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Fatimi'nin idamı
usaddık hükûmetinde
Dış İşleri Bakanı ola-
rak vazife görmüş olan

Fatimi dün kurşuna dizilmiştir.
1953 yılinda Tahranda çıkan ihti-

lâldc Fatimi en mühim rolü oyna-
mıştı. İran Şahının memleketten
muvakkaten ayrılmasma o sebeb
olmuştu. Saraya son derece ağır
hücumlar yapaıı Fatimi'nin Iranda
bir (halk cumhuriyeti) kurmak is-
tediği, Musaddık'ı bu jola sevket-
tiği söylenmiştir.

Fatimi, ihtilâli istediği hedeflere
ulastırabilse idi muhakkak ki İran
Şahı kurşuna dizilirdi. onunla bir-
likte Batı ile işbirlipne taraftar
olanlar sehpaya giderlerdi. Bu se-
bcbledir ki, Musaddık'ı affeden İran
Şahı FatimiŞi. müteaddid taleble-
re rağmen, affetmemiştir. Fatimi.
çıkardığı ihtilalin kurbanıdır.

41 yaşında ölen Fatimi, İsfahanh
bir din hocasının oğludur. Boyle ol-
makla beraber bu adam bir ara
hristiyan dinini kabul etnıiş. daha
»nnralan yeniden islâm dinine
dönmüştür. İkinci Cihan Harhi es-
nasmda Pariste tahsilini tamamlı-
yan, doktor payesini alan Fatimi
Tahrana donduğunde (Bahtar Em-
ruz) adında bir gazete çıkarmıj.
Musaddık'a yaklasmış. onun yardı-
mı ile Dış İsleri Bakanı olmııstu.

Saraya ve Şaha karşı sonsuz hir
fcin besleyen Fatimi, bu sahada ga-
lebe çalmak için Musaddık'ın şahsi
prestijinin kâfi gelmiyeceğini de
biliyordu. Kâsani gibi müfrit din-
ciler rle kendisini desteklemiyorlar-
dı. Onu bir defa öldürmeğe teşeb-
bus etmişler, mezarlıkta yaralamış-
lardı. Bir ara hristiyan dinini ka-
bul etmiş olması müfrit dincilerle
arasını ciddî surette açmışti.

Fatimi'nin, İran petrollannın ve
Anglo-İran'ın devletleştirilmesin-
de mühim bir rol oynaması mem-
leket dahilinde kendisine tarafta»
sağlamamış değildi. Fakat Dış İş-
leri Bakanını bu sokak nümayişle-
rinin hedefine götürmesine de im-
kân yoktu. Bu vaziyettedir ki Fa-
tımî İran komünistlerinin ve bunla-
n destekleven Rusyanın yardımı-
na bel bağlamıştır. Bu yaklaşma-
dan faydalanarak Ruslann, mem-
leketin belli başlı stratejik nokta-
lanna, İran polisi ile ordusuna a-
damlannı vpıleştird'iji muhakkak-
tır. Fatimi'nin ihtilâüni akamete
n&ratan General Zahidi'nin hafta-
lardanberi yapmakta oldujıı tasfi-
ye. Ruslann ajanlan o'duklan tes-
bit rdilen memurlann ve hattâ yiık
sek riitbeli subavlann kurşuna di-
riimeleri Mtısaddık devrinde takib
edilen miıfrit Batı aleyhtan pniiti-
kanm ne büyük bir tehlikeye kapı
»ctırına kanlı isaretlerdir.

Bu-rün bu tehlike tamamiie her-
taraf edilmistir denilemez. Abadan
ihtilâfı halledildiin ve İran petrolu
yeniden dünva pivasalarına tronde-
rildiiinden Batılı devletler, Gene-
ral Zahidinin dahilî davaları hal-
letmesine, sosyal aelismeyi sajjla-
masına süratle vaırlım ctm<>lidirler.
Mukabil bir ihtilalin teskil ettiği
tehlike bu şekilde uzaklaştırılabile-
cektir.

