuzde 52, 
lngilterede ytizde 53, Danimarka
da yüzde 5~. Tunusta yüzde 160, 
J aponyada yüzde 180 yükselmiş
tir, 

0ış memleketlerden 
Gelen teklifler 

Otto Czabaun 
Korbach / Haldaclı: 
o t. Str. Zf HOSRn 
AL~IANYA 

ıt~luiko 600 6(•:; 
sıandarı ':-8 15~') 

Terıı cınoo n ... )" ~" .s~9 

ALTIN BEŞİBİRLİKLER 
=I Dünyada neler oluyor ? 1= YAKlfBAL T. A. Ş. 

İstanbul, Balıkhane Sok. 20. 
Telgı af: Yakubal - İstanbul. Telefon: 23865. 

YAPAGI PİYASASI 
HAREKETLİ 

lliwısucat eskperl olup mem. 
lekctimiıdeki tanınmış mensu. 
cat müesseselerinde teknisyen 
olarak çalışmak isliyor. 

Cnmhurffe' 
B~at 
Rept :t~atl 
nam.il 
.&ili 

1011; rıo :oo.oo 
36 -:.oo 865.00 
810.00 115.00 

~-1 8.00 ~,0,00 

~9 3.00 ~O ."i.00 

Vah.it :!03.00 :!33.00 

D. n. A. .AJann 

IPAN 
İngiliz Ana Kraliçesi 

yemek sergisinde 
Şehrimizden İzmire tekrar 40 

ton yapağı sevkedilmiştir. Yapa
lı piyasasındaki hararetli durum 
devam etmektedir. Amerikadan 
da yapağılarımıza talepler gel
rrıektedir. 

Hellux 
Zt. Brandestr c H 
Hannover- L~IANYA 
Dahili ve harici elektrik tesi

atına ait malzeme ihraç etmek 
istemektedir. 

yum, teneke ve sun'! çamdan ma 
mOI levhalar, izole borular (e
lektrik. posta, telgra.! idareha
nelerinde kullanılır) ihraç et
mek üzere ilQ:ililerlc temas et
mek istiyor. 

• Dişlerin klrlerln l temizler 
• inci gibi parlatır 
• Aaza ho• bir tad ve lôtll bir koku 

temin etmekle 

Londra'da havagazı şirketi bil-ı ye varmıştır: Bugünkü dini bil· 
yük bir yemek pişirme sergisi kümler Adem ve Havvanın nes. 
açmıştır. Sergiye yirmi millet ı linden gelen yer yüzündeki in. 
;ştirak etmi);llir. Bunların ara- sanlar içindir ... Gezici yıldızlar
sında Fransızlar ela vardır. daki insanlar Adem Ve llavva-

nın nesli nden olma~ıkl arı için 
bunlar dini vecibeleri yerine ge. 
tirmekle mUkellcE değildirler ve 
bundan dolay ı suçlu sayılmıya. 
caklard ı r. 

Trakya yapağıları 280 • 285, 
Anadolu malları 245-250, Tabak 
beyaz malları 300-325 kuruş ara
sında muamele görmektedir. 

--o-

ihracat durumu 

Josef Metka 
N'cubauıasse 64., 
Vienna-AVl:STLRYA 
Türkiyeye kütük halinde ve 

bilhassa işlenmiş hazır tahta ve 
her çeşit tahta sandık, alümin-

Ramen Dauner Costa 
Pelaya, 60 
Bareelona-İSPANYA 
Pamuk ihraç eden firmalarla 

temas etmek isUyor. 

20 kasım perşembe ,eünü Tica
ret Odasından F. O. B. 1.030.074 
lira değerinde 41 menıe şehadet 

Ticaı•et ve Zalıiı•e Boı•sası 
namesi alınmıştır. 21111/1952 

Bu arada Almanyaya 2100 B~ğday sert dokmc (lüks} Kilosu 33 
lira değerinde 500 kilogram siga- Bu~day sert dokme , 32 
la yağı , 38127 lira değerinde Buğday yumuıak dökme • 29.50 -
61 75 kg. tiftık. 9297 lira değe- Çavdar dökme , 24 
r inde 592 adet lületaşından pipo; Kuşyemi çuvallı , 28 
Birleşik Amcrikaya 5586 lira Mercimek kırmızı kabuklu • • 37.50 

!değerinde 1995 kg. liikerdfa, 2436 Mercimek yeşıl , , 50 
ıra değerinde 2 ton asulye. Fa utya yumuşak çalı 53.80 

47994 lira değerinde 27,304 kg. Fasulya tombul , , 51 
mayi yumurta, 1875 lira değe· Soya , 50 
r :nde 2500 kg. mercimek, 3682 Su.sam • 106 
11Jirad değerinde 4970 kg. kabak çe Keton tohumu , , 59 
· r e•i; • Ayçiçeği tohumu dokme 34.62 

34.25 

53 

53 
107.50 

61 

Avusturyaya 12300 lira değe- Ycrfıstığı kabuklu • 87 
rinde 20 ton fasulie 23940 lira Fındık iç tombul , 195 l!J6 
de#crinde 150 ton hurda demir; Ln 79/81 rand. 72 ki. çuvalı 2613 - 4000 

Danimarkaya 1970 lira değe- lin 65/75 rand. 72 ki . 3250 - 2375 
rinde 960 kg. iç fındık; Razmol , 16.50 _ 18.50 

Fransaya 1049~ lira değerinde Kopek , H.50 

HAFTANIN BÜYÜK MÜZAYEDESİ 
lng:iliz ve Fran~-.ız ınalı c~ya müzayedesi Bayan Nelly 

Griscti'!e ait harika eşya müzayede.si 23 kasım 1932 pazar 
günü saat 10 da Taksim Talimhane Topçular Cad. 3 No. 
lu Şahane Apartmanın 4. No. lu d:liresinde İngiliz ma· 
lı mağun ağacı Stil Direktuar 11 parçadan ibaret harika 
yemek oda takımı, Erar ağacından ~l ari Antuanet sti l inde 
Paris n101ı O parçadan ibaret cn1salsız yatak oda takıınt, 

Stil Louis XVl Paris malı tckn1ili oyn1a üstleri Brokar 
kaplı 7 parçadan ibaret sa lon takımı, güınüş sofra takını
ları, gumüş pay tabakları, üstü ınarokcn kaplı yazıhane, 
koltuklar, biblo kollck~iyonu, orijinal imzalı, tablolar 
12 kişilik kon1ple sofra takımı, antre takımı. 12 kişilik 16 
parçadan ibaret Kri.stor çatal , bıçak takımı. İsfahan, Teb
riz. Keşan haJı ve seccadeler, 

PORTAKAL 

Azimet Münasebetiyle Mecburi Salış 
305 kg. bağırsak. Pirine Boı·iıbat • 99 

İsveçe 11209 lira degerindc Beyaz P<".)'nir tam yağlı teneke 36eıo Bayan :"ıtoiı Ra!aile ait Cevkal5.de eşya ve saire müza-
400 kg. bağırsak. Beyaz peynir yağlı .. 3400 yedesi. Yarınki pazar gilnü saat 10 da Şişlide Tramvayın 

i sviçreye 20 bin lira deı!erin· Pamukyağı rafine tenekeli • 167 _ 170 tam hastahane durağında 282 No. lu Brllas Apartımanın 4 
de 790 kg. bağırsak, 13252 !ıra Pamukyağı rafine çıplak , 165 numaralı dairesinde mevcut ve Bayan ~loiz Rafailc ait haki· 
değeri nde 849 kg. halı. Ketenyağı TLirk tenekclı , 178 kalen kıymetli eıya. aç ı k nrttırma lle satılacaktır. 

İngiltere kraliç-csinin annesi 
geçen hafta 5ergiyi gezniiş, 
Fran:;ızların kısmı ile bilhassa 
alakadar olmuştur. Anne krali
çe burada pişirilen yemeklerden 
ıiçünü pek bc&cnmiş, bunların 
reı;etclrrini 3lmıştır. Üç yeme
j:!in biri t:ı:skcbabına benziyen et, 
biri bir e:atoduı 

Kız socuğa hasret 
çekenler 

İngiltere'nin Sussex eyaletin
de Chichester civarında Boshan 
ailesi adında bir :ıile oturmak
tadır . .Bu ailenin hustısiyeli kız 
çocugu olmamasıdır. Doğan ço. 
cuklann hep.si erkeklir. 
Ge~cn hafla bu aileden yüz. 

başı Hugh'un ikiz erkek çocuğu 
doğmuştur. Yüzbaşının bundan 
başka üç erkek çocuğu vardı. 
Bu defa bir kız doiar ümidiyle 
heyecanla beklemiş, fakat ikiz 
oğlan do~duğunu haber almıştır. 

Yüzbaşının karde lerinin ço
cukları da erkektir. YekOnu yir. 
miyc yaklaşan bu çocuklar ara
sında bh,: tek kız yoktur. 

Dikkate şayan nokta )'ÜZba· 
şının bütün kardeşlerinin, ba
basının kardeşlerinin de hep er. 
kek olmasıdır. Dört kuşaktan 
beri bu ailede kız çocuk doğ. 

1 

mamıştır. 

