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Q~ıı ;:un Gelibolu harp a.

1 ~ ~latında dola ırken, Ça. 
tat [~ e inilerinden albay Ce· ı 
hn c tanıstını. nana şu hiki· 
, •nıauı: 

lııııııt~~llakkale et'phesine yeni gel 
llıt b. Yol yorgunluğu dolayı. 
-.trtldıiıe, Yirmi clurt saat izin 
~ • hkat benim ~e diğer 
~aıı~ •rkaıtaşımı,ı_ı içimiz be· 
~I a doluydu. On siperlerde 
lııııtııı llıak, cephe.} i görmek e· 
'Yanıp tutuşuyorduk. ı: ki 
tr~ti ~ephede bulunan bir 
ıııı~r aı onümüıe düştü. İll'rl 
._.bt~ d~ğnı yol aldık. Yalnız 

...., n nıız dedi ki: 
fır. 8 lişman hatları rol: }akın· 
'-11ı •kın siperden dı arı ba. 
~~.Luıatmayın. Tehlike mu-

1~ .... tır. 
,;1 •ırınıa, benim maksadım 
!ltı erde dolaşmak değil, ha· 
!lir lornıckti. Da~·anamadım 

ıı k ~ , 
'-tıııı 0 tada siperin kenarına 
~rıa:tıık harice bakmağa ha· 
~tllf dını. Bu sanl}·eılc iki kuv· 
~i kol, omuzlarıma sarıldı, 
fttırd~ere doğru çeldi. na ımı 
hiJ. ~ Ilı. Kar51mıla yağız yüzlü 
4e4i ~~& duru.yordu. Nezaketle 

dq~ l\rfedcrsln iz, l üzba!iım, 
Cotet:.n Yakındır. Siperlerimiıl 
lır. lı1Yor. 'fl'hlika muhakkak· 
llıttt unun için siıi aşağı çek· 

...., j~Ccbur oldum. 
t~h ' 1 amma, dedim, ben bu· 
llıttt•lııl'rll'ri değil, cepheyi gôr 

..... leldim. 
~~lıt, Onu izin içi,n biz görilr. 
'liı , '~rlriz. itln görür gözfi. 
ll)ll. ', .ışlr.r kolunuz biz olma· 
•ıı, ~Unkfi biz çoğuz, siz aısı· 
~lıtıt l ~ok olursanız. başsız 
1lııiıiıı' Perişan olııru1~ Her bl· 
ltıeie canın11Jn iiıcrin c titre· 

llıecburuı.• 
• ı bay C\ k Cerndın hikayesi bu 
l'te ~dar ... Rir millet için de· 

ve Başhakaıı 

l'uann açılış tört'nintle bulunmak iizcre fzmire giden Cumhurba~kanı Celili nayar ve n a ba· 
kan Adnan l\lcndercs d~n saat 9 da .lstanbul• vapuru ile şrhrinıiıc dönmüşlerdir. Cumhur. 
başkanı Celil Uayar ve Ba bakan Adnan )lenderes nhtımda hazır bulunan •A<:ar. motörü 
He Flo~·a.} a hareket ctml&ler tllr. •Acar. motorü ile Fatin Riiştii Zoı·lu ve Ankara ,·alisi 
Kemal A~gün de rloryaya gitmişlerdir. Diğeı· taraftan, Cumhurbaşkanı Crlil Bayar ,." Bas· 
bakan Adnan l\Ienderl' , lllilli Snunma Bakanı lluliısi Köymen ile Genci Kurmay 2 nd 

Başkanını öğledt".n onra kabul ederek uzun bir toplantı yapmışlardır • 

M. E. Bakanlığı fefkilGt 
kanunu hazırlandı 

Yeni tasarı, bir çok eğitim ve öğretim meselelerini ele 
olmakta ve bunların halli için çareler aranmaktadır 

l ~ nkara Ala .n 
1 Ankara, 24 - Aylardanberi 

1 üzeı·inde çalı ılan Milli Eğitim 
•Bakanlığı Teşkilat Kanunu alll-

ZiRAAT BAHiSLERi 

Makinel eşmenin istihsal 
hayatımızdaki değişiklik leri 

Yazan : NUMAN KIRAÇ 
Bugün ikinci sayfamızda ___ _J 

Rus - Çin görüşmeleri 
müşkül saf hada 

ölçüde Komünist Çin'in Rusyadan • 
qenış . 

iktısadi yardım istediği 1:>ildirili}7or 
Staliıı'iıı yeı•iııi Jtlale11kov'111ı alacağı söyleniyor~ 

Paı•ti 
]'.a/m Alttım 

Hong Kong, 24 - Buraya ge
len haberlere göre, l\loskovada 
Sovyet ,.e Kıııl Çin idareeilerJ 
arasında cereyan etmekte olan 
münakaşalnrda bilhassa iktısadl 
y.ardım faslı üzerinde durulmak
tadır. Bu raporlar, Kremlin te
maslarının oldukça ı;ctin oldu
ğundan bahsetmektedir. 

Belirtildiğine göre, bilhassa 
Kore Harbi, Komünist Çinin e
sasen bozuk olan iktısadıyatına 
esastı bir darbe indirmiştir. Di
ğer taraftan memleket dahilinde, 
is adamlarına karşı açılan şid
detli mücadele de Çin iktısadi
yatını hırpalamıştır. Bu yiizden 
Komünist Çinin ticareti sekteye 
uğramıştır. 

Komünist Çinin, Rusyadan ı;:c 
niıı bir iktısndi yardım talebin. 
de bulunduğu giılcnmcmcktcdır . 
Bu yardımın, 1950 andlaşmasın
da tesbit edilen 300 milyon do
lardan çok daha faila olduğu da 
ilhe edilmektedir 

Siyasi mil~ahidlerc göre, tıtos 
ko\'ada Rus - Çin görüsme
ll'ıinde her an ihtilaf tıkması 1 
ihtimalleri mevcuttur. Fakat 
hem l\fosko\•anın hem de Peki- ı 
nin bunu gizli tutmaya çalışa
cakları da muhakkak addedilmek 
tedır. 

Stalinin :rtrlnl MalenkoHın 
alacağı söyleniyor 

Londra, 24 (Nafen) - Vı,a· 
na gazeteleri, Mosko\'ada ~·u-

Eki11ıde ıoplaıureak 

Komiini t Çin Başbakanı \'e Oı işleri Bakanı Su · En · J,ai b::ı k anlığındakl komüni t ('in h~) e· 
tinin ~örüpnelerde bulunmak fizere l\lo ko\·aya gittiğini bildirmiştik. lt<:simdc he.}ctl\losko\'a 
hau mt"ydanında karşılandığı sırada ıı;tirülmektcdir. Soldan a~a doğnı: SO\yet Dış! !eri Ba· 
kanı Andrei Vi5inskl, Sovyet l>evlt"t Baskan yardımcısı h-ano\'iç l\llkoyan, Sol') el l\lüdafaa 
Bakanı l\lareııal Nikolii Bulga nin, \'iyııı;klav Molotof, u • l:n . l.al \C finin Jo ko\•a elçi· 

Jt"rl Şih Çleh ' e Çang. \'en· Ti en 

Eroincilerle mücadele 
için hazırlık bafladı tıııeııerece liderliğin taşıdığı 

t. td bu kadar anlay15la ifa. 
l ~lıı tıı bir soz el uymadım. Ge· 
tt bıı '.aı ını:ıdasının ipcrll'rin· 
~ 1~•kri ifade eden çu u , t'· 

'-ı., h it olnıu a, ruhu şad .ol 
•'-lııd lıla l a~ı) or,.a, Allah ı.cn· 
• ltıt en ı an olsun ... 
tttt h 11 Phe yok ki bir ıncmle· 

4tttte er 'atanda sın canı a)'ni 
:~li fe ~e. azizdir. Fakat dimağ 
ttıetdını görecek yeti mis ti· 

'ılııııı en istifade imkanı temin 
~llrı:l~e. toııluluk ba sız kalır. 

1 
kah bakonhklarm mütalaası Jle 
son şeklini ıalmıştır~ Yeni t:ısa- k~a g~l'n son değişiklikler üze 
rı ile teşkilatta önemli değişik- f!n~e on~m.ıe durmakta ve Sta· 
liklcr ve yl'nılikleı· yapılmı tır. ~ınııı :rennı 11Ialenkov~n. alaca. 
Bunların başlıcaları ~uulardır: 1 gına muhakkak ~azıırı ~~c bak-ı 

Ankara Valisi ·ve Emniyet Genel Müdürü, «Mücadeleye 
sıkı zabıta kontrolü ile bo~lamak ve eroin imalcilerine 

şiddetli ceza vermek lôzımdır» diyor 

~red' hasiretll bir se\'k ,.e 
~'.dt~ıı ınahru ın dıişer. nunun 
... ,ki tk olduğu nu dıı Çanak li:a. 
~ ~h il~sız kahraman. halkımı· 
t • llıQ~ s salim görıi le sezmiş, 
t'lıllti eınnıl'J surette de ifade 
A.; r. 

~·"4llcrı·k 
._ ı~l'at 1 tc ba kumandandan 
it t d, •k. çanı şa, onba5ıya ka· 
, r, ııı::;ce derece olgun lider· 
''· f k bulunmıyan bir ordu· 

llıtıı 'ttlerfn nıerl••eli \'C LTr· .... rı ~ . 
,-oqıı b kadar yuksek olursa 
,~ •tır aşarıya kanı amı:ueağı. 
t bepi ~~Ylata maruz kal acağı· 
ıq' '•it llı.ız kolayca teslim t'dt-· 
dtr bir at Sİ) asi sahada buna ben 
,1tiı;J ~si temin ne mllna~ a gel· 
~ ~t .. 0 lay kolay gö:ıüıniizüıı Ö· 
·~ .. er d oıı;ı • rıncyl:ı:. Bir tek şerin 
Li tıı,11/''ct ıliyl'n ve sırf ıııa ıl · 
1 111811 aa ı bakımından ona bait· 
~da YU b~.r güruhun tesiri al· 
ı .11>-tt rtiYl'ıı bir si tem r.e\•e 
tı>i •ııırı blliı· mi iniz? Tek tük 
t 1ttıı t 8~danıann arka ında fa. 
~~,11, ı\!ırı ı.ubaylanndan 'e 
~ tıı 01 ilYık te kiliittan nıah· 
~ lar ,•tak ~ üruyen bir çapul· 

... e nıldeciler :kalabalığı. 

~tt~eı· «. s111d~ .otoı ite ile halk ara. 
~4ıır11 1 kı bo luk, iki şekilde 
.;rıı birur. iyi &ekli şudur: l\lo· 
'lt'llılpı idarrnin 'e feragatli 
~ '-i ıı're göre idare edilen 
~ttıı arıııe ı·in saClanndaki 

t~~ on, rc~berlik unsur lan ... 
, 11 ıı re\' ltıUsbet bir kıymet öl· 
ııı~ alır, 81: •• hulnııu a, ikinci şe· 
la 11faau Yutfir ki o da. kendi 
•411, ııııa ~.?lnyıslle partiye ça. 
~~r Ribı ".~ .. köriine hizmet 
>, le de goruııen. fakat haki· 
t,1 ,., htebel·i ke ilen ' 'e idare· 
"ııa1111Ji 0 ~ika karşı miitegalllbe 

ı{ııı ltı>nıyan nıideci politika· 
~ th~r~nhus ımltanatıdır. 
hı.,.c' lesbı:k .davasının ölçüleri 
li} deııı0k ed ılmedikçe istikrarlı 't tı, ltıy ra 1 ku rulamaz. Şah· 
)•I tlılirakınet 'erml'k \'e tcnkld 
'

11 tııtuıllbr, i nimet saymak 
~~ lt~li it hıadığı takdirde, de· 
~-~oı b~ru bir şekil mesele 1 
Gı ıı ırı r zarf haline düşl'r, 
--~bir d hde ise, gcı i \'C ,·erim· 
>~ lat, ~tebeyJlk sistemi, ~; ör 
ı.~~8~s1 11 arşı nıü kfifat ,.r. Iıima. 

~ gfd~ ~aya ııan keyfı bir 
lı ' ~ · ,. 1 • .d "\&• • er l'Ş ı r, gı t'r. 
··ıırcaı 

•~,, Carney 30 Ağus-
~ .4.ı ııatı Atinaya gidecek 
t ~lı 24 <A • lla l"şklJA .A.) - Atlantık t, boıge lı güney doğu Av-
~ ~ohtırt ~ başkomutanı Ami· 
,, tıa~ 1 arncy'ın 30 ağustos 

tktecı t!Yarct edece~i soy· 
ır. 

" Karşılıklı Güvenlik Te killltı tarafıııclan nıemlekctlmlze binler· 
cc traktör gönıledl mektedir. l'u kanki resimde. i zmitin Kumla 
çiftliğinden Re it J<:r uyu, :ıilcsi \ "C çocuklar lle beraber bu 

traklörlerdl'n birinin üstıinde görüyorsunuz. 

Törkiye'de, 25000 
traktör var 

Bu ytf Türkiyede hububat mahsulünün 
iyi olması bekleniyor. Geçen yılki 

istihsal 10.600.000 tondu 

çok 

Tcsbit edilen programın tat
bik edılmcsi \'C cnycye eriştiril
mesi hususunda Türk köylüsü ile 
Türk hüklimetine Marshall Pta
nı yardımda bulunmuştur. 1948 
senesinden cvl"cl Türki)cdc 3000 
den az trnl.-tör 'ardı. Bugün Tilr 

kiycde 1ılarshall Planı veya Av· 
rupa tedıyc birliği \"asıtasb·le 
ithal edilmiş 25.000 den fazla 
traktör mevcuttur. Bu traktör. 
lcr. yüzbinleree Türk köylO tine 
yeni topraklar açmakta ''C sür-

(J)evamı Sa: 5 Sü: 8 de) 

Alsancak D. P. İlef" -
ko'l~reshıde kavga 

Delegeler;birbirlerine girdiler. Bazısı karakola 
götürüldü. Kongre iş göremeden dağddı 

Uuıuıı A1u/.n~ır f:d<n 

izmır, 24 - Demokrat Parti i dukları görulmüş. delegelerden 
İzmir t~kıliıtı içinde bir mtid- bir kısmı da diğerlerine itira?. 
deitenbcrı durulmuş gıbi &ô· etmişlerdir. Bu arada ııiddetll 
rünen. anlaşm!l2.lık bugün Alsan münakaşalar olmus, partiden tar 
cak Jlçe kongresinde yeniden a- dedilcnlerden Nedim Borucu, il 
!evlenmiş ve bir kı ım particllc· başkanı Burhan l\lonerinin üze
rin karakolluk olmalari:,·le neti- rinc yürüyerek kendisini tartak 
celenmi~. • lamıştır. Diğer taraftan )İne 

Üç dcfiaır ,._!chir edilen kon partiden tardedilenlerdcn Şerl'f 
grc bugun açıldıı:ı vakit son de- Balkanlı. Avukat İrfan Sarıgül. 
fa partiden tardedil<'n bir kı. lunün iiz<'rindc tabanea hulıın· 
sım cı;kf u)elerin salonu doldur <Devamı Sa: 5 Sü: 2 de) 

l\laarif Şürasmda muhit mü- mennıı Sa: 5 Su: 3 de> 
messillerinin adedi bakanlık mü 
mcssillerinin adedinden fazla 
teşkil edilmistir. Bundan bekle. 
nl'n gayl', Bakanlığın kendi fi. 
kirlerini "şuı·a~·a empoze etmesi
nin önüne geı;mektir. Bu husus 
bütiiıı maarif ailesi tarnfından 
tasviple kıırşılaıımıştır. Talim ve 
Terbiye Dairesi, ihtiyaca göre 
genişletilmektedir. İlk öğretim
den Hibarcn bütün öğretim ınü
esscselcri elemanlarının talim 
ve terbiye heyetine dahil edil
meleri imkfim sağlanmı tır. Bu 

<Devamı Sa: 5 Sü: 8 de) 

.. 
llç kişi 

Öldiiriildü 
lluwıl il 111•.A~ırimitdHI 

Balıkesir. 24 Bandırma :\l e
rlnos ı;iftliğinde Apdullah Kök· 
çülcr, gece traktörle çift sürer
ken tarlada uyumakta olan yar· 
dımcısı Kcrnal'i çiğneyerek ölü· 
mfine sebep olmuştur. Bundan 
başka Sındırgı Mandıra köyün
den 18 yaşlarında Ali Çetin ge. 
cc ka\•un çalmak üzere girdiği 
tarlada, aralarında çıkan kavga 
sonunda bostan bekcbi Mehmet 
Du~arı sopa ve ta§la yaralayarak 
öldürmü§tür. A)Tıca merkez ka· 
ıası Şamlı bucağı Yağcılar kô· 
yünden Bedriye adında 45 yaş· 
larında bir kadın, öküz tarafın
dan barsakları dışarı dökülmek 
suretile öldürülmüstür. 