Ömer Sami COŞAR

Dünya sulhuıta dair
iyimser iki nutuk
Churchill, bir kaç seneye kadar dünyanın sulh

içinde yaşıyacağını söyledi, Eisenhower, Rus-

yanın uzlaştırıcı hareketinden bahsetti

Londra, 10 (A.P.) — Londra Be-
lediye Reisinin an'anevî senelık zı-
yafetinde konusan Başbakan Chur-
chill, bir kaç seneye kadar dünya-
nın tam bir sulh içinde yaşıyaca-
ğını söylemiştir-

Başbakan Churchill, batı birli-
ğmin sulhü yaratacfğı üm:d.ni iz-
har ettikten sonra şöyle demiştir:

«— Hattâ bir kaç sene 'çinde,
bu azab çemberinden kurtulup ra-
hat ve yumuşak bir sulh davası
yolıında yürüyeceğiz.»

Churchill. kendisini batılı ve do-
ğulu devletlerin dostluk ve ,:ulh
içinde yaşıyabıleceklerine "nanan-
lard'n biri olarak vasıflandırmış ve
fngilterenin mevcudiyetinin Bir-
leşik Amerika ile olan ittifak. dost-
luk ve gittikçe artmakta olan kar-
deslik h slerıne bağlı bulunduğunu
söylerpiştir.

Eisenhower'in beyanatı
Washington. 10 (A.P.) — Başkan

Eisenhower bugün bir basın top-
lantısındaki beyanatında, Ruslar
tarafından pazar günü diısurülen
Amerikan fotoğrafik keşif uçağı
hâd'.ses ne temasla, Rusyanın bu
son hâdisede, şimdiye kadar mü-
masil vak'alarda takındığı tavırdan
daha yumuşak ve uzlaştırıcı bir
hareket tarzı ittihaz etmiş gibi fö-
ründüğünü söylemiştir.

Ridgway'in ibtan
Flint. Michgan, 10 f A P.) — Bir-

lesik Amerika ordusu Genelkur-
may Başkanı Generfl Matthew B.
Ridguay, batı dünyasını Moskova-
nın sahte sulh tekliflerine kanma-
masına karşı ikaz etmiştir.

General, iş adamlarına hitaben
yaut;ğı konuşmasında Kremlin teb-
flılı kıyafet ettikçe ve sulhten bah-
setttkçe batı dünyasınm ii o ka-
dar eayretlerıni gevşettığini soyle-
mıstır
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Bir katili bulmak için

50.000 kişi isticvab edildi
Londra 10 (a.a.) — Geçen ağus-

tosta bıçakla öldürülen genc bir
jocu&un katılini bulabılmck ümıdı
İle polis bugüne kadar 50 bin kışiyi
»ortıuya çekmiştır.

Wılham adındaki genc, ölme-
den evvel. ancak, kendisini bıçak-
hvanın bir erkek olduğunu soyle-
mışti.

Rusyanın Ankara
Büyük Elçisine
madalya verildi

Londra 10 (THA) — Moskova
radyosu, Hariciye Bakanhğından
sonra daha bazı bakpnlık ileri ge-
lenlerine de madalyalar dağıtılaca-
ğını bildirmiştir.

Sovyet Yüksek Sûrası geçen haf-
ta Sovyet Dış İsleri Bakanlığı ileri
gelenlerine ve bazı büyük elçilere
224 madalya ve unvan dağıtmıştır.
Bunlar arasında Rusyanın Anka-
radaki büyük elçisi B. F. Pottzorob
da vardır.

Madalya alan diğer büyük elçi-
ler arasında Amerika, İngiltere,
Fransa ve İrandaki Rus elçileri de
»•ardır.
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i'ngiliz Ana Kralicesi
YaK mi oluvor?

Londra 10 (AP) — Wliz tm.
paratorluğunun en kuvvetli müda-
filerinden aslen Kanadalı Lord
Beaverbrook'un gazetesi, Daily

' Express bugün Ana Kraliçe Eliza-
I beth'in Kanada umumt valiliğiie
I tavinini teklif etmist;r. Bu konuda
ki makalede. tavinin büviik domin-
yonla ana vatan arasındaki müna-
sebetleri büsbütün perçinlestirece-
ği, Ana Kraliçenin fevkalâde bir
tecrübeve sahıb olduğu inancı be-
lirtilmiştir.