Yıldızlardaki insanlar 
i talyaya 65594 lira değerinde Tiftik iyi standart .. 500 l\.l eşhur Vrassiç Fabrikasının n1annılıitından ,gayet zen 

364 sandık yumurta, 58036 lira Tiftik anamal' • 
440 

_ 
475 

~in ve 18 parçalı bit· yemek oda takınu. Yine Virassiç l lavadakı gezici yıldızlarda in-
değerinde 16 ton ipek döküntüsü Tiflık nat:..irel • 

475 
mamulatından Frenolivye ve gül k:ıplamalı emsalsiz Şi!on .. an var mıdır? ... Bu mesele hc-

13200 lira de~erinde 23 ton pa- Turyağı • 
195 

yeli 8 parçalı gayet zen~in bir yatak oda takımı, altın yal- nüz halledilernen1iştlr. Fakat biL 
çavra 6580 lira değerinde 260 Yapağı Trakya kırkım ~ 

250 
dızlı Ye iki hasırlı büyük berjerlcri dahi ha\'i h<irika bir ha~sa ~fcrih'te ~nlı mahlfıklar 

ton fiğ; Yapağı Anadolu kırkım , 
225 

salon takımı. Meşhu r ~tacar Ressam D. Ghika'nın iki ya~· bulunduğunu iddia edenler son 
Suriycye 7840 lira değerinde Tiftık deri 

365 
lıboya tablosu. Ve diğer tablolar hakiki Francez marketri zamanlarda çoğalmıştır. Roma-

10 ton kabak çekirde~i. ~fanda derisi yaş 
122 

si salon masası. Bronzlu BahU ve etajer, Saks saat şam- da çıkan Civilta Cattolica dergi-
Yugoslavyaya 569.560 lira de- Sı~ır derisi yaş 

131 
dan takımı \'e heykeller. Sevr büyük bir bol ve vazolar si bu münasebetle bir makale 

t erinde 1556 ton buğday Sığır derisi salamura kasap • 
155 210 Paris mamul&tı mineli bronz avize \'C aplikleri; hayli gü- neşrederek I\ferih'te insan var-

1runani.stana 6825 lira d('ğerin Koyun derisi tuzlu kuru kasap • 
150 171 zel ve tek elbise dolapları; gayet ~evimli \'e temiz bir genç sa bunların dini vecibelerini na. 

de 50 sand ık yumurta. 4296 lira Koyun derisi yaş • 
261 412 

kız odası. Singer dikiş makinesi: Por t l\.Ianto ve pek, pek· sıl yerine getireceklerini tetkik 
değerinde 1227 kg_ pastırma, Kuzu derisi yaş • 236 333 çok diğer ev eşyaları, cmsal'iiı bir gümüş semaver ve hay- 1 etmiştir, 
M280 lira değerinde yüz ton Koyun derisi hava kurusu kasap ,. 230 lı ~ümtiş parçalar. Anadolu \'e İ ran halıları. ~fakalenın muharriri uzun de. 
aer cimek ihraç edilmiştir. ı..;;;.;;;;.;;,;;..;;.;;;.;;;;,.;;;..;.;..;;.;;,;;;;.;;.;...;;;.;.. ___ .;;.;..;.. ______ ~ iiıl ... ~luamelcyl yapan: A. Babikyan - Tel: 41221. - lıllcr saydıklan sonra ;u netice-

Mısır Libya'ya askeri 

heyet gönderecekmiş 

Libya krilı i dris Elsünu.si, 
Mısır hükumet başkanı Muham· 
met Necibin davetini kabul ede
rek bu &l-ln sonuna doğru Mı
sırı ziyaret edecektir. !\-fısır ga
zetelerinin haber aldığına göre 
bu münasebet1e ~Iısırın Libyaya 
bir askeri heyet göndermesi ve 
mali yard ı mda bulunması görü· 
şüleeek im iş. rtfıs ı r bu suretle 
Libyada İngiltercn i n yer ini ala· 
cakmış. 

Japonya'da bir rüşvet 

dôvası 

Eski Ja:ı,oıl Maliye Bakanı 
Kurusu bi r rüşvet suçundan do
l ayı 18 ay hapse ve üç buçuk 
milyon yen para cezası vermeğe 
mahkıim edilmiştir. Eski Bakan 
ve el lı kadar iş adamı 2. 700.000 
yen rüsvet almakla itham edil
mişti. Dört sene evvel ortaya 
çıkan bu mesele Ashida hükO· 
metinin düşmesine sebep olmu ş· 
tu. 

~tuh akeme üç sene beş ay sür. 
müştilr. Çok uıun olan kararın 
okunmas ı dokuz gün sürmüştür. ı 
Eski Bakandan başka dört kişi. 
on ay hapse mahkOm edilmi:ı:ı 
takat bun l arın cezalar ı tecil 
edilmi~tir. 

1000 senelik beş altın 
Eski Kahire ııehrinde bir te

mel kazılırkeon dört ic::çi beş al· 
tın bulmuştur . . \ !tınlar bin se· 
neliktir. Polis hldiseyi haber 
alınca işçileri yakallmı $ tır. İ.şçi. 
ler altınları küçük bir para mu
kabilinde satmışlard1. Bunları 

' 

li toplu ve daha göz doldurucu 
bir \'aziyettedir. Fakat bu avan
tajlar maçı kazanmak için kA
fi değildir. Çünkü Adaletin 
karşısında enerjik ve gayretli 
futbol oynaınasını bilen bir ta
kım vardır. Bu enerji ve gayret 
de Beykoz için birer avantaj 
olarak kabul edilebilir. 

Bülent Eken 
Yurda dönüyor 

?ıfilli takımın eski santrhafı 
Galatasaraylı Bülent Eken bu· 
günlerqe yurda dönecektir. 

İki s'bnedenberi İtalyada oy
na;·an Bülent, son zama nlarda 
Fransadan aldığı tekli fleri tat· 
min edici bulmamış ve yurda 
dönmeğe karar verm i ştir. 

Bülendin gelecek haftaki Fe
nerbahc;e - Galatasaray maçın

da Galatasaray takımındaki ye
rini a l aca~ı da kuvvetle söY· 
ı~·nrnektedir. 

Bugün yapılacak basket· 
bol teşvik müsabakaları 

Bugün Galatasaray lokalinde 
yapılacak basketbol gençlik tur 
nuvasının programı a~ağıda· 
dır : 

13 Galatasaray - Beyoğlu, 
14.15 Darüşşafaka • İ. Spor. 
15 Kurtu l uş - Cihangir, 15.45 
Hilal . Kadıköy, 16.30 Moda· 
spor - Karagilcü, 17.15 Deniz· 
gücü • Şişli, 18 Vefa • Altın

ordu. 
\yarın saat 9.30 dan i tibaren 

gene Galatasarj y klübünde bu
gün yapılan müsabakaların ga .. 
tipleri karşıl ar;sacaklardır. 

lzmir karma takımı ile 

Atina karması iki maç 
yapacak 

lzmir, 21 (Anka} - lzmir 
FutDoı Karma Takımı, Atin• 
karması ile biri şehrimizde, di 
ğeri Atinada olmak üzere mil· 
tekabil iki maç yapacaktır. 

Buna ait statü. Futbol Ajan 
lığınca bugünlerde Yunan Fut 
bol Federasyonuna bildirile· 
cektir. 

Londra mektupları 

Beynelmilel yemek 
sergisine Türkiye 
iştirak etmedi 

( Başı 5 lncidt) 
mekleri kendi pişirirmiş. tnc-l 
lizler basit fakat nefis balı~ 
yemekleri hazırlamışlardı. 

ingilterede akşamüstü çaY1 

da çok mühim sayı ldığı iç ~ rı 
İ ngilizler aynı zamanda çeşıt• 
li pasta larla süslü bir çay ııı•· 
sası hazırl amışlardı. Zaten . t~ 
~Bizler müsabakada biri n cıh' 
ği pek az bir farkla Fran sıt 
lara verdiler. 1 Yunanlıların etli yaprak d~l 
ması çok takdir edildi. E:t 
yaprak dolması dedim de .~rı 
ne hatırıma geldi. O çe şıl 
yemekleri, ve onlar ı teşhi r ~ 
den mümessillerin ifliharııt 
görünce, insanın aklına tıt" 
men Türk yemekleri geliyor• 
Oof:rusu sergide gözümüz s~ 
vimli bir Türk mutfağını. b11' 
tep!ii börek yahut bir tabB t 
dolmayı aradı. Sergi o kad• 
alftka ~ördü. hakkında o l<~' 
dar çok neşriyat yapıl dı ~~ 
eğer rştiriik edebilseydik h•., 
~ımı.zda iyi bir propa ~and~ ~l 
sılesı de olurdu. Belk i TUrr
yeden ekip göndermek ıor :ı 
lurdu. Fakat acaba burad• 11 
Türk kolonisinden de ki mse btı 
tirAk edemez miydi? Hem ı
suretle İngilizlere iyi ve Jt t• 
zetli yemek pişirmeyi öğrt 1, 
meltte bizim de ufak bir pa.Y 
mız olurdu! 

Canan US~!~ 

Ne J&tersenl• 111 
< Wh aı You ~'/~fil 
Komedi 2 sol , 
fıııııı: W , Sb•• 

ı• •nr• Ce•ireo : (Jf' 
6 b~r 

rınn Bnrla n • • 
•• ıı:o,-ın : tJ rı hfl _,,,, 

ı•• 
t:rtn~rul Franııs caf' 

!eri müddıtıoc• jll ... 
Qı "' Cu ıııri•n baıı). a hıra ıııı· 

ııaı tam 21,tS de Cnma. Paıar ., 1 ı 
tı"ı a••t tıtf ı ı O da Teolffon 40-

-~ 
. ı ı ır 

satın alan kimseden ı:rrı 3 

mıştır. tı•· 
Beş altın bulunan ~·er ınt.lad• 

f3z1 altına alınmıştır. Bu!·erıi 
esa&lı bir kazı yapılacnktır. \ 

3
p 

paralar \'e eserler buluna' 
ümit edıliyor. 
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Yeııi radyo 
istasyonları 

Oiinkü gazetelerde hukQmetin dört yeni rad:ro istasyonu kur 
mala karar veni.iline dair bir haber ~ardı. \'ant Dlyarbı

kır, Çanakkale, Aydındı kurulacak olan bu J!ltasyonlınn bil
hıs!a o havali} i ıllkalındıran nec;;riyat yapacaktan bildirllt
~·ordu Haberin umumt memnunlukla 1'.a~ılanacağına şüphe 
Yoktur. Her memlekette bütün dünyaya hitan eden ku\."\'etll 
birkaç buyük radyo l.stısyonundan ba~ka mllteaddit küçük is
tasyonlar ,-ardır. Bunlar mahalli me\.-zulan ele alırlar, o ba
lali halkının ze\:klne uygun ne~riyat )·aparlar. Bizde bu ıu
l'Ptle (alı~an radyo lsta!lyonu yoktur ve bu büyük bir noksan
dır. i\lahallt ne~rlyat yapan radyo i~tagyonlan o havali halkına 
t•k lavdalı oldutu gibi diler büyük istasyonlan da bir takım 
Ytikltrd•n, bu lstuyonlann yayuılannı takip edenleri kondl
ltrlni alikalandırmayan mt\<-ıular dinlemekten kurtanr. Bu 
da ayn bir klrdır. 

