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Amerika, yardım programını 
tekrar gözden ge~irecek 

Hariciyede tasfiye yapılacak 
Eisenhower'in Kore seyahati hazırlanıyor. Savunma 
Bakanlığı için, Deweyve McArthur'dan bahsediliyor 

Gıpta 1 

Ediyoruz 

.. ,,, ıılrd r,.,., 
''a ington, 6 - General Eiscn

hO\\ er'in Başkanlık seçimlerini 
kazanmasil~ bütün Anıcrikan 

iç ve hatta dış si)·asetindc çok 
ağır inkişaf etmekle beraber ba
zı değişiklikler olnıa.sı beklen 
n1ektedir. 

Bu arada An1erikanın dış 
memleketlere yapmakta olduğu 
yardım programlarının da yeni. 
den gözden geçirilmesi muhak-

ÇELİK LAMBALI ALMAN 

TONFUNK 

Radyolariyle memleketin her 
tarafından İstanbul ve İzmir 
istasyonlarını pürüzsüz dinler· 
siniz. Bütün çeşitlet.ı. aelmiştir. 
ABDÜLKADİR ~IE~IİŞOGLU 

Katırcıoğlu Han İstanbul ı 
lımır &ceı:ıleal: EREL. Kon•k l!t:rdaaı A.ı:ıkara. Palu alb..ıı.da 

~ 

Adalet Bakanı da 
değiştirildi 

Rüknettin Nasuhioğln istifa 
etti. Yerine Osman Sevki ... 

~içekdağ ta~ edildi 
BIUIUI 11111'«1 .. ..fııdt,._ 

Ankara, 6 - Başbakan Adnan 
~lendercsin, kabinesinde yaptığı 
son 11ıdiller bugün de devam et-
miştir. • 

R. S. Burçak 
Bir istizah 
Takriri verdi 

BtU'UI llWı.ablrlmü.d4n - Amerikadan de
mokrasi dersi -

YAZAN: 

Ahmet Emin YALMAN 

Amerikan seçiminin neticesi , 
belli olur olmal, kalbCdeıı 

llamzet, galip namzede bir tel
gror çekti: ·Bir tek vücut ha
Unde etrafınızdayıı• dedi. Baş
kan Tnıman, ayni açıkkalble re-j 
nf Cwnhurttisine tebriklerini 
bildirdi, iktidan de,·ir ,.e tesli
min ilk haurbklarını yaptı. 

Eisenho"·er de bütün milleti, 
seçim günlerine ait acı sözleri 
unutmağa ve Amt>rikayı dtin
yanın iyiliği itin elele çahşmağa 
davet etti. 

Bugün sabahtan ihbart!n Baş
bakanlık hummalı bir faaliyete 
sahne oJmuştur. Akşam üzeri 
Cumhurbaşkanı Cehli Bayar da 
Baı;jbakanlıga gelmiş, Adnan 
Afendereslc iki saat~ yakın gö
rüşmüştlir. 

kak addedilmektedir. Fakat ilgi. Dün bildirdiğim gibi Gümrük 
liler bütün bu işlerin .:ayet af::ır \'e Tekel Bakanlığın~ Osman 
bir tempo ile yapılacağını ve Hk 1 Şevki Çiçekdağ"ın tayini karar
sender zarfında ı:öze b.~tan bir I !aşmıştı. Fakat bugün akşam 
dc~~şme olmıyacağını soylemek. üıcri hava birdenbire değişmiş, 
tedırlcr. Adalet Bakanı Rüknettin Nasu-

Ankara, 6 - Meclisin ilk 
açılış günleri iktidarla mu
halefet arasında çok hara. 
retli kar§ılaşmalar ,.e müca
delelerle geçecektir. İnönü
Diln Ege seyahati ve Balıke· 
sir hidiscsi her iki parti ta
rafından birer istizah takriri 
ile l\Icclise getirilecektir. 

Tabminlere göre Eisenohwer hioğlu istifa etmiştir. Bunun 
<Devamı Sa: 7: SU: 6 da> üzerine Osman Şevki Çiçekdağ •• Adalet Bakanlığına tayin edil

miştir. 

J F D ile 
Bugün Tarım Bakanının deği· 

• • U S şeccği etrafında da zayialar çık· 

Halk Patisinin vereceği is· 
lizah takririnde, İzmir ve 
1\[anisada vuk:ua gelen h3.di
selerde idare Amirlerinin ta
kındıkları tavırlar, bilhassa 
Balıkesirde Halk Partisinin 
miting yapacağı gün karşı 
parliye ayni mahalde mil-

Teıııiııat 

l'eı•iyor 
Görülmemiş derecede ke~if 

15eçmen kütlelerinin lt;tirakiyle, .ltdı40:u 411111n 

hlslorin son hadde kadar gale- blainduck (Ontarlo), 6 - On-
'\·anı sure-tiyle )·apılan bir seçim- tario gölünün bu uzak adasında 
de yeni bir rekor kırıldı •• \.meri· dinlenmekte bulunan Cumhuri-
.kan Adliye Nczaretinc de se- yetçi parti dı~ politika mütchas-
time dair bir tek şlkiı)'et akset· sısı John Foster Dullcs, Wester-
medi. Eisenhower, zarer işareti yaparken tO\Vn Daily Timcs gazetesi siya-

J[aklki demokrasi işte budur. -------------------------· 15i muharriri William Pcarson•J 
.. '\merlkan milleti; demokrasinin G f F 18d bugün verdiği hususi mü13katta, 
Jlfı ile \C kuru şekliyle kal· an gs er ra n g u 1 en General Eisenhower'in baıkan 
mamak, a~ıı ruhunu !i ıııatmak. J •1 e11e1.ki_lamc1•8iknı.ibnı·nd0ah ... a81i1yfiılmbi3r, 1dnı3ş Po,

0
-. 

kaidelerine ıli ler,.-üde .ayıı &ö. - -. 

~e:;:~t'ü bi1o7::nı~~~~sln~~it~ar~: telefonla hatır sordu ~~~nd~~~~i~ ~~~f~~:~::t~~~~r~~~ 
terakkiye ,·armışbr. ~unları ılavc etmıştır: 

•- Eisenho\vcr'in seçilmesi 
.Korede bir türlü neticelendiril
meyen harbin çıkmasına, birçok 
hür millellerin bize karşı dUş

O
.· nümüıc fiili ncliccleri ve 

eserleri serilen Amerikan 
demokrasisin! gıpta ile seyredi
yoruz. Ortaya konulan dersten 
istırade etmeğc çok muhlacıı. 
Fakat §Una da kaniiz ki acı tec. 
rilbelerin mektebinde çok ders 
gören \;C hangi )·otlann birer 
tıkmaz olduğunu pek i)"İ ö&ren_en 
Türk milleti, demokrasinin bfıy
le yüksek bir şeklini kendi sine
sinde derhal yaşatabilecek bir 
olgunlukta ve istldaltadır. Bütün 
mesele umumi hayatımızdaki 
kıymet: ölçü ve kaide anarşisine 
nihayet \'erilme5inde, ikf tara(lı 
liderlerin, birbirlerini düşman 
sayacak yerde, mtşru bir si· 
yasi iş bölümünün çcrçe\'esl 
içinde yardımcı ,.c yol arkadaşı 
diye kabul etmelerinde, demo~: 
rasiye ait icaplara boyun el:megı 
\·e haklanna ra:o olmağı öğren
melerlndedir. 

Hepimiz birden millet sıfatıyle 
hedefimizi bilerek hareket 

edelim, muayyen kıymet ölçüle
rini benimseyelim, dedikodu de
lil, huzur ve çalışma tmk~nı 
aradığımn.1 ısrarla belli edelim, 
göreceksfnlı ki iyi istikamette 
pek çok ve prk çabuk neticeler 
alacağız. Amerikan seçimlerinin 
an.ettiği güzel manzara; biriın 
için o zaman hasreti duyulacak, 
gıpta edilecek uzak, çok uzak 
bir rüya mahiyetini kaybedec~k: 
normal \'e tabii bir hal şeklını 
alacaktır. 

Böyle olunca, 14 mayıs 1950 d~ 
yalnız kısa bir müddet için milli 
bir birlik içinde selômladığımız, 
ıonra parti kavgalannın sisi 
içinde gözden vakit vakit kaybet
tiğimiz ideal demokrasi güneşi 
devamlı surette yurdumuzu ay
dınlatacak, hepimizin birden 
kalblerimizi ısıtacak, bize dünya 
ileri milletlerinin safında 14yık 
olduğumuz yüksek yeri hanrla
yacakhr. 

Şehir Tiyatrosu 
Müdürü 
Değiştirildi 

ne manlıklarını ilan edenlerin bo-
CDevamı Sa: 7; Sil: 3 de> 

Meçhul şahıs telefonda «Bizleri arıyormuşsunuz. Biz bu
radayız. Akşama da aynı şekilde hepinizi soyacağız, 

kadar kuvvetli olduğumuzu göstereceğiz,, dedi 
YIU!.\7. ÇETINER 
Va.ter" .. w ıllq•ti•cfrn 

Sekiz sene önce Be;·oğlunda 
cereyan eden bir soycunculuk ha 
disesinin tekrarı, evvelki ~ece, 
yine İstiklal Caddesinde vukubul 
du ... Bunda da aıağı yukarı, ay 
nı dekor, aynı isim \'e aynı ter. 
tıp mevcuttu. Yalnız. Melek Si· 
neması sokağı değil de, İstikl1ıl 
Caddesinde daha kalabalık ve da 
ha gözönü olan bir mahal seçil
mişti, bu sefer ... 

'l\Ieşhur kuyumcu Franı:nılinin 
dilkk3.nının cüretki.rane bir ~e
kilde ikinci defa soyulması halk 
arasınja müthiş bir tesir yap 
mıştı. Tramvayda. otobüste her 
rerdo bu hi.di e konuşulduğu :i 
bi. birçok :neraklılar da dün. sa 
babın <"rkrn ~aatlerinden itiba
ren .Atlas Sinemasının vanıba 
şındaki dükklnın önünde- toplan 
mışlardı. Bu arada Bay ve Ba· 
yan Franguliye •;:eçmi$ olsun• 

CDtvil.JnJ Sa: ?: Sü: 4 del Soygun esnasında en cesur olan Bayan Franguli (solda) 
----------~-----~ 

Akdeııizdeki manevı.•alal' 

devam ediyor 
Manevralara katılan 

limanlarını 

gemiler birkaç gun sonra 
edecekler· da ziyaret 

Türk 

--ı A.n&d',,~ıı A.Jct11n 

Napoli kararsa.hı, 6 - Büytık 1 maruz kalmışlardır. 
çapla denizaltı faaliyetiyle de· Fran.::.ız Lafayette ve Ameori· 
vam eden Long Step harekllının ilan Salern uçak ~emilerine, tor 
üçüncü gününde. altı devlet de pido hücumları yapılmıştır. Bir 
nizaJtı gemileri Sardinia adası- \''unan denizaltı gemisi, ismini 
nın batısından Yunan Deniz.inin öğrenemediği Türk destroyerle
doğu kesimine doğru hücumlar- tinden birine hücum etmiş ve i
da bulunmuşlardır. Birkaç gün ki deniz kuvveti arasında şiddet 
sonra Türkiye lim_anla:ını ziya- li bir çarpışma olmuştur. Dün 
ret edecek olan bırlcşık devlet· k ü ve bugünkü muharebelere al 
ler donanma!iı uçak gemileri, de tı millete ait yüz.retmiş gemi 
nizaltıların dc,·amlı taarru1.larına l Devamı Sa: 7: Sü: 2 de> 

Adaııa'ıla kacakcılaı•la 
~ ~ 

Katil Mehmet Taşkesen oı· 11ıiıııcılfıı· 

M. Taşkesen 20 yıla çarpı,ma 
Mahkum oldu ·'~· • 

çarpıştı 

bir .Saat sürdü. Ak5alı Bölge Orman Şeil 

ile diğer memurlar yaralandılar 

Nobel 
Mükafaflnı 
Alanlar 

.t11aefattd ""''' 

Stockholnı, 6 - Nobel Akade
misi bu gece 1952 Nobel Fizik 
mükıifatını iki genç Amerikalı 
ilim adamına, Stanford Üniver· 
sitesi mensuplarından 47 yaşın. 
daki Dr. Fclix Bloch,la ikinci 
dünya harbi sırasında Radar'ın 
geliştirilmesine ynrdım eden 40 
yaşındaki Dr. Eduard Milis Pur
cell'e vermiştir. İki Amerikalı 
bilgin, Aton1 nüvesindeki mag
netik tarlaları öl(mek itin, ge
liştirdikleri yeni \'e dakik usul
ler için Nobel mükifatını ihraz 
etmişlerdir. Dr. Bloch ile Har
\vard Üniversitesinin fizikçiı'>i 
Dr. Purcell, bu ölçn1e usullerini 
geliştirmek i(in ayrı ayrı çalı~
mışlardır. 171,134 kuron veya 
takriben 33 bin dola.c tutarında
ki mükA(at parasını paylaşacak
lardır. Dr. Bloclı İS\·içrede doğ
muı olup 1936 da Slanlord Üru 
versilesi Teorik fizik profesörü 
olmuştur. 1922 de Nobel müka
fatını ihraz etnüş olan meşhur 

<Devamı Sa: 7 Sii 3 de) 

mışsa da teeyyüt etmemiştir. 
Şimdi Başbakan yardımcılığı 

münhal bulunmaktadır. Bir müd 
det buraya tayin yapılmıyacak

CDevamı Sa: 7 Sü: 8 de) 
Ulaştırma llakanlıi<na getirilen 

General ı·ümnü tiresin lDPvamı Sa: '2': Sü: ~ de\ 

Gnl. Ridgway, bugün 
Parise dönüyor 

Çanakkale ve izmiri ziyaretten dönen General, «Üçüncü 
ordudaki hôleti ruhiyeyi birinci orduda da gördüm» dedi 

«Tüı•k silalılı kııvvetler i va%if esiııi 
ıııiikeııııııeleıı yapacaktır» 

\ 

General Ridpay Çanakkalede Jıarıılanırken • 
Allanlik Paktı orduları Baş. 

komutanı General lfatthews 
Ridgway dün saat 17,50 de uçak 
la, beraberinde Birinci Ordu 
müfettişi Orgeneral Nurettin 
Baransel ve ınaiyeti olduQ:u hal
de lzmirden şehrinlizc gelmiştir. 
Akşam Orgeneral Baransclin e-

<Devamı Sa: 7: Sü: ı de> 

Kuvvetli bir hava 
ordusu kurulacak 

Bugün Ankaraya gelecek olan Vandenberg'in 
bu hususta bir rapor hazırlıyacağı bildiriliyor 

ll~lt Mı.ıt.oı •rıo .ııdfl\ 

1 
Ankara 6 - Amerikan hava. 

kuvvetleri komutanı General 
Vandenberg yarın şehrimize ge
lecek, devlet ve bükümt>t ba,. 
kanları tarafından k:;:bul edile
cektir. 

General Vandenbergin, mem
leketimizi ziyaret eden ha\"a kuv 
vetleori başkomutanı General 
Saunders ''e NA.TO güney mın· 
takası hava kuvvetleri komutanı 
General Scblatter'den sonra ge
lişi askeri ve siyasi mahfillerde 
alika ile karşılanmaktadır. Ha· 
tırlarda olduğu üzere, gerek Ge
neral Saunders, gerek General 
Schletter hava kuvvetlerimizin 
takviyesi üzerinde durmuşlar \"e 
bu hususta NATO başkomutanlı
ğına birer rapor vermişlerdir. 
İtimat edilir şahsiyetlerin be. 
lirttiğine göre General ''anden
bergin memleketimize gelişi ta· 
mamen hava kuvvetlerimizin tak 
viyesi, ba,·a meydanlarımızın 
tevsii ve ha,·a personelimizin. 

Haber \·erildiğine ıöre, ou yı. 
lın başlarında Emniyet Üçüncü 
Şube müdürlüğünden naklen İs· 
tanbul Şehir Tiyatroları müdür
lüğüne getirilen Orhan Hançer
lioğlu, yeniden verilen bir ka· 
tarla Bozöyük kaymakamlığına 
tayin edilmiştir. İstanbul Şehir 
Tiyatroları müdürlüğüne de eski 
C. H. P. milletvekillerinden F.i-

(Devamı Sa: 7 Sil 3 de) (Yazısı 1 incJ sayfa, . (\'azısı 7 nci sayfamızda) 'Yedek Subayın otuz yedinci dönemine lımirden Jlden gençler (Devamı Sa: 7 Sil: 8 de) . ' . -' 



z \! A T A N ~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~- 7 .11. 195% ~~~ 
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!anya Müdafaası 
Esaf Pa,a 

ve 
Belediye ucuz balık 
satışı yaptıracak 

( v: T.'t ~ :ŞJ'ii1 içkili. ~erler~n 
Yeşilküy ~ıeıcorotoii ısıas. Tahdıdı yemden 

yonunun tahminlerine göre T tk'k d'I k 

IJ!ft'i\!iiı}i 
Kalb kalbe 
Karşı 
Amerikanın yeni de\1let 

başkanı Eisenhower, 
Tükrleri ıyı anlamış bir 
Ttirk dostudur. Kendisi <le 
Tiırkler tarafından takdir 
edilen ,.c !ıC'\'ilcn bir şahsı
yettir. Xato başkomutanı !'il

tatıyle memleketiınizi zi)·arct 
etti i günlerde bir erimizin 
ondan bahsederken ho5 bir 
nüb:te ile o bizim A}dınlı Jla· 
fız Ömer• demesi bile F.ist>n
hower'in memleketimizde ne 
kadar benim~.endiğinin kü
çük bir delilidir. 

O'ı; gün evvnl 
emeklı Ge· 

ncral Esat Bt.il
kati ebedı isti
rahatglhına tev 
di ettık. Türk 

r' YAZA.' -------- ....._ bUsüne karşı 
f l ı·anyayı rnüda 

bugün şehrimiz ,.e civarında e 1 e 1 ece 
hava umumiyrtle bulutlu \·e 
me\Lİi hafif yağı lı geçecek; 
rüzgarlar dcği~ik :yönlrrden 
orta ku\ ,·ette tsecck; hava 
sıcaklığında mühim bir de
ğişme olmıyacaktır. 

1 
Feı•id111ı Fô:;ıl Tiilbeııtci j ~~.~tin te~;~~~ 

"' ve vesait mev. 
:...-----------------------....ı cuttur. Namus 

Belediye tarafından ~ehrin muhtelif yerlerinde mutemetler 
vasıtasiyle ucuz balık sattırılmasına karar verilmi~tir. Bayiler şim
dilik Belediyenin eskiden 1;ebze tanzim satışları için kiraladığı 
yerlerden faydalanacaklardır. Bu arada İktisat müdürlüğü Be
lediyenin imal ettirdlfi briket kömürlerini de ihdas edeceği ba
l,liklerle satmak için karara varmıştır. 

Beyoğlu ve şehrin diğer semt. 
terinde tahdide t3bi tutulan ve 
kapatılmaları karar altına alınan 
içkili yerlerin durumu bu nevi 
yerleri i~letenlerin müracaatları 1 

üzerine tetkik edilmek üzere 
durdurulmustu. ögrendit;:imize 
göre Vali Gökay Ankarada bu 
mevzu He de al.1.kadar olmuş ve 
tahdide tAbi olan içkili yerlerin 
bir kere daha tetkiki için mühlet 
almıştır. 

ordusunda otuz kusur yıl şan 
"e ıere!Ie hızmet eden bu ih
tıyar ask.er • ·Yanya llüdafaası • 
adı) le anılan bir şehamet des
tanının kahramanıdır. Balkan 
Harbi faciasında ecdat yadigarı 
ilt kaleyi. yani iıkodrayı, Edir
neli \'e 'Yanyayı herlürlü sita
yişin üstünde bir cesaret ve fe
rJgatle müdafaa elmiş, i.;i kan 
ağla ·an memlekete biraz: olsun 
tc:clli ,·ermiştık. Esat Paşa 
'\"ınya kolordusunun kumanda
nı idi. 1862 de doğduğuna göre. 
o zaman eOi yq!arında bulu
nu)·or-du. 

Balkan de•.-letleri aralarındaki 
hcsumet ,.e münaferete rağ

men Tiirkfyc aleyhinde birlP.S
mişlerrli. İlkönce 13 mart 1912 
d~ Sırbistanla Bulgaristan ara
sında Türkiye aleyhinde gizh 
bir ittifak muahf"de"i imzalan
mı$, bunu diğer Balkan de\'let
ıeri takip ctmişU. Bu dört dev
let, güya Rumctidc ıslahat !c
ra5ını talC'p ctmPk bahanesiyle 
ordularını ,;efr.rhC'r hah• koy
mıışlardı. 8 eyl(ılrie Karada~ın 
Ocmanlı dr.\·lC!tİnP- harp il3nıyle 
Birinci Balkan lTarbi başladı. 
Bıraz sonra onu diı:'f'T Balkanlı 
de.-letler takip ettiler. 

KA ıt üzerindeki hesaplara 
göre. Trakyada dokuz kolordu
muz vardı. Şark ordusu adı ve
ril•n bu kuwetlore Abdullah 
Paşa kumanda rdiyordu. ŞUk
rü Paşa dOrt fırka He Edirne
nın mudafaasını ti;ı:erine almı~
h .• lakedonyada Ali R11.a Pa
şanın kumanrlası altında Uç 
kolordu buhınııyordu. Di~rr 
bir kolordu da ?II;ınastırın mü
dafaa~ı ic;ln vazife alacaktı. 
Tahsin Paıanın kumanda ettiği 
J\u\ -vetler dP- Yunan cephesine 
tah51' edi!miıti. 

Balkanlı müth•Ciklerin adet 
bakımından bize kar§l olan tis
tün!iığıi inkar kabul etmez bir 
hakikatti. Bundan başka Rum
elideki nizamiye askeri pek az 
evvel terhis edilmişti. Seferber
lik illn olununca sevkiyat ve 
rne-nıil hizme-ti pek fena idare 
edilmiitL Ask•rin çoğu talim
sizdi. Ordumuzdjjlrl hıristiyan 
neferleri ve küçükzabitlerl as~ 
kerlerimizin kuvvet m~neviye
lerini kırmağa çalışıyorlardı. 
Arnavutlardan da ümit yoktu. 
Kadrolar hiç muharrbe görme
miş, Abdülhamit zamanından 
kalma zabitlerle doluydu. Bul
ıarlar 18 ekimde taarruza baş
ladıkları zaman hudutlardaki 
askerlerimiz arasında zuhur 

Bu Akpmdan itibaren il\l 
KERVANSARAY 

PAVIYON 

ve 

RÜSTiK BAR' da 

Madrid Radyo SanatkArı 
lspanyol Güzeli 

me~hur 

MANOLY 

programına başlıyor: 

• - Tel: 82270 • 82279. -

ACI BİR ÖLÜM 1 
.. ferhum erneklı General Sab-. 

rl Dcğer'in damadı, İlbank ve 
Ttmtl Limited Ortaklığı Mifdü· 
rii Baha Değer'in ve İstanbul 
Kambiyo Borsası Accntası Hak
kı De$!rr'in enişteleri, Emin Can 
gör, Cengiz Cangör·ün babaları 
ve Ati!e Cangör'ün eşi, Amiral 
Bristol llastahanesi ve Verem 
Savaş Demeti Röntgen mütehas 
sıı:ı es.ki Gülhane Röntgeni pro. 
!esöril 

Emekli Albay 
Dr. ŞLKRÜ E'1!S CAXGÖR 

muztarip old~ğu hastalıktan şi· 

fa bulamıyırak 5/11/1952 tari
hinde vefat etmi~tir. Cenazesi 
7/11/1952 bugünkü cuma gilnli 
,\miral Bristol Hastahanesinden 
kaldırılarak öğle namazını mti· 
teakıp, Beyazıt Camiinden Edir
n•kapı Şehitliğindeki ebedı isti· 
rahatgAhına tevdi edilecektir. 

eden bir panik karga5alıklara ,.e §erefi askerinin bir 
sebep olmuştu. Abdullah Paşa kale muhafızına tahmil et. 
ordusu Vize, Babaeski ve Lü- tiği gayei veza ifi tek bir 
leburııaz hattına tekildi. Fa- nelere, tek bir atıma 
kat burada verilen savaşlar da kadar ifada ısrar edileceğine 
aleyhimize neticelenmJşti. itimat buyurulduğundan dolayı 
~Iakedonyaya &elince; Ali hassaten beyanı teşekkür ede

Rıza Paşa kumandasındaki Garp rim. Ancak sizin gibi ben de 
ordusu Kononova'da bozulmuş- bir vaille almış, her ne paha
tu. Bu bozeuna sebep gene Ar- sına olursa olsun onun ifa ve 
navutlar olmuştu. 18 kasım itmamına azmü kasdetmişim-
1912 de Manastır düşmüştü. dir. Ordunuzla harbe nihayete 
Arnavutlar Avlonyada bir hü- kadar de\:am mucibi şerefim. 
kQmet kurmuşlardı. Yunanlılar dir. Dökülen ve dökülecek kan
hiç ümit etmedikleri halde ko- lardan dolayı in aniyct \'e me
lay bir muvaffakiyet kazanmış- deniyet beni ve ordumu mua-
lar, 8 kasımda SeIAnik'e gir- tep tutamaz. Hak ve adalet bu 
mişler ve Epir cihetinden Yan- mes'uliyeti harbe sebep olan
yayı muhasaraya başlamışlar- lara tahmil eder. Nezaketi asi
dı. ~luhasara ordusuna bizzat lAnelerine teşekkür eder, ihti-
Veliahd Prens Konstantin ku· ramatı faikamın kabulünü rica 
manda ediyordu. ederim.• 

Y
anya kolordusu ~umandanı Bir gün Esat Pasa kardeşine; 

Esat Paşa idi. Mevkii Mıis- - Henüz herıey bitmiş de
tahkem kumandanı da kendi- gildir, demişti. Süngüsünü is. 
sinden on beş yaş kadar küçük timale azmü kasdcden müdafi. 
olan kardeşi Kaymakam Vehip ler önünde düşman daima mak

hurdur. 
(rahmetli Vehip Paşa) Beydi. 
ı·anyanın anavatanla irtibatı Türk sün&üsü Yanya milda-
kesilmis, her tarafı düşmanlar- faasının son kozu idi. 
la sarılmıştı. 1'1üdafıler, dıiş- Aradan birkaç eün daha crç~ 
man ordusu ile kar5ılaşmış1ar, ti. Artık berşey bitmişti. ?llüs
kendılerinden kat kat üstün ve tahkem me\·ki kumandanı, Esat 
bol malzeme}·e sahip muhasım Paşaya vaziyeti yazılı olarak 
kU\'Vetlerle şanlı bir milcade- bütün fecaatiyle bildirdi. Yan
leye ba$1amışlardı. Günler, haf- yanın daha Iaı.la mukavemet 
talar, aylar geçti. Düşman ka- etmesine imkan kalmamıştı. 
leyi sukut ettiremiyor, mezbu- Tahrirat ~u satırlarla nihayet 
hane ga)Tetleri bir netice ver- buluyordu: 
miyordu. Fakat biz de yavaş •Kale, bugüne kadar şan ve 
yavaş eriyorduk. Daha ne ka- namusu devleti ve milleti mu
dar dayanacaktık ve ne kadar haraza etti. Son top ve tüfek 
dayanabilirdik? HarckAtı har- mermisini de attıktan ve Ar
bıye aleyhimize dcinmüştü. navut olmtyan piyade ve topc;u 

A-lakedonya ve Enir orduları efradı ile düşmanın süngU hü
Başkumandanı Veliaht Prens cumuna mukabele ettikt('n son
Konstantin 30 ocak 1913 de ra şan, şeref 1e namusu teali 
Yanyadaki Türk ordusu kuman ettirecektir."' 
danı Esat Paşaya hitaben bir Yanyanın müdafileri 6 mart 
ültimatom göndermişti. Esat 1913 te son kurşunlarını da 
Paşa dairel askeriyeye gelerek attıktan sonra teslim oldular. 
orada bulunan Kaymakam Ve- Bu şehamet destanının sayısız 
bip Bey ,.e erkAnıharbiye reis- kahramanları vardır. Bunların 
terinin de huzurunda Prens biri ve bası rahmetli Esat Pa
Konstantinin mektubunu oku- şa idi. 
muıtu. Düşman, artık bit bir-:-:-:-.:========;:;;::::: 
suretle mukav,met imklnı Jı:al-ı ""'\ 
mıyan Yanyanın te;ı;linıini talep 
ediyor ve şoyle diyordu: GE(l~ISTE

aur.üN 
Belgrad'ın 
istirdadı 

139 yıl evvel bugün, 7 •· 

Briket kömürler bu bayilikltrrle ton başına ufak bir nak. 
tiye ücreti alınarak satılacaktır. Diğer taraftan deri kazıntıların. 
dan imal edilen ve Urfa yağı di)·e piyasaya sürülen boıuk yağ· 
lar hakkında da iktisat ?.lüdürHilü her ilçeden aldırdığı numu
neleri kimyahaneye se\:ketmi!ölir. 

Dlin sabah, hava bulutlu 
ve hafiI ;yagışh ge('miş, rü~ 
garlar kuıry do&udan orta 
ku\·,·ette esmb;, günün sıcak 
Iıgı gölgede aıami 17,9 asga. 
ri 7 ,5 santigrat olarak kay

Türk - Elen dostluk G. menkul dedilmiştir. 