Şimdiki umumf vall «slen Ka-
nadah Vincent Massefdir. Umumî
vali, Kanadada îngiliz tacını temsil
etmektedir.

Amerikan Başkonsolosluğu

bugün kapalı
Mütareke gününün kutlanması

dohyısıle bugün (11 kasım) Ame-
rika Başkonsolosluğu v« Amerikan
Haberler Merkezi kapalı olacaktır.

Otuz altı yıl önce bugün 11 ka-
sım 1918 de Birleşik Amerika ve
merkezî devletler dahil nlmafc ü-
zere müttefik devletler birınci diin-
va savaşında muhasamatı s-na er-
diren mütareke anlaşmasını ircza-
lamışlardı.

Tren kazası
Ankara 10 (Telefonla') — Bugün

1709 numaralı Haydarpaşa - Erzu-
rum posta treni Kayaşm Kıbns
köyünden geçerken 70 yaşında Ve-
cile Alpınar isminde bir kadma
çarpmıştır. Kadın parçalanarak 51-
müş, hâdise, hakkında tahkıkata
başlanmıştır.

Einstein, hayafından
memnun değil

New.York 10 (AP.) — Dr. Al-
bert Einstein bir daha dünyaya
Belecek olursa bir âlim veya öğ-
retmen olmağa çalışmıyacağını söy
lemiş ve sövle demiştir:

«— Bugünkü şartlar alünda müs
takil kalabilmek ümidi ile bir ta-
mirci olmayı tercih ederdim.>

Einstein bu sözleri, bueün Ame-
rikadaki âlimlerin siyasî inançlann
dan dolayı durumlannuı ne oldu-
ğu sualine cevab olarak söylemişbr.

On iki bin şişe denize
atılacak

Lajcrlla( Kaliforniya), 10 (a.
a.) — Kaliforniya Üniversitesine
bağlı «Scripps» deniz coğrafyası
enstitüsü tarafından deniz cereyan-
lannı tetkik maksadile denize on
iki bin şişe atılacaktır.

Ayda bin tane itıbarile Pasifik'e
atılacak olan bu şişelere birer kâğıd
konulacak bu kâğıdda şişenin atıl-
dığı tarıh gösterılecek ve onu bu-
landan buluş tarıhini enstitüye bil-
dırmesi istemlecektir.

Kız kaçırma yüzünden

cinayet
İzmir 10 (Telefonla) — Torbalı-

nın Karakızlar köyünde bir kadı-
nm öhımü ve kızının da yaralan-
masile neticelenen bir kız kaçırma
hâdısesi olmuştur. Hayriye ısmin-
deki kadın 14 yaşındaki kızı Hani-
fe ile bahçelerinde zeytin toplar-
larken aynı köyden Mustafa Karn-
su Hanifeyi kaçırmağa teşebbus
etmiştir. Mütecavize mâni olmak
istiyen kızın annesile erkek ara-
sında mücadele başlamış, Musta a
bu arada vanındp bulur.an av tü-
feğini ateşliyerek Hayriyeyi ve kızı
nı vf-ra'îm:=tır Her ıkı vpralı dcr-
hal hastaneye kaldınlmışlarsa da
kızın annesi kurtarılamı>Mrak ol-
müstür. Katil vakalanıp adaleıe
teslim edılmıştir.

Nihayet muvaffak olmuş
Londra 10 (a.a.) — VVilliam Wıl-

son adında otuz dokuz yaşında,
bır adam kendisuıi üç defa otobus-
lerin altına atarak intihara teşeb-
bus etmis, fakat her seferınde de
kurtularak otobüs şoforleı mden
özür dılemek mecburiyetinde kal-
mıştı.

Wilson dün dördüncü defa ola-
rak teşebbüsunü tekrarlamış ve
nihavet muvaffak

Rusyanm
askeri
şefleri

Moskovadaki törenlerde Soko-
lovsky ile Joukov'un bulunma-

maları nazan dikkati çekti

Londra 10 (THA) — Bolşevik îh-
tilâlinin yıldönümü münasebetıle
Moskovada yapılan müteaddid top-
lantılarda ve askeri merasimlerde
iki mühim Rus askeri şefinin bu-
lunmamalan nazan dikkati çek-
mistir.