E roin imala t ı nda kullan ılan malzemeden bazı ları 

Milletvekilleri 
Askeri birlikleri 
Gezebilecekler 

%'6r'lı llımıl ·• Al• n 

Ankara, 24 - Baı.ı Milletve
killeri Ordumuzda mevcut gar. 
nizon ve birliklerin durumu ile 
erlerin modern eğitim ve öğre
tim tısullcri hakkında BUyfik 

IDc\'8mı Sa: 5 Sü: 7 de) 

Tun us komisyonu 
Fransll projesini 
Reddetti 

7'ilr1ı lluu .. l.Joım 

Tunus 24 - Fransız ıslahat 
projesini tetkik etmek üzere Ta· 

zifelendlrilen komisyon, uzun 
miizakerelerden sonra bugün Tu 
nus Beyini ziyaret cdl'rek, proje 
nln reddine karar verdiğini bil· 
dirmiştlr. 

Komisyon aradaki ihti!Uın 
halli için Fransızlara l"crilmek 
üzere bir de mukabil teklif ha· 
zırlamıştır. 

Fransız umumi vallsi, proje
nin reddedildiğini öğrenir öğ· 
renmez Tunus Beyini görmek 
istemişse de muvaffak olama· 
mıştır. 

İhtilAfın mııalliıkta kalması 
dolayısiyle Tunusta mühim si
yasi hadisell're intizar edilml'k 
ledir. . . 

Ankara Kimya lşç~leri 

Sendikası koııgresi toplaııdı 
İşçiler, motör fabrikalarında iş ücretlerinin 
azliğmdan, sıhhi tesislerin noksanlığından 

şikôyet ettiler 
O'au ı 3 üncıi &a) famızda) 

Milyonlarca dolarlıli\ 
petrol yolsuzlogu 

Amerikada yayınlanan rapor, yedi büyük petrol 
. şirketinin kendi aralarında tam bir tekel kur

duklarmı ve ihtikôr yaptıklannı açıkladı 
A•ıoel41td P~tı• 

Va~irlgton 24 - iki ınuhtelif 
fiyat sistemi tatbik ederek sa· 
tışlarda ihtikar yapmış olan pet
rol ~irketleri hakkında hazırla· 
nan dosyanın muhte\'ası açı~· 

lanmıştır. 
Şimdi anlaşıldığına göre, muş 

lerekep sahip oldukları Ortado· 
ğu petrollerini kontrol ve ham 

me,·amı Sa: 5 SU: lde) 

• BASÜBADELMEVT • 

Yll.:IJAZ ÇETİNElt 
r & 1 & ,\ 'rn l'Oh• '1ıılıabırt 

Son zamanlarda İstanbulıın 
muhtelif scmtlerınde ccre.}an e
den hiıdisclcr, zaman, zaman or· 
taya atılan ~Eroincilerin kbkü· 
nü kurutm:ıQ temennisini yine 
canlandırdı. Elli ile yüz lira •· 
ı-asında elde ettikll'ri bir kllo 
eroini iki, Uç el deği~tirerek iki 
bin liraya satan imlılcller, bil· 
yük sermayedarlar, milyon ;)I· 

<De\'amı Sa: 5 Sil: 6 :la) 

1 İran' da 
Komünistlere karşı 
Tedbir almıyor 

~4Jın Ata •• 

Londra, 24 - İranda, komü
nistlerin Jıalkı idareleri altına 
alarak istedikleri tarafa doğru 
sürüklemek maksadiyle hazırlık· 
lar yaptıkları öğrenilmektedir. 
Tudclı Partisinin bu faaliyetini 
önlemek maksadcyle de yeni t. 
ran polıs müdürü Azlzullah Ke
mal, polis birliklerine İC'abettiği 
taktirde silahlarını kullanmak 
emrini H~rmiştir. 

KomünisUerin, gizli silah de. 
polarma da sahıp oldukları söy 
lcnmektedir. 

E\'\ cıa dunıınn hfıkim olaca
ğını zannederek orfi idareyı kal
dırmış olan Musaddık nukümcti, 
komünistlerin devamlı tahrikleri 
kıırşısında sıkı yönetimi tekrar 
ıtfı!1 etmek zorunda !).almıştır. 

ıranda intl~ar etmekte olan 
ne,•amı Sa: 5 Sii: 5 lle> 

}) 
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ZiRAAT BAHiS LER i J 

Makineleşmenin istihsal 
hayahm11daki değişiklikleri 

C.H.P. nin siyasi toplantlsında bir 
.--- ............ ___ .... _ ...... _ - --~ .... -~ 

seyyar esnafm sözleri · 
., H AVASiil' Şeker, küçük 

VA% 1 Y •T 1 r A' b I" 'I 1 
Yeşilkoy Meteorolojı İs- m a aj ar a 

So yal " e· r-------- f AZAN : ---------.. !ı saha normal 
konomılc l haddın altında 

bırçok ınkı· ı 1 ~ani başaracağı 
llp hamlele- NlllflAN KIRAÇ iş kabılıyetin-
rıne şahıt ol· den azsa tabii· 
duğumu:ı: bu dır ki makineye 

m•mlekette halkımızın gUnlOk bunları incelemek istiyoruz. yatırılan sermaye ışletmenın 
lla"atına ve top~ekun ekono- hacmıne nazaran fazia olma'ıı:-

J J l'llaklnelesme el 
mık kalkınmamıza ~aptığı te- Emeğini aıaltmıstır ta, bu da i;lelmrnın malıyeti· 
s.:.rler bakımından ziraatimlzin ne \'e net k~rına fena tesir· 
mıkınele me ı hareketınde ol· çıftçilık hayatımızda traktör, Jer yapmaktadır. 
dutu kadar mU\affaki~cnı ,e kamyon ve dığer ziraat Bu me\'Zll ıçin de çiftçileri· 
hayırlı ve fayda ı şUmullıl bır makıne ve Metlerini kullan mize Amerıkadan alacağım bir 
te ebbu umuz gorülmemiştir. mamıı yUzıinden kazanılan za· mı alle kendi durumlarını in· 
Esa~en bütun dun';jada tek· man birçok zlrat işlerde el celemek a mukaye•e etmek 

nik terakki:>at ziral l Uh-al me emeğini azalttı. Bu yüzden de fır atını \Crmeğe çalışacatım. 
todları uzerınde o kadar mü· çıftçılık işlerinde kullanılan Hububat ;ıraatı ;">apan \e bi 
esslr olmuş , e movnı o kadar ı.çi adedi azaldı. Makinelesme zım ıklım ~artlanmıza uygun 
iyı ışlenmlştır ki bu yolu tu· hamle·i devam ettikçe ve ma· bır sahada çalışan makıneli 
tacakların musbel neticeler el- kıneden fa)dalanmanın kolay· ı-ıetmelerde sermayenin muh· 
de etmesi ve muvaffakı}etler lıkları o renıldıkçe bu dti üş telif mevzulara dağılışı şoyle· 
kaydetme·ı pek tabııdır. devam edecektır. lşden kaza· dır: 

Buttin urlığını toprağına ve nılan bu el emrkleri sosyal ha 
ondan yapılacak i tıh ale bağ· ) atımızda ne gıbi değı ıklıkle
l•mış bır millet lçın zıraatı· re ve ıle olacaktır? 
milde teknik terakkiyattan a· Hllen kbylerde te·adüf edi· 
z.eml surette fa)dalanma .)olu- len topraksızlar veya az top
nu tutmamı:ı: kadar doğru ,.e raklılar toprak kanunu tatbi· 
y!rinde yapılmış bır şey tasav katıle yer yer iş sahibi edil· 
wr olunamaz. mektedır. Fakat bır taraftan 

!:!bette halkımı ın kabilıye· da makıneleşmenın is hacmini 
ti ve yenılıte ve makineleşmi· geni lctme ı yüzilf\den bir kı· 
ye kolaylıkla inUbakı da bu ım becerıksiı.ler ve tenbeller 
muvıffakiyetlerin Arızasız n "erılmı5 'eya mevcut toprak· 
pek çabuk gelı.mesınde Amil Iarını ya icar 'e~ a ortaklasa iş 
olmuştur. sahiplerınin emrıne vermekte 

Bu netıceden çok i~ i anlı· \e}ahut da atmak suretıle el· 
yoruz kı çıftçılerımiz go terece den çıkarmaktadırlar. Nere· 
Jımıı başka ımkinlan da gün- den bakarsak bakalım zıraati· 
luk pratıkleri arasına kolaylık m!z makınele&Ukçe el emdıne 
la alacaklardır. Onlara ~vene- olan ihtıyae azalacak ve bu 
biliriz. }uzden muhim miktarda çift· 

Pek kısa bır zamanda zlraa· lık işçısi i iz kalacaktır. Şım· 
tımiıın maklnelecmesi le bu dıden bunun do uracaf,ı so yal 
hareketin btitun hızHe devam uy unsuzluklarla nasıl başa 
etmekte bulunuşu i tıh al ha· çıkacağımızı, ne gıbl çareler 
yatımızda bır takım değışık bularak bu ı ıı.lerı hangi ~a· 
likler yapmıştır. Bu yazımızla halarda yemden iş sahibi ede· 

ceğlmızi duşUnmek icap eder. 

0 L 0 M-llllllııııı 
Gureba Hastahanesi tabip 

!eri \e bulun mensuptan, 
asil ve kı)metli Baııtabıp 
ve Operatorleri, 

Bu mesrle baıan toprak 'e 
iskan umum mildürlilğıinUn i· 
şıdir. Bazan da mahalli ye
ni iş sahaları bulmak ve kil· 
çUk ziraat sanatları oğretmek 
yoliyle Tarım Bakanlığının f. 
ş dır. Ne olur a olsun bu mev
zua el ko~mak laıımdır ve il· 
zerinde durmağa değer. 

Makineli çlftçlllkte dıba 
Fazla sermaye Jhım 

76.17 
7.94 

1609 

10000 

Arazi 
Çiftlik binaları 
Ziraat makine ve 
aletleri 

Makineli çifttilıkte nakit 
Sermayeye daha fada 
1htlyaç var 

Makinele~me ile serma}e a· 
rasında olan mUna ebetin 

en goze batan safha ı işler na. 
kıt sermaye ihti)acının maki 
nelı çıftı;ılıkte % 25 • 30 nis
betınde faıla oluşudur. 

Pıyasa krızlerinde veya fe· 
na mahsul kaldırılan seneler· 
de fazla nakıt sermayeye muh 
taç olan makineli çıftçılık iş 
letmelcrinde oldukça üzlıcil sı 
kıntılar hi solunur. Halbuki 
ha)"\anla yapılan çiftçılıkte 
lem şeklinde olan ı;arfıyatın 
hrmcn kfıffe 1 işletmenin krn· 
dl i tıhsalıdır. H ttA bir kısmı 
mcr'a ye yaylım şeklinde 
\e başka surettr p;ıraya tahvıll 
zor olan kı mellcrdir. lakine 
il çıftçılıkte yanıcı madde, yağ 
lar ve yedek parçalar ancak 
para ile harıçten mtibayaa edi 
len şeylerdir. 
Şu da \ardır ki l tihsal mad 

delerinin fıatları makineli çift 
çllıkte kullanılan, yanıcı mad· 

(Denmı Sa. 6 Sıi. 1 de) 

Dr. SEDAT ERMAN'm 
•1340 • 1925 mezunu• 

müessif bır otomobil ka
zası neticesi hayata goı!e. 
rıni kapadığını bıldirmek
le sonsuz. bır acı içindedır
ler. 

Cenaze 25 Ağustos Pa
zartesi gunü Haydarp~a Nu 
mune Hastahane inden kal 
dırılarak, namazı Kadıkoy 
Osmanağa Camıınde öğle 
namazını mliteakıp edl e
dıldıkten sonra Erenköy 
Sahrayı Cedit mezarlığına 
defnedılecek1ır. 

[l \e hayvan emeği yerine 
traktor "e dığer ziraat~---------

makine ve Aıetıeri ıkame olu· I r- ""'\ 

Cenabı Hakkın ~üfranını 
ni az ederler. 

* Eski adlı}ecılerden merhum 
Ahmet Vasıf Ermanın oğlu, .l\fu
ızze:ı: Ermanın eş;, Ali Ermanın 
babası, eski Van Vah i Haydar 
Vanerın damadı, Dr. Cemıl Su· 
ralın, Sahhat Atamer \e Mela· 
hat Vuralın kardeşleri, e ki Sağ
lık Bakanı Dr. Sadi Konuk, Ada
na tüccarlarından Feyzi Dural 
ve Merınos Ytinlu Sanayi Miles.. 
sesesi e ki muduril Durmue Er
gınsoyun bacanağı Burhan Ata. 
mer 'e Ekrem Vuralın kayınbı
raderı, 
Gureba Butahane 1 Baıhekİml 

\fi Operatonı 

Dr. SEDAT ERMAN 

nunca çıfllık 1 !etmelerinde 
serma~ enın mevzulara dağılışı 
nlsbeti de· dcğışti. 

Çıftçılerimız henilı iyi \e f. 
limat edılır bır he ap tutma 
ııstemlle çalı madıkları için 
bunu rakamlara müstenit ve 
memleketımize ait mısallerle 
belirtmek kabıl değıldir. Baş. 
ka memleketlerden misaller 
'ererek ve buna ıstlnaden \e 

aklen hAdısenin bizde de ayni 
olduğunu gostermekten baska 
çare }oktur. 

Me e!A Amerikada 600 do· 
nUmlük bır işletmede atla ça· 
!ışırken 1937 sene ınde hay. 
\anlar ve bunlarla çekilen zi
raat Aletlerinin kıymeti 1,640 
dolar tutmakta idi. Şımdl bu 
i !etme traktor ~e traktorle çe 
kılen Aletler kullanmaktadır. 
Bunların kıymeti ise 2,192 do· 
lardır. GorulUyor ki kuvvet ve 
ziraat Aletleri ıçın iıletmenin 
mevzu ermaye inde bir deği· 
şiklik olmuştur. Yıne Amerıka 
da hububat çiftçiliği yapılan 
butun ı !etmelerde makineleş 
me bunlara yatırılan sermaye
nın arttınlma,ına sebep olmuş 
tur. Hıı ıta hazan havvanh çift· 
çılıktcn makineli çiftçllığe tam 
ı;rçılemeyıncc yılba ı em•anlrr 
lcrınde ku\Vet ve zıraat Alet· 
lrri ıçın ) ük ~k bir sermaye 
bağlantısı görulmekledır. 

GECMl$TE 
BUGÜN 
İstanbul 

yangını ve 
Yavuz'un 
nedameti 

4 37 yıl evvel bugün, 25 • · 
fustos 1515 de btanbuJ. 

dı buyük bir yangın olmuı· 
tu. Bedesten civarından çı· 
kan ateı ııiratle y;ıyılmıt. 
n•tladığı bina ve dıikkln· 
ları kule çevirdikten ıonra 
Gedlkpaıa hamamına kadar 
dayanmııtı. De\Tln padlıahı 
Yavuz Sultan Selim yangı. 

nın ııondilrülmesl itine biz· 
zat nezaret etmlı, alevler 
yüksetlrken hakıııı yere kıy· 
dıtı ve ıonra nedamet duy. 
duta nlpncısı Tıdıade Ca· 
fer Çelebiyi hatırlıyarak: 

- Bu yanıp yık1Jmalar 
Caferin ihı blgunıhıdır. 
Tahtı le blnnefıs beni im· 
ha edeceğinden korkarım. 
Allah taksiratımızı affetsin! 
demiıU. 

TULBESTÇİ 

Mazide bizim de hissemiz vardır 
sözlerini unuttular 

C.H P. Aksaray semt ocağının tertiplediği siyasi toplantı diln 
saat 16 30 da yapılmıstır. Eski Valılerden Fazlı Güleç tarafın. 

dan a~ılmış olan bu ı;iyasi toplantıda konufan Hatipler, D P. 
iktıdarını muhtclıf cephelerden tenkid etm15lerdir. 