Cemiyetinin tertip Sahipleri Cemiyeti KÜÇÜK HABERLER 

Ettiği seyahat Bro1:ür çıkardı ŞOFÖRÜ ÖLDtRE:'< 
1 KASAP YARGILAN!YOR 

Cumhurba~kanı Cet.il Bayarın 
Atinayı ziyareti sırasında yapıl. 
mak tizere Türk Elen do.;Uuk ce 
miyeti tarafından tertip edilen 
seyahatin programı )tunan ifa· 
riciye Bakanlığı tarafından dün 
vilayete aönderilmiştir. Bu prog~ 

Gayri l\fenkul sahipleri Derne- Bir müddet e\'vel Kadıköyde 
ği &C"nel başkanı Süreyya İlmen, bir ~ofcirü öldüren kasap Rifatın 
ne~rettiği son broşürde ~tilli Ko muhakemesıne dün de Ütüncü 
runma. kanununa şiddetle hücum Ağırceza mahkemesinde devam 
ederek bu kanunun menfi neti- edılmiştir,.. 
celerini tahlil etmekte ve §öyle Savcı, Rifatın Türk Ceza Ka-
demektedir; 

1 
. .. . . nununun 448 inci maddrsi gerc-

rama ıöre: • .· - E\vell :tı.Iulk s~hıplerı~- ğince cezalandırılmasını istemi 
Seyahate iştirak edecekler için le kıracılar arasında hır çok cı· tir. ş 

Pıre ve Atınada _idari ı:nakamlar nayetler işlenmiştir. 13 senelik ı Duruşma baı-.ka unc bırakıl· 
ve dostluk cemı)etlerı tarafın- gazete kolleksıyonlarını gozden 1 mıstır - g 
dan buyuk bır karşılama toreni geçırmek kS!ıdır. Bır .tok bıtak. YABANCI VE .\ZISLIK 
yapılacaktır. !anmalar, tabanca ıle oldurmeler ÖGREnIENLERININ ÇAYI 
Yunanıstanda kalındığı günler \Ukua gelmıştır. Is bat etmek ise ı Yaban' 1 ı k k il 

1 
b

. . . c \'e azın ı o u arı 
zarfında mısalırler Akrapolu, mu ızce kolaydır. Çunku, elımızde Turkre • t 1 · d ğ 

1 . t .h. 1 rl El l b k hk l . b k k ' o.re men erı erne ı ze he~ı •. arı ı ykler ed. ve e sına ır 
1 
ço mad eme erın.l. a sız ,a 8 kasım cumartesi günü Taksim 

şe rını gezece er ır. rar arı va~ ~r. .Hatt .... Tem}'IZ Beledi}·e gazinosunda saat 1.5 
Bu arada gentler tarafından mahkemesının bile gulunç ka· den 19 k d d . ed k 

mahalli kıyafetlerle gösteriler rarları mevcuttur. olan bı·r al a ar e\:amt 1. ece 
t t

. ·
1 

. anışına tayı er ıp et-
er ~P ed~ ecek.tır.. . 2 - )1illi Korunma kanununun miştir. 
, Zıyaret.ı~. ıkı~cı gecesı ~e A· evvel~ Evkal varidatına zararı DA'.'iİl\1.1.RK.A:"'\L'lt\ ANKAR;\ 
tınada buyuk bır balo verılecek dokunmuıtur. Çünkü Evkaf bi. El.ÇiSi GEl,Dİ 
\'~ b.u baloya ?ı.I~Jeste Yunan ~alarının kiraları, vakıf hanların Danimarkanın Ankara elçisi 
Kralıc;esı g~leccktır . ., .. ıratları 13 sene evvelki kiralar- Hof!me~·er dün Ankaradan seh· 

B.aloda 9al v~ 05 .. Yunan gu. dır. E\'kafın bu yüzden bir kaç rimizt~ gelmiştir. 
zellık kralıtelerı de hazır bulu. milyon lira mutazarrır olduğu ~llLl.I E(;ITl'1 ~ICDtlRCNCN 
nacaklardır. meydandadır. TEFTİŞLERİ 

Seyahat dolayı.sile ):"unanistan Korunma kanununun Gelir ver ?tiilli F~itım l\Iüdürü lluhid-
Turizm genel müdürlü~ü de ay. gisine de çok büyük zararı do· din Akdik, beraberinde ilk öğre· 
rı bir proı:ram hazırlamıştır. kunmuştur. Emlaki Milliye kira- tim müfettişi MU<Jihiddin Okyay 

Bir tahsildar mahkum larının düıük oluşu da maliyeye oldu~u halde dün, ıchrimizdcki 
oldu senede bir kaç milyon lira kay- azınlık okullarile ecnebi ortao. 

bcttirmcktedir. Keza İstanbul kul ve liselC'ti teftiı etmiş ve 
Belediyesi de senede 4-5 milyon bu okulların öğretmen \'e öğren 
lira zarar etmektedir.» ci vaziyetlerini }·erinde incele· 

Zimmetine para ge~irrnl'ktcn 
sanık Belediye tahsildarı Faik 
Altınçapanın Birinci A~ırceza 
m:ıhkemesinde devam eden du. 
rucması dün sona ermiştir. 

Faik Altıntapa üç .1ene on ay 
20 gün hapse mahktlm olmuş· 
tur. 

Çocuk kitapları haftası 

asılıyor 
Bu sene, tocuk kitapları haf

tası 17.22 kasım tarihleri ara. 
sında açılacaktır. 

Bu münasebetle, Milli Eğilim 
!\füdürlüğü tarafından beş yer· 
de açılan \'c çok ra~bet ~örrn 
çocuk kütüphanelerinde kitap 
sergileri açıla~ak, hafta içinde 
buralarda okunan şiir ve hik3.ye 
nıüsabakaları tertip edilecektir. 

lfaftanın programını yapmak 
ilzf're kütüphane ôl!retmenltrin 
drn mürekkep komisyon. Ame
rikan kütüphanesile işbirli~i ya. 
parak çalışmalara başlamııtır. 

Süreyya İlmen, Broşürün o.E- miştir. 
ğer kiralar serbest olursa ne o- iKi İLK OKUL 
lacak?• bölümünde de şunları BiSASI ı\ÇJLIYOR 
kalen1e almış bulunmaktadır. İnşaatları tamamlanan Bakır. 

o.Bizim kanaatimiıe &öre hiç köy Osmaniye ilk okulu ile Şeb 
bir O)' olmıyacak 13 senedenbe remtni Uıunyusuf ilk okulunun 
ri mülk ahipleri hükümetin em atıhı tUreni yarın ıaat 12,30 da 
rine nasıl sıkıntı çekerek itaat ~·ııpılacaktır. 
elmiş, ses çıkarmamışlarsa; ki- KIRIMl.ILARIN 
racılar da aynı itaate mecburdur GECESİ 
lar. Bu akşam saat 21 de Eminönü 

Yalnız az para ile büyük bir 
apartmanda veya büyük bir ev. 
de 13 senedcnberi oturup oraya 
alışn11ş olan kiracılar ya isteni
len kirayı verecekler veya ken
di cebine, kendi iradına göre he. 
men çıkıp, başka yere. hükOme· 
tin tayin edeceği bir müddet i
çinde taşınacaklardır.• 

eski Halkevinde Kırım milli o· 
yunları ve folklor ııecesi yapıla. 
caktır. 

Kırım Türklerinin bedii ya. 
~ayışlarını mııhalll kıyafetler İ· 
çinde canlandıran oyunlar ve 
mahalli müzikle dolu olan bu ge 
cenin bilhassa Kırımlı Türkler 
ara~ında aereken al.ikayı toplı. 
yacaRı tahmin olunmaktadır. 

• Londra konferansının bl
d.ıyelindenberi hilkUmetiniz.in 
Trakya ile Adriyatik denizi 
arasındaki araziden feragat et
tiği şüphesiz ıttılaınıza isal 
edilmiştir. Bu halde artık §eh
rin müdafaasında ısrara sebep 
görmüyorum. Eğer bu husus 
si13hın şan ve şerefi içiDSe, bil· 
cumu kat'iden evvel şehir or
duma teslim edildiği takdirde, 
ordunuza bütün ıan ve ıerefi 
harbiyesi ile esliha ve eşyayı 
askeriyesi ile §ehirden tıkma· 
sına ve münasip bir noktaya 
nakledilmesine müsaadeye hazır 
ve Amadeyim.• 

kim 1813 de Belgradı ls
Hlldan kurtarmıştık. Rusla· 
rın teşvik ,.e yardımları ile 
ba~lıyan Sırp isyanı g:ellı· 
mi$ ve bir harp kocabaşısı 

olan Kara Yorgl 1807 de Bel· 
gradı ele geçlrmt"ğe muvaf· 
fak olmu~tu. 1812 de Rus· 
larla imzaladığımız Bukref l lmmmmmmmmmmmm 
muahedesi hükümlerine gö· HER BEDEN 

Dernek Başkanı, bu suretle 
yeni l·e eski kira diye bir fark 
mevıuunun ortadan kalkacaj'tı, 

ve bir iki ay içinde hissedilır 
bir hayat ucuzlu~unun başhyaca 
ğı fikrindedir. 

Aynı program. 11 kasım salı 

gece~i saat 21 de Şehir Komedi 
Tiyatrosunda da tekrarlanacak. 
tır. 
MÜR.\KIPLARIS 
TEFTİŞI.ERl:«ls 

re Sırbi~tana muhtariyet \ie· 
riyorduk. l'akat }\ara Yor· 
gl bunu kiıfl görmlyerek TRENÇKOT 

uuumatom okunduktan sonra işçi sigortaları Eyüp 

dispanseri açıldı 

NETiCESi 

Şehir ltteclisi üyeleri ve vi}.i. 
yet müfettişleri He sendika tem 
silcilcrinden te~ekkill edecek o
lan bir komisyon bu dükkAnla
rın durumunu ince1iyeccktir. 

Haliste yapılan araba 

vapurları 
Denizcilik Bankalıntn Ifalic; 

tersanesinde iki araba vapuru in 
şa ettirmPkte olduğunu evvelce 
bildirmiştik. 

H3len kızakta bulunan ttkne. 
lerin bölme ve borda taşları kıs 
men monte edı1miş, diğer kısım 
ları da montaja hazırlanmış bir 
\'aziyettedir. Her iki vapurun 
makineleri atölyelerde monte e. 
dilecek bir duruma getirilmek 
üzeredir. 

Bu vapurlara ait bütün mal· 
zeme, fabrikaca temin edilmiş 
bulunmaktadır ve inşaatın önü. 
müzdeki yaı aylarında tamamla
naca~ı tahmin olnumaktadır. 

Vali bugün geliyor 

Bir kaç gündenberi Ankarada 
bulunan Vali ve Belediye Reisi 
Doktor Gökay bu~ün utakla ıeh 
rimize eelecektir. 

Valinin Ankarada kaldı~ı müd 
det zarfında Şehrimiz kayma. 
kamları ve bucak müdürleri a
rasında yap~lacak nakiller hak. 
kında da İçişleri Bakanlığiyle 
temas ettiği bildirilmektedir. 

Yugoslav gazetecileri 

lzmirde 

lzmir, 6 (A.A.) - Memleketi
mizde mi~afir bulunan Yu2oslav 
gazetecileri bugün saat 11.30 da 
öıel bir uçakla Ankaradan ıehri
mize gelmişlerdir. 

Ankara Körler Okuluna 

yardım 

Ankara (LPS) - tngilterenin 
Türkiye Büyükelçisinin refikası 
Lady Helm. Ankara Körler O· 
kulunu ziyaret etmiş \'e İngilte. 
rede Çocukları Koruma Derne
ği (Save the Children Fund) a
dına dokuz sandık çikolata, Uç 
sandık süt tozu ve iki sandık 

ıHorliks• çocuk mamasından iba 
ret olan hediyeleri okul müdürü 
Milhat Enç'e takdim etmiştir. 

Gene İngiliz srfiresinin ,ı:ayret 
leri sayesinde Ankara Körler Q. 
kuluna verilmek üzere, İngilte 
re Körler Enstitüsünden Braillo 
alAt ve tethizatının Türkiyeyc 
getirilmesi de temin edilmiştir. 

7 KASIM 1952 
CU~!A 

AY 11-GÜN 30-HIZIR 186 
RUMi 1368 - EKiM 25 
HiCRİ 1371 - SAFER 18 

Eisenhower"in Amerika 
Sa,·unma nakanlığına Gene
ral 1\lac Arthur'ü getireceği 
söylenb·or. Doğru mudur, 
yoksa bir tahminden ibaret 
midir, bilinmez. Fa.kat tesa
düfe bakınız ki l\1ac .Arthur 
de ı;amimi bir Türk dostu
dur. Ken<iisi de Türklerin 
- bilhas~a ~\tatürke ,.e Ata
ttirk inkıliplanna gösterdiği 
takdirkar alaka dolayısı:••le -
sevgisini kazanmı5 bir asker
dir. 

Gene bir söylentiye göre 
.\merikanın Ankara Büyük 
Elçi~i l\lac Ghee, Eisen
hower hükilmetinde İç İşleri 
Bakanı olacakmış. Bu zat da 
Türkleri seven ve Türkler 
tarafından sevilen bir diplo
mattır. Ilaber gerr;eklrşirse 
büyük elçinin memleketimiz
den ayrıJm;ısına müteessir 
olacağıı ama Amerikan dev
let mrkanizmasında üçüncü 
bir hakiki Türk dostunun 
yer alması bu teessüriimüzü 
tel5.fi edecektir. 

KO~IŞLDA PİŞER ... 
I:i3enho"·er'in Cumbu.rbaş

kanlıiına sec:llmesi memle
ketimiz siyasi mahfillerinde 
büyük bir memnuniyetle kar
şılandı. 

Ba$bakan Adnan l\olendere
sin, Jlalk Partisi genel baş
kanı inönüniin, :\JiJJet Parti
si liderlerinden Hikmet Ba
yurun ve diğer bazı kimsele· 
rln drmrçleri umumi mem
nuni)·etin birer ifadesidir. 

Bu arada C. H. P. genel 
ekreteri Kasım Gülek'in 
mütaleasında dikkate çarpan 
pek hoş bir nokta var. 
Kasım Gülek memnuni)·e

tini belirten demecinin so
nunda şöyle diyor: 

•Amerikada muhalefetin, 
Cumhurh·etçi partinin seçim 
kazanması muhalefette olan 
Cumhuri:yet Halk Partl!.ini 1 
bilhassa memnun etmiştir.• 

Anla~ılıyor ki Kasım Gü
lek Aınerikada Demokrat 
Partinin iktidarı kaybedip 
Cıımhurivelti p:ırtinin kazan 
nıasını, Türklyede Demokrat 
Parti kaybetmiş de yerine 
Cumhuriyet HaJk Parti.si 
gec;-ml$ gibi ·bilhas~aR mem
nuniyetle teliikki ediyor. 

Daha kısacası: •Komşuda 
pişer, blze de düşer• ümidi! 

Sadun G. SA\.'CI 

ON KELİMEYLE 
Amerika set:imleri neticesi 

Rus)'ayı tela~a düşürmüş ... 
Tuhaf!... Tellsa sebep 

ne?!... TATLISERT 

mUzakere başlamıştı. Vaıi
yet 50yle mütalea edilmişti; 
Anaı.:atanla hertilrlil irtibat k 1 

silmişti. ·\"ardım gelmesine 
k.3.n yoktu. ,\rnavut efradı 
gruplar halinde firara başla
mıştı. Erzak kalmamıştı. Altı 
bin nefer ve dört yilz zabit ıe
hit ve mecruh olmu~tu. Efra
dın yarısından fazlasında ka· 
put ve kundura yoktu. Dondu
rucu bir soğuk avcı siperlerin
de bulunanları periıan ediyor
du. Cepane tilkenmi5ti. Esat 
Pa1anın gözleri dolu dolu olu
yor; 

yeni yeni taleplerde bulun· 
du. Bunun iızerlne Babıill 
Sırp meselesini kbKündcn 
halletmege karar verdi. Hur· 
~it Paşa kumandasındaki 
ordularımıı Kara Yorgl kuv· 
vetlerinl kısa bir zamanda 
ezerek BelJ(rada girdi. Bu 
~uretlr Sırblıtanın mühim 
bir kısmı itaate alınmıı ol· 

Elhamra Terzihanesinin emsal 
siz İngiliz, Alman, İtalyan bol 
çeşitli hazır trençkotları 1.95 
boy ve 60 bedene kadar her be
den ve boy için mevcuttur. 

İşçi sigortaları Kurumunun E. 
yüpte inıa ettirdiği 50 yataklı 
dispanser dün açılmıştır. 

VilAyet emrine ba~lanan Be
lediye mürakıpları dün de E
yüp. Fener, Balat ve Bakırköy 
mıntakalarında teftişler yapmıs- Vasatı Eıan' 
tır1. YRpılan kontrollerde 373 ., b~~~H ~~:~~ g~:~~ 

Belediyedeki teftişi& 

devam ediyor 

- Vehlp, doğduğumuz. bil
yüdüğumüz bu ecdat yadigArı
nı biz mi dil mana teslim ede
cektik'! \'arabbim ne fena ta· 
lihimiz varmı~. başıma bir düş
man mermisi düşseydi de, bu 
günleri görmeseydim. 

Diyordu. Buna rağmen dü~
man teklifinin reddine karar 
verildi. ,\ncak bir kere de Garp 
ordu!lu Başkumandanlığına mü 
racaat edilerek emir tel3.kki 
olunacaktL Hep beraber tel
grafhane~·e gidilerek makine 
baıında vaziyet bildirildi. Garp 
ordusu da harbe devam olun
masını münasip görmilştU. 

EJat Paşa, duşman ordusu 
Başkumandanına aşağıdaki 

red cevabını yazdı: 
•Prens Hazretleri; 
insaniyet ve medeniyet na

mına ,·Aki olan iş'arı asilinele
rini ayni ehemmiyet ve neza
ketle mütalea ettim. Kemali 
ihtiramla arz ve inha ederim 
ki, ordunuzun her yeni teseb-

du. 
TÜLBENTÇi 

Adeline'in merakı korkusuna 

ELJIAMRA TERZiHANESI 
Beyoğlu istiklal Cad. 2!\8 El· 

hamra Han sağdaki merdiven
den birinci kat No. 1. TAHSİN 
KARAKAŞLI. -

Dispanserin açılış töreninde 
Vali muavini Fuat Alper, İş~i 
Sigortaları Genel l\lüdürü ve di· 
ğer al.ikalıl.ir hazır bulunmuşlar 
dır. 

Genel müdür kurumun çalıŞ
maları hakkında bir konuşma 

yaptıktan sonra Çalışma Bakanı 
adına dispanseri atmıştır. 

na teftiş edilmiş bunlardan 27 iKiNDi 14.41 09.41 ~lülkiye mülettiıleri tarafın-
si hakkında ceza zaptı tutulmuş AKSA)! 16.59 12.00 dan Belediye Hukuk İ<leri Mü· 
231 ine de ihtarda bulunulmuı· YATSI 18.32 01.33 dürlüğti ile daimi ko,;,is~onun 
tur. iMSAK 04.57 11 .58 muamelatının teftişine başlan. 

Ayrıca muhtelif semtlerdeki mı~tır. l\fülkiye müfettişi ?tluhlis 
30 lirin k t 1 d ·ı . 12 · Ouıt•nıiz• ıt'ln~rtl•A ., ... •• r.- B b on ro e ı mış sı a aoğlunun Başkanlığındaki 
hakkında ceza uptı yapılmış 864 rımt.. kftlrı"' •Nlll'\U\n c.ı. müfettişler heyeti bir ay içinde 
noksan vezinli ekmek müsadere ı ;..•.•.•.~.".,· --------..: ı bu ıki müdürlüğün hesap ve 
edilmiştir. muamel.ltını inceliyeceklerdir. 

galebe elti. Anahtar deliğinden 
gördükleriyle iktifa etmedi. Da 
ha fazla bir ıeyler öğrenmek 
hevesiyle şöyle dedi: 

- Aman ne sıcak! Biraz su 
içmezsem tekrar fenalık geçi· 
rebilirim. Şu eve girsek de su 
istesek. Burada kim oturuyor, 
acaba'? 

][mzasız )\\ekluplar 
YAZAN~~~ ÇFVİREN~ 1<.aJy~-,4-.f~ 

ki kolacı pahalı idL Onun içın 
gömleklerini fabrika yolundaki 
daha ucuz bir kolacıya götürü
yordu. Oraya kadar gitmek e
pey zahmetli idi. Ama bunu 

r\deline'in yapmasında mahzur 
yoktu. Çlinkü onun evden ay-

rıldığı müddet zarfından Eulalie 
evde kalıyor ve işler nasılsa 
görülüyordu. 

- Bir bekar adam 1oturuyor. 
Hani şu kimya fabrikasında 

mü~endiı olan :zayıf ad.a~··· gönderip sonradan aldırması IA 
Galıba boyaların renklerını o zımdı. Yemek a:eç kalacak 
boyU.}'Ormuş.. . . _' 

y ·· ı ı• K 
1 

Chau•et kızacak. ha>kıracak· 
s k d a, 0~ e m · apıyı ça · tı. Fakat başına gelenlerin ya_ 
av·t' baçsa ar ..• k nında bunlar hiç bir şey değil· 

ı re. ec nıne .. apıya vurup di 
seslendı, fakat bıç cevap ala· İ t b b .. · ki· k b.. ·• d s ıra ı uyu u, ço uyuıc. .. 
ma ı. , . Jlaykıra haykıra yatak çarşaf. 

- Her halde ısınde olacak. tarını kopara kopara ağlamak 
Haydi ~czaneye kadar gidelim. istiyordu. 

Adetıne, kasaba halkının, ma Noter Chauvet odaya gelip 
halle cocuklarının eczanenin Ö· sordu: 
nüne toplanıp merakla nasıl _ Ne var ne oldu'! Sofra 
?.eyr~deceklerini tasavvur edip kurulmamış, ' yemek hazır de. 
urktU: . lil .. Sen de yatıyorsun bu ne 

ne de tamamiyle kendine gel. 
miş sayılmazdı. Gözleri iyi gör
müyordu. Her ıey bulanıktı. 
Fakat kocasının yüzündeki fe
ci' ıfadeyi seçebildi. 

3 
- Aklına gelen ne idi? Di. 

ye sordu. 
- Hiç ... Sonra anlatırım. 

Ben şımdi aşağıya iniyorum, 
Eğer kalkacak halin varsa bi
razdan sen de gel ... 

:tı.Iayıs ayının bir salı günU 

- Hayır, hayır, lüzumu yok. demek? 
. - Eve .Y~l~ı; başınıza döne- _ Yatmıyorum. Sadece bi. 

bılecek mısınız. raz uzandım. KIYMETLİ ESYA MÜZAYEDESİ 
' 

Bu korkunç ve hain ifadeyi, 
fenalık yaptıktan sonra hisse. 
dilen memnuniyetin verdiği 
kötü haz ifadesini bundan ev
vel y~ 'nız bir kere bir çocu
ğun yuzünde okumuştu. O ço. 
cuk, sokakta ezilmiş ve kanlar 
içinde yatan bir köpPği elin· 
deki taşla öldürmeğe çalışıyor. 

du. lıte onun yüzü de kocası· 
nın şimdiki yüzüne benziyor· 
du. 

idi. Öğleden sonra saat beşe 
de yazamaz mıydı'! Şayet ıu. doğru Adetine kasaba meyda
zum olur~a bOyle yapacaklarını nından geçerken, tam o sırada 
aralarında kararlaştırmışlardı. ~ouen'den gelen otobüs durdu. 
Fakat şimdiye kadar buna lü- içinden bir tek rolcu indi. 
zum kalmamıştı. Yalnız Adeli· Genç, zayıf, halsiz bir adamdı. 
ne bir iki kere mutad günler- Çok yorgun ve mahzun görünU
den başka çar$ıya inmişti. o yordu. Elindeki bavulu zor ta. 
zaman kapının aıtına tezkere şıyordu. Fabrikanın nf' tar:ıfta 
bırakmıştı. Bu tezkerede ken- oldu~unu sordu, Otobüs kon. 

disini sevdiği ve düşündüğü döktörü iki gündür bu işe baş. 
yazılı idi. Fakat tanıştıkların- ladıtı için henüz kasabayı iyi 

danberi buluşmalarında hiç tanımı~·ordu "ime Chauvet 
bir aksaklık olmamıştı. :tı.füna. sorduğu malümatı Yerdi. Sonra 
sebetleri Uç aydanberi devam da şu sözleri ilfı.ve etti: 
ediyordu. Beraberce üç gilzel - Yolun bir kestirme!>i var. 
ve hariku1Adc ay ya~amışlardı. dır. Fakat bulma~ı kolay de. 

9 Kasım 1952 Paıa günü saat 10 da 
- Giderim, evim uzak değil. - Hasta mısın yoksa? 

... esekkUr ederim size • - Hayır, fazla güneşten do 

Genç kadın gözlerini kapa. 
dı. Tekrar açtığı zaman Noter 
Chauvet hala karıısında duru. 
yordu. Her zamanki soğuk ve 
ciddf tavrile ona bakıyordu. 
Yalnız kasları biraz fazla çatık 
idi. Bu hiddeti de yeme~in 
hazır olmaması ve sofranın ku
rulmamasından ileri geliyordu. 
Adetine: 

Adeline kalkamadı. Yemek. 
ten sonra Eulalie odasına l:eldi. 
Noterin bir iş icin sokağa git. 

tiğini ve grç geleceğini haber 
verdi. Adetine hizmetçinin bir 
an evvel odadan gitmesini bek. 
ledi. N'iha) et yalnız kalmıştı, 
istedi.;i gibi ağlıyabilecekti. 
Kendini tutmaktan az kalsın 
boğulacaktı. Boğazına, kalbine 
bir şeyler tıkanıyordu. Şimdi 
artık ağlıyordu. Doya doya," 
kana kana ağlıyabilmek de gü. 
zel şey ... Yalnız haykırmak is
tiyordu. Sadece yavaş sesle: 
•:'<ı1e oldu? Acaba ne oldu?• 
diye söyleniyordu. 

Bu, aylar de~il, hail bomboş ve ~il, i;;ter~eniz ben size gö.~t~
mAnasıı geçmiş olan seneleri reyim. Ben de 0 tarafa gidi· 
bile aydınlatacak kadar parlak- yorum. 
tı. 

Yolda konuştular. Yolcu Pa. 
risten geliyordu. Kimya mü. 
hendisi imiş. Bu fabrikadaki 
işi, gazetede gördü~ü bir il§n 
sayesinde bulmuştu. Acaba fab
rika ciddi bir müessese midir'! 

NIŞANTAŞ 

Ihlamur Yoln Akkavak Sokak No. 2 Işın Apartımanının 
3 numaralı dairesinde bulunan ve MURADOGLU AiLESİ· 
... ·E ait çok kıymetli ev eşyaları müzayede ile satılacağı sa· 
yın halka ilin olunur. 

POTAKAL 

Vitrebec nineye, susmasını layı bir fenalık gec;irdim. 
ıbıh etmek boştu. Olan ol· .. 'oter yatağın ayak ucuna o 

muştu ... \deline pazardan aldı- turdu ve karısına dikkatle bak. 
ğı ;eyleri unutarak eve dondü. tı. Sonra söze başladı: 
.\ncak yatılının üzerine uzan. - Aklıma bir ~ey geldi. .. 
dı~ı zaman paketleri almamış Acaba ne gelmişti'! Oda 10$· 

f'>ldui!unu hatırladı. Eulalie"yi tu. Pancurlar kapalıydı. Adeti. 

Elbette bir şey olmaıtu. A
deline'e eve haber vermesine 
imkin yoktu. Fakat kapının al
tına iki kelimelik bir tezkere 

* Bu, o kadar tabi! bir şekilde 
başlamıştı ki. .. Bir salı günü 
idi. Adelinc perşembe sabah· 
ları pazara, her sah da koca. 
sının gömleklerini almak üze
re kolacıya giderdi. Kasabada· (Devamı var) 
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. 
lngiltere-
Arjantin 
ihtilafı * ,\mrrika dış siyasetini 

ı 
tekrar gözden geçirecek· 
tir. 

Yazan • E T * ,\kdenizdeki manevralar . • ' • .1 devam etmektedir. 
ıngıltere ile Arjantin arasmdakı ı * Birle~ik .\mcrika ~ovyet· 

Falkland adaları ihtilifı son Jeri ve Sovyetler de Bir· 
günler zarfında )'tniden ~iddet- leşik ,\mrrikayı protes· 
lenmiştir. Buenos Aires'den ge. to etmiştir. 
len haberlere bakılırsa İngiltere, i •--··--------..ı: 
Arjantinin adalar üzerindeki 
hakkını tanımadığı takdirde bu 
hükümet ingiltereye et scvkiya
tnu durduracakmış, 

}'alkland takını adalan J\tlaJL 
tik'in <'enubunrla1 Arjantinin a
çıklarındadır. ikisi büyük, doku
zu küçük olmak üzere 11 Ada
dan mürekkeptir. Büyük adalar. 
dan biri Doğu, diğeri Batı Falk
Jand'dır. İki ada kısmen kayalık, 
kısmen ovadır. Ovalarda her tür. 
Jü hububat yetiştirilir. 

Adalar, iktisadi kıymetinden 
ı.iyade-, askerı bakımadn ehem· 
miyetlidjr; Amerikanın cenubun 
dakl ~lacellan boğanna haklın· 
dir. Birin('i dünya harbinde bu
rada büyük bir deniı: muharebe
si olmuştu. İngilizlcr1 askeri t· 
hemmiycti yüzünden, adaları bt .. 
takınak istemiyorlar. Arjantin
liler ise adaların Arjantinin bir 
parça!'ı olduğunu, binaenaleyh 
kendilerine ait olınası Jıizım ,eı. 
diğini iddia ediyorlar. 
Takım adaları 1592 de Da\\is 

adında bir İngiliz seyyahı tara
fından keşfodilmişll. Fakat bu
raya bir müddet Fransızlar hol· 
kim olmuşlar, 1765 de İspany.ol
Jar adaları işgal etmişlerdi. ln
gilizler 1771 de İspanyolları ko· 
l-111'.ık burada )·erlel)Dlişlerdir. 
Arjantin elli senedcnbcri Falk
land adaları üzerinde hak iddia 
etmektedir. İkinci dünya harbi 
esnasında İngiliılerin Al-TUP3· 
da çok me,gul olmasından istifa. 
de ederek burava bir miktar as
ker göndcnnişitrdi. Fakat ingi. 
lizlerin bir harp gemisi yollama· 
ları üzerine askerlerini geri tek. 
mişlerdi. $imdi yeniden eski id. 
dia lannı tekrar etmektedirler. 