Görülmiyen Rus askerî sefleri
şunlardır:

1 — Sovyet silâhlı kuvvetler Ba-
kanı Mareşal Bulganin'in bir nu-
maralı muavini Mareşal Joukov.

2 — Sovyet Genelkurmay Bas-
kanı Mareşal Sokolovsky.

Moskova makamlan; Mareşal
Sokolovskv'nin «Moskovadan uzak-
larda» olduğunu ve bu sebeble de
Kızılmeydandaki askerî törende
bulunmadığını kaydetmişler, fakat
Mareşal m nerede olduğunu, vazife
ile gidip gitmedığini tasrih etme-
mişlerdir

Mareşal Joukov hakkında ise hiç
bir açıklama yapılmamıştır. Mare-
şal Joukov Stalin devrinde gozden
düşmüş, Moskovadan Odesaya gön
derilmişti.
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11 FCn'inTi Pprşrmbe ak^mına

S U M E R B A K K ' ta
actıracağınız 1S0 Liralık bir hesabla yukanda resmini gördüğu-

nuz Ankara Sıhhiye. Mithatpaşa caddesindeki KALORİFERLJ

apartımanın bir dairesine sahib olabilirsiniz.

Her 150 Liraya bir iştirak nıımarası

S İ M E IC 15 A \ K

1 1 ^ PARİS Gİ'ZFT,t — 1954 Pa-
ris güzeli seçimini on sekiz yaşında
kı Cathenne Zuber kazanmıştır.
Yukandaki resim. müsabakayı ka-
zanan güzeli iki Kameronlunun öpe
rek tebriK cdısını "ö"tprmpkt.?dir.

Türkiyenin
siyaseti

Bir Fransız gazetesinde

çıkan makale

Paris 10 (a.a.) — (France-Presse
ajansı bildiriyor): Türkiyenin son
günlerde giriştiği diplomatik teşeb
büsler «Le Monde» gazetesinın bu
günkü başmakalesine konu teşkıl
etmektedir.

Gazete, Türkiye Başvekili Adnan
Menderesin bir kaç hafta evvel Al-
manyaya yaptığı seyahati hatırlat-
tıktan sonra şöyle diyor:

«Türkiye hukûmetinin, tadil ve
tevsı edilen Brüksel paktına ıltihak
hususundaki teklifi çok manidar-
dır. Türkiye ihtilâflanna son verip
muhtemel komünist tehhkesine kar
•-.ı kuvvetlenni bırleştirecek hür
bır Avrupa fıkrinin mürevvicidir.
Bu Trieste ihtilâfının halledilmesi
karşısında Türklerin izhar ettikleri
memnuniyeti de izah eder. Bu ıh-
tilâfın halledilmesinden hemen son
ra b r çok gazeteler, şimdi artık î-
talyanın Ankara paktına iştirak et
mesi için hiç bir mâni kalmadıe \
belirtmişlerdır. Hattâ Türk hukû-
metinin bu istikamette Italyan hü-

tiği de söylenmektedir. Şüphesiz ki
bu haber şimdilik mevsimsizdir.
Fakat böyle bir teşebbus Ankara-
nın takib ettiğı siyaset hattına uy-
gundur.»

Gazete devamla diyor ki:
«Avrupada kaydedilerı bu mki-

şaflar, Ankarayı elbette Yakındoğu
memleketleri arasındaki b'r yak-

Türkiye Başvekili Adnan Mende-
res, yakında Mısıra giderek, Ya-
k'ndoğuda muşterek bır yardım
paktı kurulması teşebbüsü karşı-
sında Kahirenm son tereddüdlerini
de izaıeye çalışacaktır. Türkiye, A-
rab memleketleri hükûmetlerine
doğrudan doğnjya hitab ederek on-
lan, Aıab birliği paktında belir-
tılen prensiplerin müdafaasmdan
vazgeçmeksizin, Türk - Paki^tan
tertıbine iltihaka teşvik etmenin
zamanı geldiğıne kani görünmek-
t-dir.»