Bu arada soz alan Malatya beledıye baı,;kanı NU\ it Yetkin, 
.Malatva .Millehekilı seçimlerınde İnbnil'nUn kazanış şekline 
tema la ezcumle ovle demi tir: 
- Malatya'lılar İncinuye kayıtsız şartsız bel ba~lamış in an
lar olmayıp onu CH P. nin değerli lideri sıfatı ile seı;mi ler
dır. Onun seçilışi. bazı maksatlı rfrayetlerin ıddiası hilAfına 
DP. lilerin bır liıtfü olmayıp yüzbinlerce vatandasın seçme ar
ztru ıle olmustur. 

?ııüteakıben konuşan eski l\Iılll Etitim Bakanlanndan Tah in 
Banguoğlu da, r;on seyahat intıbalarını anlatarak halkın 1954 
scçimlerınde bır iktidar baskısından endise ettiğini belirtmiş, 

fakat kendisının halk iradesinin kat 1 tecellısine inandığını ileri 
sUrmüı,;tur. 

Bu arada soı alan Sevyar esnaftan Mehmet Cokeri de, sık sık 
ve şiddetle alkıalanan konuşmasında ezcümle şunları soyle· 
mlştir: 

- Bize meclis kürsülerinden ve pencerelerınden küfur eden
lerın ağzı ile konuşmayacağım. l\lemleket idaresini üzerine a. 
tanların partiz:an olarak çalıfimamalan icabederken her işi bı

raJ..,p bizlerle uğraşıyorlar. inonu'nfin onlara giıre en bilyUk 
suçu memleketimizi ikinci dünya harbinden korumufi olma. 
sıdır. 1939-41 vıllarında askerlik vazifemi ifa eden ben Mch· 
met bu~Un huzurunuzda sağ salım konuşmamı sadece 1nonü'
ye borçluyum. 

1949 da Bayar, iktidara gelirsek maziyi inceleyecek değiliz, 
çilnkil mazide bizim de herkes kadar hissemiz vardır, demişti. 
Bugun bu sozleri unutmuş bulunuyorlar. :Muhalefette iken 
durmadan Grev hak~ndan bahseden Demokratlar bugün bir 
mitingimize bıle mu/aade etml~orlar. 

tas~ onunun tahminlerine gô 
re, bugün &ehrlmizde hava 
bulutlu, sabah denir. uıerl 

puslu olacaktır. Ruzgirlar 
Kuzey Doğu .)onünden kuv. 
'etlice e erek; Karadenlı 
Marmara kllley fırtını ı ha 
flrle)errk deum edt>cektir. 
Pek aı ihtimal ıle )ağ15 ola
caktır. 

Dun ıehrimlıde hau bu. 
lullu gcçmi , ruı:girlar Ku· 
zey Doğudan \ e Doğudan 
r.smi tir. GunUn en )ıiksek 
sıcaklığı 26.8, en duşük &l· 

caklıjı 16.8 dlr. 

KUCUK HABERLER 
BiR KORE GJ\1İ'tiziN 
FARRİKADA KOLU 
KIRILDI 

Yedikulede bir iplik fabrika
sında çalı.makta olan Kore gı. 
zılerınden Ahmet Guguk moto. 
rün ka) ı ına kolunu kaptırmıs 
'e sağ omuzu kırılmıstır. 

Ahmet Guguk Koredeki en 
şiddetli muharebelere l5tirak et· 
mili ve tek bir yara almamı;tı. 

ARAB\1'A TAKILAN 
ÇOCl..'K, KAl'll\'ON 
Al.TINDA ÖJ,DU 

Şoför Sami Yılmaz idare inde. 
ki 8~31 ıılAka sayılı tak i diln 
Zr) tin burnu Çim"'rıto Fabrika·ı 
nın onunden grçerken bir at a· 
raba~ının arkaJına a"ılmıs olan 
O ~a:nnda Rem i Doj:lar ismin
deki ÇOC'tıfa çarrmıştır. Çocuk 

Şehir banliyösünde Gecekonduculann ~.~~haı öımuli. şoror yakalanmış 
KEZZAP İÇEREK 

Elektrikli tren Protesto mitingi ıxTİHAR Eni 
Kadıkovde 1\11 aki l\lillt Cad-HaZ1 rh klarl 1 Eylülde yapıhyor dr ınde 48 numaralı evde oturan 

30 ya ında Edıbr leriç i min 
Bırkaç gıindenberi şehrimiz· 

de bulunan Ulaı;tırma bakanı 
Sr)fi Kurtbek'ın belirtUğlne go
re şchrımiı banliyölerinde elek
trikli trm islctılmesine karar ve 
rılmiştir. Bu arada ilk olarak 
Flon a Çrkmece hattında ışlctl
lccck clektrıkll tren hazırlıkla· 
rına ~akında başlanılacak \C bu· 
nunla alakalı dı{!er tesıslere aıt 
mUnakasa da önümUıdekı ay i
çinde :')apılacaktır. 

Müce vhe r çalan evlatlık 

yakalandı 

Besıkta~ Ala} bey sokağı 3 nu 
maralı e\de oturan SUren·a Tu· 
nanın. yanına evlUlık olarak al 
dığı Zahide adındaki bir kız, ev. 
de kimsenin bulunmadığı bir sı
rada, Süreyyanın ktzJna ait mil. 
cevherleri çalarak kaçmı,tır. 

Yapılan arama sonunda, Zahi
de yakalanarak çaldığı milcev
herler sabıbine teslim edılmiı· 
Ur. 

Şıslı Gecekonducular Deme· drki bir kız kezzap ~errk inU
ğinln Taksimde yapmak isledığı bar etmi tir. 
'e şimdıyl! kadar müsaade olun- KALP SEKTESiNDEN 
mayan protesto mıtingıne bu de-
fa Vılayetın 13 Ağustos 1952 ve ÖLEN JUÜJ,TECİ 
26818/32144 sayılı )azısı ıle mil· Vladmir Prololu isminde bir 
ı;aade edilmiştir. İçtimaatı Umu- Ru mülteci-i Galatadaki e\ in
miye Kanununa tevfikan yapıl- de ölu olarak bulunmuştur. 
masında hır mahzur iortilmcdiğı Ce edi muayene eden Adli 
bildirilen bu mıtinı 1 e)lül pa- Doktor öl ımun kalp sekte inden 
urtesi i':ilnU saat 14 de Tak ım 
meydanında yapılacaktır. ilerı gl'I• ığini te bit etmıJi ve 

ce edin gomulme ine izin ver. 
Avus tury a Ticaret Bakanı- mı.tar. 

nın basın toplantısı MALf:L GAZiLER ÖZEL 
İzmir Mılletlerarası fuarına GtJNÜ YARIN KUTLANACAK 

Avusturya bakanın ılk defa işti- Ttirkiye M•hll Gaııler Birlı· 
raki dolayısı ile memleketimize ı:linın bıldırdığine gore MalQI 
gelmiş olan A\'llslurya Tıcaret 
bakanı C. Josef Bötk - t;reirsan Gazıler Ozel gunil yarın kutla· 

nacaktır. Bu ve ıle ile saat 16 30 
dıin sabahki İstanbul vapuru ile da Taksim abide ı <inünde hır 
İzmirden şehrımıze donmti§Ulr. 

Avustul"l'a Ticaret bakanı bu torcn }apılacaktır. 
sabah bir basın toplantısı yapa-
rak iki memleket ikti adi müna-
sebetleri 'hakkında izahat vere· 
cektır. 

iŞ BANKASININ . 
YILDONOMO 

Yann 26 Ağustos 
l\lalilm olduğu Uzere 26 A

ğustos İş Bankasının kuru
luşu yıl doni.ımi.ıdUr. Yarın 
Bankanın bütün memleJ(ctte 
&ubelerı kapalı olacaktır. 

Kuruluıunun yıldönümü münasebetiyle 

Türkiye iş Bankası 

Bütün Şube, Afans ve Bürolarının 

kapalı olacaiını arzeyle r 

Sabah saat 10 da Banka 
idare heyctı ve müdürlerden 
mUte~ekkil bir heyet Tak im 
Abide ine çelenk koyacak 
ve Sayın Cumburba kanına 
tazimlerıni bıldırecektır. 

Akıam Moda Denıı Kutu 
bU i Banka ına tah ı edıl. 
mi~tir. Banka memurları hır 
aıle hılınde toplanacaklar 
'e davl'llılerlni kabul ede
ceklerdir. 

hain bır otomobıl kazasının kur
buıı olarak dunkti pazar gUnU 
Allahın rahmetıne ka\u5muştur. 
Cenazesi bugıln 25 Ağusto Pa
zartesi gunil Haydarpaşa Nilmu
ne Hastahane inden kaldırılarak 
namazı Kadıkoy, O manağa Ca
mundP oğle namazını muteakıp 
edl edıldıkten sonra Erenkoy 
Sahrayı Cedıt mezarlığına def
nedılecektır Allahın gufranı da
ima kendısı~le brraber ol un. 

E\e donduğu zaman her ta· 
rafı tıtrı,>ordu. Sanki uzun hır ~ · 
ha talıktan kalkmış ,;ıbi balsız 
ve bıtkındl. Odada kapının ar. · 
ka ında Waltcrın sabahtı ını ~ 
asılı gorUnee )'liva ına donmıis ::r, 
yorsun bır hayvan 1:ıbi huzur ~ .,. 

Satılacak 
..ı karıl A an., 

Ankara, 24 - Haber aldığı· . 
mıza gore, Şeker Fabrikaları 1 
T .A. Şırketı, Şeker ambalajları
nın dcğ15tırılmesinl karar altı
na almı tır. Bu karar, yeni kam 
pan) a de\Te ınden itıbaren tat
lijk mevkune konula~ktır. Şım· 
dıye kadar ruval \'e sandıklarla 1 

pıya a)a arzedılen şeker, dl er 
medeni memleketlerde olduğu 
gıbi otomatık ve temlı te ı !erle 
doldurulan karton ambalAJlı l., 
2 ve 5 kıloluk kutular halınde 
Ph•a a)a arzedılecrktır. 

Şeker i5tıhUkı bakımından 
da bu yeni 11 ulıin kı-a bir za 
manda tesırıni gostereceği u
mulmaktadır. 

Anıt - Kabir için 800 bin 

liralık heykel yapılıyor , 
Ankara, 24 (ANKA) - 1953 

yılı Cumhurıyet Bayramına ye· 
tiştirılme ine karar verilen A· 
tatürk'un Anıt - Kabri etrafında 
süs içın yapılacak in an, arslan 
ve a re heykrlleri in a ı ihale e
dılmi tir. Anıt - Kabır'de 2 in· 
san hr keli, 24 ar lan heykeli 
ve 16 da rovlletif olmak iızere 
cem'an 42 hevkel yapılacak ve 
bunlara 800 hm lira sarfedılecek 
tır. 

Neyzen 'in bir 
Acıklaması . 

Neyzen Te\"fik Kolaylıdan 
a.ağıdaki mektubu aldık: 

İstanbulda çıkan iki gazete ay
nı günde, brnim adımla uydu
rulmus bır kıt'a yu ınladılar. Bu 
kıtada adımın kullanılma ını 
reddederim. Yine tarafımdan 
) azıldığı oylcnen dığcr bir 
kıt'anın ya) ıldı mı du)dum, o 
da yalandır. 
Yapacağım hicivlerde hiç bir 

zaman korkmam \'e kendıme aıt 
olanları kabul etmekten çckın
mem. Bunu yazan sözde heccav 
huvıyetini açıklarsa, parsa)a na· 
il olur. 

Bu ıki gazrteye aliağıdaki tek 
zıhı gonderdım: 

·Gazetenlzın pazar esi sayısın 
da benim imzamı ta ıyan bir 
kıt'a gordum Cürete şa tım. 
Bu kıt'a kat'ı~ en benim değıl· 
dır. Zaten ) azılış tarzı ve rdo ı 
da, benim olmadıllını apaçık hay 
kırmaktadır. Onu uydurup da 
bana isnat edenlerin kimler ol
duğunu, ttdebıı·at alcmıle yakın 
dan teması onlar bılırler, 

Bu mektubumu Basın Kanu 
nunun on dokuzuncu maddrsı 
kabı, bo) lece ya)'ınln arak. yaptı 
~ınız yanlı lı ı düzrltmenizi. uy 
duranı utandırmanın \"e bir da
ha beni bövle i lere karıstırmıva 
rak rahat bırakmanızı rıca ede. 
rım.11 

r -TAK VfM-""'\ 
25 Atl'STOS 1952 

PAZARTESi 
AY 8 - GÜN 31 - HIZIR 112 
RUl\lt 1368 - Mil STOS 12 
HiCRi 13'71 - ZİLHİCCE C 

SAB\H 
ÖGLE 
1K1NDİ 
AK$\M 
YATSI 
İMS\K 

Vaııatl 

05 18 
12 16 
16.01 
1854 
2031 
03.32 

F.1.1nl 
1023 
05 "1 
0906 
12 00 
Ol 38 
08 37 

Gıullımu• # n<fırt "' ..,.,. u ~ .. 
•im'" ba..U•ll, b<utlııouıı• lıld• 

cı:l:ııırn 
• • Tiyatro mevsımı 

Yaklaşuken 
·Turk Ti.}atrosu• :! 

aylık San'at Derglsinlıt ke. 
iki sa} ı ında ıax Meinet 
nin dıkkate dcJ;er iki yıtJJl" 
nı okudum. tJllllll 

l\Jax leinrcke, bU 1-
gibi, Şehir Ti)atrolartlll~rtl
çfn birkaç u• en el get • 
miş olan değerli bir reJlsif 
dur. ., 
!Uax Melnecke, Tlyat~~ .... 
lıııumu• başlı ını tı...,
llk yaıı ındı şo.)le dlyo~11• • Tı) atro, ha) atın ti it sı 
di idir. Ha)attan ne faıl• • 
ne ek i ı vardır. Tivatro :~ 
namak hayat şekillerııı 

11 biri, bir hayat zaruretid l· 
Zira tiyatro, de> \'udan done 
ruya bir ifade kudreli.cl
maliktir. Bu ifade tarıı Cl 

1 
di veya ncş eli, ağır. ve•· 
hafi{ olabilır; yeter kı it clJ 
tı ıkm hakiki olsun. BU _. 
zamanımız in anına herıııJll" 
mandan daha fazla rnıu 
dır.•. 

Şehir Thatrolarımııııt ,.. 
jisorü •Aktorün ıuzıdll: 
ba-.lıklı ikinci )UISlnd• 
şo.) le di} or: 

• ... Bır aktor. diğer bil· 
tün san'atkArların hel'5; 
den daha fazla, ha) at ,. 
nunlarını bilmelidir Jci, h 
yatı canlandırabilsin. A~ 
ha~atın bUtUn dış cephtledlf 
ni bıldiği ni bette bu 
cepheleri birbirine bdl~~ 
beşeri ba !arı da bilmeli a:ı, 
Ancak bu takdirdedir ki tıi 
aktör hakıki olarak :-~lıY1 ~ 
lir, hakiki çekllde güle~ 
'e se~ ircllrri de kendi~ 
beraber ağlatıp gUldiltT"" 

lır• " 
!Urinecke'nin, thatro t-

aktı ü pek lyı tahlil ede~ 
ki yazı ından, bir reJlslil"'; 
&abne san'atı 'e uhne .,, • 
atkirını na ıl anladığını ı" 
teren kısımlan aldım 

MC'lnecke :)'rni tlY•U: 
me\ı;lmi itin birkaç plve5 11 a. 
l.lrlamakla meşguldtlr. TIY~. 
ro ve aktonı tam olmlSI 
zım .. eldiğl .ı:ıbl anlayaı:ı " 
anlatan bir rrji örden b_,,ıt 
ı:östermr~i bcklrnebllir. ~ 
llibarla, onumuzdekl 1111 

simde Şehir Tıyatrolırı'f,: 
zın dram H' komt>ıU kısıııı_. 
nnın kapılan halka ıçtlll..
zaman, piveslrrin sahneye: 
n•ılu u bakımından meJllll 
kaJıınğımıı yenlllkle,rle. ~ 
hatla bu yol<la ~ epyenl • 
ruhla karşılaşacağımız ~~ ... 
kında umidlrniı ku'"'"'..,.. 
miş bulunmaktadır. 'fif~ 
rolarımııın ba ına müdlir,. 
!arak getırllml5 olan or~ 
Hantrrlio~lu'nun da bU 
dP.i;isikliği yolunda reJ~ 
elinden grlen yardımı~ 
ı; mrmr i 'e onunla iş ııl' 
ğl etmesi ümldlmlı.i bil• 
tün arttırmaktadır. CI 

Sad.,., t; SA\/ 
ON KELiME1'1,E r 

t:la tırma bakanı fit• 
bulun telefon derdi blJJI' 
dildi diyor ... 