Yfnl radyo istaı~·onlannı kurarken göıönünde tutulması 
l~uın gelen nokta bunların seslerlnl müminin oldulu kadar 
lyf duyurabtlmesl ,., ucuza mal edHmesidir. Gerek Ankara, 
l•rrk İstanbul radyoları için milyonlar sarfedllmlıtır. Buna 
raınıen bu radyolınn ne~riyatını her taraftan dinlemek müm
lıün d•lildlr. ~lesell htanbul radyosu Ankarada adamakıllı 
duvuıamaı. Halbuki Teknik Cnlvenltenln blrkar bin lira sar
rı~Je vücuda getirdlj,l radyo iıta~yonunun yay1nlann1 memle
ke-tin buytik hl~ kıımı ta'kl!ı rdebillyor. Birkaç sene t\-v~l, 
İıı;tanbul radvosu henüz ('ahşmağa başlamadı(ı bir sırada, mu
hhn hlr futb~l matını Ankaranın. Teknik Üniversite radyosun
dan takip ettlllnl hatırlı,oruı. İıtanbul radyosunun du~I~· 
htadıgından bahsedince •İstanbul radyosu mahallidir, bulun 
ln•mleket için de&Udlr.o cevabı ,·eriliyor. İstanbul radyosu 
tllahalli J"e o kadar büyUk binaya, muazzam tesisata, sekiz on 
lllilyon lira sarfına ne lüzum vardı? Değilse yayınlan neden 
Yllrdun, uıak degll, yakın ko~elerlnden blle duyulmuyor~ 

Yeni radyo lıtasyonlannı kurarken bu gibi yanlışlıklara 
D!eydan vermemell)iz. Unutmayalım ki İstanbul radyosu için 
ftıilyonlar urfettlilmlz sırada bulun dıinyaya hitan etmek 
llıete kurulan Atlnı radyosu hertürlü teslsatiyle 500 bln llraya 
"1al olmuıtu. 

Enlı Tahsin Til 

Altı ay sonra yurtta seçimler yapılacak 
. ( Bap ı incide) mektir. Sizleri mildalaa ederek 

•ırıh:. sizler adına haykırıyorum, Turk 
Siyasi emniyetin mevcut ol- milleti müt.~assıp .değ~l~ir. ~ork 

lrıtdıtı, fikir ve basın hürriye. mayınız, Turk mıllet~n.ın sı~ast 
İitıin yaşamadığı iklimlerde a- h_a~l~rı~ı gasb~tm~k. ıçı.n ~a.ıma 
~tlet müessesesinin vatandaş dını ırtıca tchlıkesı ılerı sürüle· 
~ak ve hürriyetleri~i koruyacak gelmiştir... . 
e ll'lemlekettc adaleti tesis e- ·Eskiye rucll asla varıl olamaz• 

d•bilocek bir şekilde işlcycbil· Onlara göre bu memlekette 
lllesi muhaldir. Bu hakikatin en bir avuç in~an vardır. Bu mil· 
a~,k delili vatanın şurasında. nevverlcr ileri hamleler tarafla 
hı.ırasında 'adaletin "'Özönünde rı ve inkılApçı insanlardır. _Bu
lıı.ıııı vicdan huzurunda Ufile· na mukabil bütün sizler mi.ite. 
~rıe vatandaşın kur~una dizil- assıps~nız, .. ileri hamle ve. hare
tı:ıesi, İstanbul gibi yegAne bil· k~tlerı,n. du~ma_nısınız. 1rtıca ~e 
>lık şehrimizin tam ortasında ta şındcsınız. ılc_rı~·e do~ru ne }I· 

~tlukıar kurulmasıdır. o de- pılmış~a he~.sı nı k~pa~ıp at.ac~k
ll'lerde yalnız siyası emniyet ~anız. ~u, Turk ~ıll~tın.e .ı(tıra 

4-tıı, hatt! can emniyell dahi etmektır. Eğer ııı ılerı bır ce· 
)oktu. Siyasi emniyeti. ,.8 can miyet olmasaydınız hiç bir kim
~ll!ıl\iletinin bu derecelerde bu· ıe bugün inkıl.ip denen ş_e~leri 
tt"'"Hıdı~ı bir devirde adalet- başarmak ce~~retini ke~dı~ı~~~ 
, !J bah!'etmek kat'iyen yerinde bulamazdı. Turk ml~Iet! ~yı~_ı, 
uıııı ••. o zamanlarda bir adal.e· doğ'.uyu. benlmsemıı ılerı bır 
ır, ~ lnevcudiyetinden bahsedıl· cem!ı ett.ır. Türk 
'ta.ek isteniyorsa bu olsa olsa ~lıç. k.ın:ıse ~ork.m~sın, . . 
tıı.·~arıdaşların birbirleriyle olan mıl~etı .. ı~ın dınt ı~tıca, gerılık, 
Q ltnııısebetlerini tanzim eden nis eskt rucu asla varlt olamaı .. E· 
l•I bir adalet olarak ancak tav- s:ıs~n bunu ~öyle.y~nler end17e
t( •lunabilir. Yok" adaletin i~ lcrınd.en değıl, zıhınlcrl teş\lk 
01?rıaı ve siya~i sahada mevcut tçın soylt'mektedırler. 
... ~"tunu , !erdin devletle mü· Türk .. milletini. inkılapçılıktan 
dı •hetıorinde ve siy.,! hayatın başka turlU tav~ıf etmek ımkA.n 
k:a ~aklarına ve masuniyetlerine sızdır. Şayet Turk mıll~t.ı . hır 
~,t _l oı_arak ~ahip bulundu~nu z~1!1anl~r ~aassup ve gerılığın e
t rı surebilmek kat't olarak sırı edılmıs:ı;e bu onun kusuru 
~'1doJunahilecek boı bir iddia· değildir, fakat milletimizin ka· 
'ıl}l ibarettir. derine h3kim olanların onun s.e 
~a1et baskı altında değildir• ritik \·e. taassup. içind~ ~daresı· 
~z Una karşılık yilksek huzuru- nl kendı~ m~vcudıyetl~rının ~eml 
tı da ve mes'tll bir adam sıfa- nah tf!lakkı etmelerınden ılerl 
b)le buııün adaletin her tilrlil gelmiştir. ' 
"ılskıdan az.Ade oJdu,C!unu bütün İnkılap ve dint irtica mevzu
bı~a.nda$Iarıma tekrar edebil· unda söyleyeceA:im söz ,_şudur 
ıu·: bahtiyarlı~ına sahibim. Bu ki, onlar. bu mevzuları mutema· 
ı, •d•letin baskı altında bu· dıyen korUkleyerek memlekette 
~.ıdutunu iddıa etmek bizzat a- ikilik ve nifak har.keti yapmak 
ttit't• hakaret etmek olur. Ve tan çekiminler, yeter. 
du~ lnılletinin iz'anı ve sağ· Siyasi irtica 
~ı. ll!lJ. il• istihza mAnrnna ge· Ben burada başka bir tehll· 
l;ı 1. U ıddiada bulunanları de· keden bahsetmek isterim. A'11 
I~ b' .vak'a göstermek suretiy- korkulacak irtica dini irtica de
~'t@~ ld~ialarını her an isbata ğil, .siyasi irticadır. Dünyanın 
\tıl'.la f.dıyorum. Adalet baskı al- birçok memleketlerinde demok· 
lu,, deaıldir. Hilr ve serbe<ttir. rasl inkıi1bı bir hamlede yapıl: 
~?'tls <ıdaletıne bundan boyle hıç mamıştır. ::\fedleri ve ceıırlerı 
lıı-r,~ hattA vaktiyle onu kıs· olmuştur. E ki idarenin siyasi 
>ı~rıı bağlayanlar bile baskı derebeyleri bu~iln kuzu po<I· 
~ltı.d. ak ctir'etini artık kendile- ]arına bürünerek, ellerinde ye· 
~ rıı~ buiamıyacaktır. Sallhiyel· ni devrin revaç bulan silAhla· 
>h~t kamların vazifelerin ve si- riyle Türk milletini aldatmak 
~ık:ıa lda.ınıarının bugün uğra· arzusundadırlar. Bir defa ikti· 
~' bl'J hücumlar hatıl hakaret· darı ele geçirdikten •onra ahı· 
bu'riu ınemJekette likir ve söz tıklan tahakküm, cebir ve ıid· 
~~ dl'etıne, basın serbestislne det politikasından geri durmıya 
~iı 0~recelere kadar yer veril- cakl,rdır. E~er bir tehlike mev
l:b is du~unun, mahkemelerimi- cutsa ancak bundadır. Fakat 
~. bu~ hıçbir baskı ,.. zor altın· açık ve tereddütsüz olarak şu. 
•ı<iı UnduruJmadığının delilini nu ifade edeyim ki. Türk mille· 

eder. ti o derece olgun bir mücadele 
\> lrtıca ve tnkıllp ile haklarını elde etmiştir ki, 

llıu1~e ~rtalarda iktidarımızın ~unları artık h~ç kimse on~n e
lıt t •ilerini gôlgelemek dik- lınden alamıı araktır. Hıçbir 
t~, llıl..irlarını ba ka ıahaıara kimse bunu hayal dahi etmeme 
ı,, ~:k için kopa!ııan gürültü· lidir. 
qD t <ısında dinl irtica ve inkı- Seçimler dürüst olacak 
rı:tııı 1~rarıeterini de saymak 11· Seçimlerin dürüst cereyan e· 