Boyacıgiller, C.H.P. yi

şiddetle tenkid etti
Ankara, 10 (Telefonla) — Cum-

huriyetçi Mıllet Partisi Genel Sek-
reteri Abdurrahman Boyacıailfer
muhtar seçimleri etrafında ikti-
darı ve C. H. P. yi şiddetle tenkid
eden bir beyanat vermiştır Boya-
cıgilller sö'lerüıe şöyle başlamış-
ür:

«Son seçimler dj göstermiştir ki
risbî tem=il sistpmı kshul ve tatbik
edılmedıkçe, Anayasa ve antHe-
mokratık kanunlar demokratik şek-
le ifrağ edılıp tatbik mevkıine
konmadıkça muhalefet partileril«
lider ve mensublan ve muhalefetin
neşir organlan kanuni emnıyet ve
huzur içinde faalivet göstermedıkçe
muhalefet partilerinin seçimlere
girmeleri beyhude bir iştir. Cum-
huriyetçi Millet Partisi ile Türkiye
Köylü Partisinin ««»cimlpre girm*-
m» ksrarının Isabeti bu kere de
t"'-nihe Ue sablt olrnuı bulunmak-

ı i t ı « ı » ••f4**t»*i tadıı.

BİR DAKlKA ı

Dan ve baş
halya Bajvekili hükûmeti

ve muhalif parû liderlerini
toplamtş. Oturup fconttşmuj-
lar. tçtima sonunda, başka me
seleler ara&ında «hükûmetin
yerine getirilmesini taahhüd
ettiği icraatı tayin eden bir
program üzerinde de» muta-
bık kalmışlar.

Havadis »böylece îtalyada
beklenen hükûmet buhranı
önlenmistir* diyor.

Bızde. çok şiikür, hükûmet
bnhranı falan bahis mevzııu
değıl, hattâ muhaliflere de
lüzum yok ama, hani şöyle
teknisyenlerden, vıütehassrs-
lardan, iş adamlanndan falan
istişarî mahiyette bir şeyler
yapdsa...

Bılmem ki nasû olur?
D. N.

Sabık Mısır
Kraliçesinin

3 üncü kocasıî
Nerimanın boşanır boşanmaz,

Kuveyt Şeyhinin Nazırlanndan
İzzet Cafer ile evleneceği

bildiriliyor

Kahire, 10 (A.P.) — «El Ahbar
gazetesi bugün sabık Kraliçe Ne
rimanın, şimdiki kocasından boca
nabildiği takdırde. petroldan yans
zengin Kuvayt Şeyhlik'inin iler
gelen bir idarecisle evleneceğin
yazmıştır.

Iskenderiyede Nerimamn kot
Dr. Âdem El Nakib dün nir ga-
zeteciye verd ği beyanatta, r*ı
sından boşanmağa asla razı o!m
yacağını söylemiş ve aralaıındık
şimdiki soğukluktan taynanssır.
mesul tutmuştur.

El Ahbar, Cenevre menşeli bi
haberinde Nerimamn Basra körie-
zinde kâin Kuvayt Şeyhliği Na-
zırlarından İzzet Cafer ile evlene
ceğini ileri sürmüştür. Sabık Kra-
liçe ile annesi Asile Sadık H?nırr
halen tedavi iç;n bvicreded :rler.
Asile Sadık Hanım 30 ekimde 1
ile damadının boşanmak hususn.idî
mutabık kaldıklarım söylemiş, fa
kat ne sebeble boşanacaklarını p
çıklamamışb. Neriman, bu yılııı şu
batmda sabık Kral Faruktan ayrıl
mıştı.

El Ahbara göre, 38 yaşında c'^n
İzzet Cafer, bir cok kereler Ner ;-
man ve annesile Cenevrede görün-
müş ve dün gece N»rım -nn bû-
yükannesile tanışmak için K hire
ye hareket etmiştir.