Telefonlar ne ıfü or':'l;-ı, 
T4Tı.f~ 

O. P. Milletv akillerirti" 

dünkü toplantııı ııı' 
Bir mUddetlenberi ~ ~ 

muhtelıf ) erlerınde halk ıktt': 
mas eden Demokrat Pırtı ~ 
bul Mıllrtvekıllerınden bır ~ 
dun sabah Tepeba ında 
Meclı ı üyeleri ve Partı B• 
larının da i tıraki ile bır t~, 
tı }apmı !ardır. D P. J1l 
kıllerı bu toplantıda, hal~ 
tl'ma~ları c•na ında edınd 
ehır derUcrı hakkındı 

lıleclı:;ı uyelerı ıle ı;oru ııı 
dır. ~ 

~ 

- A .. Kurt sız mi ınız?. rıı~ 
reden ı;ıktınıt':' ı• 

- Evet benım Geldırn il aJ 
Ray kapı~ı açtı ve koşar .ı 

odasına kactı. Sırtında g ıa 
b r ba-ma sabahlık \'ardı. ,, 
de ı Urıp gıyınecektı. odad 

Buna mcmleketlmlzın birçok 
ycrlcrınde biz de ı:ahit olmak· 
ta) ıı. .Makınele en çlftçılcr ba· 
zan i hayvanlarının 'hepsini 
elden çıkaramamakta \e hele 
ha '>an \a atalarını bir turlll 
t fıye edememektcdırler. Bu 
da gayrt tahıl olarak bu mev
zua ) atırılacak ermayenin 1U 
zumundan fazla olmasına se· 
bep olmaktadır. 
Bu tun 'arlığı 100,000 llrl 
Tutan bir 1 ldme 16 bin 
J,lra değerinde makine 
Kun etı kullanabıllr 

'e sukun du~du. 5:. ı ı:!f 
Ertesi gunu çıkıp tekrar iş u 

arı) acaktı. Fakat belki de sa· 
baha kadar meçhul bir tarik· YAZAN~ FANN., NUllST ÇEVİREN<:, REZZAN A.E. 

Kurt'a e·lendi· fi' 

L "'N - Ştmdı ~eliyorum. Afil ıııl )'A Mı. ~ok aştım. Nereden çıktı 
boyle? 

Tatlı ve sakin 
bir uyku 1 

1 

·ADAi"iN.EBI 
'----------'! 

Burada şunu da buyuk bir 
ehcmmı) etle tebarüz ettir· 

mek 1 tcrız kı muayyen tıp b r 
traktor 'e ekipmanları ancak 
mu an en miktar araıide çalı 1 ı 
rılınca en çok ekonomık olmak 
tadır 
Eğer traktoriln çalıştırıldı· 

• 1 .. 1 •• 

-
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ten kendıslne yardım gclebi· 
lırdi. 

Bankaya telefon edip isim 
vermcdC'n Walter'ın ne zaman 
doneceğını ormatı dıi ündü. 
TC'lcfon makınr ıne ba it olan 
teller \'a ıta ıle ilmıt verici 
bir habere ula mık mumkUn 
du. Fakat buna da ce arct e
demedı. l'muml bır telefon 
merkezınden dahi et e Wal 
ter'ın ı mınl zikrcdrrken bırl 
ınnın duymak H' üphelenmıtk 
ihtımali olabıllrdı. Evdl'n eder 
e herhan i bır ckılde hUvıye 

tının bellı olabilme inden ~ork 
tu. Waltcr'ın menetmiş oldu 
ğu hır C')I yapm klan tekindi. 
llalbukı a' det tarı hini otren 
mek Ray ıçın ne bil~ tik bır 
teselli olabılırclı. 

Büyük mağazalann bırı3'\ne 
satıcı olarak gırmeği dti unu 
yordu. Vaktlle babasının ma· 
taıa ındı iken çok usta ve be 
cerıkli bır satıcı idi. Bu 1 1 bu 
yük bir mağaıada muvaffakl 
yetle başarabllece ine emindi 
Fakat ak ı ıbi a~u toı; a'1 bil 

tuıf iş Alemi içın olu bir mev· 
sim sayılırdı. Dtf:ıl yenıden 
işçi almak e kilere izın \eri
l arlardı BU) ük bir otelde ka· 
&adar olmak da cazip bir işdı. 
~·akal boyle bir l e ı:lrebılmek 
içın nUfuı.lu bir kim enın ta\ 
sıyesl l~zımdı. Ray'ı da Wal. 
trr'den ba ka kimse tavsıye 
edemezdi ki. Hıç kimseyi ta 
nımıyordu. Buna rağmen Wal
dorf Astasi oteline başvurdu. 
Fakat ka ad ara ihtı) açları ol 
madığını soyledıler. 

Otelın geniş ve çok lilks o
lan holünden eçerken koltuk· 
!arın btrındc oturan bır adam 
hemen yerındcn fırladı. Ray'a 
yaklaştı \C çok nazık bir ta· 
vırla ~u sözleri söyledi: 

- Affeder inız. Sızlnle ge 
çen ay Şo\alveler balosunda 
tanı~lıktı değıl mı? 

Bu söı beğenilen bir kadın 
la ahbaplık kurmak içın vesile 
added len klA ık sotlerden bi· 

47 
ıf~ı ıdi. Adam se\ ımli ve ter· 
bıyelı gôri.ınüyordu. Ray 
pekala onunla konuşmağı ka 
bul edebılırdi. Llkin her ne· 
dense gayet sert ve nametli 
bır tavırla •hayır, yanılıyorsu· 
nuz• dedi ve oradan uzakla$11-
Neden bö)le hareket etmişti? 
Eskıden yaptığı gibi bir erkek 
arkadaşla yemek yeyip bıraı 
eğlenmekte ne kotüluk olabı· 
lırdı? Ray'ın içinde olmüş bir 
taraf 'ardı. Artık e ki şevk 'c 
neşeden e er kalmamıştı. E' li 
bır kadın olmamakla beraber 
kendi lnı manen bağlı adclcdi· 
~ordu. Bır yabancı rrkcklc }e 
mek ) eyıp eğlrnmetı şımdıki 
ruh Mıletıle çok klHU ve im 
kansız bir şey buluyordu. H l 
buki bi bır yemek yemeğe 
ne kadar da ihtiyacı vardı. Bu 
nu d ı Unerek a~z.ının ı;uvu ak 
tı. Fakat ~·ine de oradan u
zaklaştı. 

Saat üçe doğru eve dondu-

ğti zaman karnı çok açtı. Son 
dolarını tram\•au binmek iı;ın 
bozdurmuştu. Uç güne kadar 
ev ahıbı kıra bedelın almağa 
gelecektı Doların lı tunden 
k lan para ıle bır parça ek 
mekle ucuk atın aldı. Sıcak 
ve ha\a ıı :ıpart;;nanda kendı 
ba ına bunları yemeğe ba la 
dı. Evde ıki tıç un ıdnre ede 
b•kcek kad r kalıntı vardır. 
Bırkaç hı kUı, yarım kutu sUt, 
b r ka§ık kahve \C o "'Ünu ~ e 
.} ıp bltırE"nırdı ı sucukla ek 
meklC'n hır pa ça kHlaraktı Pi 
şırılecck kıdar çok kail\ e i 
l oktu amma bır tutam kah\C 
l I agzına alınca içmı kadar 
ke) lf alıvordu. insan boyle 
mecburi bır açlı~a ıs ıı bır a 
dada kaldığı takdırde kati ana 
bilir. 1'"akat lanıbasında yıye 
relc 'e ıcPl'E'lc dolu m;fualar 
bulunur a \C ln~an bunların 
cinundrn hpr un geçin de a
lamaı-a açlık iki mi li hi~ e-

dılır. Bu kadar bolluk içinde 
l o!Guzluk duymak çok guçtu. 
Rayın evındekı e yalar elınde 
oldukça hıç bir nman açlık· 
lan olml' dı Fakat brı kım 
selcr tçın mal caıım yonga ı· 
d r. Ray da bunlard n h r .}dl. 
E tndekı e a}ı atmağa \C a 
elden çıkarmağa gonlu razı O· 
lamı) ordu. 

Glttıkçe içinde öfke \ e hıd· 
det kııbarı~ordu. Artık bekle 
mek tahammtil derece ini a·· 
mıştı. Bır rafın ml'rınde du 
ran bır gumU~ kupayı bir kft· 
ğıda ararak rehine ôtürmeğe 
hazırlanırken yepyenı ''e bek 
lenmedık bır \ azıyetle karşı· 
!aştı. 

Kapının zlh şiddetle çalın 
dı. Ray mutat lhtıyatı el-
den bırakmıyarak kapıyı ) a 
\a "a araladı ve baktı. Merdı 
\enin los olan sahanlığında 
gözlukli.ı Aşina bır çehre ile 
kar ılaştı Birden haykırdı: .............................................................................................................. 

XXYI ,t_ 
Kurt şı manlamış hafifçe ıılli 

b k salmı tı. Fakat eslcı ~ 
hıç degı memı tı. Sankı bı ı" 
Jet ttımırhane ınden yenı • 
lıyormu~ gıbiydı. Yalnız tırn 
Jarı o zamankı gıbı kırll d«,ı 
dı. Elbı e ı de hrr nekadar 11,. 
ter'ınkl kadar ili dıkılm•1 tel" 
ğıl r dC'; yıne de u ta bır 
zı elındC'n çıktı ı beli ı) d!· Jı 

nay bo azına tıkanan ~ 
kırıkları zor zaptf!debı!dı. J\

11 mı afır dr ıl adetA bızır 
yeti mi lı. ttl 

Üç &rnedenbcrı Cincin• ıd' 
den a)Tılmış Detrolt'de yer 
mı~tl. t' 

- Dotup bilyilduğumuı d 
hırdr kalabılmek ıçın e11111 Jll1 
geldı i kadar u raştım. ~ 
Cıncınnatı'yı nekadar sevdıl,,. 
bilir ınıı. Fakat ora ı bır 
nayı şrhrı değıl, fabrıka 
rulamaz, halbukı Detroit b: ... 
b .ka. Ben bir otomobıl p 
rıkası he abına çalı ıyoruıtı tJ,fi' 
mUes esenın ısmı de Ford ) 

<Devamı vır 
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Z)1Şp~ J~ 
~ 1 

ispanya ile 1~--·-
Cörüşmeler 
Yazan· E T 

Yugoslavya'ya yardıma 

karar verildi 
~ " . . 

k Anıcrika He ispanya 
' ara ında son a) tar zar- * JJirlcşik J\ m<'rlka, 1nı;il· 
~ 8~llhinı l;oruşmcler 3 apıh· tere 'c rransa '\'ugos-
~" gorü meler Amerikan la\)a)n yardım ctmeğc 
~~ komutanı ı\miral karar \ermiştir. 
~/ ın ı r:ınko'yu T.i,>arctl * ıo kouda killi in hc-

Birleşik Amerika, lngiltere ve Fransa arasında 
verilen karara göre yardım anlaşması gelecek 

hafta içinde imza edilecek 
.l.1111dolu .l ıa ıın 

tcı dıı ~ıııı tı. Frank o , e Aml· ;) eti ile So\ yctıcr arnstn· 
1!( kan a \;uhf'tlnden, bu \'llzl· da de\Dm cd<'n göriış-

• ı tnda 1 ııan,> a'nın me\· mrlcrin çetin olduğu bll· 
k n hl dirilmckt<'dlr. 
'ilaııl ' r taıırruı 'ukuunda 
td ... "lııııı nasıl hareket cdrce· * Birleşmiş Jilletler uçak· 

Bclgrat 24 - Bclgrat radyosuna atfen buradan bildirıldi· 
finc ~öre 952 • 953 yılı içinde Yugoslavyaya yapılacak yardım 
hakkında Birlcşık Amerika, İngıltcre \'e Fransa arasında bir 
anlaşmaya \'arılmıştır. 

t ...., b h tarı kUl<'Y Korcy~ lkl 
tın ;ı etmi~lerdi. .rakat )Üz on ton bomba atını•· 

Belgrat radyo u bu mc\Zuda Yugoslav resmi haberler a· 
jansının bir haberini yayın lam ıştır'. 

\"ugosla\yadaki lngiliı !ktısadi heyrtinin başkanı anlaşma 
tasarısını hazırlamaktadır ve anlaşmanın gelecek harta içinde 
ımıalana<'ai:ı sanılmaktadır. 

lıı. e tne\'ıuu glı.li tutulntUli· v 
tır. 

ı. "ııı~lk * \'unanlstanın Ru'fya ile 
~o t a ile lspan~a ara ın· mal mübadele edeceği 
~'3-a arıhtrnberl mü1,ııkerrler bildiriliyor. Hir \' ııgo~lav a~krri hev~tl Atinaya ııtılrcrk 

"'? bun ttliğj blllnmrkle bera· ---·--------.; 
~ S llıC\7.udıı malômat pek ı 
~· 

11 
on ıanınnlardn bazı gazete 

tl adle thııtı \illiyeti lılr par· 
~ lıp nlatınaktıdır. Nf'w York' 

Kuze.y Kore'ye 

Ati na 24 (ANKA) -- 4 eyi ı'ılrle Atin ayı bir Yugosla\' as· 
keri heyeti ziyaret edecektir. Heyet, Yunan a~keri komutanları 
ılc mii1.akerclcrde bulunacaktır. Yugoslav askeri heyeti 3 ge· 
neral ve dördU koloncl rütbesınde 7 a~ker1 zattan miitesekkildır. 

'lt ~~'olra çıkan Jliario de 
1 hPı:f 0r.k gazrtrsi görü mele· 

b Cfı ırf sulhu korumak 

. 
lkiyüz on ton 
Bomba atıldı r •nla maya \annak oldu· 

t~{aıı)or 'C Clhor ki: i\"a· 
• 01ııı ~ey lsııanl a'nın Jrnn et. Andolu .ı la1U1 

Mıs1r' ın batı . 
ile münasebeti 
Düzeliyor ~tr,~ını temin etmektir. l\lii· Tokvo, 24 - Uzak Doğu hava 

'-ıt 
01 

'l'tle hu nokta hııhls mel· kuvwtlrri genel karargfthından Amelııtıd Prm 
~au or. Bir taarııı1a kar ı blldlrildllUne göre, 24 (B. 29) Kahire 24 - Mısır ile Batılı 
~na kin rn kuH etli nokta· listün uçarkale dün gece Yıılu devletler ikinci dünya harbinden 
hıı.tıı biri 1~,10n a'dır. lspan· nehrinin bir bucuk kilometre gil beri ilk defa olarak bu~Un bir 
tıtdıııı:eJhııinin tıa~kn olması neyinde bulunan Sunpundong"da anlaşmaya yaklaşmı5 bulunmak-
lııdı \'inanı değildir. l\"a ıl ki ki mühim bir hrdcfc hücum et- tadırlar. 