11'dı ~ Muhalif çevrelerce ağız. deceği hakkında &öz söylemeyi 

1 •~ıl: h aı~a çilnenen bir clirük böyle bir su.al !!ormayı, hem 
~I llıe aiıne getirilmiş olan bu Türk milleti için hem kendimiz 
·~~is~~ da kısaca temas et· için hakaret telAkki ederim. 
l!tı erım. Türk milJetinin hürriyet ve 

:.~tı'ıe~l'tı~rnıekettc irtica vardır, iradesine bir kere ~ahip olduk
t~ ftk:ir~zlerin klitle halinde ge- tan sonra onu başkalarına tes
~ hcı, 1 . e mutaassıp ve k3ra Jim edecef!ini sanmak, Türk mil 
ı 1~t'~u~ P.ençesi altında bulun· Jetinin olgunluğunu t•kdir et· 
~ _ıı tırt • ıleriye doğru değil bi, memektir. Demokrat Parti ise 
it> ~t"\tt.c ~ Çat karan1ıklarına serbest SPçimi elde etmek için 
l:·~lır. ~ıh olrtuğunuzu iddia et· bütün kuvvetiyle mücadele et· 
)~~ 1 t'tler luhalefet çevrelerinin mis bir partidir. 
lıt bı1t 1f ••imal< tstedi~i korku- Elbette >eçimler serb"t ola· 
\ 1 i her acaık olursa Türk cemi· caktır. 1946 seçimlerini bu va
>;"~• ıl an dini bir irtica hare. tanda hiçbir kimse hattA o se· 
~ hı.ııu 11'thaı ~eçme:ve mühey- cimleri icat \'e tatbik edenler: 
I~~ t•h1ı~n fakat siUh '" sün· farzımuhal iktidara geçseler da· 
~tı 'hilen 1 al~ında ancak zapto- hl bir d3ha tekrarlıyamazlar.• 

· tu,k iorı bir cemiyettir. İktısadl durum 
<eınıYetine hakaret et Başbakan Adnan Menderes 

Eczacı başı il.aç fabrikası 
işletmeye açıldı 

Levend mahallesinde, Sınai Kalkınma Bankası
nın da iştirakiyle kurulan fabrika, Türkiyenin 

en modern ilôç müesseselerinden biridir 

Fabrikanın tesislerinden bir 1 hakkında lı.ahat verilirken 

3 Ekim 1951 de temeli atılın 
Leventteki 1Eczacıbaş1> ill' fab. 
rikası dünden itibaren i,lemele 
baııamıştır. 

Ilk Türk ecza fabrikalarından 
biri olan •Eczacıbaşı• fabrikası 
Türkiye Sınai Kalkınma Banka. 
sının işbirliği ile kurulmuştur. 
Sınat Kalkınma Bankası, 1\-far
shall yardımından sınat kredi
ler itin kendisine tahsis edilen 
paradan bir milyon lira vennek 
suretiyle bu te~ebbtisü finanse 
etmiştir. 

Fabrikanın müessisi olan Dr. 
kimyager Nejat Ferit Eczacıba. 
şı , kimyal:er ve eczacı bir aile
ye mensup olup, babası Ferit 
Eczacıbasının: 

•Küçükten başlanan işleri ba
badan evl~da, nesilden nesle in
tikal ettirebilmek en güzel ıey. 
dir• fakrinde yürümektedir. 

Levent mahalle!'!ndeki fabrJ. 
ka Türkiyedeki en modern fab
rikalardan biridir. Fabrikanın 
mimarı Alp Türksoy Avrupaya 
gitmemiş ve orada tahsil etme· 

miş Türk mimİrlarındandır. 
Yeni teşebbüsün ııayelerinden 

birisi iptidai maddelerimizi biı.. 
zat imal edebilmek olacaktır. Bu 
suretle memleketimizde ilAç 
imali bir rmtistahtarcıhkı ha. 
linden çıkıp bir •sanayi• olmak 
imkAnını ka'Zanmıstır. 

bluhitimizin ihtiyaçları na.zarı 
itibare alınarak, fabrika progra
mını şu ~ekilde tesbit etmi$ bu
lunmaktadır: 

1 - Zirat mahsullere daya. 
nan iptidai maddelere bilhassa 
ehemmiyet \·ermek. 

2 - l\fezbahalarımızda şimdi. 
lik ancak tali maddeler mua· 
melesi ıören. fakat esas ihba
t'iyle çok kıymetli hormonların 
istihsaline yarayan guddelerden 
istifade c.tmek. 

3 - İmkanlar nisbetinde ba. 
zı sentezler yapmak. 
· 4 - Elde edilecek milslahzar. 
lar ile gerek dahildeki ve ge. 
rekso. şimdid<'n artmış olan 
Orta Dollu mrmleketlerindeki 
taleplcıri karşılamak. 

Hind delegesinin 
teklifi Kore 

( Bap 1 incide> 
delegeleri &izli bir toplantı ya. 
parak Hint deleı:esinin teklilin. 
de yapması istenilen ve .Eden 
tarafından Heri &ilrülmll:s olan 
tadilA.tı gözden gecirmişlerdir. 

Edenin Hint teklifindeki ta· 
dilAt projesi hakkında ve diln 
yapılan toplantıdan sonra de. 
meçle bulunan bir Amerikan 
delegesi «anl•şmaya gitgide yak. 
!aşmaktayız• demiştir. 

Askeri harekat 

Tokyo 21 (A.A.) - Uzak Do· 
ğu hava kuvvetleri karargahın
dan yayınlanan tebliğde bildiril. 
di~ine göre müttefik uçakları 
dün Chongju'in doğusunda Si. 
nanju ile Sinuiju arasındaki ko. 
müni!'lt topluluklarına 100 bin 
litreden !azla Napalm dıikmüş· 
ler \'e 8 kilometre kareJik bir 
ı;aha üzerinde yangın çıkararak 
80 den fazla binayı yok etmiş. 
lordir. 

Birleşmiş ~lilletler uçakları 
arni zamanda Çinli ve kuzey 
Koreli uçaksavar füzelerinin te. 
sisleri sanılan kısımlara da ta
arruz etmişlerdir. 

J~eju yarımadasındaki kıtalar· 
l~ ikmal hatJarı bombalanmış, 
dı~er taraftan avcı bomba uçak. 
ları cephe hattı üıerinde faali. 
yettp bulunmuşlardır. 

Btitun ııün zarfında düımanın 

son olarak iktısadi duruma da 
temas etmiş ve şöyle demi~tir: 

•- Sizlere hürriyetiniz yok
tur dedikleri gibi, aç!'lınız, cıp
laksınız da diyorlar. Hepiniz Jd 
rlk sahibisiniz. Soruyorum, bun 
dan 6 sene evvel mi, yoksa 
bugiln mü daha hürsünüz, ka
zancımız ve hal ve vaktiniz o 
gün mü, yoksa bugün mil d3ha 
iyidir? Hakkınız var, e1bhette 
bugün daha iyidir. Çünkü Türk 
milleti saadetin anahtarını bul
muştur. Saadetin anahtarı mille 
tin kendi işlerini kendi eline 
almış olması ve kendisi idare 
etme.sindedir. Bundan sonra da 
elbette relah ve saadet yolunda 
akla ,.e havsalaya sığmayan ye
ni merhaleler kaydedeceğiz. 
Türk milletine öyle bir istik· 
bal nasiptir. 

Altı ay sonra 
Umumi cümlelerle bu mem. 

lekette iktısadl vaziyet iyi de· 
ğildir. Geçim şartları kötü du. 
rumdadır ,diyorlar. Bunların 
tafsiJ~tını yerinde ve zamanın

da milnakaea edeceğiz ve onla
rın hatalı olduklarını, yahut da 
kasden böyle dediklerini lsbat 
edeceğiz. Ne enf13syon, ne de 
valUaıı:yon. ne de. açık mevcut 
değildir. ~ıan vaziyetl.mizin sa
lAbet ve metanetini tehdit eden 
en kilcük bir belirti yoktur. 
Türk milletinin huzunına yeni· 
den çıkmak mukadderdir. Elıer 
aklımda en ufak bir şUphe bu· 
lunsaydı bu kadar kat'iyetle söz 
•öyl•yemezdlm. Çünkü altı ay 
sonraki mebçubiyetin acısı o ka 
dar büyük olacaktır.• 

175 motörlU vasıtası tamamen 
tahrip edılmiştir. 

Dün gece 700 kadar kızıl Çfn. 
li Avcı Sırtı Tepeıine karşı ta
arruza geçmiş ve bu bölgede gö. 
ğüs &öJüse ıavaşlar cereyan et
miştir. 

8 inci ordu sözcüsil bu taar
ruıda elden çıkarılan bütün nok· 
taların tekrar işgal edildiğini 
bildirmiştir. 

Korecle Eisrnhower'l karıılamak 
için hazırlıklar 

Pusan 21 (A.A.) - Güney Ko • 
re ,...umhurbaskanı Syngmann 
Rhee. buıiln buradan aynlarak 
Seoul'e gitmiçrtir. Sanılı!ıA:ına 
Rôrt Cumhurba~kanı ~eneral Ei. 
ı;;rnho\\'er ile yapaca~ı görüşme
lerin sonuna kadar Seul'de ika· 
mE't cdect>ktir. 

Mc Ghee, Türkiye 
Kuvvet kalesidir, 
Dedi 

CBaıı 1 lnrld•l 
milerinden biridir. Bunda Ame
rikan yardımının da rolü olmak
la bcrabor bu daha !azla halkın 
kendi ~ayreti ııyesinde temin e
dilmiştir. ı 

Türkiye bütün dünya için bir 
kuvvet kalesidir. Türkiye Ku
zey Atlantik Paktı teşkilltına 19 
tümen \'ermi ştir. Türkiye Nato
nun en kuvvetli unsuru ve Orta 
Do~unun bekçisidir. Ttirklye en 
itimat cıdilir mütte(lklerimiz ara
sındadır.• 

Mc. Ghoo, Birloşik Amerika· 
nın h<r yıl Türkiyeye 300,000,000 
dolar de~erinde ekonomik ve as. 
keri yardım temin ettiıtini ıı:öy
ltmiş ve Truman pro~ramı haş
ladığındanberi Birleşik Amerika 
nın Tilrkiyeye l.000.000,000 do
larlık yardım sağladığına işaret 

etmiştir. 