Ankara
Şubesi

ve

Ajansları
i ç i n

Aynca:

500
ALTIN

Son para kabul günü
15 - Kasım - 1954

Çelriliş: 25 - kasım - 1954

Dün iki jet uçagımız
halkı heyecana düşürdü

30 KASIM'da

1
EV

ve

31 ARALIK'ta

3500
Altın

Hepsi

150 L i r a

A K B A N K

(Baştarafı 1 inci tahifede)
muştîr. Gökyüzünde birbirine p ı-
ralel olarak duman şeridi bırakan
cisimleri halkımız 10 dakika kadar
merakla seyretmiştir.

Yaptığımız tahkikata gör«, İs-
tanbullulan heyecanlandıran ve ma
hiyeti tesbit edilemiyerek uçan dai-
re veya uçan püro ismi verilen cl-
simler, çok yükseklerde uçan jet u-
çaklandır.

Dün Bahkesirden Esk'şehire git-
mek üzere kalkan iki jet uçagımız
Istanbul üzerinden gecmişlerdir. 11
bin 500 metre yükseklikte ve —50
santigrad derecede seyreden uçak-
ların eksozlarmd=n püskürttükleri
gazlar soğuk havada yoğunlaşarak
gökyüzünde beyaz bir şerid husule
getirmektedirler.

Dün, dört jet uçagımız Ltanbul
üzerinden Eskişehire uçmus'ardır.
Hareketleri sırasmda Yeş lköv ha-
va alanı ile telsizle irtibst temin
ettikleri için, İstanbul üzerinde gö-
rülen beyaz renkli duman şerıdle-
rinin jet uçaklarmm eksozlarınnan
püsküren ve —50 derecede yoğun-
laşan gazlardan ibaret bulun-iuğu
anlasılmıstır.

Dün, Rasadhane Müdürüne n ü -
racaat ederek, bu hususta malûmat
istedik. Şu izahatı verdi:

«— Marmara üzerinden gelen, ve
bilâhare İzmit i^tikametinde gozden
kaybolan ci^imler rasadhanemizce
de görülmüştür. Bunların jet uçak-
lan olduğunu tahmin ettik. Aletle-
rimizle seslerini tesbit ettik. An-
cak, bu rasadı bitrdikten bir kaç
dakika sonra gökyüzünde sessiz
hareket eden meçhul bir cisim gör-
dük. Bu cismin mahiyetini kat't
surette tesbit edemedik. Fakat me-
teorolojı istasyonlarından uçurulan
bir rasad balonu olduğunu kuv-
vetle tahmin ediyoruz. Tab:î bir
hâdise olmadığma eminiz. Bu cisim
de Tzmit istikametinde gozden kay-
1 -nuştur.fl

Muteakıben Yesilköy Meteoroloji
İsta=yonuna mü-acaat ederek gök-
yüzünde görülen cisimler ve du-
man şerıdleri hakkında malûmat is-
ted'k.

Aşağıdaki izahatı verdiler:
«— Saat 11 30 ve 12 de jehrlmiz

semalannda gbrülen paralel beyaz
duman şeridleri, Bahkesirden Es-
kişebire müteveccıhen havalanan
dört jet uçağımızın eksozlanndan
bıraktıkları gazların soğuk havada
yoğurlaşmasından meydana gel-
mektedir. Bilindiği gibi uçakların
seyrettikleri vükseklikte hava tah-
minen —50 derecededir.

Görülenlerin uc=n daire veva u-
çan püro ismi verilen cisimlerle h'.ç
bir alâkası yoktur.»

Anlaşılacağı gibi, iki gündenberi
Istanbulluları fazlssile meşgul e-
den semala-ımızda görülen meç-
hul cis:mlerin mahiyeti îmarıile
anlaşılmış bulunmaktadır.

Acaba, Avrupa ve Amerkada
binlerce insanı meşgul eden uçan
daire ve uçan pürolar da, toğuk
havada bir yoğunlaşmadan vtya

Almanyanın olimpiyad
tahsisatı

Bonn, 9 (SHA) — Alman spor-
cularının Avustralyada yapılacak
1956 olimpiyadlarına hazırlaıımaUu
ve iştirakleri için zarurî gör.ı en 2
rr.ilyon 100000 marklık (.takriben
1-5 milyon Turk lırası) tahiisatın
temini mak?acile yapılan toplaiıtı
müspet netice vermiştir.