Moskovada 
Yapılan bir tören 

.tıaocia!t4 ~ıu 

Londı·a, 6 - Bolşevik ihlila· 
linin yıl.dönümü münasebetiyle 
b:.ı akşam lloskovanın Bolshoi ti 
yatrosunda yapılan mutat törcn
cie. hatipler listesinin başına or· 
general :\lichacl Peruvkinin bu
lunuşu. yabancı müşahitler i~in 
bir bakımdan sürpriz teşkil et
miştir. Bol.shoi tiyatrosundaki 
toplantıda bu yıl Stalinin bir mc 
sajı da okunmamıştır. 

Pcruvkin. Rus iklısadiyatını 
gözden gc~irmi~ ve istihsal he
deflerine, zamanından evvel ula 
şılacjğını ileri sürmüştür. Fakat 
konuşması sırasında, Rus endüs
trisi şeflerine iyi lC verimli <:a
Iışmahırı hususunda ihtarlarda 
da bulunmuştur. Pcruvkin, de
mecinin sonunda Sovyctlcr Bir
liğinin atom enerjisinin (l'beseri 
yetin ncf'inc kullanmak arifesin 
del) bulundu~unu, yeniden silah 
lanma yar:şının kapitalist dev· 
letleri iktısadi çöküntüye sürük 
leyeceğini süylemiş ve demiştir 
ki; 

•- Amerikalı harpçiler, Rus. 
yaya taarruza çalııacak hcrhan
gL bir kim.senin SO\.")'et sil;lhlı 
kuvvetleri tarafından püskürtü· 
leceğinden emin olabilirler.-. 
Diğer taraftan ~oskova men. 

şcli bir A.P. haberine göre Bol 
şevik ihtilcllinin 35 inci yıldönü 
mil münasebe-tiyl(' Bolshoi tivat 
rosunda yapılan törende JosCph 
Stalin de hazır bulunmu~tur. Sov 
yet lideri, sagında ::"\folotov ''e 
solunda ~Iareşal Dulganin bu· 
lunduJlu halde, sırtında askeri 
stilde gri bir ceket, Bolshoi ti· 
yatrosunun !Sahnesinde yer al· 
mış ve başbakan mu~vini ~Iic· 
hael Pcruvkinin verdiği yıllık 
demeci dınlcml.$lir. 

. Talkın ve 
Sovyetler Amerikayı 1 Tatbikatı 

protesto etti 
.iııoeiatecl Pruı 

llfosko\'a, G - T3ss ajansının verdiği rnallımata göre Sov~ 
yet Rusya Hirlesik Amerikaya yeni bir protesto notası vermi5 
bulunmaktadır. 

?\otanın metninden anlaşıldığına göre, Rusya, Korcdc 27 
cylôl 1952 de Birleşik /.merika makamları tarahndan il5.n edi
len Kore deniz savunma bölgesinin tesbitini ~iddeUc protesto 
etn1cktcdir. 

Sovyctler bu notalarında daha 1950 yılında Kore sahilleri
nin abluka altına ahnına~::ını protesto ettiklerini hatırlatmakla 
ve simdi ICorc sularında bir deniz savunma bölgesi yaratılmasını 
Sovyct Rusyaya tevcih edilmiş tecavüzi bir te<ebbüs addedecek-
lerini Lildirmektcdirl<'r. ~ 

Rusya,,a göre Amerikanın yeni tesbit ettiği Kore suları sa
vunma bölgesi bir nevi abluka mılnasına gelmektedir. 

Amerikan makamlarının bu notayı nasıl kar~ılıyacakları he
nüz bilinmemektedir. 

Necip, İngilizleri Adanadaki 

G encral Eisenhower'in se-
çimi kazanmasından bil

lıassa (neden bilhassa oldu
ğu tabii maliim) memnun 
kaldığını söyleyen C. n. P. 
genel sekrrteri Kasım Gü
lck; 
·- Srriın sonunda kaybe

den adayın )·eni başkana 

gönderdiği telgraf gıpta ile 
görülecek ve ders alınacak 

bir h3disedir.• diyor. 
Bizinı, muhalefet partisi 

sekreteri nedense böyle bir 
hadise oldu mu, hemen on
dan bir ders payı çıkarıve
rir. 

İngiltere se(in1i olur, ders. 
rransa seçinti olur, ders. 
Bihııeın hangi memlekette 

iki parti lideri kucaklaşır, 
gene ders. 

''e bil de sabırlı sabırh 

1 bu ders'in tatbikahnı bekler 
dururuı. ECVET GÜRESiN 

Kaybolan öğretmen 
Süveyşten çıkarmak Kazalarda 2 ölü Ormanda yasıyor 
Azmindeyiz, dedi 7 yaralı var Artvin. 6 - Üç yıl evvel bir 

2'iirk 11ova4ll .LJarı:ıı nunat ıtı.ılıabirfr i:dtıı gece evinden c;-ıkarak bir daha 
İskenderiye, 6 _ l\hsır Baş. Adana 6 _ Bugün biri Büyük geri dônmeyen l\.Cchmct Durmuş 

b~anl Gcn.eral ?.Iuhammct Ne· Tikizide, diğeri de Kiremilha- adında bir öğretmen, köylüler 
cıp_ bugün Iskenderjye Üniversi- ne civarında olmak üzere iki ta- tarafından çıplak ve vücudu kıl
tcsınde mühim bir demeç ver~ şıt kazası olmuş, kazalar sonun· larla örtülü, sakalı heline kadar 
miştir. da 2 kişi ölmüş, yedi kişi de a· uzaınış bir halde civar orman
. General Necip, bu demecinde ğır veya hafi! surette yaralan· larda görülmüştür. 
Ingi~izleri Süveyşten çıkarmak mışhr. Aldığım malUmata göre Ormanlarda yırtıcı hayvanla. 
azmındc olduğunu ve yalunda Mersine gitmekte olan 1 sıo A· rın mağaralarında vahşi bir ha
alınacak tedbirlerle İngiliz kuv- dana .. pllka sayıll taksi He de· yat süren l\lchmct Durmuşa ilk 
v~tıcrinin 1.Iısırı terkedeceklerj- mir yüklü bir kamyon Büyükli· defa olarak birkaç gün önce te
nı açıkça beyan etmiştir. ikizi civarında ~arpışmış, taksi sadüf edilmişse de derhal orta-

General Necip, İngiliılcri ?.tı- şoförü Sal3hattin ve yolcular· dan kaybolmuştur. 
sırı terke mecbur etmek için ne dan l\Jaraş çeltik fabrikası muha Bir cinayete kurban gittiği zan 
gibi tedbirler alınacağını tasrih sebecisi H. Sirikçi ölmüş. 1.Ia· nedilen genç öğretmenin bu şe
etmemiştir. raş belediye muhasebecisi ~Ius kilde de olsa ortaya çıkması 

General Necip ayni nutukta, ta!a llakverdi, ~laraşh tüccar- ümitlerini ke~miş olan ailesine 
l\Iısırın yakında tekrar parlamen- ıardan Nusret Sezer ile kam· hazin gözyaşları döktürmü~tür. 
to hayatına kavuşacağ ını açıkla- yon yolcularından İsmail ve Ha ~Ichmct Durmuş'un bulunarak 
mıştır. Hl ağır surette 3·aralanmışlardır. ailesine jadesi için tazım gelen 

Alman heyeti Suudi İkinci kaza İncirlik hava ala· tedbirler alınmıştır. 
' nı inşaat firmasına ait bir su Yarım ası rlık lngiliz 

Arabistana sokulmadı tankının Adanaya doğru gel· Liberali 
Bonn, 6 (A.P.) _ Bir ticaret mesi sırasında, tren yolunu geç 

andlaşması müzakere etmek Ü· mek isterken İskenderun posta· Londra, 6 (A.P.) - İngiliz Li 
zere Suüdi Arabistana davet e· sile çarpışması neticesi olnntş· berat Partisinin Lordlar Kaına 
dilen bir Alman ticaret heyeti· tur. Soför Recep ağır surette rasındaki grup lideri Lord Sa· 
nin şimdi o memlekete girme- muavini de hafif surette yaralan naıe1 bugün 82 nci doğum günü 
sinin yasak edildiği bugün Bono mışlardır ile ingiliz parHimentosuna inti· 
da resmen açıklanmıştır. Her iki badiseya de savcılık ~abının 50 nci yıldönümünü bir 

Suüdi Arabistan hükümcli Al el koymuştur. arada idrak etmiştir, 
manyanın 1sraile tazminat ;.er· ~·••iııl••••••••••••mmillıııiıam••lllllııı. 
mek hususundaki kararını pro. 
testo makamında Alman heyeti· 
ni memlekete sokmamı.şUr. 

ACE LE EDINiZ 

Arjantinin tehditli pek tesirsiz 
değildjr. İn&iltere büyük bir et 
sıkıntı.ı;;;ı (ekmektedir. Et ihtiya
cının büyük bir kısmını Arjan
tinden trmin ettiğinden bu bil· 
kiımet et sevkiyatını durdurursa 
fiıkıntının artacağı mu11:1kkaktır. 

J\.laanıafih İngilterenin de elinde 
iktlıçadı tazyik Yasıtalan "·ardır. 
Bu sebepte i'<İn sözden ibaret 
kalacağı ,.e bir iktisadi harbe 
sebep olnııyacağı ümit edilcbi· 
lir. 

, 
1 

. "' Yalını 4 GÜN kalmısfır. • 

Keşmir 

halli 

anlaşmazlığının 

için teşebbüs 

Nevyork, 6 (A.P.- - Büyük 
Britanya ve Amerika. bugün llin 
distanla Pakistanı, Keşmir mü· 
nazaasını bir ay zarfında halle 
çalışmak için aralarında derhal 
görüsmeler yapmaya davet ve 
te~vik etmişlerdir. 

lki halılı devlet, bu konud• 
Gilven1ik Konse~ine müşterek 
hir takrir sunmuşlardır. 

Bursa ve lzmir ilavelerimizin 
ikinci lab' ı hazırlandı 

"'°llshası tükenınis olan yurt uavelerimizi :yeniden 
ba1>.lınnağa ba~I;ıdığımıu haber \'erıniştik. 1 numaralı 

nursa \'t 2 numaralı İzmir ilavelerim.izin ikinci tabı 
hanrlanmışbr. Kollcksiyonlannda bu iki i1 ılve eksik 
olan okuyucularımız bun1an matbaamızdan tedarik ede
bilirler. Jfariçten her il.ive için on beş kuruş üzerinden 
posta 11ulu gönderenlerin adresine iliveler yollanır. 
J\le\:cudu kalmayan diğer navelerimiı:in ikinci t abı ta ... 
maınlandıkça, okuyucularımın haberdar etmekte devam 
cdrceğiz. 

.... .. 
'SUT.UNLAR ~t:ı~~OW©Ol 
AKŞAM 

TEZATLAR 
DİYARI 

Ha1kçı, memleketimizde te• 
zatlardan bahi•le buğday ba• 
kımından beşinci oldugumuz 
halde iyi ekmek yemenin bel• 
il güç olduğunu, istihsal ort• 
tı denilirken fiaUarın da art.
tığını söylüyor le diyor ki: 

•llürriyct var, fakat politika 
zorbaları Balıgesire muhali! 
sokmuyorlar. Emniyetin ber4 

kemal olduğunu ililn ediyo
ruz, cBu yolu biz yaptık• di
yen gafil muhalifin başına 
bıçak ıaplıyorlar. 

Daha uzaklara gitmeye ne 
hacet? Sokaklarımızda yaya 

niyetle vazifesini yapma~ını 
sağlamaktır. Bunu 1950 yılın
da lngiltcreyi ziyaret ettiğimiz; 
ı·""ada parlAmento binasında 
bize \erilen bir öğle yemeğin 
ele üç partiye mensup davct-
1! mebusların ağzından işit· 
tım. Hcpsı de bu noktada müt 
tcfiktilcr. 

İkincisi böyle tcnkidler ya 
haklıdır, )a haksızdır. Haklı 
ise bunu memlekete ililn edip 
kabını yapmak bir hükumet 
için şereftir. Haksız ise hak· 
sı11ığı~ı gösterip tenkidin boş 
olduğunu anlatmak bir siyasi 
muvaffakıycltir. Demek ki, 

\ muhalcletin sözlerinden kork 
maya lüzum )'ok. 

lığı ~ıapmaları hatta Cumhur
rcisi Trumanın en yakınlarına 
kadar nü(uı: eden şahısların 
karışık işlere adlarının katıl· 
mış bulunmasının teşhir edil· 
mcsi ve yapılan dalavereler 
hususunda, etraflı iz.ahlar ve
rilmesi, sükutun belli başlı 
amilleri arasında sayılmalı
dır. 

Demokrasi rejimi beheme
hal iffet, fazilet ve iyi aht!k 
>İstemi demektir. lstibdad ve 
toptancılık idareleri için öldü 
rücü olmıyan hareketler bir 
demokrasi için kahredici te· 
sir yaratır.» 
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150 L i ralı k bir hesa p aç ın ız. 

Rantlımanı büyüklerinki koda 
mükemmel olan 

MEDiATOR'un 292 modelı 
kücük harika radyosu 

H artcl şekli mücevher kutu· 
sunu andıran, kolaylıkla taşı· 
nabilır, m uhtelif vazıfeli '5 ıam· 
balt ve aynı tıpten d1Qer mar·· 
ka t adyolard a b ulunmayan, 
sesi dınSOyıcının zevkine göre 
eyar edebilecek terllb al'8 
m üceh hez. 
D\Qet mocıeııerimlzl gösteren 
katak)Q:u lstey~nız. 

MELIOS ELE.KTIUK n M.UIMA l A. Ş .._ıe·• c..ı ,... 11'-ılt 

Korede 
Sükunet var 

.LM4olu 1..l•n.n 

f 

Kore cephe5i, 6 - ııllille. ve 
((Nişancıları tepelerinin elde e· 
ditmesi itin mt:1rkcz cephesinde 
dün cereyan eden savaşlardan 
maada cephe boyunca dün sükUn 
hüküm siirmüştiir. 

Bu tepeler için !'avaşlar. ehem 
miyetli neticeler elde edilmed<'n 
bu sabaha kadar devam etmiır:. 
tir. ~ 

Evvelki günlere ni!'ıbctl<' ko
münist topçusunun faaliyeti bi· 
raz az olmuştur. 

Chor"''On v3disin'.n do;'.!u~unda 
Jackson tepesine karı;ı düşman 
tarafından vapılan hücum neti· 
ccsindc müttefik kuvvC'll"" ge
ri çekilmişlerse de. müttefikler 
az sonra bu tepeleri muharebe· 
siz işgale muvaffak olmuşlardır. 
Di~er yerlerde ancak sonda.1 

f"!arekelleri ccrpyan etmiştir. 
Kore tur:lv 'komutan muavi+ıU 

ğine Albay Kar3belen t3.?in 
ellildi 

Ankara, 6 (Anka) - Korcde 
~ehit düşen Alba;.r Pami~in ye
rine Kore Türk Tugayı Komu· 
tan 1.Iuavinliğine bir tayin ya· 
pılmıştır. Komutan muavinliltine 
Kara Kuvvetleri lfomutanlığı Pi 
yade Dairesi Kot>mando E~itim 
Okulu Komut..nı Albay Daniş Ka 
rabelen getirHmiştir. 

Albay K.arabelen yakında Ko 
reye müt~eccihen hareket ede· 
cektir. 

«Bahır» silebi 
' 

~ihat Baban'ın 
,1 

,,,.cevabı 
; 

Son Saat başmuharriri Cihat leri, sözlerimin maha1linc mas. 
Baban, D. P. nin Adana kongre. ruf olduğunu ve nasırlara basıl
sinde Türk basınına karşı tezvir, dığını ispata kafidir. Bu hususta 
entrika ve i!tira yollu bir takım Son Saatte mufassal cevap vere
beyanatta bulunmuş ve müstakil ccğim. Şimdilik şu nokta lArı rı 
ve muhali! gazetelerden liiyık aydınlatılmasını rica ediyorum: 
olduğu cevapları almıştır. Bunun 1 - Hürriyet refikimiı tirajını 
üzerine yaptığı neşriyatla sözle· hergün ilin etmektedir. Acaba 
rini isbat yoJuna gidecek yerde sizler de hcrgün bir taraftan 
mugalata ~ollarına dalmıştır. tirajınızı ilfln etmek, diğer taraf 

Elinde bir gaz.ete olan bir ga- tan buna tekabül eden Ho[er'den. 
ıetcciniıl, kendi görü !erini, mü· aldığınız aylık ticari itan geliri .. 
naka~a. ve muhalefet halinde bu- nizi ve Gelir vergisine Laallfık 
lundwğu gazetelerin sütunlarına eden hc~aplarınızı açıklamak ce
geçit.rnek üzere kanun yollarına saretini gösterir misiniz? Bu ra .. 
ba~urması, dünyanın hiç bir kamların ortaya koyacağı haki
~inde görülmüş birşcy değil· kate ve bundan sonra efkln 
ôlr. Zaten verilen cevapta da sa. umumiyenin vereceği hükme ran 
det haricine çıkıldığı ve cevap olur musunuz? 
hakkı suiistimal edildiği jçin 2 _ Nasıl ,.e d l ı ı~k ne en o muş ur 
a a alı hiıkimc başvurduk ve da, hükdmetin, Büyük l\l ille t 
itirazlarımızı bildirdik. Mahke- •1 ı· · d b" ı tak · · · t kd. · ·· d .1 n ec ısın e ır sua rırıne 
mcnın a · ırı, gon erı en yazı. k ı v d.,. b d H r . . . arş ·er ı15o1 ceva ın a o er 
~ın neşrı ta~ında olduğu ıçın i müesı::escsinc laaUQk eden ibare· 
kanunun emrıne uyarak bunu !er crtcs· g·· k.. t ı · · d ··t ı · · k , ı un u gaze e erınız ı 
~u un arımıı.a geçırıyoruı. Fa at metinden ta~"'ed"I . b 1 ak llk v b d .. ü J J ı mış u unm -

ı e sobnldcedv.ağ. ı~n. a. g~rh ş tadır. Bu bir tesadüf müdür• 
arzımızı ı ır ı ımız ıçın Cı at y ksa cidd b .. . · 

Babanla münakaşa açmakta hiç o en u muessesenm 
b

·r f d g·· .. B .. avukatlığını mı yapmaktasınıı'! 
ı ay a orınuyoruz. asın mu-

essesesine şahsi menfaat ve fa- 3 - l!ofer müessesesi.nden 
şist bir ideoloji zaviyesinden ba- başk~ bir ~e!dcn il&n get~rildiği 
kan bir zat, bir fikir münaka"a~ı takdırde o ılanları gazetenıze ne
için muhatap diye kabul edile· den sokmuyor ve neden mü~te· 
mez. ~lüsbet meziyetleri sayesin- rek bir i15.ncılık tröst"ü kurmus 
de hayatta başarı imk4nı araya. b~lunuyor ve ne~~n b.u hususta. 
cak yerde böyle yolları tercih kı masum teşcbbuslerı boğuyor
ctliğinden dolayı kendisine çok sunuz'! 
acıdığımızı bir defa daha söyle· 4 - Sözlerimde gazete ismi 
mekle iktifa ederiz. tasrih etmediğim ve sözlerim bir 

?\-latbaamıı.a gelen l'e mahke· nıeselenin tavzihi mahjyetinde 
A•ıodatnı Prtlf• 1 mcee neşri istenilen cevap ay. objektif olarak iladc edildiği 

Rottcrdam, 6 - «Dirk Z\va· nen şudur: halde, müttehit bir cephe ile 
gers,, gemi acentesinden bildi- 29 ekim tarihli nüshanızda yaylım ateşine neden geçtiniı? 
rildiğine göre 7900 toni13.toluk şahsımı istihdaf eden neşriyatın, 5 - Hertürlü iltibasa m~nl 
Türk bandıralı ı.Bakır. şilebi bu küfürlere ve medeni muaşeret olmak için, fikirlerimi de şöyle 
sabah Felemenge ait Schirmon· icaplarına uymayan taraflarına hulasa edeyim: Resmi veya tic.a .. 
ııikoog adası açıklarında karaya bu sütunlarda cevap verecek de. ri bütün ilftnların, iktısadi, siya .. 
oturmuştur. Bildirildiğine göre ğilim. Hakaretlerin hesabını baş- si, içtimai herhangi bir tazyik 
geminin dümeninde bir arıza var ka yerde soracağım ve Hofer vesilesi olmaması ve basın bür
dır. iıaneıhk ~irketi sayesinde elde riyetini tahdit ve tehdit ctme ... 

Kıaraya oturdu 

Geminin yardımına bir romor edilen servetlerin şeref ve namu. mesi için, hiç bir parti farkı gö
kör gönderilmiştir. ıBakır• şile- Ga tecavüz için k;i!i gelmiycce. zetmeksizin, tiraj veya sa.tıs esası 
bi Türkiye Denizcilik Bankasına ğini öğreteceğim. Bu itibarla bu üzerine tevzi edilmesi f ikrini 
aittir. Acenteden verilen m:ılU.· sözleri nefretle red \'e iade et· müdafaa ediyorum: Bu göster· 
nıata göre, «Bakır• a bir tahlisi tikten sonra diyeceğim ki: diğim, çarenin en mükemmel 
ye motörü de gitmişse de rnüret Yalnız bizim memlekette de. çare olduğuna kani değilim; fa
tebat gemiyi terketmck isteme· ğil, bütün dünyada, basın ilemi- kat bugünkü sistemin hertUrl il 
miştir. nin dışındaki sermaye tazyikte. suiistimale yol açacağına kaniim. 

Bununla beraber tahlisiye l':t· rinin, basın üzerinde müessir ol· Yukarıda istediğim rakamları 
puru geminin yanında beklemek duğu tesbit edilerek bu gelire ııeşrelliğiniı zaman gazeteler 
tcdir. karşı büyük bir mücadele açıl- arasındaki farklı muamelelerin 

Karadenizdr fırtına , ·a_r mış ve bu meseleler milletler- mevcudiyeti derhal anlaşılacak, 
Karadcnizde dE" şiddetli bir arast konferan~ların gündemine şu veya bu gazetenin. Hoferin 

karayel fırtınası hüküm sürmek. girmiş bulunmaktadır. tc\.·eccühü ile itibar gördüğil, di
tedir. Bu yüzden gerek ı;idiş ve Bu tehlike bizim memleket ğcrinin bu te\'eecühten mahrum 
~:C'rrkse geliş istikametlerind:? için de varittir. Bu tehlikeye ob kaldığı için, haklarından mah
scrreden gemilerin hemen hep· jektif olarak işaret ettiğinı için· rum bırakıldığı derhal görüle
:;inde gecikmeler olmaktadır. dir ki, konuşmamda gazete ismi cektir. Bu fikrimJ, grızetede, top-

İki gün rötarlı olarak diln Ji. vermedim. Böyle olduğuna göre, lantılarda, memleketin her köşe
manımıza gelmesi beklenen tGi- gazetenizin bundan kocunmama. sinde ~ahsan ve bana iltihak cde
rcsun• vapuru. fırtına sebebiyle sı icap ederken, üç gazetenin cek arkadaşlarla birlikte sonuna 
bir gün daha rötar yaparak bu · müttehit bir cephe kurarak, et. kadar savunacağım. Bir ki.r , .• 
gün limanımızda olacaktır. terinden et koparılıyormuş gibi kisip meselesi değil, bir prensip 

Kazada iki askeri öğrenci 

öldü 

ildi kelimelerle hücuma geçme- mesele.sini halle çalışacağım. 

lstanbul, 6 (T.11.A.) - Kule
li Askeri Lisesine ba~lı Astsu 
bay Okulunda bir hadise olmuş 
ve iki talebe ölmüş diğer bir ta 
!ebe de ağır surette yaralanmış 
lır. 

Okulun dış bahçesindeki vo
leybol sahasında yapılan bir ma 
tı daha iyi seyredebilmek ıçın 
sahanın yanındaki çeşmenin · si· 
perine çıkan üçüncü !'ınıf ö~ren 
eilerinden Ki.mil ve Be~·ti ile bi 
rinci sınıf öğrencilerinden Lüt· 
fi Gündüz çöken çeşme siperi· 
nin atlında kalmışlardır. 
Çeşmenin nlC'rmcr taşları ara· 

sında kalan öğrencilerden KB· 
mil ve Lüt!i Giindiiz öl müşler 
dir. Beyti ise a~ır yaralı bir şe· 
kilde A'kcri H3'tahaneye kal
dırılmıştır. 

Ölen öğrencilerin cenazeleri 
bugün (dün) askeri bir törenle 
kaldırılmıştır. 

• 

Prenses Nilüfer, 

den öğretmen 

Türkiye

istiyor 

Ankara, 6 (Anka) - Hayda 
rabat Nizamının oğlu ile e\'li i· 
ken bir müddet !'onra ayrılmı$ 
olan sakıt hanedana mensup 
Prenses Nilüfer, !\hlli Eğitim Ba 
karılığına bir müracaatta bulun. 
muştur. 

Prenses, yetişmekte olan ço 
cuklarına mükemmel ve dojl:ru 
tir tarih bilgisi verebilmek için 
bir Türk öğretmeni istemekte· 
dir. Prenses bu öğretmenle 5 se 
nelik bir mukavele yapaca§;ını 
ve dolgun bir maaş vereceğini 
de müracaatında bildirmektedir. 

rı.ıilli Eğitim Bakanlığı, bu mü 
racaate henüz bir cevap verme
mişse de 150 ye yakın Tarih 
Cğretmeninin Pren!'esin c:ocukla 
rına öğretmen olmak ü1cre Ba· 
kanlığa müracaatta bulunduğu 
haber alınmıştır. 

Yunan istanda seçim 

mücadelesi 

Atina. 6 (T.H.A.) - Yunanis
tanda bu ayın 16 sında yapılacak 
olan umumi seçimlere ait liste
ler, resmen ilan edildiğinden, 

Yunani!'tanın her tarafında, üç 
gündenberi şiddetli bir seçim 
kampanyası başlamış bulunmak
ladır. 

?ıJücadcle baş1ıca iki blok ara· 
S"ında yapılmaktadır: Bir tarafta 
General Plastiras·ın Cumhuriyet
çiler cephesi, di~er t<ı.raftan ise 
Mareşal Papagos'un Yunan halk 
ccphe~i. t 

liükQmet, seçim mücadelesini) 
Kralın doğrudan doğruya veya 
bilvasıta karıştırılmaması için, 
Kralın leh ve aleyhinde neşriyat 
yapmamasını matbuattan rica et .. 
miştir. 

M~O~BjJ. YALIK 

KUMAŞLAR 
DEKORASYON .MAGAZASI ,._.,,,.. ... 1'"" .,,., . 
BE'!:_O GLU, 353 •' }EL.~40~45 
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kaldırımı yok, otomobild('n 
;eçilmiyor. Gece lambasız, bo 
zuk ve karanlık yollarda kır· 
mızılı yc$illi otomatik ışıklar 
y~nıyor! 

Kuma~ı. tıra~ı. pardcsüyil 
nacı, haltil doktoru İngiliz~ 
terden ahyoruı da demokrasi· 
nin beşiği olduğunu itiraE et· 
tiğimiz ingiltcrt"dcn, ·niçin bu 
nun cdeb erkfinını almıyoruz? 
diye kendi kendime sordum 
,.c kendi kendime güldüm.ıt 

Ercü ment Ekrem Talu çöp
lerin kazdırılacak (Ukurlara 
doldurulması düşüncesi mil· 
na-.ebeti le diyor ki : 

•Aklımda kaldığına göre es 
ki belediye reislerimizden 1ı1u 
bittin Üstiindağ zamanında bu 
usul ilk defa tatbik edilmiş 
ve feci neticeler vermişti. 

HOŞ MEMO Yok canım, bazı menfaat düşünmeyen doktorlar da vardır 
)lcsk<'n buhranı var denili· 

yor, Millet ~!eclisi kiraları 
arttırmayı düşünüyor. 

Vatandaşlar huzur içinde is
leriyle meşguldür, denilirken 
Beyol!lunun göbeğinde kuyum 
cu dükkAnını soyuyorlar.> 

COMHORIY!T 

YENi SABAH 

El~E:-.'JIOWF.R • l(IN 
G.\LIP GELDi 

\"eni Sabah hunun büyük 
barınnın generali destekleme· 
sinden, yirmi yı11ık tefessüh 
ctmit hir idarryi halkın ı~tc · 

KF.l'iDI KEl'iDhlE mcmrsindrn ilrri geldiğini 
GCLD(l\l fiö~·lüyor, diyor ki: 

,cumhurıyetçi gazeteler Ge 
B. Felek lnJtiliz radyosunun neral (Eiscnho\.\·er) için remz 

parlamentonun a(ılış neşri)·a· \C ışarct olarak sı.ipürgeyi ka 
huda muhaltfet liderinin ten· bul ctnıı~lcr l'e eski ba~ku· 
kidlerini bildirdiğinden ha· mandanı. hep elinde bu te-
hisle diyor ki: rnizlik alctı ile temsil eyle-

•Evvel! bir İngiliz hükume- mişler idi. iktidardakilerin 

Çünkü o yüzden, şehir, sı· 
cak mevsim başlar başalmaz 
müthiş bir karasinek istilisı
ııa uğramış, kurtuluncaya ka 
dar. aylarca çabal amışt ı . Bu 
vaziyet karşısında da. beledi· 
ye bu işten v:ııgeçmişti. 

Şimdi aynı şeyi ikinci bir 
defa daha tecrübeye kalkış
mak bilmem ki. ne ~reC"eye 
kadar doğrudur? 

Çöpleri imha için mutlaka 
başka bir yol bulmak tizım
dır. Yok$a yazın bir yeni si
nek istilasına u~rayacağımız
dan hiç şüphe edilmesin.'tl tinin ilk işi muhale[etin em· şUphcli iş adamlarilc iı ortak· 

-----------------------------------------------------' 
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İhtiyarlık, çok zaman insanın nıh haletine bağlıdır. Resimde görülen 102 yaşındaki lngiliıin 
çay içisi hayala bağlılığım iCnde etmiyormu? 