Bilvük Elçi Mc. Ghee vakında 
yeniden Ankaraya döıieceğini 
söylemiş. gelecek yıl hakkındaki 
pl3nları hakkında bir şey söyle
memeği tercih ettiğini bildirmiş
tir. 

Amerikan an'anesine göre, bil· 
ltin bilyUk elcilerin yeni Cum· 
hurbaşkanına istifalarını arzetme 
teri Adettir. 

BAYANLARA MÜJDE ' 
Arzu ettiğiniz Q-Ok değişik 
ipeklileri. yünlüleri, ipek 
ve yün dantelleri, fantazi 
ipek tülleri ve orijinal 
kokteyl çay elbiseliklerin 
kumaşlarını çok ucuı fi· 
vatlarla ancak mağazamız 
dan 
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müşteriler gelir gelmez, açık. 

gözler spekfilAsyona glriSi)·orlar, 
fiyatlar fırlayor, mü5teriler kııı
yorlar, mal almadan gidiyorlar. 
~lallarımız elimizde kalıyor. Ku
marcı ruhlu kimseler de herkes 
gibi ıarara uğruyorlar. 

Sık sık t•saduf edilen bu hal· 
teri önlemege herhalde tare il· 
ıımdır. İktisatta hürriyet, baıı
boşJuk mAnasına kadar varamaz; 
\'e basiret ihtiyacını ihmal etti
romez. Türkiye, büyük bir ihra
cat memleketi olmak btidadında 
olduğuna göre bunun türlü turlü 
icaplarını artık düşünmek, yeri. 
ne getirmek zorundadır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Akdeniz savunması 
< Baıı 1 incide) 

cut hava a:ücünün en müessir bir 
yolda istimal imkAnları ve Akde· 
t~iz çevrelerindeki radar tesisleri 
iıc ilgili meseleler göril$illmilş· 
tür. Konferansa Fransa, İtalya, 
Yunanistan, Türkiy•, İngiltere 
ve Birle~ik Amerikayı mensup 
yüksek rütbeli subaylar lıtirlk 
etmiştir. 
Türklyenln raporu NATO da 

beğenildi 
Paris, 21 (T.H.A.) - Atlabtik 

paktı teşkilltından bildirildiğine 
göre, bu te~killta dahil 14 dev
letin, sorulan suallere verdikleri 
cevabı havi anketlerin hepsi gel
miş bulunmaktadır. 

İyi haber alan çevrelerden be
lirtildiğine göre, bazı memleket
lerin cevapları Nato karargAhın
da hayal inkisarı uyandırmıştır. 
Buna mukabil Türkiye tarafın· 
dan doldurulan anketin ve Tür
kiye hakkında gelen raporların 
çok tatminkAr olduQ:u ilive edil
mektedir. 

Kan gütme 
Kanunu 

( Bııı 1 incide) 
silrııün kanunu değil bir tedbir 
kanunu olduğunun anlaşıl<:Wğını, 
zaman ,.e şartlara göre tadili 
icap ettiğini anlattı. Cevdet Soy. 
dan, bir adamın kendi iradesi 
dışında bir gün lieni vurucaklar
dır diye oca~ından 500 kilomet
re uzağa sUrUlcmiyeceğini, bu
~nun hiç bir kanunt tedbir olma
dığını söyledi. C•mal Reşit Eyüp. 
oğlu, bütün Trabzonun bu kanu 
nu istediğini, fakat !Adili icap 
etti~ini anlattı. 

İzzet Akcal, bir sene dokuz ay 
e'"'el Adalet Bakanının, hu ka
nun antidemokratiktir, kaldır
mak için tedbir alıyoruz dediği
ni izahla, hükO.metten bu husus
taki çalışmasını sordu. 

Bakan Osman Şevki Çitekdağ, 
Bakanlıh daha yeni geldiğini , 

görilştinil ~onra anlatacaAını, an
cak ceza kanununda yapılan tl· 
dillerin sırasında kan gütmeden 
mütevellit suçlar ic;in de idam 
cezasının kabul edildiğini, gene 
kan gütmeden mabkt1m edi1en
lerin iş t'Sasına dayanan cczae\'· 
terine gönderilmeme~i karar al
tına alındığını söyledi. Halil Öz
yörük, kanunun Anayasaya ay
kırı olduğunu, kan giltmede esa· 
sen teammilt unsurunun bulun
duğunu, bu itibarla ceza kanu
nunda tldile lilz:um olmadığını 
izahla dedi ki: 

•- Bu kanun bir aczin ifade
gidir. Bu, biz hükQmet olarak si
ıln hayatınızı korumaktan Aciziz 
demektir. Bu ise, devlet mefhu
mu ile kabili telif deAildir.• 

?ıleclltıte ekseriyet bulunmadı
Aı icin teklifin müzakeresi yarım 
kaldı. 

C. H. P. nin 
İstizahı 

c Bası 1 incide> 
tamamlanmasının düşünülüp dil
~üntilmediği, vatandaşların sör.. 
rayın ve top1antı hürriyetlerini 
teminat altında bulunduracak ye 
ni müeyyidelere ihtiyaç olup ol. 
madı,G:ı bu hürriyetlerin istimali. 
nP engel olan ve olmak istiyenler 
hakkında tedbir olarak ne dilşil· 
nüldüı:!:ü ve millet iradesine ve 
il.:ıri fikirlere dayanan iradeden, 
siya!lit bünyenin tam demokratik 
şekilde ıslahından, istikrarlı ve 
en pürüzsüz şekilde kanun ve hu· 
kuk devleti nizamından ne mAna 
cıkarıldı~ı hakkında idi. 

Takrir okunduktan sonra Re
!!<, görilsilp görüşmt>me~i reye 
arıcdcceıtini söyledi. Hamdullah 
Spphi Tanrıöver. Halide Edip, 
s;nan Tok•lioglu. Kemal Tilrkoğ 
lu ile Halk ve '!illet Partililer 
istizahın kabulü lehinde rey ver
diler. Bu arıda t~met İnönU de 
\'ardı. Demokrat Partililer aleyh 
le rey verdiler \'e takrir rt'dde
dildi. Bu esnada Cezmi Türk söz 
iqedi. Rei~ rC'ye koyduktan ~nra 
~öı veremİ\'Pce~ini ı.öyledi. Ccı
.,,_; Türk tii7.lifün daha evvel ko
nusma imk~nı vermediltini ve 
istizahın Bısbakan buhınmadan 
reye sunuldu4unu anlattı. 

Amerikalı bir 
sendikacı öldü 

-·--

Va~ington 21 IAP.) - Birle. 
<İk Amerikanın ileri ~elen ~en. 
dika liderlııırinden Amerikan 
Calısma federasyonu ba,kanı 
\VılJıam Green burün ölmüştür. 

, 

lngiliz Veliahdi 4 yaşında 
Küçük prensin yatak odası yanında 

dershane açıldı bir 
tnıiliz Veliahdi .prens Charles 

kasımın on dordilncii ıünü 
drirt yaşına basmıştır. Bu mü
nas•betle toplar atılmıı, İnııil· 
terenin her tarafından saraya 
tebrik lelgrafları gönderilmiş· 
tir. 

Küçük prens gerçi heniız 
olup bitenleri anlamamakta, 
kral nedir? Hükümdar kime 
denir? Bunları bilmemektedir. 
Fakat dört yaşına basınca ha~ 
yatında bazı deiişiklikler oJ. 
muştur. Bunlardan biri dadısı
nın de~Uşmesidir. İkincisi ya
tak odasının değiıtirilmesi ve 
bu odanın yanında bir dersane 
açılmasıdır. 

Prens sabahları çok erken 
uyanır. Dadısı kendisine rob
döşambrını giydirir ve önüne 
oyuncaklarını getirir. ?ıtilstak 
bel kral, saat yedi buçuğa ka. 
dar bunlarla oynar. Yrdi bu
çukta banyosunu yapar ve ıiY-
dirilir. • 

Saat dokuzda anneleri, Kra
liçe yanlarına ı:elir, çocuk!•· 
rıyle bir saat meşgul olur. Kra
liçe akşamları da çocuklarıyle 
bir saat görüşür. Prens ve kız 
kardeıi saat 18 30 da yatakla
rına girerler. 

Prens Charles eimdiye ka. 
dar, dadısıyle birlik!•, parklar. 
da geziyordu. Bu seneden iti
baren bunu yapamıyacak, sara. 
yın geniş bahçesinde gezip ha
va alacaktır. Kütük prens bu· 
rada, geçen 1'ı~oelde kendisine 
verilen küçük otomobille geze. 
bilecektir. 

Veliahdin başlıca oyuncakta. 
rı kur§undatı yapılmış Hassa 
alayı askerleri, bir ta\'şan, iki 

İngiliz Kraliçesi Elizabeth ve 
Veliahd prens Charles 

«Türk Yunan işbirliği verimli bir haldedir» 
( Başı ı incide) 

ye ile olan dostluguna sıkı bir 
şekilde bağlı bulunmaktadır. 
Komşumuz Türkiye ile Yunanis
tanın işbirliği eünden ~üne da. 
ha yakın ve daha verimli bir 
hale ııelmektedir. Her iki dosl 
memleketin takip ettiği siyaset 
bu bölıede sağlam bir barışın 
muhafaz.asını istihdaf etmekte. 
dir. 

Yunan hükOmeti Yunanistanın 
diğer komşusu Yugoslavya ile 
olan münasebetlerinin &ittikçe 
geliştiğini ve günden ııüne da· 
ha ziyade genişliyerek müstak
bel bir yakınlığa doğru gitti~i
ni memnunlukla müşahede et
mektedir. 