~llıııPkt U~o la,ya'ya ~arıtım c· mişlcrdir. Kahire basını umumiyet iti-
~ tdır.,, Ayrıca Prongyang bölı:cslndc barilc bu fikri desteklemektedir, 

.\rrfb:drit'de çıkıııı )arıre ı.ni bulunan bir in e merkezi de lllilt Filhakika son günler zarfında 
'1- ttr CaıetesJ de mbzalcr.rclc· trfık uçakları tarafından bomba. gazeteler gerek buradan, gerek· 
et lıt'ıe\an tnrundan memnunl· lanmıştır. se Londra ve Washington muha. 
._,ti~ an rdhor, ,livor ki: 8 • Her iki düşman hedefine diln birlerinden aldıkları haberler 
~·~· n uınumi dklrında 1 . gece 210 ton bomba atılmış. üzerınde ısrarla durmakta ve liU 

1 h kar ı tam drğl mc \ar lır. hususları ileri siirmektcdirlcr: 

1111:an\anın clırmml\'etl an· lsrailde şiddetli sıcaklar 1 , İngiltere Slheyli bi:ılı;e-
~ ı.~· bu hukumr.tr karr• Ja- sindeki askerlerini ı:cri çekmeye 

~;ı:-eket etmek bir tarafa hüküm sürüyor şimdi haı.ırdır; 
t ~ b ı lır. nu , azl) et dün\ a Tela' iv, 24 ( A A ) - Şiddet- 2 , l\tısır orta doğu savun· 
~I biakınıınılan memnunluk li bır sıcnk dah~ası iki günden- ması hakkındaki bir anlaşma 1· 
bı r ıır, dir beri bütün ı~r;ıill kasıp kavur- çin müzakerelere ı:irmeyi arzu 

~ ft.~.r 1 ııan.>.ol surfrlrrl de maktadır. etmektedir. Bu takdirde Mısır 
,
1 

1 nıte uzı ~ 1171~ orlıır. Is· 10 •sencdcnbcrl ilk dcfn kay. ortadoğu devletlerinin lideri 

Yunanistan 
Rusya ile mal 

·Mübadele edecek 
.ı naülu .ı/aMO 

Atina 24 - Ru~ıar tarafından 
Yunan tüccarlarından satın alı· 
nan tiltiinlerl muayene etmek 
Uzcre iki Rus eksperinin Ati· 
naya ııcldif:I ,l!azctcler tarafın 
rlan bildirilmektedir. 

Ruslar tarafından yapılan ilk 
nıUbayaa iki bin tonu bulmakta· 
dır. Külliyetli miktarda yeni 
tlitiin scvklyatiylc birlikte Rus
)'aya mey,·a satılması da mev· 
uıubahstır. Buna mukabil de 
Ru ) adnn odun \'e kere~te, dl· 
klş makinesi ve Rus kuma~ları 
ilhal edıleccktir. 

-0-

Ankarada yeni su tesisleri 

yapıldı. Belediye garajı-

nın da temeli atıldı 

Ankara Kimya . 
işçileri Sendikası 
Kongresi toplandı 

. uıuıuı Jluho~lfltıtlzd•ft 

Ankara, 24 - Makine kimya 
endustrisl İşçi Sendikasının kon· 
gresi bugiln yapılmıştır. Kongre
de birçok işçıler konu~ustur. 
Bilhassa uçak \ e motör fabrika· 
larında iş Ucretlrrinin azlığın
dan, sıhhi tcsıslcrın noksanlığın· 
dan şıkA,}et cımisler, Kurum c;e. 
nrl mUdıirü Celal Emre'yi ten· 
kıt etmlşlcrdır . 

Çalışma Bakanı Nuri Özsan 
Srndıka kurma ıcşebbüslerinin 
geçen yıllarda bir vatan ihane· 
ti addedildiğini hatırlattıktan 
sonra yeni iktidar iş başına selir 
gelmez i~çi alryhıne olan hü· 
kllmlerin kaldırıldığını \'e sendı
kalıırın kurulduğunu, bir asır· 
rtanherl bu yolda yiiriimüş mem
leketlerde bile işçi d:\\'asının 
hrnüı idral şeklı> ulasamadığını 

fakat iktidarın karşılıklı anla· 
yıs ha\•ası itinde daha blrtok ye. 
ııl ihtiyaçları tahakkuk ettirece
ğini hı h etmişlerdir. Bakan 
bundan sonra 8-10 bin iş yerin· 
de çalışan 56 bin işçi hakkında • 
da bugilnlerde İ8 Kanununun 
tatbık edıleceğini söylemiştir. 

Almanyada Komünist 

Partisi binasının camları 

kırıldı 

Bonn 24 (T.H.A.) - Meçhul 
bazı eahıslar gece yarısı Bonn 
şehrindeki komilnlsı partisi mer 
kezinin pencere \'C kapılarını kı
rarak binaya girmişler ,.e birtok 
evrakı nlıp götürmüşlerdir . 

Bu arada binada mevcut bu. 
lunan biıtUn mobilyalar da tah· 
rip edilmiştir. 

Derhal tahkikata baelıyan po. 
Us hAdiseye milliyetçi bazı gizli 
Alman teşekküllerinin sebebiyet 
Yerdiklerini te bit etmistir. 

.-o-
Bağdatta iısilor grev 

yaph 

h.:lıı h J'aıetrlcrfnln mıı'kalcle· dedilrn bu sıcak dah:ası netice- ~eklinde bu .savunma tcşkiliılına 
;'"'eıı,tıU ;ı~ı ıı:udur: ı~pnn ·a sınd<' harıırrt vasati olarak 40 de iştirak edecektir; 
tt ı 

01 
d r, fakat daha ıla kU\·· rec-ryi bulmuştur. 3 , Dirlcşik Amerika \'e İngil-

lııar~alıdır. nunıın için yrni Bu mlıthlş sıcaklardan dolayı tere ~ıı,ıra iktiııadl ve askeri 
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a l~hiı edilmrll askrri iki kı~i olmllş \'e 44 ki§I sokak· ~ardımlarda bulunmayı istemek· 

Bağdat 24 • (AJ>.) - Yayın· 
lanan resmi bir tebliğde bu haf. 

Ankara 24 (A.A.) - Ankara ta içinde vukua gelen grevlerde 
bclcdJ:Jcsi sular ıdaresi umum bırçok i çınin yaralandıkları bil 
ıııUdurlüğU ta.rafından 150 bin 
liraya yaptırılan ve tamamen dırilmi~tir. 

~Ptda ar taınnmlnnmalıdır. A\'· lardıı ha) ılnııştır. lcdırler. 
"fı, 1!ı ~arktan bir fıııımız nı· Kuraklık netıce~lnde İsra ilde. Bo} le t>lmakla beraber rcs-

·~~ r a hp:ııı\a mudnfaa ha. ki mrmb:ılıır kunıdııl!u için au mi ÇC\Telcr ve batı dC\·Iclleri 
it ~ıı rnrnrant trmln ede· sıkıntısı çckılmcktedir. diplomatık mahfılleri Mısır ga-

l!ı ~tu1un ınla~ıh1ı~1nı , c ~ zctcJerınin bu iyimsevcrlıgıni bi· 
il b~:· kat?1 !''iki ııl.ıka~ız]ı. lngiliz generali raı mutereddit kaflillamaktadır-

~ır kl du manhgın bir tara !ar. 
ıı~. lldıJhnı mrmnıınlukla f M M "'ld.. ller iki taraf da Mısırın Batı 

~l ~u.z. knan\a ısulhtı \e A\'. 1 ac unn o l' ile olan mtinasebetlerinin eski)e 
• ~ 1 .. denh etini konımak tein Au<>r-•..tııl Pru• nazaran 51mdi daha aı gerl:İn ol· 
' "l' d ·r ı duğunu kabul etmrktcdir. Th· 

"'llırı. u~rn l azı r~ 1 3 er ne Eaı;t Grinstead (in "ılterl'), 
h ıo.ı:ı h d ., kat iki taraf arasında bir anlaş-

• ıııı a11r ır.o 24 - Birınci Dllnya 'Harbinde ' ııe~r· t .. · 1 1 maya \'armanın uzun süreceği 
lı: na · l\0ru~mr rrı " İnı;ıliz kU\ \'etlerinin Çanakkale-. at'i ti 1 1 \'e bu yolda daha birçok maniler. 

oıııı 11r '"<' er rlıle ed ı. den çekilml'~ını temin edt'n Ge. 
~~'ıı , aınakta brrahl'!', Jsrıan · neral Georııe F. l\lac Munn bu- le karşılaşılacağı da hatırdan çı· 
•ı L arıv t' karılmamaktadır. d ~ e •nde mııhlın ile~!- gün blmilctilr. • Old ~ Kral İkinci Fuad'a ilk e ı\.h, u ıın.•ı ıtö~tcrme'klf'· Gt'neral Mac Munn 83 '.·acında 
lı aı h h k" 1 ~ illmaılname \ erilıll 

bı ~ ... \ı 11 ıınırt n de mli· idi. İn"ıliı imparatorlu"'unun bir r "••nzı ı " ı.; Kahirr 24 - '(A.P.) - Resmen 
• lr ıınr~ nde rol alacağı çok bölgelrrinde hizmet etmis 

rııı.,ı t dl bildırildiğine "Öre Kahircdeki 
q c r. olan General kı~ metli bir ko- • #\f,..., mutandı. Holanda orta elçisi bugün, ilze· 

.. , .... ., d rlndr ıMı~ır \'e Sudan kralı Fu· Ya a motosiklet General l\tc l\lunn muhtelif as 
y kcri bahislerdr yazılmıs 40 ki· ad II'ye• ibaresi yazılı itimatna. 

b Cltı;larında kaza tabın murllıfıdir. mesini başbakan \•e dışi lcri ba-
'ı.tı,.~ kanı Ali Mahir'e takdim etmiş-
~ ı 24 cA A.> _ Bugun Kamboç'ta iki kf bile tır. 

tt h ında scpetlı mo· d ld lngiltere • Fransa atletizm 
ı\t tr ara ında )apılmakta arasın a çarpıim o u 

'l'iırk fşçılcrının eseri olan fillt· Verilen nıalCımata gore hafta 
re kompartımanı ve elektrik i· arasında Basra dakı lıman i§Çİ· 
darc~i tar:ıfından hipodromun ö leri kurban ba)ramında kendıle
nUndc yeni )aptırılacak olan 0 • rıne ucrct \'erılmıyecegı içın 
tobüs garajının temel atma to grev )apmışlardır. 
renı bıı;;ün yapılmıştır. Bu tO· Grev yapan i çiler limandaki 
renrte hclcdıl e ba~kanı Atıf nen bazı elcktrık \'e su tesıslerıni 
dcırlıoğlu, şehrımizdc bulunan tahnp etmt>k ı tryınce polıs bun. 
mllletvckıllcri, bclcdı~ c m"cli 1 lara ate5 açmak mecburiyetinde 
'ii liyelcri, il genel mcrliı; iıyc- ~ kalmı§tır. Greun hUA de\am et· 
lcri, \llfll et ve belediye ılrri ı:r· tığı ve Baua lımanının üç gun
lcnlcri ve srçkia bir da\ elli küt., dcnbcri elcktrık~iz \C su .. usz 
le ı haz.ır bulunmuştur. kaldıl;lı bildırılmektedir. 

A 11l~a1·11' dıı 

/ 

~ f an~a ııamplyonluk yarış Saiı~on. 24 (AA) - Buı:Un ha müsabakaları 
~ ,Ucl hır kaza olınustur. ber alındığına gore. bundan bir Patis 24 (A.P.) - nugiin bu , 
oto rauc ıtınckte olan kaç giln t-ncl olrluğu gibi dun rada Colombes l!tad)omunda )a 
~ b 1klct çarpışını tar 'e de Kambocun TonJecab golü pılan lngilterc - Fransa atıc-

ı r a~lları)lc yolun kenarın. mannda bırbjrine hasım iki tizm müsabakalarını İngiltere 
•ra 

111 
llltş bulunan seylreıle- kabılc arasında kanlı bir çarpış. 120 puvanla kazanmıştır. 

i ~ ~ a &Urtiklcnmlclerdır. uıa olmustur. 1Fransız atletleri ancak 
• anııı: derhal olmuş, 17 kisi Pnom P<'nh'in 80 kilometre el ptı\'an kazanahilmlşlcrdir. 

~!o ıı ıkı hr. mnlinde KAın Kompon Gl·hnanı: Geçen yapılım karşılıışmalarda 
ınrı ı:'ltckıl<'r de bu kaza I civarında avlanan balıkçılar sa da 1ngilterc Fransayı 89 n karsı 

c Yaralanmışlardır. hilde 80 ceset bulmuşlardır. 110 puvnnla mağl(ıp etmişti. 