Bu paranm 1 milyon ?O0 000 mar
kını futbol, bahsi müsterîkile i}-
tıeal eden şirketler, 400 bin nıar-
kını spor teşekkülleri, müteboki
kiîmıru ise hükûmet temin edccek-

t :r.

buna benzer blr fizik hâdlseslnden
mi İbaret dersiniz?... Eğer, böyle
olduğu anlasılırs» hevret etmez
misiniz?...

K. KİP
Jet açaklan tzmirde de nçan

daire zannedildi
İzmir 10 (Hususî) — Bu »abah

saat 11,15 te şehrimiz üzerinde çok
yüksek irtifada uçmakta olan iki
cisim halk arasında büyük bir alâ-
ka uyandîrmıştır. Arkalarında be-
yaz izler bırakarak birbirine para-
lel vaziyette ilerliyen bu cisimler
bir çok kimseler tarafından uçan
daire sanılmış ve bu vaziyet uya-
nan alâkayı fazlalaştırmıştır. İşçi-
ler atölyelerden dışanya fırlıyarak
bu cisimleri seyre dalmışlardır.
Caddelerde biriken meraklı toplu-
lufu seyrüseferin inkıtaa uğrama-
sına sebeb olmustur.

Yaptığım tahkikata göre, bu iki
cisim Eskişehirden Gazi Emir hava
alanına inen dört jet ucağıdır Ha-
va alanından verilen malûmata na-
zaran uçaklar 8 kilometre irtifada
uçtuğundan halk tarafından görü-
lememis ve gerHe bıraktıkları iz
dolavısıle uçan daireye benzetil-
miştir.

iKIiSSI

VON NEURATH, HAPİSHANE-
DEN ÇIKTI — Nazi Almanyasırun
eski Dıs İşleri Bakanı von Neu-

rath, 1946 da Nürnberg mahkemesi
tarafındsn harb suçlusu olarak 15
seneye mahkûm edilmişti. 81 ya-
şındaki Baron, bir kaç gün öuce
Batı Berlindeki Spandau !ıap:sha-
nesinden tahliye olunmuştu-. Yu-
karıdaki resim, tahliye e~l'Vn ve
tanmmıyacak halde bulunan von
Neurath'ı gösteriyor.

fyilik etmek zevki

U" nsanlann birbirine bTÜk et
mesi insanhğın en yüksek zevk
lerinden biridir; belki de bi-

rincisidir.
Bir yol göstermekten, bir tlâç

tarif etmekten, malî bir sıkıntryı
I gidermeye kadar türlü türlü yar- i
I dımlarla bir bısan hemcinsine yar-)

dım edebilir. Bunun hududu yok- :
tur.

' En fakir bir kimsenin. en 3cix;
1 bir feıdin bile en kudretli bir ada-
' ma iyilik etmesi daima mıimkun.

dür.
Insanlor bunu ahlâk ve din ka. •

ideleri arasına kadar sokmuşlardır.
Bir yaşlıya, bir hastaya veya bir
âciz kadma otobüste yerini vennek
ten, bir hayır uğruna teberruda
bulunmaktan, bir vakıf tesis etmeye

' kadar bütün hareketler bu iyilik
1 zevkini tatmak içindir.

Biz bu zevkten bir hayli zaman-
dır mahrumuz. Edilecek iyilik kal-
madığı için, iyilik etmek luzum ve
zevkini unuttuğumuz için.

Şimdi size bir münferid vak'anıa
hikâvesini nakleden bir mektub oku
yacaçım; bu mektubu bir dostum
bana yazıyor.