LONDRA MEKTUPLAR! 

lngiltere' de ihtiyarlar 
L ondra, Kasım - İngiltereyi .. 

ilk ziyaret eden bir ecnebi, ..,......,.....,,,,....,...~~": 
memlekette gençten fazla ih· 
tiyar olduğu kanaatine kapıla· 
bi!ir. Hakikaten, elli yasını a
şanların sayısı gitgide artmak
tadır. Bunu duyunca, insanın 
aklına, eli bastonlu, beli bil· 
kük, aah• lı •Ofo Ju insanlardan 
müteşekkil ihtiyar bir millet 
ıeliyor. Nitekim, iki sene ev-ı 
vel İngilterc'ye geldilim vakit, 
ilk bir iki hafta içinde kaldı
ğım otelde, parklarda, sinema
larda, lokantalarda, kütüphane 
!erde, nazarı dikkati çekecek 
derecede çok ihtiyar görünce, 
benim de aklımdan aynı dü· 
şUnceler geçmişti; •İngilizler İ· 
çin zaten soğuk derler; bir de 
bu kadar fazla ihtiyar 
olunca. kimbilir hayat bu
rada ne kasvetlidir" di
ye adeta bir nevi endi
şe duymuştum. Bugün ise ay
nı ~eylere gıpta etmekteyim. 
ŞUphesiz ki, en geç ihtiyarlı· 
yan millet İngilizlerdir. Bir in 
giliz genci ile ihtiyarı arasın
da, -bUnye farkı hariç,- ne 
ıibi farklar vardır; düşilnilycr 
rum da pek bulamıyorum. Bu· 
rada hiç kimsenin aklına: cBe- Jhtiyarladıkça 
nim yaşım artık geçti, simdi 
&ıra gençlerin •. yahut, •BU be-

muıipleşen ve h. u,ysuzlaşan kimc:;eler aileleri itin 
bir üzüntii mevzuu teşkil ederler. 

nim yaşıma başıma yakışmaz• Yazan : 
demek gelmez. Otobüste, alt· C lJ 
mıs yaşını geçkin. bembeyaz aıuııı sıııaıı 
saçlı, buruşuk yilzlü bir kadı· 
nın başında, tüyler ve kur<!e
lelerle süslü bir şapka görür
sünüz; ve o kadın pek muhte
mel ki, )'a sinemaya, ya ahbap 
lariyle briç oynamaya, ya da 
kendine bir de yeşil şapka al
maya gidiyordur. Bir konfe
ransta, en büyük a15.ka ile din
leyen, en çok sual soran, ve son 
ra da aralannda en çok milna· 
kaşa edenler, görünüşlerine gö 
re cibtiyarı dediğimiz kimseler 
dir. 

O cihtiyaro görünen insanlar, 
hafta sonlarında uzun yürüyü$ 
lere tıkarlar, sık sık ahbapla· 
rını ziyaret ederler, hayır mü· 
esseselerinin en faal 5.zalarıdır· 
lar. Gazetelerin cokuyucu mek 
tuplarıı sayfalarında her gün 
altmış beş, yetmiş yastarındakı 
insanlar, tekaüdiye yaşının er 
ken olduğundan şikiyet eder
ler. llemen her y:ışlının bir 
•hobby. si. yani meşgul olmak 
tan bilhassa zevk aldığı bir iı 
vardır: Kimi nadide çi('ek y~· 
tiştirir, kimi pul biriktirir, ki
mi Is işler. kimi de tahtadan 
masalar, raflar, iskemleler ya. 
par. Kendi kendilerini bu tarz 
da meşgul edebi1en ihtiy:ırlar, 
aynı zamanda manevi istikl51· 

• 
lerini de temin etmiş olurlar. 
Bu suretle, ailelerinin diğer 
fertlerine hiç bir bakımdan yük 
olmazlar. 

İngilteredc ihtiyarların hayata 
bu kadar bağlı olmaları mu· 

hakkak ki, bir an'anenin, bir 
yaşayış tarzının neticesidir. Fa 
kat devlet de, bilhassa son se
nelerde, yaşlıların rah:ıt etm 
si için büyük gayretler sar! • 
mektedir. Devletten yardım gö. 
renler daha ziyade altmış beş, 
yetmiş yaşını geçenler, -ki 
bunların sayısı elli ile altmış 
beş yaşlarındakilerden oldukça 
fazl:ıdır- ve ihtim:ım görme
ye ihtiyacı olanlardır. Bu yar
dımın en canlı belirtisi, devJe. 
tin bütün yaşlılara verdill ay. 
lık ve memleketin her köşe· 
sinde attığı •İht:yarlara mah· 
sus evler• dir. Ben bilh:ıssa bu 
sonuncusundan bahı:;etmtk i~

tiyorum. •İhtiyarlara mahsus 
ev. t5biri blrçoklarımız:ı yaban 
cı gelir. cBir ihtiyarın ytri krn 
di evidir• deriz. Fakat in ille 
renin iktıs:ıdi vaziyeti, daha 
doğrusu ikhs:ıdi meseleJerinı 

hallediş tarzı, İngilizlerin bl· 
zim gibi düşünmesine mAnl ol· 
maktadır. Evvell şunu unut
mamak lazımdır kl, İngilizlerin 
aile münasebetleri, bizimkiler
den çok farklıdır. Burada ıi· 
le sadece anne, baba ve cnlış· 
ma yaşına gelinceye kadar; 
çocukt:ırdan ibarettir. lfuh:ık 
kak ki, birçok aileler, ihtiyar 
anne ve babalan veya büyük 
anne ve büyiik babalan ile bir. 
tikte ı:;eve seve oturmaktadır· 
lar. Fakat bir İna:iliz, ailesin
den ihtiyar bir ferde: d!aale
sef sana bakmak için kazancım 
killi değil (yahut evde kAfi er 
da yok, yahut sana bakacak 
kim<e yok) dediği zaman, karsı 
taraf bunu gayet tabii karşılar 
ve derhal bir «ihtiyarlık evı. 
ne kabul edilmek için !Azım 

gelen muameleye başlar. Mu· 
hakkak ki, bu münakaşa gö

Hirür bir mevı:u. !lele aile 
bağlarının o kadar kuvvetli ol
duğu bizim memlekette, ın~a
na: ·~e zalimce düşünüş!• de
dirtebilir. İngilizler herhalde 
bizden çok daha maddi bir mil 
Jet, rabatlannı. taı:;arrufllrtnı, 
lstikballerıni bi1den daha fazla 
dilı::üntiyorlar. 

B ugUn, burada; genç bir in-
sanın bir ihtiy:ıra hayatını 

\.':ıkfetmesl, o lnı:;anın istihı:;al 
kudretini faydalı bir yolcb kul
lanmaması dem•ktir. Halbuki, 
eğer yaşlılar, varlıklarına göre 
muayyen bir para vererek bir 
ihtiyar evine girerlerse, orada 
birkaç kişi hepsi i1e birden meş 
gut otur, bu suretle •insan kuv 
vetiı nden tasarruf edilir. Ge
çen gUn bir üniversite profe
sörü ile bu me!l:eleyi milnaka· 
şa ediyorduk. Orta yaılı bir ha 
nım olan profesör bana şunları 
söyl•dl: 

•Benim seksen beş yasında 
bir annem var, sıhhatinin de 
yerinde olduğuna göre. daha 
uzun seneler yaşamamaı:;ı için 
sebep yok. Fakat tabii bakıma 
muhtaç. Kocam da, ben de ça· 
lışıyoruz. Annem geeimsiz bir 
insandır; kendisini bir thtiyar 
lar evine koyamadım. hattA de· 
!atarca teklif ettiği halde: Çok 
bedbaht olocağını biliyorum. E· 
ve bir talebe pansiyoner aldım. 
hem bedava oturuyor, hem ben 
olm;;ıdı~ım zaman anneme ba· 
kıyor. Eğ•r mali vaziyetim mu 
sait olsa, bir hastabakıcı tutar· 
dım. Fakat eğer öyle ol<a bile. 
bu doğru mu? Bu;ün İngilte 
renin yaşama kudreti istihsali· 

ihtiyar Evlerinde, mu iki:yc nıerakh olanlar ı,in ne dayanıyor, Benim bir insa· 
daima bir piyano bulunduroılur. (Devımı Sa: 5 'iü: 6 dal 
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Bu mrvzu üzerinde f.:;ıla mı ğanları, kurmakla hayırlı bir ge 
durduk ckrsiniz? Ya'ldığımız lcnegin ilk zincirini yapmış o

yazıl:ırın h:ıvaya uçup gittiğine luyor. Yalnız bunun bir defalık 
inandırırı sebftpler de :ız değil- olması sevincimizi eksik bırakı
Çünkü gerekli n1csul şahsıyctler yor. Belki gazetelerde de oku· 
lİe devlet eliyle bir ~anat arm:ı· muşsunuzdur, ben bir daha ya
ğanı kurmak yolunda hiçbir h:ı- zayım. 
reket görülmUyor. Derlet ad:ım Resim itin ayrılan a.rmağanın 
lrırımız ikneden ipliğe kad:ır her ·ekUnu yirmi bin lira. Bunun on 
bahsi nutuklarında inC"eliyorlar altı bin lirası yaglıboya bir rcs 
n~illete en olmayacak ~eyleri bi· me, dört bin lirası bir afişe ve
le \'a:ı<letmektt""n ('ekinmi~·orlar. rilecek. Yağlı boya resmin mev
!akat san:ıt bahsini altızl:ırına al- zuu Türkiyenin iktısat hayatın
mıyorlar. Onlara göre, menı1eket da istihsal faaliyetine ait ola 
le her kolda ilerlemeler olacak. cak. Birinciye beş bin, ikinciye 
mPmlekelimiz Batı seviyesine üç bin, titüncüye iki bin beş yüz 
:Yükselecek ... Ama sanata. kül- lira sunulacak .. t\.fiş için henüz 
tilre gereken payı, yeri verme- mevzu t:iyin edilmemiş. Birinci
den, bu işler n:ısıl olur anl:ışıl· Ye bin beş yüz, ikinciye bin, il
n11yor!. tiincil \'e dördüncüye beşer yüz 

Garp cephesinin takviyesi 
ve Sark ceph'esi 

Mustafa Kemal Paşa, Karabekir Paşaya çektiği telgrafta: 
«Vekiller Heyeti, kıtaatı askeriyemizle harekete geçmek 
suretiyle Ermenistan seferinin küşadı vakti hulul etmemiş 

olduğuna karar vermiştir» diyordu. 
Bu sütunlarda yazdığım bir i· lira daJhlacak. - 246 -

k . \'azı hı'• t• · and rmadı da ~rusiki armag-anında Türk mo-
1 ~ "' .. sır uy ı Ermenistan hareketi 

denemez. Bir edebh·:ıt armağanı tifleri ile ya.pı1acak bir bale sui· ?\' 1 dil . 
kurmak yolunda ke~ndilerini teş- tine on bin lira. üç marşa da be- C( en tehir e mı~U 
vik ettiğimiz kültür kurumların ser yüz lira ayrılmıştır. Senaryo B ugün, Büyük l\fillct )feclisi 
dan Türk Dil Kurumu bir hika- armağanı da on bın lira. Bir Reisinin Ye İcra Vekilleri 
ye ve deneme yarışm:ıı:;ı açtı. Türk köyünün öğretmen, doktor, fleyetinin ne için ve neden 
Belki bizim dediğimiz, edebiyat mühendis ve ziraattı girmeden Ermenistan hareketini teblr 
dünyamıza mutlu gelişmt'ler !!:ağ- öncekıi hali He, bunlar geldikten etmiş olduklarını araştırmağa 
1 k • b k'ld b' sonra k:ı_,·dedilen dC'X-işiklik si- çalısacağım. Büyük ~fillet 
ayaca arma,,..:ın u şt ·ı e ır ~ J\feclisi Reisinin imzasile K~
y:ırışm:ı değildi. Fak:ıt buna d:ı r.ema ı:ian:ıtına uygun bir şekil· 
tik . K ğ 1 d de c:ınlandırıl:ıeak. Bu mevzu ro zım Karabckir Paşaya çe· 

ş tir! urum bu :ırm:ı an ar :ı kilen dün tarihlerini verdiAim 
üç y:ız:ır 500 300 200 Jira da man \'ey:ı piyes olarak da yazıla ~ 3 

· ld, b h d. bilir. Bunlardan başka •İ\.'İ insan telgrafların bazı kısımlarında 
ğıtac:ık. Bu herha e U sa a a "' şu satırlar vardL: cSulh konfe· 
atılan ı'lk hayırlı •dım olur· Dil ve i-ui vatandaşı. mcvıtıunda bir .. ' "' ransının hakkımızda ittihaz e
Kurumu, kendi~inden beklenen <'ser yazana on bin lira, ilkoku- deccği mukarrerat sureti kat'i· 
bu"yük ·"•lıı'yet arm"''nnını da lu bitirmiş vatandaşların rıcncl 

ı:u ... · .. "' t-- yede tavazzuh edinciue kadar 
k kt g 'km Varlık ıler bilgilerini artırabilC'cek mahiyet ' urma a ecı ez. · Düveli İti13Ciyeyi bizimle iti· 
gisinin bir okuyucular armo~anı te bir esere de gene on bin lira 13.f ihzarı imkanından mahrum 
te~is etmesi yolundaki teklifi- vcrileet'k. etmeğe, dahili ve harici vazi-
ml. · d hat rla nı O uazımız Vapı ve Krl'dı" Bttnkasının sa-zı e ı rsı z. "' yeti hazıramız şimdilik müsait 
Uzerine Varlık, okuyucuları ara- nat arm:ığanlarının kısaca de~ildir. 
!l:Jnda bir anket açtı. Bir okuyu- hul3.ı:;ası budur. Şu durgun sanat Bolşeviklerle şeraiti müşa
cu armağanının verilmesi h:ıkkın haaytımızda yüz bin liralık bir rekctimiz az çok tebellür et
da okurl:ırının fikirlerini öğren. sanat armağanının ortaya cıkı- meden ve hututu esasiyesini 
lT'ek istedi. Gelen cevapların ço· vermesinin ne dereee bü}·ük bir tesbit ve bize temin edecekleri 
ğu müsbet olduğu ha1de ne ya- hAdisc olduğunu anlamak ıçın maddi muavenet tayin edil
ıık ki, bir hal (aresi bulunama· 1;on günlerin gazete sayfalarını meden evvel fiilen bunlarla 
dı. Dergi böyle bir tl'şebbüsten karıştırmak yeter. llemen belli teşriki mesai calibi mehazir 
şimdilik vazgeçmiş görünüyor. b.?şh yazarlarımızın (oAu bu hah görüldü. 
B u yazımda :ısıl bahı:;ctmek is· si ele · aldılar. Çoğu lehinde bu- Kızıl ordu Ermenistan ve 

tediğim, Yapı ve Kredi Ban· lundu, yalnız Sedat Simavi bir Gürcistan hududuna geldiği 
kasının bir defaya m:ıhsus ol· bank:ının bu çeşit devlet işler!- halde bizim temini muavene· 
mak Uzere tesis etti~i sanat ar ne karısınasının aleyhinde yazdı. timiz için henüz bir müracaat
maR:anl:ırıdır. 1934 yılının eyllıl Simavinin bu bahisteki sözleri ta bulunmamışlardır. Halbuki 
ayınd:ı banka, kuruluşunun onun yazımızın mevzuu dışında kalır. buna imkan bulabilecekleri tah 
eu yılını kutl:ıyac:ıktır. Bu mü· Yalnız hu~usi tl'şebbüslerin de, min edilmektedir. 
nasrbetle resim. müzik, roman, devlet kadar sanat arma~anları Ermenistan taarruz hareke· 
piyes ve senaryo kollarında bir kurabileceğini, dünyanın her ta· timizi İtilaf Devletleri ve A· 
yarışm:ı açılmıştır. Dağıtılacak rafında sözümüzü teyit eden Ör· ı merika i13nı harbi kabul e· 
paranın yekUnu yüz bin liradır. ncklcr gösterebileceA"imizi hatır decek ve ihtimal ki memalikin 
Do~rusu, biı bir sanat armağa- tatmak ister~. Sonra bir banka aksamı garbiyesinden ~e ağle· 
nı teSİ!i t-debilecck hususi teşcb. nın memleket sanat kültürünü bi ihtimal Trabzondan taarru· 
büsleri sayarkC'n bu isi bir b:ın- korumak yolunda sarfetti~i gay- za geçeceklerdir. Bu umumi 
kanın da yapabilcce~ini hit dil· retlerin ev davasında sarfedcce- taarruza karşı şark harck!tına 
!;ünm<'mic;tik. Yapı ve Kredi Ban ~i J::ayreller kRdar verındr. oldu iştirak eden kuvvetlerimiz 
k.ı~ı kliltür dün_vamı1a kazandır- ~unu bir başyazarın nasıl dü~il·) garbı siyanct için ne k3d3r za
dı~ı yayınlar. dorııilcr ve Kil· n•medığine şaştığımızı belirtece manda serbest kalabilecekler-
c:ük Sahnc'den sonra, bu arma· ğiz. 

1 

dir. Trabzona terkolunacak kuv 
·.::.::~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~....::.:...:.c..:.:.:__......::____________ vctin, bir İngitiı ihracına mu· 
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TiYATRO 1 

kabele ve müdafaaya kifayet 
1 ' edememesi halinde bütün mem 

leke! dahilindeki tereddüdün 

Fı·aıısızlaı•ııı ilk teııısili aleyhimize inkişafı varidi hA· 
tır oluyor.• 

Yazan: TUNÇ YALMAN 

nlanın bahşedeceRi hazzı da bu· 
na katarsak, Jeanine Crispin a
yarında bir sanatk:irın cseyyar 
bir trup• a niçin katıldığı anla 
sılır sanırım. 

Mustara Kemal 
Paşanın il!rell blr 
Telgrafı 

«Şark harekAtı hakkındaki 
30 mayıs 1336 tarihli tel 

grafnameleri Vekiller Heye
tinde mütalaa Ye esbabı mu
cibesi tetkik olunmuş ve kı· 
taatı askeriyemizle harekete 
geçmek suretile Ermenistan 
seferinin küşat vakti hulfıl et
memiş olduğuna karar vermiş
tir. Heyeti icraiyemiıin bu ıa· 

mana taallük eden hattı hare· 
keti ve mü!Ahazatı esasiycsi 
benoeçhiAti teşrih ve hali içti· 
mada bulunan Vekiller Heye
tinin kararı ile tebliğ olunur. 

EvvelA, devlet ve milletimi
zin halas ve selameti hakkın· 
da garp devletlerinden hakiki 
bir muavenet ve insaf ümidi 
kalmadığı müttcfekunaleyhtir. 
~fcmleketimiı.in Atisi ~ark hu· 
dutlarımızın Ruslar \:e Alemi 
İsllma muttasıl olmasına mU
tevakkıf olduğu heyetimizce 
muhakkaktır. Bu ittisalin her 
halde teminine cidden sarfı me 
sai edilecektir. 

Saniyen, bolşeviklerle siya
seten anlaşıp mütekabil hare· 
ket \"e münasebatı tayin et
mezden evvel kat'i harekete 
geçmiyeceAiz. Böyle bir devle· 
tin bolşevikler tarafından na· 
sıl telakki olunacağı bile meç· 
hulümilzdür. Zaten bolşevikle
rin bizden intizar edebileceği 
en büyük menfaat, yani hare· 
keti askeriye kaidesini kendi 
ihtiyarımızla onlara bahşettiği· 
mizden ve bu münasebetle içi
ne düşeceğimiz vaziyette rücii 
imklnı kalmadığını gösterdik· 
ten sonra bolşeviklerden bil· 
mukabele istihı:;ali menafi im· 
kAnı kalmaz. Sadece onların 
muti esiri oluruz, Alman ~e· 
ferine de böyle girmiş o1du· 
lumuzu daima tahattur etmek
teyiz. 

Salisen, münhasıran askeri 
noktai nazarından dahi Erme· 
nistan seferini emin ve mu
valfakiyetle neticelendirmek i· 
çin diğer bir taraftan fiilen 
muaveneti askeriye ln.zım ol
duğu kanaatindeyiz. Eğer A· 
zerbaycan veya Gürcistan ta· 
raflarından Ermeniler kuvvet
le tazyik edilmezse yalnız bi· 
zim üc fırkamııla ve az zaman
da Ermenistan kuvvetlerini 
imha edecek kadar takip ede· 
bilmek muhakkak değildir. İş. 
te berveçhi bAll Uç noktai na· 

KÜÇÜK Sı\JINE'de Fransa· 
dan gelen .Jan\'İer Tnıpu• ta
rafından temsil edilen •l\tADE
MOİSELLE ANTOİNETTE• ad· 
h 4 per<lP!ik komedi - İlk tem· 
sil 5 k:ısım çarşamba gecesi ve· 
rilmi~Ur. 

Canlı bir A 

a 

zardan teklifi llileri tetkik e
dilmiştir. Bunlardan birinci 
madde zatı devletleri ile tama· 
men mutabık olduğumuzu irae 
eder. Di~er maddeler barek!tı 
askeriye zamanının henüz hu· 
hll etmemiş olduğunu tayin • 
den esbabı e~asiyedir.• 

Düşmanlarımııın 

Kararları kat'i idi 

HükCımetin cilmlemizce ma .. 
lılm olan kararı, evvelce 

de arzettiğimlz gibl ıu idi: 
•Gerek garp ve gerekse ~arka 
karii dahilden inhidama ml· 
ni olarak Yunan taarruzunun 
herhangi bir hatta tevkifin• 
muvaffak olabilirsek davamızı 
halledecek kararı bulacağımız 
muhakkaktır.• Fakat şark cep 
hemizde Ermenistan harekltı· 
nın tehir edilmesi hakkında 
yukarıdaki telgraflardan o ka· 
rarın aksine bir yol tutulduğu 
anla;ılıyordu. ÇUnkü dahııt in 
hidama mini olabilmek ve Yu 
nan taarruzunu herhangi bir 
halta durdurmak için garp cep 
besinde muhakkak surette da· 
ha kuvvetli olmamız icap e· 
derdi. Halbuki şark cephesini 
Ermenistana karşı yapacağı ha· 
reketten alakoymak, bu cephe
deki kuvvetlerimizi daha mü· 
him bir mıntakada kullanma· 
mak gibi bir atalete mahkQm 
etmek demekti. 

Garp devletlerinin kararı 
kat'! idi. Bu karar, Türkiye 
hakkındaki müthiş arzularını 

kendilerine llet yaptıkları d•· 
mat Ferit hUkQmetl vasıtasile 
ma:sum milletimize cebren ka· 
bul ettirmekti. Bu haksız kı· 
rara fiilen karşı durmalı az· 
meylıyen bir millet ve onun 
iradesile Ankarada kurulmus 

olan bir milli idare vardı. Kat't 
ve açık olan bu vaziyette, İti· 
l~f Devletlerinin Ankara ile 
TUrkiyenin istik!Alinl tanımak 
şartile bir ltiliif yapacağını dil 
şünmek bu devJetlerin Anka
rayı tanımamaktaki ısrarların

dan vazgeçtiklerini kabul et· 
mek demekti. İtillf devletle· 
rini bu hayırlı duruma getire· 
bilmek için garpta henüz bir 
muvaffakiyet kazanamamıştık. 

t Devamı vır) 

bide 1'AZAN - Jean Guitton, 
SAHNEYE KOVı\N - ı\nclrii 

V:ıltier, 
DEKORLAR - Jacques • Gau 

tler, 

Geçen yıl Sartre'in iki piye~i 
hariç, repcrtüarın fazla hafif 
oluşundan şiktıyet etmiştik. Bu 
rıl böyle bir şikayette de bu· 
lunamayız. Repertuar gayet iyi 
ayarlanmış. P:ıris'te son yıllar
da. ra~bet gören, •Çieeği burnun 
du, Uç hali! komedi ve tiyat
roya sırf vakit geçirmek için git 
meyenteri tatmin <'tmek için de 
Sartre'in, lfauri:ıc'ın ve Claudel'· 
ın birer eseri. 

önünde ... 
Et,BISELER - Chiristlan Di 

or ve 'Vorth, 
OYNı\ VANl,ı\R - Jeanine 

Cril\pin, Paul,, Aıniot, Renee nar 
rrll, Ulrle Gullinguer, Antoinet
te Cressonnois, Jran ~l:ıuroy. 

o na Tilnel-r-----
de, Yük· 

az benimki ka· 

s e k k a 1 · Bir gaziı'dan dönüt 
dırıma inen Ba,ak gibi sarı, saz: gibi 

ince - Bir on, öyle zannettim ki .. - Bir 15 Ağustos 

Altı haCtalığına şehrimize mi-
safir gelmiş bulunan Fran

~ız artistleri, geçen sene gelen 
heyetlerin yüksek oyun seviye
~ini devam ettirdiler. Jaques Jan 
vier, bu yıl bir araya getirdiği 
heyetin artistlerini, yine aynı 
zihniyetle seçmiş: Tiyatro \'e si
nema !lleminde geniş şöhret yap 
mış bir kadın '3natk5r (Geçen 
yıl Joscıeline G:li.il gelmişti, bu 
yıl Comedie Française'den Je
anine Criı:;pin turneye işlir5.k e· 
diyor); Janvier'nin her kahba 
J?irmesinl bilen zevcesi Rolande 
Gardet; bir ya15lıe:ı aktris; ve 
kadınlı erkekti az çok, isim yap
mış, her türlü rolde mu\'affak 
olan Uç dört kabiliyetll aktör. 

Demek oluyor ki, Fransızca bi 
lenler veya bu dili bir temsili 
takip edecek kadar anlayanlar, 
zevkleri ne olursa olsun, kendi· 
ferine hitap eden en a$ağı üç 
f'!l:er sey_redrbilcceklcr. Ve bun· 
hırı seyre giderken. rollerin ez
berlenmiş ol:ıca~ından. aktörle
rin zekAsınd:ın ve diksiyonun
d:ın, ynni metindeki her kelime
nin hakkının verileceğinden e· 
min bulunac:ıkl:ır. 

yokuşun ba· 
şında rastla· 
dım. Yaralı günü - Alınlar pırıl pırıl - Benim neslimin san'at

çısı - Kaç gemi geldi bu limana - Nerede onlar? 
bir Kore ga· 
zisi idi. Bas· 
tonuna ve iki 
hemşerisinin \_ 

) dardı. Birer bi 
rer iskeleden. 
inmeye başladı 
lır. Sanki kalb 
terimizden mer 
divenler kur
muştuk ve Kore 
gazileri, mUba· 
rek ayaklarıyla 

B:ızı kimseler. turnC'ye katıl3n 
ı:;anatk&rl:ırın Paris'ten ayrılma 
ğı göze nlışını orada iş bulama
yıslarına veya kendilC'rine mem 
lC'ketlt'rinde de~er verilmeyişine 
atletmekt•dir. Halbuki bu hak· 
cıız diişünce tamamen yanlıştır. 
Paris'te oll\un. diğer büyük ti
yatro merkezlerinde olsun. nk· 
tör adedi, tiyntro adedine nis· 
betle çok fazladır. Bu yilzden 
yilzlerce aktör hC'r zam:ın ıi~siza 
dir. Bunun, kabiliyetleri, değer· 
teri h:ıtt5. şöhretleri ile hiç bir 
ilgisi yoktur. Sonra da turneye 
tıkmtık, yabancı bir Şl'hirde, baş 
ka milletten seyircilerin karşısın 
da temsil vermC'k, ekseri aktör
ler için kaçırıtmay:ıcak. cazip 
bir fırsattır. Bu turnede olduğu 
gibi altı haltacla altı piyes çı 
karmak !iQn derece yorucu ol
du~u halde. böyle bir tecrübe
den muzaffer çıkmak, aktöre; 
ırekmek parasını• kazanmış ol· 

o:Janvier Trupu• temsillerine 
hafif piyeslerin biri ile, Jean 
Guitton ı!lttademoiselle Antoi
netteı komedisiyle başladı. Pi
yes, Fransız tiyatro edebiyatın
da sayısız benzerleri bulunan su 
dan, eğlenceli, hoş bir zeka e. 
seri. Zeki akt6rler tarafından da 
oynandı~ına göre, seyircilerin 
birkaç saat hoşea \'akit geçir
meleri sa~lanmış oluyor. 
Aynı ;ıktörlcr, bambaşka bir 

kisveye bürünmüş olarak, haf· 
t.ıya Sartrc'in cKirli Ellcrı ini 
temsil edecekler. Gelecek çar. 
sambayı ve trupun diğer temsil 
terini merakla bekliyoruz. 

1 MUSiKi 1 

ROBERT KOLEJ'DE 
ORG RESİTALİ 

kollarına da· ---------
YAZAN: _________ .) onlara basarak 

bize doğru geli 
yorlardı. Duygularımı manzum 
olarak yazıvermek gelmiıti I· 
çimden .. 

Y a n a r a k yürüyordu. Yo
kuş onu pek fazla yormuş ol· 
malıydı ki, dinlenmek lüzu· 
munu hissetmiş ve yolun orta
sında duruvermişti. Ben de 
durdum, \'e mümkün olduğu 
kadar ona hissettirmemeğe ça· 
lışarak hareketlerini takibe ko· 
yuldum. 

Benim gibi daha birçokları, 
yoldan geçerken, ya durup ba
kıyor, veya bakıp geçiyorlardı. 
O bütün bu alAkalardan ha· 
bersiz, arkadaşlarının kolunda 
ve mümkün olduğu kadar az 
rahatsızlık vermeğe aclışarak, 
yorgunluğunu gidermekle meş
guldü. Hayatın, yaşamanın ne 
demek olduğunu anlayan göz. 
lerle, önünde, etrafında kay
nayan kalabalığa bakıyor; yü. 
zünün ifadesinden memnun, 
hem de çok memnun olduğu 
anlaşılıyordu. 