----------------------------------
!,ÜTUNLAR tZl~m~guro@~ 
~~~I !STANBUL sokuldum. Hemen )il:ıde yrt- onra, Türkiye için, bclk'i iki 
~ \ .......___ mısının ikınci gidısı imiş. Ho hiikiımet merkezi düşünmek 

!ı lfçl'Bh ET le bir tanesini ı;ostcrdiler, lftıım. Kıslık Ankara, yazlık 
liitı' Palk d k. fıkrasında Kon~anın bir kö)ünden ge- İstanbul ... Mısır hükı'.lmetinin 

·ı' dı)or: un u lı)ormuş. böyle hır usul~i vardır. Kışın 
~ a 'arıbuı v 11 M 1 T' - Bunu da tamamlanam Kııhire. yazın Jskcnderiye .•. 

''ııı lltızcı b 1 51lbtl arc~a d' 1
• dordllncu defa hacı oluyorum, Duglınkü gibi )alnız Bakan- ı 

"J 
1 

• l tanb~lua m e .')
0
e dıyordu. lar istanbula gelerek, bUlün 

'1-ııı bhı Yrrle ı" i go:et &or f. Diırt defa hac! .. :r;n az ik1 daireler Ankarada kalmasına 
l~r. 1 bu albü~ n ~ 1~ oı;ra • bin beşer ) Uz liradan on bin göre hu çifte sistem ftteda ils· 
te trı.\ laJt ca ld el 0 urmuş. lıra' Halbuki sırtındakileri gör tünlilk arzeder .. 
\'e nı 'ı-r, hı:')~ t~ .er, b'mcrmer seydınız, yilrcklerin.ı tıpkı on- HÜRRiYET 

\'a den1 ın ar 
1
1 

1 
ına ar... tar gibı paralanırdı. Köyilnll 

QJa nı ozun k 11 ar. g1Jrmrdim ama, eminim ki, o. ----
tı, tla, rıhtım ~ası, ge~ek~n- na da bakar bakmaz, içiniz kan ·BİZDE ÇOCUK 

t 1 eaı.,.Btları .O)Una ey e- atla)acaktır! VEFİYAT!· 

• 
lııın J\nKarana, una.n ı•aıııs otelinin iist katında yangın cıkmıı. 
nktindc yeti~en Hralyenin mlidnhnlesllr. hnstırılmıştır. R<'slm, 
ltrııi)c gruınınun yangını önlr.mlye çalı tıgı sırndıı çckllmi tir. 

Dün tzmlre 1200 kl5idrn ibard bir turist karilesl gelmiştir. Turistler l\lerHm Ananın meıarlle, 
Efes harabelerini ziyaret ettik ten \ "e hacı olduktan ı;onra ak ısam üstu limandan ayrılnuflat• 
dır. El esten dönüate bir olobiıs kazası olmus n Fransız rahibe terinden biri yaralanmııtır. 1."11· 

karık! rest mde turistlerden bir grup gör iilmektedir. 

Ankarada 30 e\'l soyan lıilçilk kafadarlar, ~akayı ele ''ermle lerdlr. Yukarıkl resimde yıka· 
lan an ,.e en bii) uğıi 1 '7 yasında olan 4 hırsız çoruk gôrulme.ktedlr. 

Son yapılan tetkikler göstermiştir ki ana dilini ko· 
nuşan herkes aynı usulle haraket etmek şartile 
her hangi yabancı dili de serbestçe öğrenebilir. Bu 
basit aynı usul, tıpkı anadilde olduğu gibi, yabancı 
ibareleri de tekrar tekrar dinlemekten ibarettir. Bu 
suretle haraket ederek biraz da sebatla yabancı dilin 
ağzımıza olgun bir meyva gibi düştüğünü lıayret ve 
memnuniyetle görmek işten bile değildir. 

\ 
1 

' ,ı• il 
1
. )~ • ,,,.. Fakat bu tekrarlama işini can-

i ıl ' 1 lı insana yaptırmak çok güç 
i hatta muhal olduğundan gra· 
t mofon plaklarından istifade yolu 

_ , 1 '1 

bulunmuş ve böylece Linguafon 
metodu vücuda getirilerek isti
fadenize arzolunmuştur. Ayda 
15 lira gibi basit bir taksit şar
tile alacağınız metod hakkında 

\\'' H,. esaslı bilgi edinmek için kuponu 

I 

. .. ...,ııw '"' doldurup göndermenizi~ 
ederiz. 

··------------------- --1 LINGUAPON ENSTITOSO • ISTANaUL 1 
1 İsim ve adres : 1 
1 Yabancı dil : 1 

·-----------------------J HOS MEMO · Mektuplarınızı daima taahhütlü yollayınız J J erılıp ~aı'e ~cldırmcle· E\Ct, •\lcdan hürriyeti•! Sedat "ima' i dun'kil ba5 ~·a 
lı t,nı oknı an acı nam·

1 
anladık ama. bizim 'icdanla· d bl d k" k r· t 

~ il beı 1 a~n utanmışt.r. rımızdakı hurri• et, hep SuQdl zısın ıı. ı e ı çocu 'r ı ·a ı. 
a ) l'Yızdır Yapmaya J nın çokluğuna temas ederek 

r.., rtırınaya t. d Arabi tan hesabına mı çalı~a- dbor ki: 
~ ti • u anma ı ımız cak" 

Ilı v ııııj 1 ° tcrmC') e ı;ıkılınz! · • •Bu memlekette iş ba~ına g 
~ ~ bıını llek dıkkat cdilı:Jor YENi SABAH çen huk(ımellcrin bu bUy(ik 
lı Ilı aras Ptn, e kiden iki bay. rakam karşısında ilk hlzmctlr-
t ~htJa 11 ında niktıh kıvılmnzdı ÇİFTE lll~KÜ!\IET ri çocuk bakımı dt\vası olmn-

aıııa sonra nikAbtan geı:· l\U:RKf;zi lıdır. Çocuğuna yaşama im· 
~111tla )~ bAri iki ba)ram ara. kt\nı \'<'""emiyen bir memlc-
a ~ kıı.utdun büıtın kaılıları- Yeni Sabahın dünkil hı& ya. ket b!hliğtinrlen cihette çok 
t ' h ~ rrck yabancı alma. zısı, huk{lmet mensuplarının şry ~kliyemez. Çoeıık da\'ası 
b 'lı 1\ ena olnııyacnk sanı- bazı ı.aruretler dnlayıslyle ıık bizim için en ba la gelen dA· 
t ~ tııı~ıı~ kafıtc, sacı sakalı ık hıanbula gt'lmelerlnl mm· udır. Yavrularımm öldürme-
)&.~ eıdd arı§mıs. şah arlı po -ıuu bahs edbor \'e eö.>le nl- den büyiltmcnln çaresine ha. 
"llların en korkunç o hacı ha)ete crl.)or: kalım ve lcabedl'rse milli bir 
a tltkuı1 gö tererek el file- .ıster Halk Partili olsun, Is· sefrrberlik halinde harekete 
~ ıne~e ne hakkımız ter Demokrat Partili hattlı geçelim. Çocuk sen eti, blitiln 

rte11 belki l'ıhllet ve Ko3lu Partili.. dUn)'a milletlerinin ilzerine en 
lld~ g:n Yolcu Salonunun Senenın beş altı ayı boyle İs ilsttin ihtimamlarla titrediği 
• ' Unlardan bir grupa tanbulda geçırılecek olduktan bır servettir.• 

------------------------------------~---------------

MFM()'Nv.1,1 ıwAl~e YEM~ y/y.f.. 
Me"":INE -'<'IZ'41V ""liJ.IAtçA,ç-/&"AAt 
fi~NÇ ç()Ni.f' Pos TAN6 YG COltle. 
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Dun )apıl:ın Cochet - l'clro\it maçından bir gül'ünüs. 

Enternasyonal· tenis 
müsabakaları 

Dün yapılan karşı laşmalar zevkli geçti. Fransız Cochet, 
Yugoslav Petroviç'i 016 - 316 -613 - 614 - 613 yendi. 

Enterna )Onal Tenis Şampi
l ona ı 3 uncu gun müsabakala
rına dun de Tenis - Eskrim 
Doğcılık KuHiba kortlarında 
de\'llm roıldi. 

Gunün pazar olma ı do1a~ı
siylc, kalabalık denılcbılccek 
bir seyirci kıitlcsi önilnde )a· 
pılan müsabakalar çok giızcl 
'e ZC\ kli oldu. Bılha sa gUniın 
en mühim miısagakıısı olan 
). ugosla\)3 - Fran a takım 
kar ılaşması scyircilrri heye
candan hc)'ccana surüklcdi. 

Bu karşıl:ışmanın ılk müsa
baka ında Pctro\tç (Yugo la11· 
) n) ıle Cochct (I<'ransa) karşı
laştılar. Ellı>t mUtcca\ iı :yaş. 
la bulunan Cochet karşısında 
grnç Pctro\iç ilk ikı sette fe\· 
kaludc muvaffak bir oyun tut
turarak etleı ı 6/0, 6/3 aldı 'e 
butUn tahmınlerı alt ust etli.(;. 
çiıncu sete de a)'nı encrJi \e 
evkle ba~la) an Petroviç ılk an 

!arda 3/1 one fırladı. Fakat bu 
nndan itıbarcn, tenıs lileminın 
tanınmış siması Coehct'nin ha
la hır \arlık olduğunu bütun 
se)ircıler ıbret \e takdirle sey 
rctmc~e başladıl:ır. Cochct bıl 

hassa çok güzel kruvazeler \C 

fıley c çıkı~larla sanları ı;:ci· 
türmeye başladı 'e seli 6/3 
aldı. Aynı mukemmel tempo 
'c taktıklc 4 Uncil seti ele 6/4 
alınca, m:ıç re, kalAde heyecan
lı bır şekil aldı. 

Son setin ilk iki sayı ını Pet 
rovıç alınca, herkesle yeni bir 
«acaba?ıı u)andı. İhtiyar kur· 
dun yoruldugu zannediliyordu. 
Fakat üst ü le 4 sayı kazanın
ca bu tahminin yanlış oldugu 
derhal anlasıldı. Son anlarda 
fevkaliide rahat Ye emin bır 
stille oynayan Cochet. genç 'c 
kuvvetli r:ıkibi Petroviçtcn a
deta kopararak aldı. Son selin 
skoru 6/3 dür. 

lkinci tek mü ab:ıkada Rcmy 
(Fransa) ile Pallada (Yugos
lav) kar;>ılaştılar. ilk seti Yu. 
go lav 6/4 aldı. 

Fakat mrıtcakıp setlerde, bil 
hassa tabanca gibi p:ıtlayan ser 
\isleriyle ~tıhret yapan Fran. 
ız tcnisçr, üst iısle üç seti 

6/4, 6/4, 6/2 kazanarak, takı· 
mını 2-0 galip duruma gelir· 
dı. 

Son mü abaka neticeyi değiş 
tırmiyeeekti. Bun:ı r:ıgmen 3 
set iızerlnd~ :> apıldı ve iyi bi
rer çi.f t oyuncusu olan Petro· 
\iÇ - Pallad:ı (Yugoslav) ta· 
kımı, Rcmy - Cochct (Fran
sıı) takımını 6/0, 6/2 yenme~ e 
mu"affak oldular. Bu suretle 
takım bırinciliğini, Yugo lavya. . 

~ ı 2/ 1 ~enen Fransa kaz.andı 
'e kupa merasimle kcndılerı
ııe ''cnldı. 

Gunün dıscr musabakaların
da. 
Wılliam - Kelık Holmesı 6/3 
6/1. 

Blandel - Erol Bolcli 6/2, 
6/1. 

Nazmi Baı i - Rczakisi 6/4, 
6/0. 

Ager - Uğur Sc\ indik'i 
6/3, 6/1. 

J:'ancutt - Fehmi Kııılı 6/4, 
6/2 yendiler. 

Bugünku m çların pro~amı 
O) ledır: 

Saat 14.30 da: 
Behbut Cc\anşfr - Krls Un 

cı. 

Wıllıams - Celasin J,uy. 
Suı..an Gürel - Stalios. 
Saat 15.15 de: 
Bn. Zehdcn - lln. Cochet. 
Bn. B. l\lusluoğlu - :Cn. Va 

sılıu. 

Nazmi Bari - Blondel. 
Saat 16.00 da: 
Bn. Crnadak - Bn. İiakat 

.l\Icrgen. 
Bn. Kcımıne - Iln . .Gbniıl 

Erk. 
Slockcnberg - Enı:fn Balaı:;. 
Saat 17.00 de: 
C.Bn. Crnadat, PctrO\iç) -

<Bn. Vasıliu, Stalios). 
(Bn. Zehden, Nazmi Barı)

(Bn. Ülker, S. Nemli). 
J\g<!r - Rcmy. 

Konkuripikleri 
düıı sona erıli 

A)azağ:ı Su\ari Okulunda bir 
knç gUndenbcrı yapılmakla o
lan mu abakalara dun de de
vam edılmis 'e netleclenmiş
tır: 

Birinci )'aı·ışma sivillere m:ıh 
sustu. Bes müsabık iştirak et
ti. Ilirınciliği Frcdi, ApaJ a. 
dındaki :ıtıyle ikincıliği Hakkı 
Erkıner Şemşek adındaki atıy
Ie knz:ındıl:ır 

İkinci müsabak:ıya 10 mil
sabık iştirak etti. Bu müsaba. 
ka 1952 yılına kadar hiç miı
sabakaya girmemiş ) erli 'e 
yabancı kan her ırktan genç 
atlarla bühin binicilere açıktı. 
Yüzbaşı Selim Çakır Ufuk is
mindeki atiyle bırinci, Üsteğ
men Suleyman Yenilmez Yıl
dız adındaki atıyle ikinci, üs
teğmen Hüseyin Uyanık Altun 
adındaki atıyle üçünciı olmuş

lardır. 
Üçüncü müsab:ıkaya 30 at 

katıldı. Teğmen Metin Boke 
Güzel ismindeki atıyle birinci, 
Teğmen Münür Kısakürek Yal
çın adındaki atıylc ikinci yine 
Teğmen Metin Boke Alço adın 
daki atıyle iıçüncu olmuşlar
dır. 

Dördüncü müsabaka: Yüzba-
ı Ce~det Tumer Tckgoz adın

d:ıki atıyle birinci, Yüzbaşı Bed 
ri Böke Bahadır adındaki atıy
le ikinci, Ylizbası Ekrem Bır
görcn Başak ile üçüncii olmuş
lardır. 

Besinci müsabaka: Du mUsa
baka) a Yeni Sabah Gazetesi 
bir kupa koymustu. Günün en 
önemli yarışı olan bu nıilsaba
ka:ı; ı, Yüzb:ısı Salih Koç Siy:ıp ..... 

I' 

adındaki aU:ı;le birinci. Yüzba. 
şı Selim Çakır Tunca adındaki 
aliyle ikinci, Üsteğmen Alpars 
fan Güneş adındaki aliyle il
çüncil olarak kaz:ınmışlardır. 

Bu surelle Suvari Okulu yaıı 
konkuripikleri ve ordu atı şanı 
pıyonası mu\affakıyetlc neti
celenmiş "e büyük bir halk kiit 
lesi tarafından heyecanla takıp 
edilmiştir. 

-o--

Dün yapılan 

Basketbol 
Maçlan 

Dun gece Kadıkoy Spor sa
hasında yapılan basketbol maç 
larında asağıdaki neticeler a
Iınmıstır: 

Saat 20.30 da, Kadıköy Spor 
(B.) - Fenerb:ıhçıı Yıldız (A) 
~a 25-18 galip. 

Saat 21.30 da l\lılli Takım 
namzetleri - Kadıköy Spor 
(A) a 46-38 galip gelmistir. 

Bu karsılasmada takımlar liU 
şekıldc çıkmıstır.: 

l\lilli Takım namzetleri: 

l'ıikı.el (Kaptan), Turan, GÜ 
ııey, Haşim, N'ejat, Sönmez, 
Altan, Yalçın Obaya, Agop, 
Garu, Erleın. 

Kadıköy Spor takımı: 
Göksin <Kaptan), Ka)a, Öz. 
c:ın, Ahmet, TuArul, Etba, 
Ko to, Hüseyin. 

.!l. a~ 
19 Ma) ıs Staıı) omuntlakl eskı im klubu salonunda dün ping • ııong ampi) on:ısına ba lanmı§· 

ıır. Re im ~ampiyona~a .katılan porcuları gös termektedlr. 

•••9al aı..wA 
Edebiyatçınm kaderi : 2 

Edebiyat eğilimi 
Yozcın: OKTAY AKBAL 

B u kaderin az da olsa değisti- Doğrusu bu geri ha\·a içinde, 
rilmesi o kadar zor, içinden bu kayıtsızlık içinde sanat, 

çıkılmaz bir lieY de değıl Sade- edebiyat alanında çal~mak, im.l 
cc birazcık iyi niyet, azıcık sa- etmek boşuna değil midir? Ger
nat ı:ovgisi l eter. ilk yapılacak çekten bir edebly:ıtımıı: bugüne 
işlerden biri memlekette ede- kadar niye kurulamamış diye dil 
biyat zevkinin, anlayışının yük- şilnürk'en, gc~ek aydınımız ot. 
seltilmesi yolunda çalısmaklır. mayışını başlıca sebep olarak 
Bu, edebiyat hayatımızda bü~·ük gösterebiliriz. Sanat, edebiyat 
bir devrimin başlangıcı ol:ıc:ıktıı·. zc\·ki, anlayı51 olmayan bir dok
Birinci şart, okullarımızdaki c. tor. bir mühendis, bir avukat ha. 
deblyat derı.lcrinin yeni bir is- y:ıtta yarım bir aydın, hatlA ya
tikamelc lÖncltilmesi.. Edebiyat rım bir insan sayılır. O kişi, 
derslerini bir çeşıt fosillerle uğ. kendi mesleğinde bile bil) ilk ha· 
raşma faaliyeti olmaktan kur- şarı gösteremez. Hangimiz tanı
tararak ö[lrencılere edebiyatın, dığımız doktor, mühendis gibi 
gerçek edebiyatın ne olduğunu kişilerin evlerinde sekiz on sa
anlatmak, değerli eserler okuta- nat, edebiyat eseri bulunan bir 
rak edebiyat zevkini, anlayısını kitaplık görmü§üzdiır'! 
\'Crmek: yapılacak işlerin başın- o· ğ' Ed b' t h 
da geli•·or. Bizde edebı'yat öğ- il ece ım liU: e ıya aya-

J tınının daha verimli bir se. 