HükO.met, başlanılmış olan 
eseri tamamlamak için gayret
lerini bu istikamete sevkedecek· 
tir.> CAtina Aiansı) 

NATO dakl Yunan daimi 
delegesi geri çağrılacak 

Atina. 21 CA.P.) - NATO 
nun daimt konseyi nezdindeki 

Yunan delegesi Panayotis Pi 
pinellisin başbakan Papa~os ta
rafından geri çağrılacağı bu,giin 
iyi haber alan mahfillerden öıl· 
renilmiştir. 

Bu kaynaklara göre, Papagos 
aleyhtarı olan Pipinellisin yer i 
ne Yunanistanın sabık Roma bil· 
yük elçisi George Eksindaris t.l 
yin edilecektir. 

Bir l'unan askeri heyeti 
Beyruta gidiyor 

Atina , 21 (A.A.) - Bir Yu· 
nan askeri heyeti, yarın Bel· 
grada hareket edecektir 

Yunan hev•ti. 16 eyliılde Ati 
naya gtlen Yugoslav askeri ht. 

yeti ile başlanan görüşmelere 
devam edecektir . 

General Connon·un ba şkanlı· 
~ında bulunan Yunan heyeti , 
General Lamaris. General Pa· 
patanasyu, Albay Vlahos. Al · 
bay Kalifurtis, deniz Binba ş ı ; ı 
Harris, hava filosu komutanı 
Katsiyanis ve Yüzbaşı Panlautis 
ten müteşekkildir. 

' 

öpek, iki ördektir. Bunlarla 
oynamaktan çok ze-vk duyar. 

Küçük prensin, o yaşta bu
lunanl a rın yapmadıkları bazı 
şeyleri yapma~ ı I ~ıımdır. Bir 
geçit resminde annesinin yanın
d3 uzun müddet ayakta dur
mak, fotocrafçılardan, kalaba
lıktan , güriıtturlen korkmamak 
bu cümledendir, Annesi radyo
da konuştu~u zaman daima bu
nu dinlemektir. 

İngilızler Pudding'i çok se
verler. Bunun ic;in kUc;ük pren
se hPrkts Plum Pudding diyor
du. Dôrt ·aşına ba~ması üzeri
ne bundan sonra küc::ük Veli
ahdden rırens Charles diye bah 
5edilece-ktir. 

Bakanlar 
Kurulu 

1 
C Başı 1 inddt) 

j>· ılki devlet biıtçes ı 2 milyar 70 
80 milyon lira arasındadır. Bu
nun 620 mılyonu muhtelif Ba· 
kanlıkların yatırımla r ına ayrıl

mı ştır. Ula~tırma, Tarım, Ba .. 
yındırlık hız metJeri yatırımla· 

rın ba ş ında gelmektedir. 
Bu yılki bütçenin de üzerinde 

en ı;- o k durulln kı sım ~!illi Sa
\ unma biHçesi o l muştur. ?.lemle. 
ketım izd rki Amrrıkan \'ardım 
heyeti nin de bir bakımdan aıa.. 
}:3lı bulunduğu r.t i11i Savunma 
ma srafların ı n artı ş ı kar~ısında 
bu ~:ı l bütçesine :\lilli Savunma 
hi':!mt>tlrri i r ın ilitve edilen 35 
mil yon liranın hiç olmazsa 70 
milyon l ı raya çıkar ; lma!:ı için 
:\lal i ·e Bakanlı l!: ında müzakere
ler yanılm ış, fakat kat'! bir ka· 
rar~ Yarı lama mıctır 

PrPnsi he taalliı k Prlrn bu me. 
selPn in kat'! ""klini Bakanı~r 
t{ 11 r ı ılunda ala cağı anl aşılmak
tad ır 

Pakistanlı 
Misafirler 
Bursa da 

Bursa. 21 <A.A .. ) - Dost P.'.1-
kı . tanın 30 kı ·iden mürekk'-"P 
kültıir hel· C'tı diin gece geç ,.a. 
kit Ankaradan sehrımize gelmı$ 
'e KıfkürtJu Ot~lıne misaCir e
dil mi !erdir 

fleyet bugün Bur3anın cami
lerini ve .1hidclC' rini gezmiş \' '! 

Vali ,.e Bcılrd b·c Ba şkanını zi
y3rct f' tmi şlf'rdir. 

Bursanın Adet ve gelenekleriy 
le de ilgiltnC'n Pakistanlılar hir 
nik3h töreninde hazır bulunmuş 
tardır 

Bütçe Encümeni kira hakkında karar verdi 
lçiş1Ni Bakanı 

Elazı~'da 
( Bası 1 lnrldel 

k;raıan 1955 de, dükkan kiraları 
.s;elecek ~ene serbest bırakılacak 
tır. Ancak serbestli~i müddetin
cıen evvel ev kiralarına, 1939 kira 
!arına nazaran bu sene yüzde 50, 
gelecek sene \'ilzde '·üz zam va
pılacaktır. 1955 de ;erbest kala· 
caktır. DükkAn kiralarına bu se 
r.e yüzde 150 zam yapılacak ve 
gelecek sene tamamen serbest 
bırakılacaktır. 

Ancak, ev ve dUkkAn kiraları. 
~erbest bırakıldıktan sonra bazı 
koruyucu hükümler konacak ve 
gayri menkul sahipleri bu ser
besti hakkını mutlak olsa dahi 
• 

iş adamlarına 

Amerikalıların 

Soracağı 8 soru 
( Başı 1 incide) 

kında fikirlerini alaca~ını bildir· 
t:liştir. Bu sualler şunlardır: 

Önümüzdeki senelerde iktisa
ci! sahadaki belli başlı kuvvet ve 
zaaf unsurları ve gelecek sene
lerde iş hayatının arzedeceği u
mumi görüş; Birleşik Amerika
nın para yatırımını ı;aglıyacak 

r.ıunzam lmk&nlar; Türk ticareti
nin müstakbel görilnüşü \'e dolar 
cıksikliğini ;iderecek çareler; 
Birleşik Amerika ile Türkiye a
rasındaki hc5usl mahiyette tica· 
rl meseleler ve iki memleket a
rasındaki ticareti gcliştirmeğe 
matuf çareler; Türk istih~alini 
tahdit eden unsurlar; sillhlanma
nın teşkil ettiği yük; Türk mal· 
tarının Birleşik Amerika ve dl· 
ter pazarlara satılma!'lı meselele
rı ve Birleşik Amerika tarife ve 
ithalat siyasetinin bu husustaki 
tesirleri: Türkiyeye ithal edile
cek Amerikan malları ilzerine ko
nan tahdidat 

Schn•ider, heyetin yaptı~ı le· 
mas \'e müşahedelerde Türk mil 
letinin son zamanlarda iktisadi 
sahada kaycettiJıi fevkalade te
rakki ve istikrarı memnuni)etle 
11üşahede ettiğini bilhacsa teba
rüz ettirmiştir. 

Heyet, di~er Avrupa memle~ 

ketlerinde tetkiklerine devam 
sabahı etmek Uzere cumarttsi 

'Iürkiyeden ayrılacıktır. 

kullan .. mıyacaktır. 
\fe s ti~ kiralar serbest bırakı l 

dıktan ~onra gayri menkul sah i· 
bi dükk_,n veya evdt kiracı bu· 
lunan şahıstan di1Pdi~i k i rayı is 
tiyemiyecek. bu kira miktarı ben 
zeri gayri menkullerin serbPst 
kiralarının üstünde bir hadde çı 
kamıvacaktır 

Bütce encümeni bu prensip 
kararını almıştır. ÖniimüzdPki 
günlerde maddenin s•kli t•sbit 
clunacaktır. Bu 13yihanın ~fecli· 
sin bu devrrsinde müzakerE"- edi
leceği Ye müzakerelerin cok ha
raretli ıeçeceği anlaşılmakta
dır. 

Çifte cinayet İJleyen katil 
idama mahkum oldu 

Ankara, 21 CT.A.) - Birinri 
A~ırC"ez.a mahkemesi bugün ta 
ammüdPn c;ifte cinayet i~liyen 
bir katib idam cezasına mahkt\m 
etrıılıtir. Cinayetlerin mahiyeti 
§Udur· Kpı;kinde Bozkurt mahal 
lesinde oturan ?ı!ehmet Ali J~ık· 
daı, 11 temmuzda karısı Nari\•p 
ile kavga etmiş ve karı~.;ının ba · 
basının evine gitmesine kızarak 
tabanca ile öldilrmüştür Cin.ı 

yelten sonra Ankaraya gelen ka . 
til, ertesi gün de OpE'ra inş:'ıaıı 

civarında rastlarlıt:,ı kayınhiraf'iı;o. 

ri Ahmedi a}-ni tabanca iJe öl 
dürmüştür. ?tlahkeme katili ı; . 
tüm cezasına mahkOm etmiştir 
~lehmet Ali kararı duyduğu za 
man oldu;1u yerde ~al11nmış, yut
kunmuş ve hiç bir şey söylem"'
den jandarmanın önünde salonu 
terketmiştir 

Mardinin kurtulu~u 

kutlandı 

Elhığ. 21 <A. U - !~işleri 
B a kanı Ethem lfenderes 'e Or 
:::eneral Ya şınkılıç b('raberJerin 
de EIAut!: '-l!lletvekili Re-mıi Ku
lu. Bin gOI. El3zığ ve Tunceli 
\ "al ileri. mahalli idareler umum 

müdürii bıılundu~ıı halı:le bu ak 
sam El.1!_Jl!a :;:elmi ş ve hararet
le kar~ılanmı ~Jardır. 

Bakan ile Or~Pneral yarın 

'lalatyaya hareket edecekler· 
dir. 

Kongreler 

D. P. Bakırköy ilçe idare Ku· 
rulunrtan: 

t ıc11m n llı k \ . :ı~uı 7 ı ~· 19 5l 

rı ır lftı J ... ı ı o ıl ı 8tı i.ı rkiSyunıl• 

&lk ı.ı ı tı~ l ·ltl·aıı rı- n<:>ıu nlfı •k-•· 
r i • \ nlmadı ı ı at '1 irıl• ni.-.ti ru r! 
Jı n l R- 1~ 9!12 ra: ıı ı1oi r li nü ı '1"11l ··e,... 
d• ı nı 11111 1 Yı rıb<" ıı.1..t ır Sayın d•· 

r •l• r n f f' r• fı ""rı r rı• ıı. rhı n nr . 