Yirmi Uç, yirmi dört yaşla
rında var mıydı acaba? Daha 
da gene olabilirdi. Sarışın ve 

Sadun Tanju 
• zaffer, mağrur dönen• diyor· 

tardı içlerinden. 
Bir zaman daha dinlendi. 

Sonra arkadaşları daha fazla 
kollarına girdiler; o, daha çok 
bastonuna yaslandı ve hep 
beraber yürümeğe başladılar. 
İstiklal caddesine doğru gidi· 
yorlardı. Bir l.n, öyle zannettim 
ki, bu bir filmin sonu, bitiriş 
sahnesidir. Filmin başındanbe· 
ri yüreğimize heyecanların her 
türlUsünil getiren, bize unutul
maz anlar yaşatan kahraman, 
işte nihayet uzaklaşıyor; ufka 
do~ru, gittikçe ufalan, silikle· 
şen bir siluet haline geliyor ve 
kayboluyor .. 

Kore p;azisinin arkasından, 
buna benzer bir hüzfnle baka 
katmışım .• 

* 

·Alınlar pırıl pırıl, imanlar 
dalga dalga .• 

Dün Kore dağlarnda Türkü 
söyledi bunlar; 

Fatih atalarna !bık olan to
runlar! 

Alınlar p ırıl pırı l , imanlar 
dalga dalgı .. • 

Ve Korede, insanlık ideali 
!çln çarpışılan o yarde, ölüp 
de hiç gelmiyeceklerin hasre· 
ti ile şöyle demişim: 

•Bir ıaıi'daıı dönüı bu, va
tana avdet edlı .. 

Gelecek nesillere anlatacak 
çok ıey var. 

Dönen1er lcln evet, güıel 

bitti bu masal; 1 
Fakat ıehil olana ne ebedi 

bir gldi2!• 

* 
biraz ufak tefekti. Görünilşüne Hatırası hafızamdan hiç silin· x ore için henüz pek az şey 
bakıp da, bu göğsünil doldu· miyecek bir heyecan gü· yazıldı; yok denebilecek 
ran nişanları, kordel1ları na- nüydü o .. Geçen senenin ı~ a· kadar az .. Bazan şöyle baykır
sıl ve nereden kazandığına ğul>tosuydu .. Koreden ilk kafile mak istiyorum: 

Robert Kolej .Balkanların en hayret etmemek kabil ol~mı· .~eliyor dediler .. Sokaklar, cad· ·Binlerce mil ötede, denizler 
büyük orguna maliktir. Kolej'de yordu. Ona bakanların teces· deler, rıhtımlar sel gibi insan· kıtalar aşırı bir ülkede, be-
her yıl verilmesi 3det olan org süsünü biraz da bu düşünceye !arla dolup taşmı~tı. Nihayet, nim neslim, insanlık ideali ve 
resitallerine bu yıl da devam e- \'eriyordum. •Bu muydu; bu, büyük bir gemi; uzak çok u- selimeti lçin, Dünyanın hayır 
dilmektedir. 9 kasım pazar gü- henüz yirmi ikinci t-aharını zak denizlerin ötesinden geldi· ve istikbali itin kan döküyor, 
nü, saat 15.30 da musıki ö~ret- idrAk etmiş, başak gibi sarı, j!:ini ihsas eden bir yavaşlık ve can veriyor da dostlar; benim 
meni ve or~anist David Fuller. saz gibi ince çocuk muydu: yorgunlukla, Galata rıhtımına neslimin sanatçısı, heykeltraşı, 
B:\CII, ).fQZART ve BRAIIMS harp meydanlarında yel misali yanasıverdiydi .. Kalbim ağzım- şairi, ressamı. htstekirı niçin 
repertuarından eserler çalacak· ec;en, sel misali taşan; vuran, dı:ın düşecek kadar hcyecanlıy- h1ll bir uyuşukluk icindedir? 
tır. Kons('re herkes a:idebilir. Gi öldüren \'e Jir kartal gibi mu dım. Kütlenin heyecanı ise en (Devamı ~a: 7, Sil: 8 de) ı manın emniyetini asan bir hu· 

zur verir. Kendi cemiyetinin sa 

:..-------------------------------------- nat ve kültiirünü dünyaya yay· riı serbesttir, --------------------------------------•' 
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Amerikanın asker 
C. Ba,kanları 

~_ .................. 

1 

Eisenhower' den evvel dokuz general Cumhurbaşkanlı-
~ ve bu vazifede muvaffakiy~t göster~~!~~i! 

General EisenhO\\·er Cum. 
huriyetçi Parti adına Baı. 

kan namzedi a:österilince De
mokrat Parti liderlerınden ba· 
zıları tarafından bir askerin 
demokrasi icaplarını ve hil
kümet idare usullerini hiç bir 
zaman hakkiyle kıvrıyamıyaca
ğı şeklinde bir iddia ortaya 
atıldı Ekim 3\'1 i~inde Steven. 
son i'cin prop~ganda seyahati. 
ne çıkan Başkan Trurnan da 
aynı zihniyete tercüman ola

rak Amerikan seçmenlerine E
isenhoY•er'e rey vermemeleri 
ve Generali orduya iade etme. 
leri ta\'Siyesinde bulundu. 

Amerikan siya~i tarihini 
tetkik edenler. bu defaki seçim 
sırasında ortaya atılan bu iddi
anın doğrulu~unu kabul ede. 
mezler Çünkü Amerikan mil
letinin bugünkü yüksek \'e kud
retli me,·kie ulaşmast için bü
yük hizmetleri geçmiş olan 
Amerikanın ilk devlet Başkanı 

Jorj \'aşiniton ile yedinci 
Cumhurbaşkanı Andrew Jack. 
son, Dokuzuncu Başkan Henry 
lfarri~on, on ikinci Başkan 
Z. Tarlor, on dördi.lnc.U Başkan 
F. Pierce, on sekizinci ba;skan 
U. Grant, on dokuzuncu Baı
kan R. B. Hayes, yirminci Bas. 
kan J. Garfield. yirmi üçüncü 
Ba~kan B. llarrison'un Ameri. 
kan ordusunda Generallik rüt
besine yilkselmi$ meılekten as. 
kerl•r olduau malOmdur. 
~lemleketinl lstik!Alı kavuş

turmak için mücadele etmiş o· 
lan Amerikanın büyük kurucu 
su General '\'ashington'un A 
merikan demokrasisinin ilk te
rnelini atma \'e bir anayasa 
meydana ıetirme hususunda 
ıösterdit'i ba~arı askert saha
daki n1uvaffakıyetlerinden da
ha az muhim değilidr. Tarihçi
lerden bir çoğuna göre Geor. 
ıe '\\"ashington olmasa idi Bir
le~ik Amerika devleti olamıya
caktı. 

* Amerikan ordusunda yetisen 
ve Kollej tahsili bile olmı. 

yan General A. Jackson Ame
rikanın en büyük başkanları 
arasında sayılmaktadır. Ameri
kan Cumhurbaşkanlığına geldi 
Ji zaman o devrin ölçülerine 
göre mühim bir yekü.n ..plan 
48,000.000 dolar &ibi 8\iyük 
bir borç altında bulunan Ame. 
rikan hazinesinde A. Jackson 
Başkanlıktan çekilirken olduk. 
ça para bulunmakta idi. Na· 
muslu ve vatansever general 
memleket idaresini ve demok
rasi prensiplerini ka\•rama hu. 
susunda büyük bir kabiliyet 
göstermişti. 

General W. H. Harrison'u A· 
merikalılar 68 yaşında iken 
Başkanlığa seçmişlerdi. Gene. 
ral Başkanlığa getirildikten 
bir ay sonra ölmüştür. Olüm 
döşeğinde iken söylediği: ıHü
kümet idaresi prensiplerinin 
anlaşılmasını ve tatbikini ar
zu ediyorum. Başkaca bir di. 
leğim yoktur.• sözleri Genera
lin son dakikalarında da de
mokratık idare prensipleri ile 
ne kadar mec:eul olmakta oldu. 
ğunu ı\merlkan milletine gös
termişti. 

Amerikan istiklAl muharebe
lerinde orduda hizmet etmiş 
bir Albavın oğlu olan General 
Zachary 

0

Taylor da 1812 harbi 
ile Black Hav:k ve Seminole 
muharebelerinde kahramanlık. 
lar göstermiş ve orduda vazife 

Batl<•n Elsenhower 

Yazan : 

B. AKSEL 
•• ıördügü 40 sene ıarfında poli. 

tika ve hükOmet işlerile asla 
meşgul olmamıştı. Buna rağ
men Cumhurbaşkanlığıntn de. 
vam ettigi 16 aylık devre zar. 
fında iyi bir idare tanzimine 
mu\'affak olmuş ve Amerikan 
ittihadına dahil eyaletler ara
sında esaret meseJesinden do
layı bir ikilik çıkmasını önle. 
miştir. 

* Mek•ika harbinin patladığı 
1848 genesinde Amerıkan 

ordusuna zönWlü er olarak 
katılan FrankJin Pierce kısa 
zamanda generallik rütbesine 
yükselmiş, muharebe meydan· 
larında gösterdiği fevkalldelik. 

!erle kendisini bütün memle· 
kete tanıtmıştı. 4 Mart 1853 
günü Cumhurbaşkanlığı vazife. 

sine başlıyan General Ba~
kanlıkta kaldığı dört senelik 
devrede yalnız Amerikanın iç 
meselelerini idarede değil A
merikanın dış meselelerini ba
şarılı bir şekilde halletme hu. 
susunda da büyük bir kabiliyet 
göstermiştir F. Pierce Ameri
kanın dı$ memleketlerdeki kon 
solosluklarına başkanlığı zama
nında yeni bir şekil verdiği gi. 
bi bugün \·eni ~feksika ve A
rizona eyaletlerinin birer par
ı:asını teşkil etmt"kte olan 
(45.000) mıl karelik araziyi de 
).leksika hilkümetl He aktetti
ği bir muahede ile Amerikava 
ilhaka muvaf(ak olmuştur. ja. 
pon limanlarının Amerikan ti· 
caretine açılması hususu da 
- 1854 ~enesinde _ General F. 
Pierce'in başkanlığı mmanın
da sağlanmıştır 

* A ~~rikal_ılar Amerikaya en 
onemlı hizmetler ifa et. 

mi~ ilç Cumhurbaşkanı göste-

rirlerken George 'Vashineto
nun Amerikan Cumhuriyetini 
kurduğunu, Lincoln'in Ameri. 
kada esareti kaldırdığını ve 

General Ulysses Grant'ın as· 
kert dehası ile iç harbi muvaf
fakıyetle sonuçlandırdı~ını 
söylerler. Siyasi tecrübesizliği 
dolayısile Başkanlığı zamanın
da bazı hatalara düşmüş olan 
Genttralin meı-ılekete yaptığı 
bu büyük hizmet kendisine A
merikan tarihinde büyük bir 
mevki ayırmıştır. 

General R. B. IIayes Ameri
kanın parlak Cumhurbaşkanla. 
rı arasında sayılmaz i"e de Baş 
kanlıkta bulundu~u 1877-1881 
~eneleri arasında Şimal pyalet
lilerle Cenuplular ara ında ha
kikt bir barış ve dostluk tcıi. 
sine, memleketin mali durumu. 
nu ıslaha ve hükümet mekaniz
masını dürüst &ekihle işler bir 
hale getirnıeğe muvaffak ol. 
muştur. 

General James A. Garfield 
Başkanlık vazıfesine baıladık
tan dört ay sonra Vaşington 
istasyonunda bir suikasta uğra. 
yarak ~·aralanmış ve biraz son. 
ra ölmüştür. 

Hukuk tahsil ederek avukat
lık yapmakta olan Dcnjamin 
llarrison Cumhurbaşkanı Lin
coln tarafından yapılan davete 
icabet ederek her şeyi bir ta
rafa bırakmış ve bizzat teşkil 
ettiği bir müfrezenin başına 
;:etmişti. Amerikan itUhadını 
kurtarmak itin yapılan muhare 
belerde cesaret ve bilgi ile dö· 
ftüşen B. Ilarrison Generalliğe 
k:ıdar yükselmiştir. Ilaşkanlı~ı 
zamanında memleket cndüstrı

sini kalkındırmaı1a ve milli 
borçları azaltmağa muvaffak 
olmuştur. 

Amerikanın hürriyet ve de
mokrasi sahasında gelişmesin. 
de bu memlekete harp ve ba
rış zamanlarında hizmet etmiş 
ve Cumhurba~kanlığına kadar 
yükselmiş aıı;.kerlerin rolü ı;ok 
büyük olmuştur. 

Eli%abetlı il. Paı·lô11ıeııtoya giderkeıı 

t t ·u bir nutukla aı;mı ~tır. KraH('enin bu nutku hü· 
k•ılltere Kraliçesi Elizabeth il parlAjenı~:renlıı le ve dış siyasetinin bilançosunu yapınkla· 
d Curıe~ tarafından bazı.rlartmıs olup nı~itlkadı 1953 den sonra, işçi partisi iktidarı zamanın~a 
ır. Nutkun en ehemmıyetli kısmı, ır P~ . 

1 
_. ktaııııdır Resimde Krali(e Elizabeth 11 ya· 

ıosya}izmin terkedller~k k~pltıl.iz~e donu ece~~ no iame~toy~ gider krn ı:örülüyor. 
, ttında lıocasi E"inburg Uuku olduğu ha e par 

1 
Okuyucu Fikir 

Ve ŞlkAyetleri 

İsiııdeıı cıkardan 
-> -> 

eski bir • • ISCI 
İbrahim Güzelce, llehmet Alp· 

ler, Halil Çetintaı, Hamdi Nural, 
YaJ..up Ünver, Petro Gisolı ıtlah· 
mut A~lan, Demir Oduncu, ~az. 
mi l:lusakul, Hasan Şendalay, 
Rıza Dorak, Raü Karaalio&;lu ve 
Ömer Güleç'ten aldığımız mek
tupta bir işı:inln i~inden çlkarıl· 
masına itiraz edilerek deni)or 
.ki: 

Hepimizin kendisine (Baba) 
diye hitap ettiğimiz Üzeyir Ku
ran isimli i~çi vatandaş. 25 yıl
danberi çalışmakta olduğu Kö.P
rüler AtelYesindeki işinden • is
çi mümes;illiği vazifesi de üze
rinde iken • hiç bir kanuni Se· 
bep gösterilmeksizin, Anide so
ka~a atılmış bulunmaktadır. Bu 
hususu kendisine bildiren tezke. 
re ise aynen şöyledir: 

o t\zcyir Kuran 
Köprüler .Atölyesi Ustaların

dan 
Görülen lüzum üzerine işinize 

niha)'et \'erildiğini bildiririm.• 
İmza Vali ve Belediye Reisi 

adına İsmi okunamıyan bir şa. 
hıs. 

Bu şekilde, bir tarafta anaya
sanın insan hak \:e hürriyetlerini 
teminat altında bulunduran mad. 
deleri, öte yandan, İş Kanunu
nun kıdem ve ihbar müddetleri. 
ne davanan tazminat mükellefi· 
yeti a"Yaklar altına alınını~ ve 
vatandaşa endi~e verici bu vakıa, 
bizzat kanunu korumakla göre\•. 
li bulunan Vali ve Belediye Re
isi adına işlenmiştir. 

Bu zihniyetin, henüz beşiCini 
sallama~a başladığımız demokra
simiz için. ciddi bir endi}e mev
zuu olacağı, biz vatandaşları de. 
rin derin düşündüren bir mese-

le halindedir. Buiün, bu zihniyet 
yüzünden, )'aşama hak ve emni
yetimizi iı:inde bulacağımızı zan
nettiğimiz ve bizlere, sosyal bir 
teminatın dehli olarak gösteri
len iş kanunu artık bu hak· 
1arımızı koruyamaz bir hale gel
miştir. Bundan ötl.W-üdür ki, bu
gün, hiç birimiz emniyet içersin. 
de dcgiliz. Bu sebeple, birer va. 
tandaş haysi~·et ve sıfatiyle işa. 
ret etmek isteriz ki, bu hal, al
tında imzamızı koyduğumuz Bir. 
leşmiş ~filleUer idealine ve in-

J -> 

san hakları beyannamesinin 4 
tincli maddesine de aykırıdır. 

Bu madde ise a~·nen §öyledir: · 
.-Herk('s; hayat, hürri)·et ve şah
si emniyet haklarına sahiptir.• 

Aleyhinde hiç bir kanuni se
bep yokken, müme~si1i bulundu. 
ğu 25 yıllık işinden anide atılan, 
böylece, açlığın devamlı tehdidi 
altında bırakılan bir vatandaşın 
dolayısile, kendilerine bakmakla 
mükellef oldutu kimselerin, ha
yat, hürriyet ve şahsi emniyet 
garantileri, en ağır bir ;şekilde 
çiğnenmiş degil midir? 

Böylece, bir şehrin en büyük 
mülkiye amiri ve o nisbette ka
nun koruyucusu olması iktiza e
den bir şahsın, kanuna ve vatan. 
daşın mliktescp hak ve hürriyet
lerine attığı çelme, vatandaş o. 
tarak, hepimizde ayrı ayrı bir 
endişt'nin meydana gelmesine 
ıebep olmuştur. 

Bunu dikkatle gö7.öntinde tu. 
tan bizler, Türkiye Cumhuriyeti
nin birer vatandaşı olmamız hay. 
giyet ve eerefij·le yaşıyan kanun 
hil3fına ve temel hükümlere 
aykırı olan bu hareketi bütün 
efkarı umun1iye önünde ;siddctle 
protesto ettiğimizi beyan ede 
riZ.• 

Bir iş ihtilafı 

Yedikule Kazlıçeşme Astrak 
lAstik f:'._'lırikası işçileri adına 

iş yeri milmessili ve işçi tem
silcisi Ali Özakıncıdan aldığı
mız bir mektupta, iş verenle 
kendileri arasında lş ihtilafı çık 
tığı, bu hususta çalışma mü
dürlütüne müracaat ettiklerini 
ve anlaşınazhğa bir müfettişin 

elkoyduğu yazılmakta, fakat bu
na rağmen iş verenin işı;iler ü
zerinde baskı yaparak kendi le
hinde ifade vermelerini temine 
gayret ettiği _kaydedilmektedir. 

Toprak Ofis aleyhine 2,5 

milyon liralık dava açıldı 

Ankara, 6 (T.H.A.) - Musta-
fa Özgür adında İskenderunlu 
bir tüccarın Toprak f\Iahsulleri 
Ofisi aleyhine 2 milyon 400 bin 
liralık bir dava atlığı haber ve
rilmektedir. ·---=I Dünyada neler -o-lu_y_or"""?,....1= 

Y eııi biı• kanal tasavvıırıı 
Kızıl Denizde Akabe körfezi-, sürmüşlerdir. Fakat Adalet Ba

ne bir kanal açılması düşünül· kanı Lord Simond:s ilç hakin1e 
mektedir. Kanal LO:t, Taberiye ~u cevabı vermiştir: 
göllerinden geçecek, bu suret· - Dayak cezasını yeniden te
le nisbeten az masrafla in:a e- sis etmek yüz yıl geriye git·nek 
dilecektir. Yapılan tetkiklere gö demektir. llükiın1etin bunu k:l
ro güç \'e mpsroflı kısım 100 bul edeceğini zannetmiyorum. 
kilometre kodar tutacaktır. Lut Profesör kılıbık imiş ! 
gölü deniz sathından 302, Tabe
ri)'C 208 metre aşağıdadır. 
Kanalın açılmosı kabil olup O· 

lamıyacajtı yapılan tetkikler so· 
nunda belli olacaktır. 

Vindsor Dük ve Düşesi 
\Vindsör Dük ve Düşesi Fran

sada yerlcşme~e karar vermiş· 
terdir. Bu münasebetle Gif sur 
Yvette kasabasına iki kilometre 
mesafe.de bir kösk satın almış· 
!ardır. iki katlı köşkün geniş 
bir kabul salonu, mükemmel 
bir kütüphanesi, birçok odası 
vardır. Bahçesi pek mükemmel
dir. Bunu tanzim etmek için beş 
bahçıvan çalışmaktadır. 

Dük ve Düşes yeni binayı gez 
mi~ler, bu münasebetle Gif sur 
Yvctte belediye başkanı kendi· 
!erini ziyaret ederek hos geldi
niz. demiştir. 

Serbest insanlar Cemiyeti 

Japonyada kaynanalar evde 
her şeye hakimdirler. Bu bc.ı;an 
istibdat derecagini bulmaktadır. 

- Japonlar ikinci dünya harbin-
den sonra demokrasiyi kabul et
tiklerinden evdeki kaynana is
tibdadına son vermeğe karar \'er 
mişlerdir. Bu münasebetle •ser
best insanlar• adile bir cemiyet 
kurulmuştur. Cemiyete kadın 
erkek herkes girebilmektedir. 
Cemiyet azası hiç bir tahakkü
me boyun eğmemek, daima ne
ıeli olmak için yemin etmekle 
mükelleftir. 

.serbest İnsanlar• cemiyeti 
büyük rağbet görmüş, şimdiden 
yüz binden fazla kadın ve er
kek cemiyete aza olmuştur. 

Dayak cezası 

Londra Üniversitesi psikoloji 
profesörü doklor England aile 
mevzuuna dair bir konferan.; 
vermistir. Konferansında ka 
dınların evlenip aile kurm:ığı 

erkeklerden fazla istediklerini, 
bir kadının aradığı insanı bu
lunca evlenmekte hiç tereddüt 
etmedigini söylemiştir. Doktora 
göre e\·Jenen kadınların çoğu e
vi, çocukları He meşgul olm1k 
taraftarıdır. 

Konferansta bulunan c:>rkek 
dinleyici profesöre şu suali sor· 
muştur: 

- Kocanın çocukların terbi
yesi hususunda hüküm ve tes~ri 
var mıdır? 

Profesör buna büyük bir te
vekkülle şu cevabı verrniştir: 

- Karım, çocukların gıyec~k· 

leri elbi~enin rengine karışma
ma bile milsaade etm~z! 

35 hafta için 2 
milyon dolar 

Tanınmış film artisti Bob Ho
pe Amerikan radyosile 35 haf
talık bir anlaşma imzalamıştır. 
Anlaşmaya göre artist haftada 
altı gün her akşam yarım Slat 
sürecek bir program için iki mil· 
yon dolar alacaktır. 

Amerikada radyo artistleri 
çok para alırlar. Fakat şimdiye 
kadar bir artiste, 35 hafta için, 
bu kadar çok para verildiği gö. 
rülmemiştir. 

El arabasına çarpan 

kör görmeğe başladı 

Bizde suçlulara day • cezası 
tatbik edilmesinin hararetli ta
raftarları vardır. Bunlar vakit 
vakit dayak cezasının kabul e· 
dilmesi iı;in seslerini yükseltir· 

ln~ilterede Harry Willmott a
dında 42 yaşında biri çocukken 
bir kaza geçirmiş ve görme ka· 
biliyetini kaybetmişti. Bu adam 
şimdi birdenbire ~örmeğe baş
lamıştır. 

ler, yazılar yazarlar. 
İn~ilterede üç h3.kimin, yüı 

senedenberi tatbik edilmiyen hu 
cezanın tekrar kabul edilmesini 
istemesi üzerine biz.ieki dayak 
cezası taraftarları der.ıal h:tre· 
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kete geçtiler. ·Dayak cennetten 
çıkmadır, falaka ne güne duru· 
yor? Biz de dayak cezas:nı ka-

l but edelim• diyerek faalıyete 
başladılar, İngiltereyi mi~al gös· 
terrliler. 

Halbuki son haberler İngiliz· 

Willmotl'un karısı çiçekçidir. 
Geçen gün kocasına bahçede bı
raktığı bir sepeti alıp getirme
sini söylemiştir. \Villmott eline 
bastonunu almış, onun yardımi 
le ilerlerken bir el arabasına 
(arpmış, gözü incinerek kan hil
cumile kıpkırmızı olmuştur. Ay
ni zan1anda başı da şiddetle 
aA"rımağa başlamıştır. Fakat on 
gün sonra Willmott birdenbire 
körlükten kurtulmuş; gün geç· 
tikı:e görme kabJiyeti artmış
tır. 

Fransada kumar endüstrisi 
buhran geçiriyor ! 

·--------------~- ~ 
Gazinolar geçen sene hükumet ve belediyelere beş 

milyar franga yakın varidat 
1914 hasılatı bunun on 

temin 
misli 

etmiştir. 

fazla idi 
Fakat 

B es an son Fransanın turizm 
merkezlerinden biridir. Bu 

rada bir de gazino vardır. Ga- • 
zinoda bakara, rulet gibi ku- ~ 
mar oyunları oynanır; hasılat
tan belediye hisse alır. Bele
diye şimdi ~azinonun kı~ın da 
açık bulundurulması ve istiye
nin gelip burada oyun oynıya
bilmesi için hükı1mete müra
caatta bulunmuş. ~fürac.aat bir 
çok dedikoduya sebep olmuı, 
işin iı;inden henilz çıkılama
mış ... 

Dedikoduya sebep buradaki 
yazlık gazinonun kışın da a
çık bulundurulmasına izin ve· 
rilirse bütün plAJ şehirlerinin 

ayni istekle müracaatta buluna 
caklarının muhakkak olması

dır. Bu, diğer gazinoların. bil
hassa kış mevsiminde fazla 
müşteri çeken gazinoların ho
şuna gitmiyor, oyuncuların a· 
zalmasından korkarak siddetli 
itirazda bulunuyorlar. Bu yüz
den hükO:metin kararı merakla 
bekleniyor. Fransa kumarhanelerinden birinde rulet oynayanlar 

Fransadaki 
Gazinolar 
rransada gazino adı verilen 

ve belediyenin mürakabe· 
si altında işliyen kumarhan~ 

ler pek çoktur. Her su sehrin
de, her plAj yerinde, kışın gi
dilen şehirlerde bir, bazan bir 
kaç gazino vardır. Buralarda 
türlü kumar oyunları oynanır, 
milyonlar döner. Kazananın 
pek az olmasına mukabil kay
beden çoktur. Esasen oyun oy
nıyanların cebindeki para, o
yun muayyen bir müddet de· 
vam edince, tamamen gazino
nun ka~a!'>ına intikal eder. Ya
pılan tecrübeler bun\i göster
digi halde el.in pek çok in!'ıan, 
k~zanmak hırsile, gazinolara 
gidip kumar oynamaktan ken· 
dini rnenedemiyor. 

Gazinolarda çok büyük pa. 
ra kayb~denlerden sık sık bah 
sedilir. Fransız otomobil fab
rikatörü meşhur Citroen bun
lardan biridir. Citroen birinci 
dünya harbinden sonra Deau
ville gazinosunda o kadar çok 
para kaybetmi~tir ki ailesi 
kendisini hacir altına aldırmıŞ', 
gazinoya gitmesini ya~ak ettir
miştir. Aile servetini israf edi
yor diye bu tarzda hacir altına 
alınanlar vardır. 

Başlıca büyük 
Gazinolar 

Enghien, Dauville, Cannes, 
Nice, Vichy, Aix les Bains 

gazinoları büyük oyunları ile 
meşhurdur. Son zamanlarda 
Cannes gazinosu çok rağbet 
görmektedir. Ağa Hanlar, di· 
ğer birçok büyük zenginler 
burada milyonlarla oynuyor
lar. 

Gazinolara her milletten in
san gidiyor. Bunların arasında 
birçok ~hsırlı da vardır. Bu 
yaz Bayan Bassili Paşa adın· 

da bir Mısırlı kadın Viehy'de 
rulette 72 milyon frank (720 
bin lira) kaybetmiştir. 

Rulette sistem bulmak için 
çalışanlar ve sistem bulduğunu 
sanarak bütün parasını veren 
kim!'eler ı:oktur. Bakarada da 

LONDRA MEKTUPLAR! 
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büyük para kaybedenlerden 
sık .sık bahsedilir. Deauville'· 
de, ismi gizli tutulan biri bu 
sene arka arkaya 3 deCa 10 
milyon franga, yani 100 bin li
ralık ele banko demiş, birkaç 
dakika içinde 300 bin lira kay
betmiştir. 

Gazino işletmek 
Sana ti 

Gazino. yani kumarhane is· 
letmek Fransada mühim 

bir iş halini almıştır. Gazino
dan hükfımet mühim vergi, be 
Jediyeler de hisse alır. 1951 se
nesinde kanyot, yani bu suret
le alınan hisseler 4 milyar, 880 
milyon frangı ( 48.800,000 lira) 
bulmuştur. Bunun 10~ milyo
nu Aix les Bains, 236 milyonu 
Aix en Provence, 266 milyo· 
nu Charbonniers, 290 milyonu 
Deauville, 590 milyonu Canne~. 
743 milyonu Enghien, 680 mil
yonu Nice, 122 milyonu Vittel 
gazinosundan temin edilmistir. 
Bes milyara yakın paradan hü
kumet 1 milyar 88~ milyon, 
belediyeler 500 milyon frank 
hisse almışlardır. 

Fransad1 her istiyen ~arlno 
açabilir. Yalnız bunun için be
lediyenin muvafakati ve hükO. 
metin izin vermesi lltımdır. 

l\türacaat yapılınca bu İçişleri 
Bakan1Jğına bildirilir. Bakanlık 
bunu •oyun yüksek komisyo
nu .. na havale eder. İtin ver
mek i~in gazino açılmak iste· 
nilen yerin su, kaplıca şehri, 
yahut yazın veya kışın gidilen 
mevsimlik yer olması Ilzım
dır. 

Müracaatlar o kadar çoktuı· 
ki bugünkü İçisleri Bakanı 
Charles Brune bunların artık 
kendi~ine bildirilmemesini is
temiştir. 

GazJnoların mali 
T•mlttıh 

Uer gazino muayyen bir müd-
det içın açılır. Bu müddet 

bitince •oyun yüksek komisyo
nu• ndan yeniden izin almak 
!Azımdır. Hiç bir şikhet ol· 
mamış. işler yolunda gitmişse 

müddet uzatılır. 
Gazino açmak istiyenler mü

him malt teminat göstermeğe 
mecburdurlar. Mesel1 rulette 
numara üzerine konulan en az 
paranın 25 bin misli faıla te
minat göstermek llzımdır. 30 -
40 oyununda teminat 40 bin 
mi!'lidir. 