«Fazla ışgal etmemek için si-
zin kaleminizden çıkmasını istedi-
ğim acıkh bir hâdiseyi anlataca-
ğım:

Alpullu Şeker fabrikasından mu-
vakkaten diğer bir fabnkaya vazi-
fe ile gönderilmiş bir memurun
gittıği yerde mesken tedarikine ka
dar Alpulluda bıraktığı aüesinden
orta mektebe devam etmekte olan
çocuğunun, »irketin otobüsüne bin-
dirilmemesi emir, bindirenlerin isU

ne nihayet verileceği de Şirket mü-
dürii tarafından ıhtar edilmis v «
bu yüzden çocuk 15-20 gün mek-
tebe gidememiştir. Sebeb malûm

j olmamakla beraber velev aynlan
ı memur ile aralannda bir şey geç.
j miş dahi olsa, hükûmetin hassasi.
ı yetle üzerinde durduğu tahsil Iju-,,
I susunda bir çocuğun istikbali ıl«

oynamakla ne gibi bir gayeye varı-
lacağını »izden öğrenmek istiyoruz.

iki gün için misafir olarak gıtti-
gim Alpulluda muttali oîduğum bu
vaziyeti buna mümasil yakışıksız
hareketleri düzeltmek sadedinrl»
bir yan yazmanm temenni ede-
rim >

Bu işin izahı ancak yukanda da
işaret ettiğim iyilik etmek zevkini
kaybetmiş olmamızla mumkündur .

Ne diyebiliriz? «Halka fa>dalı o.
lan, insanlann en hayırlısıdır» nıe-
alindeki islâm düsturunu çoktaaan-
berı unutmuş haldeyiz.

Cenabı Hak lumlenüze iyi buylajr
Vfrs.i.1.

B. FELEK

D O G U M
Tanınmıj gazetedlerimlzdtn Kadri K»-
yabal ile esi Nevin Kayabalın evvelkı
gece bir kız çocukkrı dunvsya gelmis-
tır. Azlze »dı verilen yavruya uzun ö-
murler dılerix.

4 GİJN KALDI
Zengin îkramlye Kesldesl

25.000 LIRA

Müşteriye &V6%?V%? Lira

Hesab açhrmakta acele ediniz...

SELANİK BANKASI
Bitirılınesine geceli gündüzlıi çalııılan 50 metre genişlığinde

Marşal Bulvarı ve Baruthane yanındaki
1600 Liradan 10.000 küsur liraya kadar satılmakta olan

COK K1YMETLİ ARSALARİN
S te BİRİ PEŞİN. BAKİYESI 24 AY VADEYLE

Satıçları 30 Kasım 1954 te sona eriyor.
(Fazar eünü saat 9 dan 17 ye kadar, diğer günler 12 ve 15 te)

TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT MÜESSESESİ
Müessisi: Selâhaddin Karakaşlı

kapı Tramvav durağı 97-3. Beya^iri Palas kM 3 No 16 Telgfon' 25630

Amerika sinema tarihinden şahlanan
en büyûk sanat hârikası

KORSANLAR AD A SI
(Caribbean)

Jchn Payne — Adene Dehl'in
Şhnrjiye kadar yarattığı en mukem-

mel şaheser. Baştaolia^a Renkli
Bugün matinelerden itıbaren

İlâve: En son Paramount Dunya
Haberleri

LÂLE ve ELHAMRA
Sinemalarmda

Hayatınız boyunca kulak larınızdan silinmiyecek

B i R M Ü Z i K
Kalblerinizde daima tatlı oir hâtıra bırahacak

T E M i Z B I R A S K
Bir üvev ananın sertliği. ihanet tohumları artsında kalan saşkm bir baba ile masum kızı.
Haris bır adam, asîl bir doktor arasındaki ihfiras ve feragat mücadelesi... Butun bunları
sayin halk'mızın en derin sevgisini kazanmış olan
Bt'ilend Oran — Muhtersm Nur — Pola Morellı — Keiıav Pars ve Ibrahim Delideniz
gibi rl^Şerlı artictlerin 'st'rakile

S O A R K I
fıltnmde bulacaksınız.

Reji: Sırrı Gültekin — Filmi çeken Enver Burçkin — Senaryo: Ümid Utku
Bugün matinelerden itibaıen

T A K S İ M ve İ N C İ S i n e m a l a l n n d a
•~- —•mmmmmtmmm—^^ı————M^M inci Film İmam sokak 32-3

Orijinal Boyut : 5 * 27 cm