11Cfl l'ııı.~\ ıı n ı 

..\· a \1! H alan Kı ı:ı ı:ıl 

* 
I\lilltt Partisi iı kurulundan: 
H ıı h • flıı. 1 ln ıl • r•rıı l a.-ık nlın pır· 

ıım1ıi t> rık .. ,. tı'"•k knıı.rrııl tr i it•· 

tı ıla ~Uı!'r mi t r 
ı - r ip h rft , ı ('ı \:rıuk b!l('&f1, 

'h ı • ı " t m•t a dı 1 11.aı ı •, 
2 - Y. ,p ~lfll'kPı. fl 11..- ık t onJ•,oJI 

~11111 ı n•m•ın '1ı uııt '"' ? ılP 

3 - ll: ııı ·~· t.uıı ıı:sn (l<"&tı B"'· 

" s ıı ı .. Oı·•k6'ii 
., , nd• 111' 12 ıl ı, 

K11ndl Iı>-

)1 ft ıı A lı IJ'"nt• K Le. 
J. 11 .U l9 ıla 

l\Iardin. 21 CA.A.) - l\lardini'l 1 " - Ka"l ık Go'ı"ı"9 oraitı K. Lo. 
kurtuluşunun 33 üncü yılrl.önit , •• ı 20 so rııı.. 
mil bugün coşkun tC':ohüratla 1 Yal~ ~ oeıtı, Knrıulnıı K Lo. 

kutlanmışhr. ••n' • '"' ---------
ve 

Müessesesind n 
Sümerbank Deri Kuıtdura 5ar.ayii 

Beykoz - / tanbul 
&Iüess~semizde me-vcut ta hm inen :'iO tnn 'kadar krnmlu deri ta 

la~ı 4.1219~2 perşembe günii sa.af lt rlP Btykrn1a müessese 
merkPzinrlP aı:ıık arttırma ile satılacaktır 

63 7~ lira fPmin:ı.t miless"se \'eznesinP yatırılacaktır 
idare ihaleyi yapıp yapma makta serbesttir. (184571 
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BULMACA 
12315678 

: -.-ı. -ı.t- -
~ - _ _[_ 1 ı-1• :• .·- :ı--
: ~=r: ::::•=· ı 

C.:oJdan ~ıh:ı 1) l;.ak Dorı: la bi ı 
!ilke. :n fjt;bek•, ) Kı.aı;ık an11 41 

Dir taTla ••. ı B r n ta. ti) l=i11. n 
J'f'I 8) ..._.ı, 7) Dır ro!a•: ~ııane; B r 
ııo!ı, ") Rır Jı•J'T•ıı: Rır aan. 

Tulıandan a.ıı.lı'• 1) B·ı- nı~_,,.., 
1':r r,.nk. ::) SoylııJü 3} Taıit 
d n, 4 J 'l'•pk 'B T H 81 

Jl r ;i4; B f'r a• 8, l"I! 
.- uar: G~niııJl 

Dl:!lı'Ktl Bt;L)IAC \ NIX HALLI 
'.'lloldaıı N ""· ~) J-ta 

J:::ı_ ) • em. ) 'f •a -;> .A.'; Emı., 
~ ) TerbTı, i ~ A. Zıbıt,. 8) Tan, Tu· 

•• 
Takarıda" • ••flJ"• l) Bırma•at 

'Z I r;:ı, ') Zinhar. 4} L'ltrısJ.ıo l 
1 .Jıma. ' h. t. J Rf' Il11, i) Ekre• 

22 Kasım 1932 Cumart,si 
ISTASBUL 

130f'I B aht 1 J T'l.o •ı mıa ll 

fP ) l&.30 Rı. 1? 1ar, 14 flO 
lrı\7aıı Oı"'~alarıı uı rıarta!11· (Pi) 
'' 1\ A n~nlfl ,., (i arı 1.J..3n "'•ı 
.. .. rJerl, 1 4 so rıans orlı:t"Stnları &"11(1-

ılı. 1 l'L) JS.•'i (;'ata liuTf'mhden 
, .. rln?ı.r. ıs 30 Haf:s 11n ı:ıroıramı 

l .. 4 :'5 Zl1'linöni mıuık. rtnıl:rrt!, l R. ı o; 
ll11ıt1 fa J\oYlrı(:ııfın ıırkılır, 1 8.!ıl 

• rı kıM•llf'trlen lurkuler, 1 i' .00 ~bf · 

hır• t Bırtantlın l rkı:• tan:OİI!', ı;.:o 

Hal.:1ıı n,.mıın t••ıl hfl'1tti, 1 '11.00 eu
n.ıarıe 1 kon.wrl ı rı) 1 ... ::-; K1111t'I 
mektupla.rt 1!130 nıın:! ru &ıil. l!J M 
HıMrI•r. 91'; )'u nerlerl. ı g30 ş •. 
h.rda bu hı!ı.ıı, 1 '1. t;. ~.unı" !f;lnından 

,ırlı:.ıiır. :?O 1 ~ r..ıııfrn a-ıı.:rt~•i, ~rı.arı 

ıuı ~·hı r hab•rler!, J. ::"> J-.t:enı·e ,.., ... 
ı~ 1ıad,.l'I, :? 1 20 .\ hmPt İ •töndrn Jll'· 
J.. lıır, '!200 Knı.ıu,rna, :Z.:.ın nuı.lerf· 

,.. lateliJ•rl. 2:!. ı .; l l ıt..rl•r '!:J.nn Kare· 
bi ., • Jıona. T• Dro:rramlıır- ~'".n ; Ha 

r.t a rkı. ı nnı-ıili rı.) 

ANKARA 
1 ı1 Yı'~ f• iY ca lı:estrı•ı rı nr 
fM ı 7 . 1 ~ P .00 ~ukılar 

t 11leT" (l'') _ H11Ta rıı.ı>oru. 8 ~n 
Hııfı f ıtaı-cıtın· fl'I. !) 00 (iuQiin rıror· 

* J:! ı· · 1 , \ SKT.R c:; iJ.Tf l:!.Jj 
'1 rmtek•ıttn &l'Tiın, ı:.zn ) 1f'tnll''krt• 
uıı iZ 30 .\ lıtnn ı•ı~tfi!i haTılar. 

fl kızJa Jar • hrl • f an•r, 117n t r 
kıra :ıfıL 1 .. 00 Ha1>frltr, 1 •. l i ' 111• 
ıı tfrr i!lı:ard ı ıı ~•Tlular, 1:1.lO ö.ı-ıa 
• • etui 12 1o; n a Y ıllırılttan ta"" 
kılı l" J l 00 Ra,.,.o ulon ort tt.ıı.n, 

1 • 30 :F Iım milult:,rı (Pi\ l ı ~.S l\a· 
Ylfl mt>lrt11pları, l" 01 Jtı•a rııt0rt, 

fopl11 tatil •• la •IJ'lll 

* 7 no Cnc k 111.1 ı~ :>O Rılıtrlt:-

1'"1 S Tarihttll b r Jıpı·.ıılı:, 19.:0 ~•

t imaıa SanMıı:r den arlı.:ılar, J'"I i 5 
R:ıdTG Ua t ~llur•, :o.Qo lludlc (I'I.\ 

: o.ıs Rı <ITn ıaı'ı"~ı. :o '.ıO Eıma En· 
s ın.t"1!. ıa kıJaT" ZI ".lO 1'onrıvn•. ~ı. ı s 
~f ır.ik fl'I) ::ı \ bdu 'ıılı Öı.ma11tfı11 
e ıırıılar, 21 41. 1 t JıtTa1:ırı <Pi.) 
!? ~00 Kn ı, .. :!1 ak ar (I'J.' 

~ Z ' "' HıMrl•r ~ n Jııınıı miiııtl 
r PI) .. .,00 P"ro~11111 Te 1..ıı.t>1ııı~. 

l z :11IR 
l '!ittO Dıı::a ,., cal mü i Pi 1530 
. \ • t11t <::•ntta11 ırkıl.ıır. IR ., Xıı• 

r .k d ı. ıltrlfl baba a l .::n r11ır
k ler ( \ ]'" n idmanı 1 '> 4 J .;;tnfonl 
rı rlı:11ırn ın.tan afu sonıı. lı.: •~'rı Pi. ı 

1 ~ "IO t ~ , 11 J\:a a r Jı) ( llı • l 

pı ı 7 l -; }' > ı J rtla ,.,1!uYOr 
i M) 11100 rı un haTılln, ıs. ı ;. ~Ur 

J '.•ınlnd,. 18. ; "'er~t ı:ıa 1 11 .ıo 
fSıılı:ran l tt en'd•n ~11 ltıI:ır, 1·1 00 Tlı · 
lıl" .. l l'. ]9.}Ö ~f'T•f'~nll US11İ:\t'l" ( I'I.) 

' )"O K onn'ms ID 1 5Rıd,-o :rurt 
f ih'k1il•rl koroıu. !?0.15 RıtfJO f a Y.f' · 
i .... ı. 20. n P•nlf'' • ni .. ıt~l, ~1 ı s 
"lr ı.ı.dk\i b r lı ı, . :ı ~ Xı vitT t'11· 
•* t nrlı:e atı ~1111 mijı k 1 f'l J Z'l.00 
C ı:ıt.& ıl 'f ıı: r E n Gtind~tn t •r
) ·' ı r :z 'S t nnruı halı.rkorl T• lıoapaoıı 

en net ve en tabü şekilde dinleten 

~ BATARYALI 

SIEMENS 
RADYOLAR! t:\::=::::;:::·:· .......... . 