Gazino salonlarında sıkı bir 
kor · rot vardır. Oyuncu gibi 
ma.~aıarın etrafında buJunan 
mü!ettiı:ler her hareketi göz
den geçirirler. Yapılan he!'a
bın yanlış olmamasına, gazi· 
nonun hi~sesinin Yerilmesine, 
kimsenin başkasın1n hakkına 

tecavüz: etmemesine dikkat e
derler. 

Gazinolar yalnız kumarhane 
değıl, bir propaganda yeri ha
lini almıştır. Her gazinonun 
dört tarafında büyük oteller, 
yakınında :spor, yarış yerleri, 
tiyatrolar, sinemalar vardır. 
Gazinoların tiyatrolarında en 
büyük artistler piyes oynarlar, 
kon!:erler verirler. Her gazino
da mükemmel bir kütüphane, 
ve okuyup yazma odası Yardır. 
Akşamları ek!ieriya beda\Ta kon 
serler ·verilir. Fakat buralara 
devam edenlerin çoğu kumar 
oynamak, hic de~ilse seyTet
mek maksadile devam ederler. 

Hasılat 
Azalıyor 

Bir gazinonun oyun ~alonla-
rına girebilmek için basıl· 

mış bir k1ğıdı doldurarak o· 
raya aza yazılmak l~zımdır. Bu 1 
yoldaki müracaatların reddedil 
dili de vlkidir. Son zamanlar
da g.ıızinolara devam edenler 
azalmış. Geçen senenin hasılltı 
beş milyara yaklaşmakla bera
ber 1914 senesine nisbetle on 
misli azdır. Rulet, bakara, bou
le oynıyanlar azalmıştır. Se
bebi, işsizlerin azalması, eski-
si kadar büyük zengin kalma
masıdır. Maamafih Franıoızlar 
kumar endüstrisinin tehlikeye 
maruı olmadığını, kumar he
ve~liıoi rrkek ve kadınlar mev
cut oldukça gazinoların kapan 
mıyacağını söylüyorlar. 

ingilterede ihtiyarlar 
(Başı 4 üncüde) 

nın çalışmasını inhisar altına 
almaya ne hakkım var? ~lem 
leketin hastahaneleri o hasta· 
bakıcıya çok daha muhtaı:.• 

İste birçok in.cıiliz ihtiyarı. 
ya profesörün anlattığı sebep
lerden dolayı, yahut da sade
ce ailelerinin kendilerine baka 
cak kudreti olmadığı için. •ih
tiyar evleri11 ne girmektedir. 

Şehir l\.leclisinin idaresi altın
cfa olan ihtiyar e\.·leri, ~mü

es5esel~r» ve oevlera olmak ü
zere iki kısma ayrılır, ve bu i 
kis~ arasındaki farklar büyük
tür. r<.Jüesseselerde umumiyetle 
baş yüz ile bin kişi yaşar. Ya
takhaneler kalabalık. koridor· 
tar uzun \'e sevimsiz, binalar 
fazla büyüktür. Tek kisilik oda 
mevcut olmadı~ı iı;in, evlilerin 
beraber kalması jmklnsızdır. 

\Iüesseselere ekseriya alkolik
ler, akli muvazPneleri pek h•i 
olmayanlar. pislikten bir türlü 
vazgeçmek istemiyenler ve ge
ı;imsizler alınır. 

odası olduğu için burada dı 
evli çiftler a~:nı odada kılamı· 
yorlar -şimdiye kadar bundan 
şik.1yet eden olmamış~- Ucret. 
haftada on altı liradan; kırk 
liraya kadar. Tabii hiç kimse, 
diğerinin kaç para v'rdiğini 
bilmiyor ve herkesin gördülil 
muamele bilAi.stisna aynı. Ay
rıca, her ihtiyara haftada bir 
paket çikolata. on !'is:o:ıra ve iki 
buçuk lira cep harçlıtı verili
yor. Yemek olarak, sabah kuv· 
vetıi bir kahvaltı. öğleyin ~ene 
kuvvetli bir yemek, aksam tistii 
hafi! bir çay ve ıece de süt 
ve sandöviç verilir. 

Bunları anlattıktan sonra mü· 

ten sonra. Şehir !\.Iecli~i sanat 
tahsil etmiş bir memurunu yol· 
larmış; memur odanın büyük· 
tütünü, renklerini, eşyalarını 
iyice tetkik ettikten sonra gi
der, bunlara en çok yakı~acat 
resımleri alır getirirmiş! 

Yakıt öğleden sonra olduğu 
için bir kısım yaslılar odaların
da istirahat ediyorlardı. Diğer. 
leri de çay vaktini bekliyerek 
ya kitap okuyor, ya iş işliyor, 
ya da birbirleriyle muhabbet 
ediyorlardı. Bir co~u ile ayrı 
ayrı konuştumj bütün konuı
tuklarım hayatlarından ziyade· 
siyle memnun. ıBu rahatı ken
di evh~rimizde bile görmedık• 
diyoralr. l\.Iüdireye yava~çacık· 
•Hıç kavga etmezler mi?• dı}·e 
sordum. Gülümsil·erek: cArası

ra anlaşmazlıklar olur tabii, Ca 
kat her şey çabuk halledilir. 
d•di. 

lerin C:ayak cezasını k1bul etmi· 
yecekl"rini ı::österiyor. Day::ık ta 
raftarları eskisi 2ibi kamçı dE .. 
ğil, vücutta iı bırakmıyın ka-l mış sopa kullanılmasını, L ı ·ıun 
Cazla can yakmıyacağını ileri 

\Villmott şimdi dünyayı gör· 
rnekten bilyük zevk duymakta. 
dır. Birdenbire körlükten kurt:ıl 

1 
masının sebebi bir türli.ı anla;ı
lamamıştır. 

Canlı. zeki. dünya ile allkala 
rını henüz kesmemiş olan ih
ti\'arlar ise •evlere.,, alınır. Bir 
e~·de en fazla elli, altmış kişi 
,·aşar. Ben geçen hafta bun· 
lardan birini gezdim. Ev. şeh 
rin 53kin bir mahallesinde, a
ğaçlı bliyUk bir bahcenin orta 
sındaydı. Kapıda ~tiler YU!hi 
bir hanını beni karşıladı \'e e
vin müdire5: oldu~lırıu söyle 

di. Sonra benı odasına götüre
rek istedi~im izahatı verdi. Ev
de otuz be~ ihtiyar yasanıalr,!a. 
hunların altısı erkek. yirmi do
kuzu kadın. ..\ncak beş yatak 

dire bana evi gezdirdi. DOr 
dü kadınlara ve biri erkeklere 
mahsus olmak üzere brş yatak 
odasından başka yemek odası. 
iki oturma odası. bir dikis o
dası. ile banyo, mutfak. kiler 
v.s. \ar. Evde, gece: müdire· 
den başka bir de yardımcı ka 
lıyor; gündüzleri üç yardımf'ı 
daha geliyor. Biltiln yerler par 
ke, hem de dc~me e" kadın
larını imrendirec"'k derecede 
pırıl pırıl. F.:şyalar yepyeni, 
zevkle yP":"ieştirilmis. Her ya
tak orlaısında, yataklardan hıı
k:ı. tuvalet masaları, gömme do 
laplar, birkae koltuk ve san
dah.te v~r. Oturma odalarında 
rad-yolar, geniş ve rahat kol· 
tuklar. kitap rafları v.!t. Nazarı 
dikkatimi bılha!sa dtı\•ar1arda· 
ki Van Go~h'dan. t.Pranne'dan. 
(rati~se'den nefis kopvPltr cek 
ti. Bunların na~ıl secilditini 
sordum. her yeni oda döşendik-

1\Jruhakkak ki, müessese ve 
J.f.I. evlerde yaşayan ihtiyarlar
dan bir kı.sm! kendi ailelerini, 
evlerini, odalarını arıyor, se
nelerdenberi alıştıkları bir kö
şenin, bir sandalyenin, bir cad. 
denin hasretini çekiyor, aynı 

saatlerde yemek yemekten, dai 
ma başkaları ile beraber bu
lunmaktan !ıkılıyor. Fakat bun 
lara kar~ılık hepsi, emniyette 
olduklarını. son senelerini ra· 
hat ve huzur içinde geçirecek· 
lerini, karınlarının her zaman 
tok, od31arının her zaman sıcak 
olaca'Iını biliyorlar. Bu, her 
memleketin ihtiyarlarına nasip 
olan bir mazhariyet de~il. 

CAVA'< USMAll 
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( İKTİSATvE PİYASA ]I 
Kredili tahsisler 

yeni bir şekil • • 
ıeın ., 
'lerkez Bankası larafınd•n kredili !ah • falepnamelcrinin 

tııerine 1953 senesi ocak ayından sonra hukümetçe tesbit edi
lecek tediye şartlarına uygun olarak ö<lenecektir damgasının 
vurulmağa baılanması piyasada çeılUi söylentilere yol açmış
tır. Ev\"elit ith:ılit~ı tüccarlar ocak ayından sonra kaydının ko
nulmasını çok müphem ye gayri muayyen olaıak kar~ılamakta
dırlar. 

Çünkü ocak ayından sonra tcdıye edilecektir k•ydı. döviz 
tah!islerinln hemen l)cak ayında verilmege baslanabileceği ~i
bi ocağı takip eden birkaç ay sonraya kadar da uzan:Jbilecek 
manasına gelmektedir. 

ilgililer bu şartlar dahilinde ithalat yapmanın imkhsız
Jığını belırlmckledirler. 

Diğer taraftan •hükU.metçe teshil edilecek tediye şartlarına 
göre tediye edilecektir• kaydı da piyasada çeşitli tefsirlere uğ
ramıştır. 