relimi )etişen nesillere ne ede- \iye)·e ulaşm:ısı için ilk yapıla
biyat zevki, ne anlayışı \erebil- cak iş Ui orta okuldan başlans
miştir. Hatta aı;ık söyliyeyim e- rak sıkı bir edebiyat eğiitminin 
debiyata meraklı olanların. oku tatbik edilmesidir. Edebiyat ders 
m:ıyı sevenlerin bile 2c\klcrini lerini bugünkü ölü halinden kur 
bozmuş. onları edebiyat düşmn- tararak, öğrencinin zevk duy.ı
nı haline getirmiştir. Hepimiz c:ığı, edebiyatın gerçek büyüklil
öğrenclliğimizdcn biliriz. lisede ğünü anlıyacağı bir hale getlr
okunan edebiyat derslerinde in- mektir. Eski tozlu dergi sayf:ı
san edebiyata bir sevgi duyamaz. ıarında k:ılmış §ahsıyellere ve e
ancak bir nefret, bir tiksinti serlerine edebiyat kitaplarında 
hisseder. Bütün edebiyat kitap- ayrılan sayfaları azaltmak sırası 
larımız edebiyatı sevdiren eser- gelmiştir. Dllnya edebiyatının en 
ler olmaktan çok, eski yaz:ırl:t- seçme cserlori dilimize çevril
rımızın, şairlcrimizın hayatlarını miş ve çevrilmekle. Her ders 
anlatan garıp 5cy]erdir. Du yOz. yılında bu kitaplardan sekiz on 
den lise öğretimini bitiren, hatta tanesini okuyan bir öğrencide 
üniversite mezunu gençlerimizin gc~ek edebiyatın ne olduğu hak 
bil.} ilk çoğunluğu bugün •edebi- kında bir fikiı' doğacak, yıldnn 
yal· dc:rinee lamamiylc )anlış yıla bu fikir daha da gellşccek
şeyler anlıyorlar. Çcuemizc dik- tir. Orta okulun biirncı sınıfın. 
kat edersek, aydın s:ıyılması gc- dan lise son sınıfına kadar bır 
rckecck kişilerin edebiyat dün- iiğrenci her yıl on klftsik eser o
yamızdan ne kadar uzak olduk- kusa, lise tahsilıni bitirdi~i 1.a
lannı görürüz. Doktor, mUhendis, man hiç değilse yetmiş batı kıl· 
yüksek memur gibi aydınlarımız siğini tanımış olacaktır. Ben bu 
arasında ka~·ı; yılda bir iki ede- ~·etmiş eserin o genç insanın İ· 

bi eser okumak arzusunu dıı- çinde büyük bir devrim )arata
yar? Kaçt:ı kaçı bugünkü ede- cağına, onu ha:r ata bambaska bir 
biynllmızın 5öhretlerini bılır? nıh ve anlayış sahibi olar:ık ~c
Bırakalım bunları hangi aydın, tiştireceginc inanıyorum. 
Türkçe bozuklukları olm:ıd:ın Bu genç adam edebba· 
clö'rt satırlık hır :yazı ) ıJZSbilir? tın ne olduğunu. bir şiir ve 
Yedi lepe Dergısinin son sa:r ısın- hikaye okumakla kişiliğine ka-

l 
da -Oir mektup yayınlandı. Bir ıandıracağı şeylerin değcrıni, 
lı c mezununun mektubu. İnsan anlayabileeektır. Bu çeşit ay
okuıken utanç duyuyor. Biiltiu dınlarımızın sayısı ne kadar ço
edebıyat oğretiıninin bozuklul':ıı- ğahrsa Tiirk edebiyat lıayatı da 
mı gorür gıbl oluyor. F'osillerlc o deı ece gehşir, edebiyatçının 
uğraşma) ı hede( tutan edebi~:ıt alnındaki ~ aa da degışmeyc yilz 
öğretimi memleketiınızi bu çc it tutar .• 
aydınlarla doldurdu, dolduruyor .. pakat ... fı;in bir de fakalı var. 

Bu edebiyat eğıtimıni vere
N urullah Ataç'ın bir l azısını cek olan edebiyat öğrctmenleri

lıatırlıyorum. Diyordu ki, yük ni de dnha önce bir edebiyat e-
ek okullarımız var, gençlerimiz ğitimindcn g9çirmek gerekmiye. 1 

bunları bitiri)or, Avnıpaya, A- tek mi? Ö)le edcbiy:ıt öğretmen 
merikaya da gidiyor, orad:ıki o- lerimız var ki, çocukta uyan:ın 
kulları da bitiriyor, yurda donrı- edebiyat sevgisini bnltalnmak i
;}'Orlar. Ama gene de Avrupa o- ~;in bilmeden elinden geleni yap
kullannda birlıkte okudukları maktadır .Bu ~·eşit edebiyat öğ
yabancı gençler gibi A\nıpalı bi- retmenleri bugünkü edebiyat dlln 
rer insan olamıyorlar. Bir cl\:. yamııın gelişmemesinin başlıca 
sikliklcri var. Bir ~anları boyu- sebepleridir. Bir Orhan Velinin, 
na aksıyor. Tam a)dın diyemi. bir Ffiııl Hüsnünün, bir Sait Fa
yoruz onlara. Ataç buna sebep ik'in adını duymamış nice nice 
olarak bizim aydınlarımızın, o- edebiyat öğretmenleri var .. Adı
kur yazarlarımızın edebiyat c- nı duysa bile tek bir eserini oku. 
ğitiminden geçmemelerini göste mayanlar buyük bir sayı lutar. 
riyordu. Gerçekten de böyle de- Neyse ki. gcnr; etleblyat öğret-

i ğıl mi? Bu çeşit Unh'ersitclcr menlerimiz de yetişmeye başlı
bitirmis ayrınlarımn edebiyatı, yorlar. Bütün umudumuz onlar
sanatı bir vakit öldürme işi, da. Yarınki Türk edebiyatı o 
sanatçıyı da boş gezenin kalfa- aydın öğretmenlerin anlayışları
Sl sayı)orlar. Edebly:ıtçıya acır nın e eri olacak. Türk edebiyat
gibi bakıyorlar, hayatını ziyan çısı da belki onların sayesinde 
etmiş adam olamamııı bir insan bu değismez alın yazısından kur-
diye.. tutacak .. 

Şarlo'ııuıı yeni filıni 
Şarlomın çevirdiği «Limelighb 

adlı yeni Iilm tamamlan
mıştır. Şarlo filmi 200 kadar si· 
nema artistine ve senaryocuya 
göstermiştir. Artist gelenleri 
kendisi karşılamış, film h:ıkkın· 
da baı.ı iz:ıhat vermiştir. Gazete
ler Şarlonuıt o ak~am, ilk filmi
ni çevirmiş ı;:enç bir &:ın'atkfır 
kadar sinirli olduğunu ) azıyor· 
lar. 

Fılm çok beğenilmiş ''e sunu 
gelince çok alkıS}anmıştır. l:'il
mi sc)Tedcnlerin hepsi artisti 
tebrik etmişlerdir. Şarlo tebrik· 
lere teşekkür ederek demiştir 
ki: ıBu akşam çok heyecanlı i· 
dim, vereceğiniz hUkmO sabır
sızlıkla bekliyordum. Takdiı'lerı
niz beni çok mütehassis etti 
Film halka eyluldc gösterilecek
tir.» 

Grela Garbonun senaryocusu 
Silva Viertel'de filmi seyreden· 
!erin ara ında idi. Tanınmış sc
n,aryocu fılmi çok beğendiğim 
söylemiş ~e demiştir kl: cFilm 
de sık &ık pek güzel komik sah
neler olm:ısına rağmen dram ko
nusu Şarlonun diğer filmlerin
den fazladır. Mamaafih «Lume
lighbın en az ıŞehrin Işıkları• 
filmi kadar rağbet görccef!inc 
eminim. 

1''ilm son derece insanidir. bu 
.sebeple halk tarafından çok bc
l!enilecektir. Şarlo'nun ihtiyar
ladığını, artık halkı gUldüreme
diğini ve seyircilerin salond:ın 
çıkmağa başladıklarını gördüğü 
zamanki hali fc, kaliıdcdir. Ar
tist odasına geldiği zaman ayna· 
ya bakıyor, ne kadar çöktüğiinli 

)aylıkla guldUrüyor, heyecanlan
dırıyor, hattA ağlatıyor. 

Bu filmdeki bazı konuşmalar, 
bilhassa soytarının kanında ne· 
den artistlik kabiliyeti olduğunu 
anlatan sahne k!Asik mahiyetini 
alac:ıktır. Filmdeki kadın artist 
Claire Bloom çok muvaffak <>l· 
mnktadır.ıo 

Ağaç kesme 
Yüzünden cinayet 

A ıtıaro A.Jıınn 

Sivas, 24 - İlimizin Yıldız.. 
elı'nelbaglı Kan köyünde Şeyho 
admda bir şahıs oğlu ile yeğe· 
nini yanıııa alarak 3 araba ile 
Ormana ağaç kesmek üzere git· 
nıişlerdir. Üç arabayı odunla 
yükledikten sonra Feyyaz ismin
de bir delikanlı ile iki çobana 
rastlamışlar,Fayyaz'ın vniçin yas 
ağaçları ke iyorsunuz? Ayıptır• 
demesine içerliyen Şcybo, lilfc· 
ğini ateşleyerek hemen Feyyaz'ı 
vurmuştur. Diğer iki çobanın ar
kasından da üç el ates etmiş c 
de çobanlar kaçmaya muvaffak 
olmuşlardıl'. Katil Şcyho, yaka· 
lanamamıştır. 

Parasım yankesiciye 
kaptıran kadın 

Tarsustan mi.safir olarak lieh
rimize gelen Emine isminde lıir 
kadın, Kapahçarşıda alış verlş 
ederken 960 lirasını yankesici· 
lel'e tarptırmı~tır. 

~-~~~-~--~------------~,------·-~-~~-~~~·gdrü)or_ Artbt h~kı a)nı k~ 
Emineyi çarpan l ankesicl po 

lls tarafından aranmaktadır. 

-
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2J Nisana doğrll 
Anzavurun tedibine göndermiş olduğumuz Ethem Je.Y 
milli müfrezelerinin harekôtm ı çok yakmdan takip ed!
yordum. Ethem Beyden aldığım bir telgrafda tedibıll 

muvaffak old uğu bildiriliyordu. 
1 naca~· 

tüı ırı müzaherettc bU u Bııııl" 
Jarını vaad etmişlerdi. 1 ıı.ı
nn arasında Şeyh sunussııııJll' 
retleri de vardı. ŞeYh1311rsad• harbi umumidenberi 

nursaılaki 
Vaıiyet 

176 -

17 nisan ak~amı Lefkedcn 
ikamet ediyordu. . 0rı111r. 

Ulemadan sunu isliY ış~ 
İstanbul fiilen düşU:anbl• iı.t 
altında idi. Esir padı~a e (f 
kfımetinin Kuvayl Mıilb' kati· 
onun erkAnı aleyhinde ç~"'1'" 
ınıs oldukları ma!Oın f~c.JI 
rın muta olup oıı:nı~ 
hakkında bir hükilı:Jt v 1 ısııt. 
&inden ib:ıretU. Alaca~, 1Jd 
neşir ve tamim ede~eğlı:Jt y,rl' 
hüküm bizim çok ışıınııe 
yacaktı. . 1151ııd' Yarın, belediye . bı~~ 
yapıl:ın ve bır baylı .-• ..Aee" 
geçen toplantıdan ba~ 

dönmüş, o geceyi Bilecikte 
geçirdikten sonra sabahın er· 
ken saatlerinde hareket etmiş
tik. 19 nisan akşamı Bm·saya 
gelmiştik. Bursalılar bizi teza· 
hüratla karşılamışlardı. Jsimlz 
çok acele idi. istikbalimize ge· 
lenlcrle uzun uzadıya görüşe
memiş, kendilerine teşekkiirlc
rimi söylemekle iktifa etmiş· 
llm. Evvela fırka merkezine 
giderek y:ıpılacak müstacel 
işleri yolun:ı koymağı, sonra 
da biraz istirahat etrneği dil· 
şünmilştüm. Vali \'eklll ve kıı· 
m:ından arkadaşım miralay Sa 
mi Bey ve maiyetlerimlzle be· 
raber karargilha gitmiştik. 

Karargahta birçok kıymetli 
zabit arkadaşlarla tanışmak fır 
satını bulmuştum. Bu arkadaş
ların himmet ve gayretlerini 
lıurada da takdirle yad etmeği 
bir vazife bılirim. Eğer bu ar
kadaşlar olmasa idi, belki de 
lG nisandan itibaren Bursa şeh 
ri dışarıdan Anz:ırnnın tchdi· 
di, içeriden de hazırlanan is
y:ııı ve yağmanın tesiri ile bir 
harabeye dönebilirdi. Bereket 
\ersin, harice karşı Beşcvler 
vaktinde tutulmuş, hatırlanmış 
olan isyan harekeli de Çekirge 
nin altında ufak Uç köprünün 
tutulması ile önlenml~ti. ikin
ci alayın Uçüncü taburundan 
kaçarak isyana iştiriık ve yar
d ıın etmek istiycceklcrin bu 
üç köprüden şehre girmesine 
m:ini olunmuştu. Harekete ge
çen divanı harplerin tahkikatı 
neticesinde miisebbiplerin ekse 
ıı 1 ele geçirilmiş, haklarında 
en agır cezalar tatbik edilmek 
suretıle sUki'ınııt iade olunmuş 
tu 

ğim. "1 ) 
2Ç ncı fırka kumandanı mirafb ______ ~ 

.Bekir Sami Bey 1 ~ıliıiiiiliiimlliım••-...,] 

Propagandacıların ekserisi· 
nin En telicens Servisten para 
alan sahte sarıklılar olduğu 
meydana çıkmıştı. 

Anza\ urun 
1'cdibl 

A khisar üzerinden Balıkc· 
sirin şimalinde Anzavurun 

tedibine gonderilmiş olan F.t
hcm Bey milli müfrezelerinin 
lıarekfıtını yakınclan takip edi· 
yordum. Bileclkten itibaren Et 

hem Beyin mUfrezclerinin te
dip hareketlerinde muvaffak 
olmağa başladıktan muvaffak 
almı~tım. Ilursa)'a muvasalat 
ettiğim zaman tedibin son saf
haya girdiği nnlasılmışlı. Bu· 
nunla beraber Bursa, Anza\'l~ 
run tehdidinden hala korku· 
yordu. 19120 nisan gecesini ol
dukça tclftş içinde geçirmişti. 

20 nisanda EUıem Beyden 
gelen bir telgrafla. tedip ha· 
reketlnin tamamile muvaffak 
olduğu, Anz:ıvurun 19 nisan 
gOnü yaralı olarak bir \'apura 
binip kaçtığı, isyan mıntakası· 
nın yer yer temizlenmesJnc 
başlandığı bildiriliyordu. Bu 
haber üzerine Bursalıların si· 
nirlerl de yalı§mıştı. 

Bursada yaptığımız 
Temaslar 

M uklctlir 'o me bur tılema· 
dan miırekkcp bir heye· 

tin 21/22 nisan gecesi Bursa 
belediye binasının büyük ve 
tarihi salonunda toplanmasını 
kararlaştırmıştık. Bu maksatla 
21 nisanda miralay Bekir Sami 
Bey arkadaşımla beraher bir 
çok tanınmış zevatı ve tılema· 
) ı ziyaret clmiıı, Milli Illüca· 
dele hakkındald görüşlerimiz!, 
İstanbıılun durumunu deliller
le orta) a koymuı:, bize yardım 
etmeleri ricasında bulunmuş· 
tuk .• l\IUracaat ettiğimiz zeva
tın ekııeriyetl davamızın esa· 
sını anlamışlar '\C bize her 

Yeni neıriyat 

TÜRK SOSYAL GÜVE~ 
DERGİSİ 
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K. DERİROGLU'nun l3 ıaıa!Jflo , 
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nın Dauıınarkada ıosYal '111'° ~ ~ 
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gııfll 
tıkan kanonları, Dıkanlar 1, 
rarlarını bunların I'ransıı • ~ 
lerlal, yina ~ıl ı:u..eıılık ;.,.-: 
Ue Uırlll mllleUerarası .-e ~l 'fi 
lerı lhtln ederek cı~Ul'· 
ederiz. 

f aruk eğlenirorl 
balıcesinde 

.:> 
Oturduğu otelin asnıa 

bir suare tertip ediyor 

~eri bugünkü partileri ve bunların tahO~' 
kuk ettirilmeyen programlarmı tenkid ediyorlot 

K apri adasının en lUk& otel-
lerinden birinde yerleş. 

miş olan eski kral Faruk .sı
kılmağa başlamış. Bu küçük a· 
dada hcrgiln aynı tarzda geçen 
günler eski kr:ılın çok canını 
sıkıyor, Faruk kendine eğlence 
ıırayorınus. 

Geçen hafta Faruk hır par
ça nezleli imiş; bu yüzden de
nize girememlıı. Halbuki eski 
kraliçe Neriman ve Faruğun 
kızları hcrgün gidip uzun müd· 
del plAjda kalıyor, deniz, Sil· 
neş banyosu yapıyormuslnr. o. 
telde yalnız kalan Faruk can 
sıkıntısını gidermek için çare
ler düşünmüş, otel mildürile 
görilsmüş, nihayet şuna karar 