1 • Musikiden ve iyi 
radyodan anladığını 
her vesile ile ispat 
etmiş olan TÜRK 
KÖYLÜSÜ, bataryalı 
Siemeos Radyolarını 

hütün radyolara tercih etmektedir. Filhaki
ka, BATARYALI SIEMENS RADYOLARI: 

)f.. Teknik üstUnlüğü ile herikalar yeratan 
Alman Radyo Sanayiinin en mükemmel tir· 
neğldir. -

)f.. Son derece sağlam ve dayanıklıdır. 
)f.. Günün her saatinde ve her türlü hava ,art

ları altında fevkalAde bir ahiz sağlar. • 
)f.. istasyon ıskalasının geniş olması hasebiyle 

ayar keyfiyeti son derece kolaydır. 

)(/o. Pil ve bataryalar içeri konulduğundan fev · 
kalAde kullanışlıdır. 

* 
DİKKAT : Radyonuzu a lırken Büyük Ses Sanat

k,rlarımı zın hediyesi olan imzalı ve 
lüks fotoQralı bayiinizden isteyiniz. 

SÜMERBANK 
Defterdar Fabrikası $ayak ve 

Fiatları indirildi 

Reklamd i 

Çula kilerinin 
Defterdar Fabrikasının yaptığı Karadeniz 

Şayağı . Gri Şayak ve Çulôkileri 
)füe;)sc:"emizin bütün mağazalarında &$ağıda görüleceği 

leçhil e. tenzil:ith fiyatlarla satışa arzolunmuştur. 
:100 metreden yukarı alana fabrika fiyatı üzerinden sa 

t ıs ya pılır. 
B ah('ekapı mağ:azalarımtıda derhal satışlara başlanmış 

t ir . . \nadolu mağazalarımıza da mal ıönderilmeye başlan
mış olup vücudunda oralarda da satışa çıkarılacaktır. 

S i parişler ş i mdiden bütün magazalarımıza ve doA;ruca 
müessese merkezine yapılır. (18086) 

Cin~i F ab. lslimi 
fiyatı 

Karadeniz şayak 10.-
Gri şayak 10.30 
Çulaki 7.65 

Majaıa teslim sa tış fiyıUarı 
500 met. 500 metreden 
yuka.nsı aşağısı için 
için Toptan Perakende 

10.-
10.50 
7.65 

10.76 
11.30 
8.3 

11.84 
12.43 
9.05 

Sümerbank Alım ve Satım 
Müessesesi 

Vatan tUncılık ve rekllıncıhk bakımından çok mühim bir 
J teşebbüse tirmiş bulunuyor. 

Bu teşebbüs tasni! edilmiş k ısa ilin ıcklinın ihdasıdır. 
İ Dünyanın her tarafında ııazetelerde neşN!dilen bu ilanlar 

1 hem çok rağbet ıörmekte ve hem de \'"erenler için çok fay. 
dalı olmaktadır. 

Tasnif edilmiş kısa il3nlarımıı hergün gazetemiz.in muay. 
yan bir yerinde çıkacak; mesleklere, faaliyet sahasına yahut 
işe göre tasnif edilmiı olacaktır. 

Bu ilanların şekli ve ücreti şöyledir: 
10 kelimeye kadar bir ay müddetle neıredilecek olan 

ilanların aylıfı 20 lira. 

Gün aıırı veya 15 gün neıredilcceklerin aylık ücreti 12.3 
lira. 

Haftada iki gün neıredilenlerin aylığı ise 8 liradır. 
On kelimeyi ııeçen ilanlarda her !azla kelime içın ııünde 

~O kurus alınır. 
.............................................. ---.. ............ 
Denizcilik Bankası T. A. O. 

Genel Müdürlüğünden · 
T t1 R K tVl. ~--
Tl' RIZll Kt:Rmıu • Konservatuar Türk Musikisi Konseri -

Van Gölü i şletmemizde yapılacak inşaata nezaret etmek 
üz.ere bir inş:ıat mühendis veya mimarına ihtiyaç vard ır. 

Sehir Geziler! Refik Fersan idaresinde 
'>? Kasım cumartesi 

TO PKAPI 
ı;A R A YI 

Hazine Dairesi 
• Taksimden otobilı;1e 

h. ~•ket Saat: 14 de 

Biletler Kurumd• ~atılır . 
Ti!: 49812 t ·tat: 5 T.L. 

f AHt-tLA l'A~LI 
Hamasi Türküler ve Sololar 

Yarın saat 11 de Taksim Belediye Gazinosunda 
Biletler Konserntuarda sablmaktadır. Yerler ı,s Ta 1 
liradır. (18H9) ... 

Yalnız inşaatın devamı müddetince istihdam edilecek bu 
elemana ayda 600 lira Ucret ' 'eritecektir. Taliplerin 30.11.952 
tarihine kadar hal tercümeleriyle birlikte genel müdürl üğil· 

~ müze müracaatları ilin olunur. (18376 ) 

Bu nyıdJı JUi islerini fillen idare eden mes'ul müdür: 
&lELID YENER 

<VATAN> Gaıetecllik oe Matbaacılık T. A. Ş. - htanbul 
lmt1111ı sahibi: SINAN KORLE 
VATAN MATBAASI 

GECE BEKCi KONTROL SAATi 
Cieceleri endi.sesiz , rahat ve saliin 
ZIJIUH1ilh iste;..sen fz; liıbrika, depo, 
,;znfreRo, re.smi daire, ba nlra,m.,Jdep 
için SİN6EIC Ciece :Sehç fsf .Saatr !f.:1n-
9111dan ve hz-r;r~dan s iz i lrorur ... 

.,~ 

TARİFELERDE 
BÜYÜK 

TENZİLAT 
"TASARRUF MEVSİMi" 

BOYUNCA 

AMERİKA SEFERLERİNDE 
TATBiK EDİLMEKTED iR 

Müracaat : 
Seyıhıt Acentenize wıyı 

PM 
PAN ffMKKlOW 
DUNYANIN EN TECRUBELI 

HAVAYOLLARI 

ıı IÇln bir ımnlldlr. 

Satış deposu=' Balıkpazor Sün
eerciler Cad. No. 81. Tel: 24139 

ZA YI 
Dogan Sigorta Şirketindekl 

1634 No.'lu hayat poliçesinin re 
hin il mihaberini kaybettim. Ye 
~isint alacağımdan eskisinin 
bUkmü yoktur. 

ıı . Gürmcn 

. 

Jstanbu/, Eıninönu 3. 
ve nt'r !ferdi? 

acentalarımızda. 

TÜRKİYE KIZILAY -
DERNEGİ İSTANBUL DEPOSU 

MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Derneğimiı aşocakları için aşağıda cins. miktar ve mu· 

vakkat tem inatları yazılı 6 kalem gıd a maddesi kapalı zarfla 
28.11.1952 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de eksilt· 
meye vaı'olunmuştur. 

isteklilerin eksiltme günü •aat 12 ye kadar muvakkat 
teminatlarınl yatırarak teminat makbuzumuzla kapalı zarf~ 
tarını ve mühilrlil numunelerini Yeni Postane karşısı ?\f i· 
mar Vedad caddesinde kiin Kızılay Hanı bir inci katta De· 
pomuz llüdürlüğüne tevdi etmeleri ilan olunur. 

Bu eksiltmeden mütevellid belediye tellahye resmiyle 
diğer bütün bilcümle ve rgi ve resimler müteahhide ait o
lacaktır. 

Derneğim iz, arttırma ve eksi ltme kanununa lAbi olma· 
yıp ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir . 
Cinsi Miktarı Muhammen ~Iuhammen Muvakka\ 

Ton Fia h Tutarı teminatı 

Bulgur 4 0,57 2280.- 171.-
Fasulya 7 0,47 3:090.- 247.-
Nohut 6 OM • 2280.- 171.-
Makarna 3,5 0,54 1800.- 142.-
Rafine pamuk 
ydı z l.68 3360.- 252.-
Salca 0,5 0,50 250.- 19.-:-

Cildinizi Çiçeklerin tJ, 
a ir .. ar i e beslevini o/ 

PARASIZ NÜ.l!CNE ,i Sız< bu frokaldde mıislahzanıı kıymelını bıızal takdır el ,rıl 
ımkanın r vtrtc'k Aseptıno nıerhtmındtn bır nunıune tide ıt ~I 
ıçı n derlıal Auptıne Laboratuı·an posla ku tusu JSi6 /3fa1~,~ 
Scrvı s 9 L. adrtsıne )'azuu:. ı•e posta ve onıbalaj mas · 
olarak lıt.tfı:n 12 kuruşluk posta pulu tk/eyınlz _/ 

ÖGRENCİLERİN OTOBÜS PASOSU 
İ. E. T. T. Umum Müdürl üğünden ,,,,,, 

Genel meclis karariyle şehrimiz ilk, or ta ve lise öğr .,-e
lerine otobüslerimizde yüzde elli tenzilfltıı seyahat haltk1 ~ 
rildiğinden bu husus itin idaremizce hazırlanan pasol3 

te:\•ziatı mektep idareleri tarafıJ!dan yapıl acaktır. J~ 

Tesbit edilen usule göre okul1arca öğrencilerin ikanıet~tıif 
!arını gösteren listelerin idaremize tevdi ini müteakıp kısa 
zamanda kartlar hazırlanarak okullara verilecektir. u~· 

Bu itibarla, öğrenci veya veliler tarafından idaremize ~) 
!erit müracaatlarda bulunulmaması rica olunur. (1~ 

lngilizce ve Fransızca öğretmeni alı naca~ 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 

Müessesesinden .. /( 
KARASU 1, 

Müessesemiz özel orta okuluna, Milli E~itim B•~'Jr 
ğınca yetki ve ehliyetler i tanınmış olanlar arasında bır 1er' 
gilizce Ye bir Fran~ızca öğretmeni alınacak, öğretme01'1,. 
3659 sayılı kanun hükümleri gereğince iktısap etmiş b.u t'' 
dukları aylık ücretin bir üst derecesi sınai işletme ycrı 
minatı olarak verilecektir. ri~1 

i steklilerin öğrenim durumlarını ve geçmiş hizmeti• ;si' 
gösterir mahiyetteki belgelerini ekleyecekleri dilekçe lcf / 
en geç 1/ 12/ 1952 tarihine kadar müessesemize mUraca•t 1 
meleri ilan olunur. (18j51 