Bu arada 1953 yılında neşredilecek dış tiraret rejiminin 
ihracata prim vermek ve mukabılinde itlıaliıllan prim almak 
gibi bazı esasları ihtiva edeceği kuv\·etli bir tahmin olarak ileri 
sürülmektedir. llaamafih şehrimizdeki re mi sıfatı haiz sa13-
hfyetli kimseler bu tedbirin, yıl ba ına kaclar yapılacak ihracat
tan elde edılecek olan dövizi beklemekten ba5ka bir gayesi 
olmadığını belirtmektedirler. 

~~~~~~~~~~~~~ 

Bir Japon ticaret 
Heyeti geliyor 

Is Bankası ile • 

Bir ecnebi banka 
Orta le 1·akınşark memleket- Fabrı'ka kuruyor 

Jeti ile ticari mlin'5ebatı arttır-
mak için gelecek olan Japon ti- lş Bankası tle Oliver Bankası 
caret heyeti piyasamızda bek- nın Bakırköyde müştereken kur
lenmektedir. makta oldukları fabrikanın in· 

Heyet muhtelif sanayi \'e ti· şaalı ilericmektedir. 
caret kollarına mensup 20 mü- Fabrikada tere)-·a~ ve sabun
tehassıstan teşekkül etmektedir. dan ruja kadar bircok mamul 
Piyasamızda umumi kanaate maddelerin imal edileceği bildi

.göre Japonyadan sanayi mamul-, rilmektedir 
teri, oyuncaktan, plfı:stik mad- 'artaea~ı belirtilmektedir 
deler ve makineler ithal ederek 1 5 !iUllARALI IUHYE 
mukabilinde Japonlara tuz, hu- K.\Ul.\DI 
bubat, yağlı tohum ve hay\·an 1 Piyasamızda 5 numaralı kah· 
mahsulleri satabileceğimiz be- ı1 \'e kalmadığı bildirilmektedir. 
lirtilmektedır. Gümrükte maı mevcut olmak-
Ht:RD.\ ,!\DE'\' PIYAS,\SI , la beraber henüz çıkarılamamış-

H.\REKETLI tır .. 
Pıyasada bulunan 3 numara 

Hurda maden piyasası son kahveler 850 . 860 kuruıtan mua 
gUnlerdc hareketlenmi~tir, fiat mele ~örmekt~dir. 
!ar, dış piyasalardan talepler . HINDİSTA!li P.HRK 
arttığı için yükselmektedir. REKOLTESİ 

Hilen hurda bakır 200 · 210, Bu yıl Hindislanın pamuk is 
sarı bakır 140 • 150, hurda çin· tihsali rekor seviyesine varmış 
ko 65 • 70, hurda kur un 150 ve resmi tahminlere nazaran 3.3 
1~3. alüminyum 120 · 130, demir milyon balya;ı bulmuştur. 
12 kuruıtan muamele görmekle- 9,50 • 51 rekollesi 2.93 milyon 
dır. balya idi. 
Yt:GOSL.WYADAKI KUR.\K· YERLi F.\BRIK.\L.\R Yf:'<LÜ 

LIGIS l\"ETİCESİ KU:llAŞ P.\RÇ.\L.\RI ALIYOR 
.\lınan haberlere nazaran nu Yerli fabrıkalar maliyetlerini 

yıl kuraklık yüzünden Yugo5lav düşürmek tein yünlü parçaları, 
yada 480 milyon dolarlık zarar çorap eskisi ve kazmir denilen 
husule gelmiştir. ıyünlU. kumaş parçaları müba-

Bu zararın Yugoslavya ekono- yaa etmiyc başlamışlardır. 
misind~ki terakkiyata bir mücJ. Çorap eskileri HO • 160 ku
det ıçin mani olacağı belirli!· ruştan. ytinlü kumaş parı;;ıları 
mektedir. ise 2i.3 • 300 kuruştan muamele 

Geçen ı-;eneye nazaran bu yıl görmektedir. 
buğday istihsali yüzde 25, mı· .\lmanyad>n da birçok firma
m yUzde 64. ıeker pancarı yüz· !ar bu maddeler için taleple bu. 
de 75, patates yüzde 38, ,.e fa. Junuyorlar, ancak elde mal olma 
&u!ye yüzde 77 az ihraç edilecek· dığı için ihracat yapılamanıak· 
tir. tadır. 

İÇ FINDIK IiATLı\RI P.\Mt;KÇt.;LUK KOSFERı\NSI 
DÜŞÜYOR SONA ERDt, ALINAS 

iç fındık fialları 191 kuruşa K.\R.\RL.\R 
düımüştür. Piyasamızdan sa- Ankara 6 (D.H.A.) - Tarım 
dece .\)manyaya ihracat yapıl· Bakanlığında toplanan pamuk
maktadır. çuluk konferansı sona ermiştir. 

Kabuklu fındık ise 100 kuruş. Ziraat umuın müdürünün baş· 
tur kanlığında )apılan bu toplantı· 

TR.\Kl',\ PİRl'\'Ç REKOLTESi !arda önümlızdeki pamuk mevsi: 
DÜŞÜK mı_nde pamuk tohumu _tevzı 

Bildırıldiğine göre bu sene planlarında yapılacak degııık· 
Trakya pirinç rekoltesi azdır. hkl~r, ~a!11uk tohu.~u uretme 
~lahsulün az olması havaların faalı~·etının ıslahı ıçın .~lın~c~k 
kurak gitmesinden ileri ~elmiş- tedbırler, pamuk sclektorle~ının 
tir. Rekoltenin 70 . 75 bin ton d~r~rt_'!U, sır~ırlarımızın vaıı:r 
olacağı tahmin edılmektedir. Ha goruıulmuıtur. .. . 
len kamolinalaı 95 kuruştan, Toplantı~ın en nı~hı.m m.ev· 
Bersaniler 115 kuru tan, \'iolina- zuu ,\me~ıkadan gehrtılmesı~~ 
Jar ise 110 kuruştan muamele karar vcrılcn ~amukçulu~ _mu-
ı:örmektedir. tcb.assısın~ . verılecek salahıy~l-
AK.\RYAKIT İSTİHL,\Ki lerın tesbıh olmuştur. Bu _mil· 
,\RTIYOR tehassıs bılhassa &tandardızas-

:l.lotörlli va ıt.lların gün geç- yon i~leri 1le mesgul olacaktır. 
• ll!SIRD.\ P,UlliK Fİ.\TLARI 

tıkçe fazlalaşma ı memleketi· DlŞÜYOR llÜKÜJIETİ:'<" 
mildeki akaı;akıt ıstihliıkini • K.\R.\RI. · 
arttırmaktadır. Kahire 6 (D.IL\.l - )lısırda 

Eyliıl ayında 13.6 milyon lira pamuk fiatının &ehepsiz olarak 
kıymetinde olan akaryakıt Hha· birdenbire ve endişe verecek şe 
liıtı 931 eylıil ayına nazaran 8 kildo düımcsı hükumeti telaş· 
milyon lira fazladır. l3ndırmıştır. Ekonomi ve )lali-

.\karyakıt itha!Alınm daha da ye Bakanları İ<kenderiyeye gi· . --o- derek p3mukçularla görü üs
lerdir. 
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isTA.NBUL BORSASISL'I 

6.11.1952 Fiatlan 

1 ~ırnin 

.l.rıJ ı EotP«n•ı 

';':10 . !İQ i91 

ıoo Dolar ::~rı.so :ao.03 
ıoo F.ran!!.~ Fraaıı o.~o o.~o 

101) Lir~t 418t) 4iSO 

100 J!!.dCrt Franıı 64.03 !Si.Ol 
ıoo F"orin 7J.6.,.4.0 rı.ea. •o 

100 Belcllı:a transı .S.60 Ş 80 
100 Drahmi l 574 1.87& 

100 Crırnslo•ak k r. &.$0 S.M 
100 İııTrı; Kur. S.&.l::?.50 51.1:!.SO 

ESllA~I VE TAHVİLAT 
~~ 7 F A.İZLI TAHVİLLER 

~ıvıı En:urum J :ı.so 

SıTaı • Enunam ... ,. :?:l.QO 

19il Dtmin'olu l :!l.7S 

1!)'1 Demir,.olu ır 2.( 30 

19,1.:l ~minolu 11I :J.!IS 

)liilf lliıdaba J !3.65 
llılll :ırudıfaı IJ ::1_35 
llil!t M daf111 11! 2 t f'!;i 

llilıt llıldıfıı iV ::: t a:ı 

Zırııt Bankı 1 .. _2; 

l~~! Zirııa~ B. JT ı ,, 25 

~. 6 FAİZLİ TAHVİLLER 
191.1 D. TolLl 

Kalkınma I 
Kıllunma ır 

Kal'kınma 11( 
I9!S İıtikrııı 1 
19.l~ 1 tikraıı il 

tt:ı f'!O 

112.60 

ıı:?.60 

112.60 
11:?.60 

112.60 
19t9 1 tlkrıtı 111.80 

~- 5 •'AİZLİ Tı\HVİLLER 
Eı-a;anl 

ik.ra ı '..\L "ıl dalla 
:? .00 

:ı 50 
Jıram.btU D. Tolu ıv. ııı.ıo 

ikrıtıılyrli 911 D. Tolu V Jl:?.00 

19Sı TahTill lf')6.l~ 

19:i'.! Ziraat B. 11[ l'>Z,210 

19:i'.! Ziraat B. ]\~, 101 80 

~~4,5 FAİZLİ TAHViLLER 
191~ TahTili 10'.!.0S 

BAJ\"K.\ HİSSELERi 
)lr, laıılıı 

İ! B ı ~ 
Yarıı r•di n. 
T. Ticaret n. 
Anlan Clmtn t<J 

Şark DeJirm~ltri 

0..manh B. 
Oblı.:::1•7on .\nıl 

' 0 60 hiua .\tul. 

::.;oo 
1,.00 

'10 

' 00 
.. 7.00 

72 .00 

11().00 

ez.oo 
PARİS BORSASI 
ı\LTIN FİATI 

'1 kllo al•ın , .. 9.000 Fr. 

(l~ Do!ıt 80.! Yr. 

SERBEST PiYASADA 
DÖVlzZLER 

Si ::ı. Loıul<Jn 11 0:-1(~ 

~ıtrlln efektit 1ı10-1 J~ ,j 

Da!ır Cel:ltr "45:-ıı!a 

Dolar ell!lr.t.t .ı.e6-ı"s 

Dolar ),", T, 4f -169 
ı~,. :ra F ıo~.io-110 

BORSA HARiCi t\L TIN 
FİA.TLARI 

Cwıhnriyet J0.90 "0.00 
Reııt ,6.jO ,6.!50 

Rr~ı El••'ı ..l.'l.00 j3.'.!0 

ıramit 1 ı,i>O jl.'lO 

Vahit 30j0 3970 ..,,,, :iO.'.!O 89.tO 

Gnldt!n lloO.nda 38.~5 33.ıo 

lna-illı Lirı•ı SZ.40 :ı:.so 

iıuillı Yiktorn lil.iO 61.90 
• ·apob·01ı 40.7.S (1.00 

B. Horoa 'ı.~o •t.40 
Lvltrt Fra.nıı •ı ao 4.1.,0 

KÜLÇE ALTIN FIATLARI 
D•P'!& 61')o-.&0'! 

)l~kaiir.o 1'109 fllO 
Standart '•'18 599 

Yerli (1000 m·m) ~M ~09 

ALTIN' BEŞİBİRLİKLER 
Cwnhuri:rıt l!llll.00 '.!00.00 

Rqat '.!63.00 !flS.00 

R4~t El-•ıl 110.00 215.00 

nımi\ '.!90.00. :?OZ.00 

""' '.!60.00 '16'.!.00 

Yalıt ':!60.00 263.00 

Boluda demir madeni 
bulundu 

Bolu, 6 (Anka) - Şehrimıze 
15 kilometre mesafede Ankar:a 
şosesinden 5 kilometre içerideki 
Holoz köyü civarında yüzde 93 
d('mir cevheri bulunmuştur. ihracat durumu 

Ticaı•et ve Zahire Borsası 
5 kasım gU.nU tıcaret odasın

dan F.0.B. 437 451 lira kıyme
tinde 21 menşe şehadetnamesi 
alınmıştır. 

6.11.952 

Bu arada .\. B. D. ,.e 13.000 
lira değerınde 2 ton keçi kılı al
tı; 

A,·usluryaya 7736 lira değe
rınde 3600 kilo iç fındık; 

Danimarklya 11854 lira de· 
terinde 12 ton acı çekirdek: 

Fın!Andiyaya 170.996 lira d'· 
ğerınde bin ton kepek. 

Jngillereye 17393 lira değerin 
de 4980 kilo tiftık. 

lsveçe 16741 lira de~erindo 
.~32 kilo bağırsak, 11857 lira 
dei:!;erinde 457 kg. sünger. 

lsviçreye 62030 lira değerinde 
30 ton iç fındık. 

ltalyaya 20070 lira de~erinde 
56 ton ceviz kütüğü, 32046 lira 
değerinde 184598 kilo saç kır· 
pıntısı. 12638 lira değerinde 
49n kilo yapağı. 7720 lira de
ğerinde 50 sandık yumurta. 

LUbnana 5246 lira değerinde 
9425 kı:. kabuklu ceviz. 

Yunan!stana lOlH !ıra değe· 
rinde 6995 kg. taze balık, 15344 
lira değerinde 20 ton kabak çe· 
kirdeAI. 10000 lira de~erinde 
3333 kilo pastırma. 12636 ; ra 
değerinde 20607 kilo keten to· 
bumu ihraç edilmiştir. 

Bu day Ofisin 
Bu~day sert 
Buğday yumuşak 

Dökme 

Fasulye yumuşak çalı çuvallı 
llercimek kırmızı kabuklu 
.:\lercimek yc,ıl 
Susan1 

Kendir tohuınu Hacık6y 
Kendir tohumu t'alsa 
Keten tohumu 
Soıa 
Soya tohumu 
,\yçiçegi tohumu 
Fındık iç tombul 
l~n 79 81 rand. 
ı:;n 65 75 rand. 
Razmol 
Kepek 
Pirinç karolin 
Pirinç kırık 

• 

• 
• 

dökm 
• 
• 

Beyaz peynir tam yağlı tenekesi 
Beyaz peynir tam yağlı 
Byaz peynir az yağlı 
Beyaz peynir yağsız 
Ka~ar peynir yağlı Ana. 
,\yçiçeği )aRı çıplak • 
Zeytinıağı Eks. Eks. N.T. • 
Yapağı Trakya kırkım • 
Sılır derısi ynş , • 
llalak derisi yaş • 
Keçi derisi tuzlu kuru 
kasap • 

K.;. 29.20 
31.5 -32 
28.62 - 32.37 
51.5 
38.5 -39.23 
49.-
98.--100 

• 12?.--123 
• 144.-

60.-
• 50.5 

46.-
36.5 

191.--197 
2613.- - 3700 
J215.- - 3300 

15.--19.75 
14.5 

112.--114 
• 27.-

3050.--3400 
3000.--
2000.-

• 1000.-
300.--350 
143.80 

• 225.--2:.; 
• 250.-
• 127.-
• 115-

160.-

1 
1 

Gripin, nezle ve grip baş
langıcında bır çok fenalık
ların önüne geçer. 

Kininli Gripin 
• Baş, diş, adale, sınır 

agrılarınr suratle teskın 
eder 

• Romatizma, sıyatik ve 
lumbago agrı ve sızıla
rına karşı basart ıle 
kullanılır 

• Bayanların muayyen 
zamanlardakı sancıla
rına karşı faydalıdır 

20 incı asrın en buyük vasfı sporun kutıe halinde y.r. 
yılm~31dır. Bunu nazan ıtihara alan Js,rJc:;re saatçılığı 
bay ve bayan sporcu gençliğin karakterine uyan hu· 
susi bir saat yaratmıştır. 

ıt 'fEciiNOs ıdakıktır ve 1/1000 mılımetreye ka
dar a}'arlanabılır. 

ıt Tf CHN~ antimr.nyeuk ve sağlamdır. 

,.. TECHNOS ucuz ve rekabetsızdır. 

PERAKF:NDE SAT!<;; r1ATl.ARI : 

Erkek kol saati, ç~lik, ulak "'1rıiJrli T.L 46.-
ı-;rkek kol ~ati, çelik, ortadan !'-3DİJeJi T.L. 50.-
Erkek kol >aati, ~aptaııı a, ufak "1llİJeli T.L. 5;;,-
};rkr k kol sa>ti, kaplama, ortadan ..ani)'Oli T.L. 6!1.-
Kadın kol "3.ati, çelik, mw.talil T.L. 52. 
Kadın kol ~aati, kaıı:a ına, yuvarlak, orta· 

dan oani)rli T.I. 69.-
Kadın kol ~a.ali, haplan1a, n1ustatil T.L. 7R.-
Ccp oa.ali, fauıla'ı T.L. 45.-

TOPT.\N SATIŞ l 'ERI : 

0)1EGA \e T!SSOT Saat Depo!iu 

lstaııbu~ Bahçekapı, Kutlu Han, Kat Z 
• 

TÜRK SARAYLARINDAN ÇIKMA· 
E$YALAR MÜZAYEDESİ 

Yarınki nüshamızda }\yaıoaşacla İstanbul Kulübü ~·anın
dakı ~Iezarlık Sokagında 21 numaralı lsn1ail ve :\Iustafa Bey 
lcr Apartımanın 9 numaralı dairesinde ntcvcut ve çok ta
nınmış bir ailt'ye ait Louis;cz salon tukıınları. Yazı odası, 
l\lapplcs dolap, Kristal ve bronz Avrupa avizeleri, meşhur 
Albert l\1illc'in ya~lıboya harita bir nü tablosu ve dığer tab 
lalar, Paris çay arabası, Porphyrc eınsnlsil bir büyük sa<ıt 
ve 2 Amphore vazolar, Venü• de ~lilonun mermerden bir 
RCfliguc"i, Copcnhoguc Ro.yal heykeller, ı;ütel halılar, 2 
1-"'rigidaire; yrpyeni Dcchstein kuyruklu kon.!ıcr piyano:su. 
vesair hayJi cm.-,oılsiz \•azo. biblo ve eşyanın pazar günkü mü-
2ayede ile satışına aıt mufas~~.1 ili'.lnı behemehal okuyunuz. 
lfayli eski Türk. Fransıı ve hus ,gürnü1lcr. 

~ıuamclcri yapan A. Babik~·~n. Tel 41221. -

Tasfiye Halinde Yenen Umum Ticaret ve 
Sanayi T.A.S. Tasfiye Memurluğundan : 

Tasfi.yc tıalindcki -.irketimiz hi. :;edarlannın olağanüstü ı::e· 
nel kurul torılantıc;ı 25 Kasım 1952 salı günü saat 16 da Topka· 
pı dışında ~laletcpe caddesi 3 5 No. da ki şirket n1er~ezinde 
}·apı lacaktır. Bu toplantıda bulunmak isleyen hisscd:ırlann sa 
bip bulundukları hisse senetlerini toplantı ~ününden en az bir 
hafta önceye kadar şirket mer};tzine tevdi ederek, giriş \•ara· 
katarı almaları rica olunur. 
GÜSDEM: 
1 - Ta~!iyc memuru ve dcne•çi raporlarının okunması, 
2 - Son tasfiye de\Tesine ait bil3nço ile kiir ,.c zarar hP 

saplarının tetkikı ve tasjik1 \'C tasfiye mPmuru ile de
netçinin ibraları, 

3 - Şirketin tasfiye neticesindeki aktif durumuııa göre tasfi 
yenin kaldırilarak tekrar ticari faaliyete başlaması hak
kında bazı hi!lsedarlar tarafından yapılan teklif ve mUra· 
caatın tctkikı ile bu hususta bir karar verılmesi. 

4 - Şirketin yeniden faaliyete geçmtsi hakkın,ia karar \'erıl 
eliği takdirde idare mecliiı üyelerıyle denetçinin seçilme 
si ve ücretlerinin •1ylni. 

I 
Çiçek özünde tabia tin esrarlı kudreti saklanmı ştır. Re.simde Alp menekşesinin kurutma 

kiğıdına çıkan kopyesi ile aslının ayni olduğunu görüyoruz. 

Tabiat kanunlarının 
dilini çözen keşif 

• • 
il I 

Bu keşifle birçok hastalıkların teşhisi kolaylaşmış olacak - Kurutma ka
ğıdında resimleri çıkan çiçekler - insandaki hastalığın safhalarını göste
ren kan - Kalb, kendi portresini çiziyor - istikbalde kütüphaneler nasıl 

olacak? - Bozuk yumurtada kanser yapıcı maddeler mi var? .. 

B iyoloji iılimlerinden Dr. 
!\tanfred Curry'nin keşfetti

ti bir metot son zamanlarda 

tıp alemini meşgul eden bir ~~!!tı'!!!!Jt• 
hiı.disc oln1uşlur. Tabiatin gizli f 
dilini meydana t:ıkaran alim, 
mesai arkadaşı Kurt Rühlickc 
ile birlikle tetkik ve tecrübe
lerinin neticelerini şöyle an
latmaktadır: 

•Ta biatin maddelere şekil 
v('rici kuvvetleri vardır ki şim
di biz bunlar üzerinde durmak
tayız. Ilu kuvvetlerin tezahür
lerini nebatlarda veya insn.n 
vücudunda muhtelif kalıplar 

halındc müşahede ediyoruz. Bu 
kudretin mahiyetini araştırır
ken yaptı~ımız tecrübeler bazı 
hakıkatleri ,un ışığına çıkar
mış bulunuyor. ~tesela bir Alp 
mrnrkşc,inin özünü alarak ku
ı utma kaeıdına dölttüğümiız 
zan1:ın hu f;içegin tam şeklini 
J1em de renklerinin güzellhU 
kaybolmadan aynen kağıtta gö
ruyoruz. Alp menekşesinin ö
zünde bulunan yapıcı kuvvet 
bu l:iizcıl ~ıçeğin şekil ve ren
ginı taklıt cdilcmiyecek bir in
celikle kflgıda resmetmektedir. 
Bundan başka çıçeği teşkıl 
eden moleküller birbirlerıyle 
en ince tclarruatına kadar fev
kalade ölçülü bir nizan1la \'e 
tabiat kanunlarına uygun ola· 
ıak birleşmektedirler. 

Kozınik ı ınların tesiri 

B u tecrübede nebatın özü ev-
\'Cla can1 kaplara dolduru

luyor- sonra )·ere çizilen beyaı 
lur haQ üzerındc kozmik ışın
lar sahasına bırakılı)'Or. Bu 

1 ı!;lınların, nebat, hayvan ve in 
sanları teşkıl eden maddeleı 
üzerine bazı tesirleri vardır. 
Bir nıüddct ı:;ıınlaı· sahasında 
tutulan nebat özü kurutma k3-
fi:ldına dökülUncc tabiatteki ya
ratıcı kuvvetlerin aynen hay
\'fln veya çiçek halinde çıktığı 
görüH.ıyor. Şa)·et nebat veya 
hayvanı madde hastalıklı yahut 

Dr. Curry'nin J:iyoloji l . ıı'ititüc;ündc me)·dana getirilen yeryenl 
kütüphane : ('e~IUi maddelerin kurutma k3.ğıtıarına 

çıkartılan resiınleri 

Çeviren: 

Tolun Alptekin 
• da bozulmaya yüz tutmuşsa bu 

gayritabiilikler de kAgıt üze-

Solda asıl kalb, saıda k<&nın kurutma k3ğı~ına çıkardığı kalb: 
İki .. indc de şekil, yarn, ölçü aynidir. 

Taze yumurta • ii stte) ile bozuk y unıurtanın mukayesesi: ~\ltta ki 
rc'-iıncle görülen kabarık ~ek illC'r, kanser yaptcı nıadd('ler di}'c 

' a~ ıf landırılmaktadır. 

rinde resmedilmektedir. 
Kalbin portresini çiıen kan 

A yni usulle kalbin kop)·esi de 
alınmaktadır. lnsanın özil 

kan olduğuna göre can evini 
bütün teferruatıyJ(' hurutn1.1 
kiı.ğıdına aksettirmek ınüınkiın 
oluyor, Kalbin )·apı:;ı \·e ~ekli 

aynen çıktığı gibi kalb kap;;,k
ları da kiı_ğıda aksetmektedır. 
Bu usul bir taraftan kalb 3rı
uılarının teşhisini kolaylaştır

ınakta diğer taraftan vücuttaki 
aksaklıklar kan vasıtası)·lc me-y 
dana çıkarılınaktadır 

Dr- Curry'nin idare etliği Bi
yolo.ll Enstıtüsünde kurutma 
kağıdına çıkarılmış türlü re
~imler vardır. Burada istikba
lin en modern kütüphanesi ku
rulurken tabiatin esrarlı kuv .. 
vetleri üzerinde etütler ve tec .. 
rübeler yapılmakt::ıdır. Çiçek 
balından alınan kopyeler o ka
dar aslına uygun görünüyor ki 
çiçeğin renk ve şeklinde en kü
çük bir fark bile göze (arpmt· 
yor. 

Sütten çıkarılan kopyeye ge
lince bunun sağlam veya hasta .. 
Jıklı bir ınektcn sağılıp sağıl
madığı anlaşılabili~or. insan 
kanından alınan türlü resimler, 
kan sahiplerinin hem hasta O· 

lup olmadıklarını ve hem da 
saı.:Jıklarının t<'kiıınü l safhala· 
rını tesbitc yarı)·or 

nr. Curış"ye nazaran bozuk 
yumurtanın nıuayyı:n lit> in
sanlar üzerinde kanser yapıcı 

lcsil'leri vardır. T:ızc.> yumurta 
ile kuluçka altından alınan ve 
Trephon ad ı verilcın b:ıyal yu~ 

murtanın rc~irnlcrı mukaJef.8 
edilince bozuk yumurtada tü
mör ncv'indrn bazı kabarıntıl<ı
ra rastlanıyor. Bu çıkıntı l a r, 

Dr Curry'ye göre kan!'er tev
lit eden maddelerdir. Bu me~ 
totla birçok gıda maddelerini 
kontrol etmek kahil olduğu 
takdirde han~i gıdalarda kan· 
ser yapıcı unsurl.lr bulunutt 
bulunmadığını teshil etmek 
mümk n 01 acaktır . 
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İki iyi haber 
Gazeteler, son günler zarfında istanbulu alika1andıran lkl 

i}l haber \·erdi: 1 - Belediye istınbulun hudutlannı ta
yin etlrcck, 2 - Şehrin ch·anndaki tepeler ve sırtlar alıçlan
dırılacak, buraları orman haline getlriJrcek .•. Şe:hir halkıntn 
haberlerin jkisini de nı~mnunlukJı kaııılayıcalına ve bunla
rın bir an eV\·eı tahalilnık etmesini sabırsızlıkla bekliyeceğlne 

ıüphe yoktur. 
İ•tanbul, hududu to'< genis bir ıebirdir. Rumeli tarafında 

Ka\·aktan 1· eşilköyc, ı\nadoluda gene Kavaktan Pendik'e ka
dar uzanır. Bu kadar )'ayılması yetmiyormu~ clbl &ıin geı;tik
ı;e de Btlıirden uzak yerlerde, dal ba~Jannda yeni yeni ma
halleler te!ekkül etmektedir. Böyle bir mahalle kunıluncı 
içinde oturanlar derhal Belediyeye bas\.-uruyorlar, nakil va· 
sıtaı;;ından ba~layarak, bilcümle belediye hizmetlerinin ifa 
edilmesini ısİiyorlar. Halbuki Belediyenin gelir kaynaklan, 
va~ıtası mahduttur. Birr;ok i~lerl 5ebir içinde bile hakkıyle 
yapamazk('n uzaklara yet~mesine JmkAn yoktur. 

Bir zamanlar Ye~llköy, Adalar gibi semtler bile ıehlr 
dışı idi~ buraların a)Tl Belediyeleri ~ardı. '\~enl ku.~la~ ma
halleler de ken<li islerini kendileri gonnelldir. Bugunkü vazl
. t Beldiyenin dağ başlannda kurulan mahallelere yetlımeğe 
~:~şma~ı devam edene bunun bir gün eeh_ir l!lerl~ln tama
men ,·üzüstü bırakılnı:ısına sebep olacağı 5Uphesizdır. 

ş-ehir cl\'annt!aki tepelerin ajaçlandın~asına .. g~llnce, 
hu, pek lüzumlu birıcydir. Batı memltketl~nnde buyuk ıe
hirlerin cl\'an klmile4 ormanlıktır. Tatil ıunleri halk bura· 
lara gider. ha\'a alır. dinlenir. istanbulun civan ft;;e bomboı· 
tur. K~tılhane deresinin iki tarafındaki topelerde bir tek ı~aç 
~·oldur. ıtürri)·etiebediyetepesi, Zincirli.kuyu tarafları da boy ... 
Jed"r Bevoıııunda İn~iliı elçilik binası yanındaki Hamalbap 
catt~~sinden hakınca pek yakındaki tepelerin tamame~ ''.~lak 
oldu'l;u görülür. r..aıni'de göçmen evleri yapılan ve Kopruden 
bakıldı~ı zaman istihk:lmlan andıran tepeler~- bu ~.vl~rin ye .. 
rine, ağ:ıçlandınlmıs olsaydı göze ne kadar guıel gorunecektl. 

ı\b İstanbul için çok lüzumlu bir ihtiyaçtır. Vakit vakit 
şehir j~~de ıuraya buraya dikilen birkaç çam fidanı bu lb
thacı ka,.,;ılamaktan uzaktır. Ümit edelim ki bu de!aki düşün
re tahakkuk eder; j,tanbul ch·annda, oaçm baılar ıibl boı 
duran tepeler ağaçlandınlır. 

Enis Tahsin Til 

R. S. Burçak 
Bir istizah 
Takriri verdi 

ı Boıı 1 incide) 
saade edilerek kanlı hldise
lere neden sebebiyet veril
diji, valinin hududa kadar 

ıelip İnönüye Balıkesire gelme
mesini nasıl tavsiye ettiği soru
lacak, bu hAdiselerin kanun an
byııına >ığmadığı belirtilecek
tir. Bu istizahta bilhassa buna 
benzer hAdiselerin tekerrür edip 
etmiyeceği hususunda iktidardan 
teminat istenecektir. D. P. ıru
pu tarafından istizah talebi ka
bul edilmediği takdirde Halk 
Partililerin Meclis tahkikatı is
temeleri de muhtemeldir. Halk 
Partisi Meclis grupu önümüzde
ki günlerde bu istiıabın ıeklini 
tesbit edecektir. 

Halk Partisi bu hazırlıklarla 
meıgulken D. P. umumi idare 
heyeti azasından Rıfkı Salim 
Burçak daha evvel davranmıD ve 
l\leclise bir istizah takriri ver
miş bulunmaktadır. Halk Parti
liler bu hususta da ıu mUtalea
yı ileri sürmektedirler: 

•- Bu bir parti taktiğidir. 
Gaye bizim istizah takririn! ön
lemektir. Bu takrir vesilesiyle 
Mecliste müzakere açılacak, bu 
m.evzu etrafında konuşulacaktır. 
Bır baıka celsede sıra bizim is
tizah takririne gelince belki 
reddolunacaktır.• 

. Rıfkı Salim Burçak verdiği ls
tızah takririnde İnönUnUn •on 
Ege konuşmalarında bugünkü 
iktidarı toptan •uçlandırdılmı, 
bu itbamlar karıısında hükQme
tin ne düşündüğünü, ne &ibl ted
birler aldığını sormaktadır. 

C. H. P. yl borçlandırma 
tasarısı 

Ankara, 6 (T.A.) - B. M. M. 

Mehmet Taşkesen yirmi yı 1 
hapse mahkum oldu 

İstanbul Birinci Ağırceza mah 
kemesi dün tarihi günlerinden 
birini daha yaşamıştır. 

Çünkü dün, iki buçuk senede~ 
fazla blr zamandanberi Birinci 
Alırceıa mahkemesinde devan1 
eden, ve hocası doçent Feyyaz 
GUrsanı tabanca ile öldüren Tek
nik Üniversite öğrencilerinden 
~Iehmet Taşkesenin muhakemesi 
sona ermiştir. 
Duruımaya saat 15 te baıla

nacağı halde, dAvayı a!Aka ile 
takip eden büyük bir halk küt
lesi daha erken saatlerden iti
baren, Birinci Ağırceza mahke
mesi salonunun kapısına yığıl
mış bulunuyordu. 

Salonun önünü dolduran bu 
meraklı topluluğu bir taraftan 
da. sanığın ne kadar ceza alaca
tını tahmin etmeğe çalışıyordu. 

Nihayet 15.30 da mübaşir; 
•- ?ılehmet Taşkesen.• diye 

batırınca kapılar da açıldı ve 
halk bir anda salonu dolduru
verdi. 

Mehmet Taıkesen iki jandar
ma ırasında seri adımlarla yü. 
rüyerek sanık mevkiine geçti. 
Sinirli ve heyecanlı idi. 
Alırceza reisi, kendisine son 

sözil verince, Mehmet Taşkesen 
şunları söyledi: 

kararı okuyan reisin Uz.erine eev 
rilmişti. 

Kararda, hAdisenin tafsilAh 
zikredildikten sonra ezcUmle ~öy 
le deniliyordu: 

•- ~fehmet Taşkesen, Teknik 
Üniversitede Yüksek ?tlatematik 
dersi imtihanında muvaffak ola
mama!iına binaen, kendisine terfi 
edebileceği derecede not verme
mis bulunan doı;ent Feyyaz Gür. 
sana müracaat ederek notunun 
tashihini istemiş ve bu talebi 
reddedilınce doçent Feyyaz Gür. 
sanı öldürmeği tasmim ve tasav
vur etmiştir. ltlehmet Taşkesenin 
doçent Feyyaz Gilrsanı teammil· 
den öldürdüğU, Birinci Ağırceza 
mahkemesi heyetince sabit gö
rülmüı ve hafifletici bir takdir! 
sebep de olmadığından, sanığln 
Türk ceza kanununun 450/4 Un· 
cü maddesi gereğince ölilm ce
zasına carptırılmasına karar ve
rilmiştir. Yalnız suı;un Af ka
nunundan önce islendiği ıöı.ö
nUne alınarak cezası 20 sene 
ağır hapse çevrilmiştir.• 

Kararın okunmasını ayakta 
dinleyen Mehmet Taşkesen 20 
sene ağır hapse mahkQm oldu
tunu anlayınca bir an sendele~.i. 
Mehmet Ta~kesenin hayretle yu
züne baktığını gören Ağırceza 
reisi kendisine; 

•- Biı böyle ııördük ve bu 
kararı verdik. Tabü temyiz ede
bilirsin. Haydi evlldım. • deyin-
ce, 

Amerika, yardım programını 
·tekrar gözden geçirecek 

Kuvvetli bir hava 
Ordusu kurulacak 

< Bası ı incide) 
arttırılması ile allkalıdır. Bu 
arada Tilrkıyede büyük bir ha· 

( Bası 1 1ncldeJ hip olmamız, dUnyadaki rolümilz va ordusunun da kurulması Ü· 
Konıreden dış memleketlere yar de sabit bulunmamız \'e kuv- zerinde hassasiyetle durulmak· 
dım için yeni mali sene zarfın- vetli ' 'e itimat edilir muttefik· tadır 
da geçen yıl Demokratların iste- ler edinmemiz 13.zımdır.11 Halen memleketimizde bir ha 
dikleri aynı miktar ta,bsisatı ta- Başkan Trumanın beyanatı va ordusu mevcuttur. Fakat bu 
lep edecektir. l Temmuzda sona Vasinıton, 6 Kas.~m (Usi~) - kuvvetlerimiz daha ziyade mem-
eren mali yılda Birleıik Amerl· Başkan Truman dun seçımler Jeket müdafaasını ••ğlıyaeak ka
ka askeri, malt ve teknik yırdım hakkında şu beyanatta bulun~ pasitede bulunmaktadır. Bu lti
lahsiutı olarak konıreden 6 mil- muıtur: . barla, kurulacak yeni ordu bu· 
yar 447.730.750 dolar almıştı. Bu •Bırleşık. Amerıita . halkı, G~~ günkü ha\'a kun·etlerimizin çok 
para 40 yabancı memleket ara- neral. D\\·ıght D. Eısenbov.·er ı üstünde olacak ve tepkili uçak
sında muayyen esaslara ıöre tak kendılerine Cumhurbaşkanı seç· lar bu ordunun belkemiğini teş 
sim edilmiş bulunuyordu. mi~lerdir. Demokraı;imizde ki kil edecektir. 

Eisenhower'in yardımcıları min başa geleceğini bu ~kilde General \~andenberg bu mev-
generalin bütün bu islerde 1953 kararlaştırırız. Bu kararın halkın zular etrafında hava kuvyetleri 
yılından evvel bir deii~iklik yap arzusunu ifade ettiğini kabul e- komutanlığı ileri gelenleri ile 
maya vakit bulamıyacağını söyle diyorum ve seçtikleri hükllmeti temaslarda bulunacak ve bu hu
mektedirler. Fakat en ieÇ 1954 dtstekliyeceğim. Bütün \'atandaş 5usta şehrimizde bulunan Ame· 
de yardunların hem ıayesi hem !arımın da aynı şekilde hareket rikan askeri yardım heyetinden 
de miktarı bakımından baı.ı yeni etmelerini istiyorum.• mütemmim mahlmatları aldık-
Iiklerin yapılmasını muhakkak Fransız başbakanının sözltrl tan sonra bir rapor hızırlıyarak 
nazariyle bakılmaktadır. Paris, 6 (A.A.) - Yeni Baş- .ı\merikan geneı kurmayına tev· 

Filhakika 20 ocak 1953 de yeni kan Eisenhowerin Franı;aya hi- di edecektir. General iki gün 
başkanlık vazıfesin eresmen baı. taben yayınladığı mesaj hak· ıehrimizde k•ldıktan sonra ts-
ladıktan 60 ıün sonra dış mem kında .. AFP• muhabirinin sordu tanbula gidecektir. 
leketlere yardım tasarısını kon. ,Ru sualleri cevaplandıran Baş- -----------
greye göndermek mecburiyetin. bakan Antoine Pinay, 5unları 
dedir. söylemistir: 
Tanınmış demokratların fikir c -Eisenbower'in mesajı Fran 

terine &öre Eisenhower Uukdo. sayı son derece mütehassis et· 
tu memleketlerine şimdiden. da. miştir. Ben de Fran~a namına 
ha geniş miktarda askert ve ma- teşekkürlerimi bildirmekteyim. 
u yardım yapılmasını ileri sü- Avrupa kurtarıcısı, ~tüttefik 
recektir. Ordular Ba~kanı, Atlantik Ordu 

Fakat şimdi ileri sürülen tah. su. kurucusunun iktidara aelme
minler ne olursa olsun yeni Baş. sini görmekten bahtiyarız . 

Fransa halkı, milletın selime 
kan Avrupanın iktisaden kuvvet. ti için tarihinin iki mühim anın 
li olması taraftarıdır ve yaptığı da Birleşik Amerikanın yaptı· 
bir çok resmi d•meçlerde bu ğını unutmamıştır ve asla unut. 
fikirlerini açıkça bildirmiştir. mayacaktır. 

Dıılşlerinde deliıik.illder Dünya hürriyetini kurtarmak 
yapıJacak iCin bugün Birleşik Amerikanın 

Vaıington 6 (A.P.) - 6 yıJ. sar!ettiği büyük gayretleri tak
da.nberi Cumhuriyetçilerin şid. dir ediyor ve bunların neye ma 

Canlı bir 
Abide önünde ... 

<Başı 4 üncüde) 
Kore nı~ın tarihin malıdır da 
sanatın Türk sanatçısının malı 
değildir, ) 'oksa zaman mı 

geçsin diye bekleniyor; heye
canlar dunılsun ; gaziler sapan
ları başında, şehitler ana kalb 
!erinde ve uzak topraklarda u 
nutulsun mu isteniyor! Türk 
sanatçısının kalemi \'e duygu· 
su ancak o zaman mı harekete 
geçecek?• 

!.------------------------"' ııin faaliyet devresine girmesiyle birlikte birçok D. P. milletvekil-

•- Ben otuz iki aydanberi ha
pisanede yatmaktayım. Bu ba
kımdan esasen cezamı çekmiş 
bulunuyorum. Onun iı;in daha 
fazla ceza vermemenizi rica edi
yorum. Fakat yaptığım hareketle, 
ben hllA. cemiyetin nizamını bo
zan blr adam olmakta devam 
ediyorsam o takdirde de yok 
edilmeme karar verilmesini isti
yorum.• 

Mehmet Taıkesenin yukarıda
ki sözlerinden sonra, Birin1:i 
Ağırcez:a mahkemesi reisi; 

•- Teşekkür ederim.• diye 
cevap verdi ve hızlı, hıılı yürü
yerek gene jandarmalar arasında 
ıalondan ~ıktı. Dokunsan ağltya
cak vaziyetteydi. Avukatı da çok 
müteessir görünüyordu. 

Üç seneye yıkın bir zaman· 
danberi ,fklrı umumiyenin ta
kip ettıti bu d&va da böylece so· 
na erdi. 

deUi taarruzlarına hedef teşkil lolduğunu biliyoruz ... 
eden Birleşık Amerika Dışişleri Edenin bryanah 
Bakanlıiı, Eisenhower'in zaferi. Londra 6 CA.P.) _ lngilte· * 

Geçen )~lın a~stosundanbe· 
ri, kaç gemi geldı limanlarımı
za ..• Kaç ana rıhtım boylarına 
koştu, kaç sevgilı •Hasan yok 
mu? ~lehmet gelmedi mi'! • di· 
) e ıetenleri ıual yağmuruna 

tuttu; aaianlar gibi oğlunun 
110hadetinl öırenen kaç baba, 
bir gaıinin boynuna atılıp hıç
kıra hıçkıra çocuklar gibi ağla
dı durdu .. 

leri de C H. P. yl borçlandırma 
kanunu tasarısı üzerinde tetkik-General Ridgway, bugün Paris' e dönüyor 
lere baılamış bulunmaktadırlar. 

kasabalarınızda dahi herkesten Öğrendiğimize göre, Tokat mil
duyduğum• cSulh istiyonıı• iba letvekili Ahmet Gürkan tarafın
residir. Natonun ıayeıi de işte dan evvelce B. M. M. ne teklif 
budur. Sulhün bir an önce ta. edilmiş olan tasarı birçok D. P. 
hakkukudur. Siıe Nato millet- milletvekilleri tarafından benim 
!erinin yalnız ııulhün tahakkuku senmiş ve bunun daha esaslı ve 
için çalıştıklarına en yeni bir ;şümullü bir şekilde hazırlanma
misal olarak Orgeneral Baransel sı için yeni bir kanun teklifi for
ve Nato milletlerini temsil eden mille edilmeğe başlanmıştır. 
Fransız Generali Baudi'nin be- Ahmet Gürkanın teklifi ise, İç 
nimle birlikle Türkiyeyi ve Yu-1 İşleri komisyonu tarafından red
nanistanı gezmesini gösterebi- dedilmiş. fakat Adalet komisyo
lirim. nunca bazı ilAvelerle kabul olun

•- Gereli düıünüldil. Muha
keme sona ermiştir.• diye karar 
teChimine baıtayınca, sanıkta ol
duğu kadar dinleyicilerde de he
yecan son haddini bulmuştu. Sı· 
!onda çıt yoktu. Bütün gözler 

Şimdi gerek Mehmet Taıke
sen'in ve ıerek: avukatının bü
tün Umitlerl Temyiz mahkeme· 
sinde .•• 

ni müteakip, ka~ınüması imkAn re Dışişleri Bakanı Anthony E· 
sız bir durumu karşüamaya ha- den, Birleşmiş f\lılletler genel 
zırlanmaktadır. kurulu toplantısına iştirlk itin 

(Başı 1 incide) 
Vinde yaptılı bir toplantıda ba
tır bulunan Ba~komutan Rıdg 
\\'ay, toplantıyı ı.müteakip kendi· 

&i ile görUşen bir muhabirimize 
demiıtir ki: 
•- Gösterilen misafirperver

lik beni son derece memnun et
mektedir. 
Şu anda Orgeneral Baranselin 

evınden çok mütehassis olarak 
ayrılıyorum.• 
A>Tıca General Ridgway üç 

gün süren temas ve ziyaretleri 
hakkında da ıunları söylemiş
tir: 

•- Trakyada yaptığun ziya. 
re tleri müteakip Yunanistana 
geçtim. Orada Yunan Genel Kur 
nıay Başkanı ile 1öril5tüm. Ev
\'elce Türkiyenin Şark hududun
daki üçüncü orduyu teftiş . etti
ğim sırada gördüğüm haleti ru
hiyeyi ve edindiQ:im intibaları 
bu defa Trakyadakl birinci ordu 
birliklerinde de müşahede ettım. 
Trakyadaki hudut birlikleri çok 
iyi teşkilatiandırılınış olup Şark 
hududu birliklerinden farksızdır. 

l\füteakiben kendisine sorulan 
•Amerikadaki seı;imlerin netice· 
si hakkında ne düşünüyorsu
nuz?• sualini General •Ben as
kerim bu hususta bir 5ey söyli
l·emem • diye cevaplandırmııtır. 

General bugün saat 12,30 da 
§ehrimizdcn ayrılacaktır. 

Generalin tzmirdekl 
beyanatı 

İzmir, 6 (A.,\.) - Gene:aı 
Ridgway hava alanında tertip 
etti~i basın toplantısında ıunla. 
rı söylemiştir: 

•- Şuna fazlasiyle inancım 
vardır ki icap ettiği takdirde 
TUrk silahlı kuvvetleri kendisi
ne düşeni mükemmelen yapa
caktır. 

Şimdiye kadar memleketinizde 
uğradığım her yerde en küçUk 

Adanada 
Kaçakçılarla 

Çarpışma 

Adana 6 - Kadirli ile K<>
zan ilçeleri arasındaki bir köy· 
de, kereste kaçakçılarile orman 
tnemurları arasında bir saat sü· 
'•n bir müsadem'.olmuştur. Ko
zanın Akçaıuıağ< ve Ilıca köy· 
lerine mensup 100 kadar orman 
kaçakçısı dün gece saat 21 • 22 
aıraıarında Mantaç köyüniln E· 
lekUstU mıntakasında kendile· 
'ini takip eden Akçalı bölge şe· 
fl Muzaffer özoıtlu ile berabe· 
:tinde bulunan takım memurla
rına karşı ateş &!:mıslar ve or
ınaneılar da mukabele etmişler· 
dır. Bir saat kadar süren bu 
ınu!!iademe neticesinde orman 
bölge şefi ağır surette yaralan· 
lnııtır. 

l<acakçılar şefin yaralanmasi· 
1
• de iktifa etmiyerek üzerine 
hUeunı etmiıler ve birkaç yerin 

• den kendisini bı"aklamışlar ve 
ı·r ' .a ıca tabancasını da almışlar-

"" 11 1tı • u arada orman bakım me· 
la 'll.rları da tas ve sopa ile yara-
• nıııışlardır. Hadise muhitte te· 

ur U\·andırmıştır. 

Türklyede kendileriyle karşı- muıtur. Şimdi Maliye ve Bütçe 
}aştığım büttin sivil ve askerlere komisyonlarına .. havale edilmiş 
bana ııösterdikleri yakın olAka o~an tasarıya g~re C. H. P. 20 
ve ııanıim.iye:ten dolayı tekrar küsur mılyon !ıra borçlandırıi· 
teıekkilr ederim. Son seyahatim maktadır. 
eı;nıuında ııördüğüm bariz jcy -----------
de Türk ve 'Yunan ilklek rüt
beli ıubaylarının omuz omuza ve 
birlikte çalışmaları olmuştur. 

Çanakkaledo karşılanıı 

Çanakkale 6 (Hususi) - Na. 
to kuvvetleri Başkomutanı Ge· 
neral Ridgway, Yunan donanma 
sına mensup bir torpito ile bu
gün saat 9 da Boğazdan ıeçerek 
Geliboiuya gitmiıtir. Geliboluda 
kısa bir müddet kaldıktan sonra 
General aynı torpido ile saat 
14.30 da şehrim.ize gelmiıtir. 
Yunan torpitosu iskeleye yana. 
ıarak ıehri top ateıi ile selam· 
lamı ıtır. 

General karaya çıkmış, aske
r! kıtayı ve izci teşki!Atmı teftiş 
ettikten sonra kendisini karşıla
yan halka TUrkçe •Merhaba• 
demiştir. Halk Generale tezahü
rat yaparak çiçekler atmıştır. 
Ridgway, balkın kendisine kazşı 
gösterdiği sevii tezahüratına 
karıı memnuniyetini izhar etmiş 
tir. 

General daha sonra, İzmir ka. 
rarg:Ahı kan kuvvetleri komuta
nı General Wyman ile uçakla 
İzmire gitmiıtir. 

Akdeniz' deki 
Manevralar 

( Bııı 1 incldel 
ile bes yüz uçağa illvet•n hava 
kuvvetlerine ait birlikler de ka· 
tılmışlardır. 

Cenova limanı, deniz uçak Us 
!eri dolayısiyle dün bir hava 
hücumuna mlruz kalmış, bu hü
cumlar Marsilya \'e Rade Hyers 
civarında ve Afrika yolundaki 
konvoylara da tekrar edilmiştir. 

Long Step harekAtına lştirlk 
eden altı devlet mttşahitleri ile 
kurmay heyetleri, birkaç gUn 
ı;onra başlayacak del"'iz piyade ve 
komando harekAtının anahatla
rını tesbit için toplanmışlardır. 
Tilrkiye adına bu toplantıya de
niı binbaıısı Aykut katılmış
t;r. 

Yamut'a, Yunanistan 

Kralı madalya verdi 

Ankara, 6 (Anka) - Yunanls 
tan BUyükelçi'i bugün Genelkur 
may Başkanı Nuri Yamutu, be· 
raberinde Yunan kara ye deniz: 
ataş•leri oldu~u halde zıyaret et 
mi;. Kral Paııl taraf.ından k~ndi
sine tevdi edilmek Uıere gonde
rilen !oniks madalyasının kor
donunıı vermi tir. 

Şehir Tiyatrosu 
Müdürü 
Değiştirildi 

(Başı 1 incide) 
zıt Ahmet Aykaç getirilmiştir. 

Orhan Hançerlioğlunun bi. 
linmeyen bir sebeple bu vazife. 
den alınışı ve yerine Fhıl Ah
met Aykaç'ın tayin edilişi hak
kındı ı!mdilik herhangi bir se
bep a~ıklanmamaktadır. 

Flzıl Ahmet Aykaç, bilindiği 
gibi 1950 yılına kadar Halk 
Partisi milletvekillerindendi. 950 
Seçimlerini kaybettikten ıonra 
•İkinci Sis• isimli bir manzume 
kitabı hazırlamış ve geçenlerde 
bunu bastırarak satışa çıkarmıs
tı. Fazıl Ahmet bu kitabında es
ki iktidara ıiddetle hücum ve o 
devri hicvediyordu. 

J. F. Dulles 
(Bqı 1 tncldel 

yundunığuna teslim edilmesine 
sebep olan dı~ politikamızın bir· 
çok meselelerinin doğurdutu 
memnuniyetsizlikten ileri gelmış 
tir. 

Amerika halkı ve yabancı mem 
leketler, dış politikamwn kendi 
menfaatleri aleyhine herhan&i 
bir iddiada bulunacağından kor
kuya k.apılmamalıdırlar. Şruasını 
da belırtmek yerinde olur ki 
C.um.hu~iy.e~çi. partisi iki parti: 
nın ışbırhğını istilzam eden her
hangi bir dış politika mevzuun· 
da asla iddiaya giriımiı değil· 
dir. Bütün dünyadaki dost mil
letler, mü!>tıkbel başkanımııın 
görüş, ve ihata sahibi, ehliyetli 
ve samlmt bir anlayışa malik bir 
insan olacağı emniyeti ile sevine
~tirler. Bu vasıfları, onun dış 
politikasını şekillendirecektir. 

Nobel mükafatı 
< Bası 1 lncldel 

Danimarkalı Atom bilgini Niels 
Bohr'un eski asistanlarındandır. 

1952 yılı Nobel Kimya mükl
fatı da iki genç İngiliz bilıini, 
42 yaşındaki Dr. Archer 1-tartin
le 38 yaşındaki Dr. Richard 
Synge'ye verilmiıtir. İngiliz biJ. 
ıinleri, kimyevi mUrekkebatı 
ayırmak için yeni bir usul keı
fetmişlerdir. Bu usule •Chroma
toyraphy• adı verilmiştir. 

Fransız müellifi Frıncois l\.tau
riac bugün 1952 yılı Nobel Ede
biyat müklfalını kazanmıetır. 
'!\Ieşhur romancı 67 yaşındadır. 

,....~""";r. 
Nobel milkifatları, dinamitin 

mucidi Alfred B. Nobel'in S6 ncı 
ölüm yıldönümüne mUndif 10 
aralıkta Stockholm Konser sara
yında Kral Güstav Adolph tara

~~1.-lıııM_.Wılıillıiiıı 1 fmdan tevzi edilecektir. 

Bakanlığın kadrolarında, bil. Nevyorkta hareketinin ariff'sin 
hassa ileri ırlen idareciler ıra- de bu akşam Avam Kamırı!ın 
sında en esaslı değişiklikltr ola. da verdıği demeçte Amorikan 
caktır. setimlerine temasla ezcümle 

Eisenhov.·er'in en aı kırk ve şunları söylemiştir: 
muhtemelen yüzden fazla yük. •İngiltere, hür dünyanın kar· 
sek idareci ve diplomatı Harici- şılaşmış bulunduğu meseleleri 
yeden uzaklaştıracağı tahmin e. ele almak bahsinde, Curnhurbaş 
dilmektedir. Dcan Acheson'un kanhğına seçilen General Eisen 
Dışişleri Bakanlı~ından uzakla~ howerin sürekli yardım ve iş· 
tırılması muhakkaktır. birliğine güvenmektedir. Batı A

Değiştirilmeleri milmkün görü teminin durumunda bir düzel
ten elçiler arasında da, Ameri- me yer almıştır. 
kanın Ankara Büyük Elcisi Ge. Amerikan milletinin bu önem 
orge l\tc Ghee, Atina Büyük el- li \'e tarihi tercihini yorumla· 
çi~i John Peurifoy~ Roma bil- mak bize düşmezse de, böyle 
yük elçisi Eilsworth Bunkerin mümtaz iki insan arasında bir 
de isimleri zikredilmektedir. E. tercih yapmıya muktedir bir 
isenhower'in, er aec bütün ö- milleti hürmetle selamlamak ye 
nemli elçiliklerde vazıfeli bil- r~de olur. Ayni. zamanda hür 
yük elçileri değiştireceti zanne. dunyaya yaptığı hızı!'etlerle meş 
dilmektedir. hur ve maruf bır ınsanın ıntı· 

Biz ki. bütün tarihimiz bo
yunca harpten harbe koşmuş 
bir milletiz; bizim tarihimizde 
bile pek az gaza Kore kadar 
mAnalı. ve pek az şehadet bn 
derece ytiksek mertebelidir. ,,. 
Q sarışın .~nadolu çocuğu 

hep hayalimde .. Hep o ar
ka;;ından baktığım zamanın 

mahzunluğu ile onu düşünüyo. 
rum. Onu ve diğerlerini, dön
meyenleri. .• 

Gelecek ne5illere anlatacak 
ı;ok şeylerimiz var bizim .• Am-. 
ma onları devirlerin malı kıla
cak, ölmezleştirecek sanatçıla
rımız nerede? 

Gangsterler tarafından tehdit edilen Frangull, mubablrlınlze 
neı'ell olarak: - İyi ki hayatımız kurtuldu, diyor. 

Georgia 6 (A.A.) _ Bir!eıik babını da seUmlarız. Bütün Av 
Amerikanın yeni Başkanı Gene- r~pa, yalnız harp yıllarında de· 
ral Eisenhower, dün akşam bu- gıl, fak~t harpten sonra da Ge· 
aya ıelmietir neral EısenhO\\·ere neler borı:lu 

r Yeni Baıkaıı° 10 1Un kadar ka. olduğunu ~itmek~edir.• 
ti istirahate çekilecektir. Yeni seçılen bı_r d.emokrat Adalet Bakanı da 

Dün eece hava alanında D\l<i. . mebus oldu . 
ght Eisenhower'i binlerce kişi . Vaşmgt?n 6 CA.P.>. - Bırl~- Oegvı'şfı'rı'ld'ı 

k t hü ti k 1 ıı· şık Amerıka Temsılcıler ~feclı· 
:.ş un eza ra a arşı am sinin duayeni, İllinois'in de· 

Gangster, Franguli' yi telef onla tehdit etti 
( Başı l incide) 

diyenlerin de haddi hesabı yok· 
tu ..• 

Bir gece önce sabaha kadar 
tahkikat ile meşgul olan Emni· 
yet MUdilrü Ahmet Tekelioğlu 
ve ikinci Şube Müdürü Necdet 
Uğur çalışmalarına devam edi
yorlardı. Mağazadaydı!ar. Bay 
Franguli Yeşilköy hava alanın
dan kalkacak uçaklara binebile· 
cek olan azılı gangsterleri teş
his edebilmek için memurlarla 

birlikte oraya gitmişti. Diğer ta
raftan Bayan Franguli ve hldi· 
seyi gören diğer phitler başka 
baıka yerlere gitmiıierdi. Ve!. 
hasıl polis kuvvetleri !ıtanbulu 
evvelki gece yarınsından itiba· 
ren çok sıkı bir çember içine al 

mışlardı. Şimdi de bu çember 
gittikçe dantılmaktadır •.• 

Parmak izi memurları mUdU
rUn nezaretinde, bazı itleri tes· 
bit ediyorlar, bir yandan da sa· 
bıkalı resimleri soyulanlara aös 
teriliyordu. 

lıte bu sırada, Franguli mali• 
zasında bulunanlar heyecan ile 

telefonun başına koıuıtular. A· 
caba yeni bir haber mi vardı? 
Yoksa, iki gangster yakalanmış 
mıydı? Kesik kesik çalan tele· 
fonun ahizesini mağazada bulu· 
nan mUstahdemlerden biri al· 
dı. 

- Kimi aradınız efendim? Bu 
rası Franguli mağazası. 

- Patronu versene bana! 
Bu ses hiç 'ile yabancı değildi. 

Hem, ıaliba bir akşam evvel duy 
dukları sese gayet yakındı. Bay 
Franguli hemen ahizeyi kaptı: 

- Söyleyin, ben Franguli! .. 
Bir gece önceki ses; cevap 

verdi: 
- 0 ... siı misiniz. Bitleri arı 

yormuşsunuz. Polisler seferber 
olmuş. Biz buradayız. Hazır o 
Iun. Akşama da aynı Dekilde he 
pinizi soyacağız! Ne kadar kuv
vetli olduğumuzu a:örUyorsunuz. 
Aksama evinizi soyacağımızı ha
ber veriyoruz! .. 

Ve, çat diye telefon kapandı. 
~tağaıa, polisin himayesinde ol
masına raamen o anda orada 
bulunan ve bir gece evvelki 
sahneyi yaşayanlar ecel teri 
döküyorlardı ... 

Bu cUretkAr gane:sterlerin 
meydan okumal:ırı tecrübeli za· 
bıtı memurlarını da düşündür
müştü. Onlar da azılı haydutları 

en umulmadık zamanda kıstırıp, 
adalete teslim edeceklerini söy· 
lüyorlardı. 

* Hldise gecesinin heyecanını 
hlll taşıyan Bay Franguli dün 
bayii yoreundu. 

Kendisinden bldiseyi kısaca 
tekrarlamasını rica ettik. 

- Neresinden başlayayım bi
rader, dedi. Gece hep beraber 
ailece eğlenelim dedik. Bu fe
IAket başımıza gelıli. Fakat bu
na da ıUkilr. Hayatlazımız kur· 
tuldu ya ... 

- Hiç kimseden şüpheniz var 
mı? 

- Vallahi ne söyleyeyim. Talı 
min edemiyorum. Zabıta araştır 
mı yapıyor. 

Bayan Franguli bldiseye şa
hit olanların en cesuru idL İki 
gangster, •sökillün paraları. ya 
hut .ya canınız ya paranız• de 

dikleri zaman yanındaki 7 kişi
ye •Hiç bir şey yapamazlar 
korkmayın1 diye cesaret veren 
Bayan Frangull eli tabancalı a· 
damlara da hayli kafa tutmuı
tu. 

Mağazayı ıayet iyi tanıdıkla
rı gibi, kasadaki para mevcudun 
dan bile haberdar oldukları an
laşılan ganaı;terlerin gayet nazik 
davrandıkları söyleniyordu. 

BirbirlE'rine: 

· mokrat mebusu Adolph Sabath, ı Başı 1 incldel 
Kore yolu bugün ölmüştür. 86 yaşındaydı. tır. Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Vaşlnıt,on, 6 (A.P.) - Seçim Evveli gün yapılan 'enel seçim da vekAletıe idare edilecektir. 
terin arifesinde yapılan tahmin. 1 d f ı k .. er • 2~ cil de a o ara "ongre- Çalışma Bakanı Samet A~aoğlu 
terin hHifına olarak Cumhuri· 1 d b · " ye seci mişti. Haziran a üytia. bugün yeni \'azifesine başlamış-
yetçi partiye mensup ı;enatörler bir ameliyat geçirmişti. Bu ame tır 
Ayarda ekseriyeti kazandıklıırı tiyattan sonra bel1ren ihtilJ.tlar· Başbakan Adnan ~Ienederesin 
gibi kongrede de az bir farkla dan ölmüştür. Sıhht durumu kabinesinde yaptığı son deği~ik
üstün!Ulil elde etmiılerdir. dün birdenbire kötüleıince ye- iikler siyasi mahfillerde günün 

A'-Tlca Savunma Bakanlığı ma niden hasta.neye kaldırılmıştı. hAdü.esi halindedir. Yapılan yenl 
kam.larından verı"len haberlHe H ik d "ddi ı a arasın a ı ı ar tayinler umumiyetle tasvip o-
göre Bakanlı~ın ilııili şahsiyetle- Nevyork 6 (A.A.) - Cumhur iunmaktadır. Bilhassa Rüknettin 
ri daha fimdiden Ei!llenhower'in başkanı seçiminin neticesi hak~ Nasuhio~Iunun A'dalet Bakanh
Kore seyahatini hazırlamayı bıf kında Birleşik Amerikada çeşit ğından ayrılışı. milletvekilleri ve 
lamı1'ardı.r. Tahminlere &öre li \'e ıarip bahislere yoı açmış adalt't mensupları arasında mem 
yeni Başkana bu ziyaretinde yük t~: Ba.hi.sleri kaybedPnler ~ün nunlukJa karşılanmıştır. 
sek rUtbeli bir subay refakat e~ sozlerını tutmuşlardır. Bu eilm- Resmi ili.olar meselesi 
decektir. leden olarak Fiorida'da 71 ya· ı Ankara. 6 (Anka) _ SAmet A 

Bilindiği ııibi Eisenhower şim şında bulunan bır ıhtıyar, oğlu· taoğlunun Başbakan Yardımcılı· 
dikine n~ran daha ıeniş ölçü- ~u el ~r~?~~ında taşımak sure- ~ından avrılması, resmi i\Anlar 
de Güney Kore birliklerinin ye. tıylet koyunu bastanbaşa dolar• rr:cselesin.in yenid~n ortaya atıl 
tiştirilmesini ve cephenin yavaş mış .ır. .. .. masına sebep olmuştur. Resmi 
yavaş bu elemanlara terkedilme- Bır operabt~r.dyukkt sek soshye

1
t
1
e- ılinlar meselesi. iki seneden-

si fikrini ileri silrmekte idi. Y~ mensup ır . o oru ma a e- beri Adnan 1\Ienderes HilkO.me· 
Ayrıca Demokrat idarenin pek stırnde el arabasıyle dolaştırmış- tine karşı ~erek muhalefet par-

tas\•ip etmediği ?ıfançuryadaki ı · , tilerinin, gerek tarafsız basının 
kızıl Çin üslerinin bombardıman Massa~hus~~t~ te tam saat 12 h ttl iktidara mensup baı.ı 
edilmesi projesi hakkında da de şehrın buyuk mevdanında \e_ a . . . . . ·t 
yeni Başkanın ne ıibi kararlar b.lhsi kaybeden bir ş~hsın yü- mıHetv~kıllerının ş~ddetl~ tenkı 
alaca11'ı merak edilmektedir. züne büyük bir kremalı pasta a- lerıne )Ol a~makta~dı. J?ıl!er ta-

ti t 1 t raftan bu meselenın hükOmette 
Kore ziyaretinden m.\da asıl ~~!!t~~ yakarak kahve ile içti Sa~et .ı\.ğ:1o~lu ._ tara.fı.ndan ıda~e 

merakla beklenen mesele Elsen. Montgomery (Alabama), 6 (A edılm·e· kte oldıı~u bılınmekte ve 
ho\ver'in Savunma Bakanlığına b d • k ld h 

P.) - Seı;imleri General Eisen- u yuz en en aı<.ır T şe ı e u-
kimi tatin edeceğidir. Hower"in kazanmasının en a~ır cumlara Başbakan \ ardımcısı he 

Bu konuda daha seçimlerden ·hazmedenlerden biri• hiç şüp- def olmaktaydı. 
evvel ileri sürülen isimler ara- u · d lan 

- Bütün paralarını 
hm canım, ayıptır! 

hesiz bu şehir sakinlerinden Ca- "!umı muva~f'n~ en a ·rı 
almaya. sında Nevyork valisi Thomas rolyn Howard'dır. resmı il~n tahsısatıyle be~len<'n 

Dev.·e)' ve senatör Lodge vardı. Arkadasları ile Eisenho\ver ka gazeteler.ın Demo.krat ~artıye a· 
Senatör Lodge Ayan meclisine zandığı takdirde bu haberi \'eren tır tenkıtler ~etırmesınden ba$ 
yeniden seçilmiştir. Fakat Eisen gazetenin ilk sayfasını yiyeceği- k~ . .. •~:rıca bır fayda sağlamadığı 
hower'in Vali Dewey'i seçmesi ne bahse giren bu adam netice J;orulu~ce ı;on ~aftalarda çıkan 
ihtimalinin fazla olduğu söylen kıt'i olarak öğrenildiği uman bazı rıvayetlerın. Ağaoğlu!u.ın 
mektedir. •?.lontgomery Advertiser• gaze- Bas~aka~ \~a_rdımcılı~ınd:ın .ayrıl 

Dedikleri gibi. bir aralık An 
don Papadopulonun parmağında 
ki yüzü~U görmüşler ve verme· 
sini söylemişler. An don: 

Bu arada G~neral 1-tac Art. lesinin ilk sayfalarını kesip yak- m3sıyle ıleıh oldu~l! tahmın o· 
hur'ün de bu vazifeye tayiin ba. mıs ve bunun küllerini kahvesi· lunmaktadır. . 

konu- zı çevrelerde milmkUn addedil. nin içine koyarak bu kahveyi bir SaIAıhiyeıtli bir kaynaktan bıze 
mektedir. elma tatlısı ile birlikte iıtahla I bildirildiğine göre .. Adnan Men· 

•- Bu bana yediglrdır ister· 
seniz: alın!• deyince nezaketle 
ellerini geri çekmişler. 
BUliln bunlar konuşula 

şula bitmiyordu ... 

* Emniyet memurları araştırma 
larına devam ediyorlar. Ve. iki 
gangsterin kısa bir zamanda ya 
kalanaca~ını ileri sürCyorlar . 

Düzcede bir kadın 

kaçırıldı 
Düzce 6 (Anka) - Geçen gü 

nti ilçeınizin KuyudUzü köytinden 
Mustafa Çelik ve 5 arkadası ay· 
nı köyden lıfthmet kın 25 yaş

larındaki dul Hatun Akanın e
vine tecavüz ederek zorla Hatu 
nu kaçırmı~lırdır. 

Elsenho1'·erin beyanatı içmiştir. dert3, de\'l<'t par.ası _il~ bt~lenen 
Vaşington, 6 Kasım (Usis) ı;azeteleırin kendı!'ı ıçın bır kuv 

Eisenhower Orta - Doğunun ve . • ' \'f't teşkil etmedH:i. üstelik bil· 
bilhassa Asyının hür milletleri· Rusyada bır azıl tün tarafsız basını gücendirdi~! 
nin en kısa bir zamanda yardım Lor.dra, 8 (A.P.) -- 1.toskova kanaatine varmış, hatta Lon 
edilmeleri llızım gelen milletler radyosunun dün gece verdi#!;i bir dra seyahatine çıkarken bu kana 
olduğunu söylemiştir. habere göre Rusya Federal Soa;~ Atini bazı başyazarlara ihsas et

Eisenho"·er en birinci gayesi- yalist Cumhuriyeti Beıtbakanı B. miçtir. 
nin sulh olduğunu söyliyerek de N. Çernusov bu \·azıfesinden a(. Ht'nüz kat'i şeklini a~mamıs ot 
miştir ki: (edilmiştir. . makta be~aber res~t ılA.n mev-

«- ilk önce, kendimiz ve hür il l\toskova radyosu 1'u vazıfe)·e zuuna verılecek yenı §ekılde baı 
dünya için A.dil ve devamlı bir A. ?.t. Puzan?v'.un _ge.tirilmls ol- kıc;ı bPs bin~e.n aşa~ı _ola~ gaze: 
sulh aramaktayız. Bu sı..:lhü te dulUnu da bıldırmıştır telf're re:smı tlln 'erılmıyeceğı, 
min ederek bunun ihlll edilme- Rusya Federal Sosyalist Cum ı daha yuk3rı b:ıskılı şı:azeteler f. 
mesini temin iı;in sı~la1'!1 bir ga. huriyeti SovYet Rusyayı meyd1 ,. cinde tiraj esaq üz<'rinrlen bir 
yemiz olması llızımdır. İktısadt n_a getir~n . c~~it.~ı cumhuriyetle b~rem tes_bit edileceği tahmin • 
askeri ve mAnevl bir kuvvete sa rın en bilyüğudur. dıimektcdır. 



• • 
Uzun yollar için-En İyisidir 

ltOVAL St.-PER·RIBBED bilyük 
otobila ve kamyonlar için 
en iyi liatiktir. Sırtın buıuıi 
ıekli, liıtiğin yırtılmasına 
mani olur... daha •erin yol 
almasını temin eder ve iyi 
çekit •ağlar. ROY AL 
SUPER-RIBBED, ıoeelerde 
veya bozuk yollarda ağır 
yilkleri lilraıle ta§ımak için 
bilha11a imil edilmiıtir. 

\ 

Alacağınıı ıaııiği göreceği it• göre seçiniz .•• 

ıllM TOLU ili MIZMn 

Türkiyede Umum Satıt Yeri: MOTÖR LiMITED ŞTi. 
fokslm, Doğu Polas oltındo - Telefon : 12204 • 12205 - Telgraf : MOllM 0 IST ANIUl 

Ankara ve Eık itehir'de: KOÇ TiCARET T. A. Ş. ~· 
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filimcilik Türk Anonim Şirketi 
İdare Meclisinden : 

Şırketımiz h"scdarlar umumi heyeti iıdi suretle 28 kasım 952 
tarihine ras tlıyan cuma gü.nü ~aat 15 de şirketimiıin merkeıi 
olan istanbulda Beyoğlunda Yeşil sokakta 15 numaralı dairede 
toplanacaktır. 

Umumi heyet toplantısına i~tirak edecek hissedarların sahi· 
bi oldukları hisse scneUerini toplantı gününden bir halta t\'· 

\'el Beyollunda \~eşil sokak 1.1 numaralı daireye te•·di ederek 
mukabilinde makbuı almalan rica olunur. 
GÜNDEM: 
ı - idare meclisi ye denetçi raporlarının okunması ve tas· 

dıkı • 
2 - ı Eylül 1951 - 31 Ağustos 1952 hesap yılına ait billn~o 

klr •·e zarar hesaplarının okunması ve tasdikı . 
3 - İdare meclisi \"C denetçilerin ibrası . 

Diyanet işleri Başkanlığından 
Başkanhğımız merkez eşkilii tına dahil olup, 1stanbulda va

zife gören mushaflar inceleme kurulunda münhal başkanlık ile 
bir üyelik için 3$ağıda yazılı ş;;rtları haiz olanlar arasında 24 
kasım 1952 pazartesi günü sa •t 10 da lstanbul Müftülüğü bi· 
nasında müsabaka imtihanı ya pılacak-t.ır. 

Taliplerde aranılan şartlar şunlardır: 
ı - ~remurin Kan•J.nunun i üncü maddesinde ~·azılı ıartla

rı haiz olmak, 
2 - Hafızı Kur 'an olmak. 
3 - Mcharici hürfıfu iYİ bir hocadan ögrenmiş, ilm•n v• 

kıracten dahi buna riayetk8r bulunmus olmak. 
4 - İlmi kıraetten aşerc ve takribc de billiil v~k1f ol-

mak. 
5 - \tesahili şcrifelerın s ecaventlerinin, hürUfat \'e keli· 

mıitı şerı felerinin resmi osmB.ni üzere yazılıp yazılmadığını 
fark \" t' temyize mutedir olmak. 

6 - Kur'anı Kerimın meanii serifcsini. mümkün mertebe, 
anlavacak derecede kudreti ilmiyesi bulunmak. 

~OT· - Bu ~artları haiz olanlar arasında müsavat halın· 
de muciı \·e dersilılm tercih olunurlar. 

Taliplerin en geç 22 kasım 1952 cumartesi günü mesai so
nuna kadar dilekçe ve belgeleri ile İstanbul Müftülilğilne mü· 
racaatta bulunmaları ıazımdır. (17519) 
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GIDALARIN 
EN .... 

ALASI 

VüZDE YüZ 
SAF 

UNLARI 
Sinama İşleri Türk Anonim Şirketi 

idare Meclisinden : 
Şirketimiz hissedarlar umu mi heyeti Jıdi surette 28 Kasım 

1952 tarihine rastlıyan cuma ıünü saat 15.30 da ıirketimizın 
merkeı.i olan istanbulda Beyoğlunda Yeşil !Okakta l~ numara· 
lı dairede toplanacaktır. 

Umumt heyet toplantısına iştirik edecek hissedarların sa· 
bibi oldultlırı hi.s~e senetlerini toplantı gilnünden bir hafta ev 
vel Beyoğlunda Yeıil sokakta l:S numaralı daire ·e tevdi ederek 
mukabilinde makbuz .ımaları rıcı olunur. 
GÜNDEM: 
1 - İdare meclisi \"e denetçi raporlarının okunması ve ta,.. 

dikı. 
2 - 1.9.1951 - 31.8.1952 hesap yılına ait bıliço, kir ve zarar 

hesaplarının tetkik ve tasılikı. 
3 - İdare mecl~i ve denetçinin ibrası . 
4 - Müddeti biten idare meclisi lzaları yerine yeniden Aza 

setimi, 
.5 - Mülldeti biten mürakıp yerine :>·eniden mürakıp seçimi. 
6 - Sirketin girişeceği yeni teJebbüsler için Yönetim Kurulu

na saahiyet verilmesi, 

( Safınalma ilanları hakkında) 

Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu lstanbul İrtibat 

Müdürlüğünden 
Kurumumuz topluluğu ve fabrikaları ihtiyacı olarak ge

rek iç ve gerekse dış piyasadan satın alınacak malzr.....,., 
makine vesair bilcümle eşya ve maddelerin cins \'e mik· 
tarlarile, e\•sa( ve eb'atlarını gösterir listeler: Galata., Ban
kalar Caddesinde, Ankara Hanının giriı holündeki ililn tab 
!omuza asılmaktadır. 

Alını mevzulanmızla ilgilenen firmaların bu il.inlarımı· 
ıı daima mezkQr tablodan takip etmeleri ve mütemmim ma
lümat almak üzere aynı hının ikinci katında bulunan sa· 
tınalma şefliğimize milracaaUan rica olunur. (17368) 
Telefon: No: '14177. 

ç·AM 
·Nl ·A K.i 

Şl"R 
N·ESI 

tEKMiL ÇAMAŞIRINIZI 

YIPRATMADAf\j 
OTOMATiK OLARAK ~~!!!~~~ 

YIKAR VE SIKAR 

• TAM EMNiYET 
ASGARİ SARfiY AT 

@ 
MAKiNASI SA YESiNDE 

YORUCU ÇAMAŞIR 
GÜNLERiNE ELVEDA 1 

BRITISH 
coMPANY ~•MtTIO 

YILIN SON ÇEKiLi$1 

E R E N l O Y. D E 2 E V 
Ayrıc• Dolgun Parrikr•miyesl 

ÇEKiLiŞ TARllll: 29ARALIK 

sos İŞTiRAK TARiHİ : 10 ARALIK 

TURK TiCARET SANKASİ 

Sinama ve Temsil Türk Anonim Ortaklığı 
Yönelim Kurulundan : 

Ortaklığımız g•nel kurulu idi surette 28 Kasım 1952 tarl· 
hine rastlıyan cuma günU ıaat 11 de ortaklıl!ımızın merkezi 
olan Beyoğlunda lstikUI Caddesinde 209 numaralı binadaki 
daire; mabsuıada topla~aiaktır. 

Genel kurul top.lantısını lıtir!k edecek hissedarların sahi- ' 
bi olduklan hisse senetlerlnl toplantı gününden bir hafta c•· 
vel ortaklık merkezine tevdi ederok mukabilinde makbuı al· 
maları rica olunur 
GÜNDEM:. 
1 - Yönetim kurulu ve denetçi raporlarının okuıııası ve 

lasdikı. 
2 - 1.9.1951 - 31.8.1952 hesap yılına ait bilanço, kar ve za· 

rar hesaplarının t•tkik v• tasdikı. 
3 - Yönetim kurulu ve denetçinin ibrası. 

~---'---------

Sağlam, Parlak, Temız Oışler 

Sıhhi 014 Etltrı~t sahıp olmak ıçın 
dışlerınızı gunde en az ıkı defa 

IPANA Dış Macunu ıle lır~lamak 

FAYOALIOIR 
Çocuklarınızın Oışlerını 

1 A A 
- llKIOR -

Raif Ferit Bir 
v erom •e DablU llastılı~ 

ları MUtebınısı 

Mu~yenebane Beşı~ııı 

l'ramvay Cad Emniyet San 

1 dığı vanında No ı~. Tul: İş yeri iÇ.in Ki RALI K DAi RELER 
64a95. Muayene 17.19.5 E'1 
Valf Konağı Cad. No. 33 lstiklil cadd"I Ule Sln•ması karıısı 34 No. lı yazıha· 

1 1 nede uygun tarzda yapılmış olan kalorifer ve asansörlü dai-
~aıaran Ap Kat l felefon: relor şimdiden kiralıktır. Milr•caat: Sirkeci Ankara Cad. 
rn;114 

" ~ ·------15lll5lllNiiıoiıı. Tiiieiiil:Iİ2ıl2Mlıllil. ______ _ 

imtlyaı sahibi : SİNAN KORU: 
N•şrlyıtı flil•n idare ..ıen 

Yan lılerl Mesai Müdilrtl 
~IELİB YENER 

(VATAN) G•ıet .. ııık ve Mılba 
acılık T. A S. - fstanbul 

VATAN MATBAASI 

• 
lst. Vali ve B. Riyasetinden 

Teshin şartiyle kiralanan merkezi tashfn tesisatlı apartunan. 
han, otel pansiyon \'e emsali yerlerin sahipleri veya bunları 
idare edenler buralardaki kalerüferlerl beledive zabıtası tafr 
matnam .. inin 251 inci maddesine tevfikan kasım ayının ilk gU· 
nünden, mart ayının sonuncu ınnüne kadar yakmağa ve kira.· 
ladıkları yorlerl ısıtmala mecbur oldukları allkalılara teblil 
olunur, (17591) 