vermiştir: Otelin damındaki 
asma bahçede bir suare terti
lar. Partilerin harekete geçerek 
mında geniş bir terasa ve bu· 
rasını asma bahçe halıne ko· 
yan tarhlar, saksılar vardır. 
Burası Fanığ:ı tahsis edilmiş. 
ti, dıger müşteriler aşağıd:ıki 
terasa çıkıyorlardı. Faruk bir 
akşam için herkesin buraya 
gelmesini ve parlak bir eğlen. 
ce tertip edilmesini mu\•afık 
bulmuştır. Burada dans edile· 
cek, 5arkılar söylenecek, ha· 
\'ai fişcnkleri atılacaktır.> 

Faruk geniş terasın blr kö· 
şcsinde bir kumar masası bu· 
lunma~ını de istemiş, fakat o
tel idaresi buna razı olmamış. 
tır. Binaenaleyh sadece dans 
edilecek. eğlenilecektir. 

Suare fikrini Faruk ileri 
sürmüş olmakla beraber o ak· 
şanım masrafın:ı iştirak etmi· 
ycccktir. Biletleri otel idaresi 
satacak, Faruk bed:ıva ol:ırak 
eğlencede bulunacaktır. 

İtalyan gazeteleri Faruğun 
idarcll h:ırekct ettiğini, otel 
masrafından mühim tenzilat 
yaptırdığını yazılorlar. Eski 
kralın bununla parası olmadı
ğını anl:ıtmak istediği, fakat 
kimsenin buna inanmadığı 
yine aynı gazeteler tarafından 
yaıılmakladır. 

Mısırda \'aziyct: 
Diğer taraftan Mısır gazete-

leri Mısırda p:ırUlerin 
vaziyetini tetkik ederek uzun 
makaleler nesrediyorl:ır. El 
Ahbar gazetesi bu münasebet· 
le diyor ki: 

• Programları hemen hemen 
aynı olduğun:ı göre muhtelif 
partilere ne lüzum var? Müf· 
rit sağ cenahı temsil eden 
l\IUslllman Karrle~cr ve sol ee
nahın sonu olan Sosyalist Par
tilerini bir tarafa bır:ıkırs:ık 
diğer siyasi p:ırtilerin ayrı ve 
vAzıh hedefleri yoktur. Yalnız 
partilr.rin liderleri ve mensup
ları dcği~mektedir. 

Vek:ıyi bize gösterdi ki Mı
sır siyasi partileri hakiki va· 
?.ifelcrinin ne olduğunu anla· 
mamışlardır. Esasen program· 
ları bu partilerdeki cehaletin 
ne dereceye vard ığırıı göster. 
rnektedir. rartiler. demokratik 

memleketlerin misalini 
nünde tutarak vaziyeU al 
edecek ve vek:ıyiin ışığı ,ı 
programlarını hazırlaY•t 
misyonlar teşkil elınel 
Halbuki böyle birşeY yaP 
lar. 

Partilerin harekete 
programlarının ehem ıcd 
,.e buna riayet etmek 111 
tiğini anlamaları :ıarrı• 
miştir. Partiler prograeıJ. 
dikkatle gözden geçfrJll cJ 
vaadlerdcn kaçarak el~ 
h:ıl için yol gösterıt1 
zınıdır.» 

Diğer taraftan El ~ 
gazetesi: .. Liderlere ~ 
~r· başlığı ile yaıd•~ 
lede başbakan Ali 
halkın hiıkinı olduıtıı ıs'' 
daki beyanatından bab 
tilerin programlarını 
geçiriyor diyor ki: ,,-

• Partiler için ~·aP3 
şey \'9rdır: Halkın a~ 
hürmet etmek... çab~c 
tulan \'e yerine gctıt ~ 
vaadlcrden, hedefe varı 
tarafa atılah progra \'# 
vazgeçmelidir. Millet 
ne kadar inanılacağını 
anlamı.:tır. afi 

Partilerin progra!'11 
1 

kardeşler gibi blrbırlJI 
zer. Bu programlar ı.c•ııct 
millet itimatsızlığını b 
tir. Jlepsınin prograJT11 e 
duktan sonra ıo partlY 
zum var?• 
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1 olsa tadı gerek! 
~ fftriltüden çok cını yannı11. SeniıllJill de ı«
.. rllttl kıctır, belki gürültüden fitla can ııkıcı olduJu
~ .. ıta ne kadar çılıısınız bunu klımeye kabul ettl
~ua En çok ıılkAyet rad o \"e ıramofonlardandır. 
-.. IOnuna kadar açmak, durmadın gramofon çalmak, 
ıı.,. 1111 JUlı birbiri arkası sırı birkaç defi tekrar etmek 
lı~ tahammül edilir ıey deiildlr. Bu btiyuk ınıısulı
~lır bııkılamıı rahatlıı etmemekle mtilıell~f oldu. 

•1111 ddıUnmliyorlar? .• 
......_ ... Gıziantep'den N. Dtmlr im.usile bir me:ktu' ıldıın. 
~ ıorültll pıttrdıdın 1(1 ıcı ıiklyet ediliyor, denill,= •Vaktinde çılan rıd~o seılerlne, musikisine çokt1n 
11 llllk.ı Benim ıilıiyetim ondın ziyade ıramofondındır. Bı. 
tere lr sabahtan aJı:cama kadar nkıtlı \"llntsıı gunde 10 
~ ~bar tekrir çabıuyor. Bunlan dlıtleıneJe mecbur ols: gıcatındı lilcık ı;u lçmele benıer. Bunlirı çalmanın 
"- 'bir umanı yok mudııt'! Yoksa bir :uman tbln edl-

eı Ilı!~ 

!AttJuıra'tfa &lr 11aralama 

~ol ınahallesinde, mektep ustası caddesindeki ederlmlzln 
' 0rtasında bir bf'rber duk.kAnı vardır. Mu5terl gelince 
~ıı. l ltamofon çalmağa baslar. o musterl gidip baıkası 't aynı plik tekrar edilir. Bir de oparlorlerl nrdır. Bu
' 111lk e\lerlmlıln içinde imi& gibi oluyor. Nımn kıl
lıhı~ kllt'an okumak kabil olmadığı ribl uykuya henilı ya. 
--..ıı olan çocuklar da eyanıyorlır.• 

Dfin Ankarada, KAıım Adalı adında biri, kendisinden ayrı yaııyın kansı l\IÜ\'cddet Gokpınar'ı 
cadde ortasında tabanca Ile altı )l'rinden wrarık ağır ıekllde yaralamıştır. Kur~nlardan biri 
kadının kalbinin yanından gt'çmlştlr. l"aralı hastaneye kaldırılmııtır. Suçlu yakalanmıştır. Yn· 

~..,...>.ılı okuyucumuz ılklyetinde yerden gole kadar haklıdır. 
~ lık,nceyi geçen ııene &ahsen çektillm için pek iyi blıt. 
~•: llergfye yakın oturdulumdın her(ÜD en u onbeı yirmi 

karık! resimde Kfııım Adalı ile, hastaneye kaldırılan Müveddet göriılmektedlr. 

lltknııyor ı;eşmi siyah fen·ade 
llr\ı krkıauu dinlemeğe mecbur oluyordum. Neticede bu ıiiul 

'r'ta ka11ı adetl dusman kesildim. 
~ litkly,mlzde güzel bir söz: vardır: Bal olsa tadı gerek .. Biç 
t._ >1 •ııltatımıl etmemek, hele bııkahnnı rahıtsu etmek

~khılllek. hepimiz için vaıUedlr. 
Enis Tahsin Til 

~-----------------------
~ 'tll yon la r c a dolarlık 
htrol · yolsuzlnin 

~l a ( Ba51 1 incide) 
,;,_~ atışları f(ın kendi ar• 
:~ llıil •nlaşmak üzere 7 bO· 
~r lett,raraaı petrol ıirke· 
~ ıaııı~ılı\Iı menfaatler birli
~ ~ııı Verdıklerl bir meka· 
~ "'41>Qr rınuııardır. 

ı r1c:• btlirtlldıJine göre 
ıtla tlerın karşılıklı olarak 

~!{ rı kııntratlatdı fiyat ve 
~:ıııa1 llıettıeıeri hakkında a· 
~ lroıı,r~ddedllen ., e Orta doğu 

ı.lııt rnltıf tıtmımen kontrola 
~~lıht, ~ddeler vardır. 
t tııııı: ası açıklanın raporun 

du llda ôrtadoğu petrolle· 
. ~;unıundan bahsedılmelı 

it »!tı-0 bölUmde Ortadoludı 
ı..: ~tul litketterlnln ne tekıl· 
~-t' k lduklıtrı, na!ıl gelJştlk· 
b."'ilı ::di aralarındaki anlaş. 

itte sıı hazırladıkları bil· 
,rrub auyıe izah edılmekte 
~i ahiste şu şirketlerin 

~ •le 2 tkedilmektedir: 
"a t 0Petroıeum Co, The 

~_flet/I Co, Basrah and Mo
,,11101eum Co, Bahrl'ın 
~ Oıı C Co, Arablan • Ame
~ lirle o. 
~ ~e 6Uerin Hissedarları va 
,~lar~an btiyUk kumpanya· 

·~~114 ır: 
~ia,a;d 011 Company of Ca· 
~ "Ya~ue-ıcas Oil Company. So· 
~ıt.rd tiın Oıl Company tnc., 
\'-~: 'l'ıı ıl Company of New 
~' Co e Royal Dutoh - Shell 
\"'Dt11y • Anglo • franlın Oil 

""- "e Gulf Oıl Corpora· 

\~da b 
"'."111 h ' u şırketler arasın· 
~ltkı troı müba~aa ve ııatıı 

~ toııırllda Yapılmış olan çe· 
: ldn atıardan bahsedılmek 

~._ ,' denilmektedir: 
~ ~ t \elllıımalar sa~ esinde S lı er Basra körfezlerinde· 
~ l l>et~en ılınan petrollerin 
~1ler1~1 Piyasa ,.e fiyatla 
.._"i ıı le e tutın şirketlore 
~ •ra1 ttıln edilmiştir.• 
~ S~rıda AngJo • İranian ~lr· 
~ ~, ~ard Oıl of New Jer
~ 6reı bony Vacuum ile yap· 
f.:t~n lr anlaşmada bu iki 
\~ 3Qo ~rkeune 20 yıl müd· 
~~lroıuooo Yari! Km\alt 'e 

' . vermeyi taahhtit 

~~"•ıb lr il ı anıa~aların muay-
t~troı bolgesinın bUtün 

~~tı \· 1ızun yıllar için bir S: llıllıkrı satıcı arasında kal· 
!it t.._ ~ıı •ıı ın ettıği bıldırllmek· 

~
~ 'vaııı~ reue şirketler arasın

llıeıeı ı '"e devamlı bir men· 
lııı:.. r"~lıı ~5i ortaya çıkmakta· 
~1)•tıırı tnanda bu anlaşma. 
~ '11e lut da muayyen bir 

Holanda ortaklı~ıdır. Raporda 
bundan sonra petrol istibsalltını 
Tekel sistemi şeklinde elinde tu
tan devletlrrden bahsedılmekte 
\ e buna misal olarak Ru~~ a z k
redilmektedır. Rusya, kendi top. 
raklarında çıkan petrolü kontrol 
ettikten başka, Arnavutluk, A· 
vusturya. Çekoslo\'ak~a. Maca
ristan, Romanya, Polıon) a ve 
Sakalln'deki petrolleri de kon· 
trol altında bulundurmaktadır. 

Raporda kaydedlldlğine göre 
l949'da bu ıırketler dUnya pet
rol lhtiyaçlannın yüzde 61'ini 
kontrol edıyor ve dUnya petrol 

Ruslar aynı şeyleri 
tekrar ediyorlar 

lsUbsalAtının takrıben yüzde J.ı•oNtıtl Pr-

IH ünü ellerinden geçirivorlırdı. Bertin 24 - Müttefıklere Rus 1 Fransa bütçesi hemen hemen 
Yine 1949 yılı ıstati!tllderine ya tarafından dun vcrllt?n ve Al tamamen Amerikan dolar yar

gare bu 7 lrket Amt.>rika dısı manyanın btrleştirılmesine ma· I dımları sa~esınde tanzim edil
petrol istatıhsalatının yüzde 82' tuf olan son Sovyet notası , Al· mektedir. Amerika siyaset adam 
sini o yıl ellerinde bulundurmuş manyanın Balı devletlerıle i§blr ları Franm hükumeti nezdinde 
!ardır. Amerika dahilindeki f!. Uği l apmasına muhalif olan sos başarılı bir şekiJde çalıstıkları 
tih5a1Atın ise, ytizde 34'unUn yalist partisi başkanı Kurt Schu takdirde Fransanın A\TUPa sa
bu şırketlerin kontrolu altında macher'in ölümünden sonra, nınma an!A~masını tasdik ede. 
olduğu açıklanmaktadır. Meksi- Bonn cumhuriyeti halk efkiırı a. ccğine muhakkak nazarile bakıl
ka, Birleşik Amerika \"C Rusya rasında hlı; bir tesir icra etme· maktadır. 
petrolleri istisna edilecrk olursa mişUr. 
bu yedi şirket l949 ) ılındı bll· Ruslar bu son notalarında da 
ttin dünva ham petrol miktarı· llllD danberi tekrar etlikleri pro 
nın )ilzde 92'sinl kontrollıırı at- pagandalarını bir kere daha tek 
tında bulundurmuşlardır. rar etmişlerdir. So\'yet Rusya 

Petrol nakliye işlerine gtlln- diırt büyükforin toplanarak Al· 
ce, hüvilk petrol gemllt'rinln üç. man barış anlaşmasını hazırla· 
te ikisi bu yedi şirketin elinde malarını, tek bir Alman hükıl· 
bulunmaktadır. melinin te kilini ve seçimler ya 

Pipeline ismi \"erilen petrol pılmasını ileri sürmektedir. 
nakliye boru tesi~kri de Ame- Notada dört büyüklerin ekim 
rika dışında olmak üzere hemen de toplanması üzerinde ısrarla 
hemen tamamen bu yedi şirketin durulmaktadır. Ancak notada, 
malıdır. Yine Amerlkada\.ilcr ha Almanyada ı;erbcst scı;lmler ya 
riç olmak Ozere buna yapılması pılıp yapılmıyacağını tetkik i~n 
tıısarlanıtn petrol nakliye bortl!U bu memlekete bir tahkik komiıı 
şebekeleri de dahildir. ~onunun sok~lmasından en _son 

Rapor bundan ı;onra bu muaz- olarak ve müphem bir şckılde 
um şirketlerin bhı ga:,ıelcrle bah edilmektedir. 
muhtt'lif ml'mleketlerde ne şe- Geçen harta içinde ölen Dr. 
kilde irili ufaklı şubelere \l' 11 • Kurt Sc?umachcr'~n Sosyalist 
1anshklara taksim edllmlt oldu partisi fiyelerl müteveffa baş· 
ğunu izah etmektedir. BUtim bu kanlar!nın prensiplerine _tam 
şubeler kendi aralarında muay. mAnasıle riayet edcccklerlnı ve 
yrn alanlarda isblrliğl yapmakta Alman barış anlaşmasının tas· 
dırlar. dikinin ö_?lınc gcç~ek ellerın· 

McsrlA Orta Doğu, Ir:ık pet- den bUtun .~ayrctı . sar!ede· 
rollerinde müşterek hlııselerl ceklerlnl ııoylemelerınc rağ· 
bulunan standard on Of New men Konra~ Adc.naucr. anlaş· 
Jers!'V. Socony Vacuum, Royal m~nın tasdık rdılcceğınden e
Dııtch Shrll ve AnJgo • tranlnn mın ~ılunmııktadır. 
Oil Şirketleri fsblrliği > apmak- Dığer. t~~aftan Avrupo sa-
tadırlar. vunma bırlığı anlaşmasının da 

. . Pransız parlamentosunda ne şe-
Bu bbırllğl, şırketll'r ara. kılde tasdik edilecet:i merak e-

ı;ında _A.,.TUı:a . Afrika v~ Gilney dılmektedir. Almanyanın silah. 
Amerıkadakı ıubeleri lçın de va- !anmasına imkAn veren bu nn
rittir. Muazzam bir menfaatlar la~madan bazı Fransız ÇC\Telcri 
şebekesi. bu şlrketl_rr;t ve hu~- endişe etmektedirlrr. Halbuki 
lan~ ÇeŞJ~Jl şub~krını girift hır esas ltibarıle böyle bir anlasma 
şrkılrle bırblrlerıne ba_ğlamakta - fikri ewc!A Fransa tarafından 
dır. l'zak Doğu bolge~ı de buna ortaya atılmıştı. Buradaki siyast 
dahildir. mU§alıitlcr bunun daha ziyade 

Ruslar son notalarında, pört 
büyükler toplıındlkları zaman 
Alhrnnyadaki bütün yabancı kuv
Htlerln çekilmesi meselesini de 
miizakcrt" etmeyi ileri sürmek
tt"dirler. Sovyctlcrin propaganda 
mahadile tekrarladıkları bu tek· 
lif Batı Almanyada hff de ilgi 
uyandırmamıştır. Batı Almanya 
halkı tahliye bahis mevzuu olsa 
hile Rus askerlerinin sadece O· 
der nehri kıyıta~ına kadar geri 
~rkilcccklerini Pl'k iyi bilmek· 
tedir. 
Batı Almnnyada lşı!al kuwetl 

olarak bulunan 15 Müttefik tO. 
mrni şimdi blrcok e ki hakla
rindan vazgl'çmir- durumdadır. 
lar. }~skiden bunlara tanınan ser 
besti ya\•nş yavas kalkmaktadır. 
nu tlimcnlcrdrki komutanlar e· 
rata ~·eni \•nzifelerlni, 48.000.000 
A imanla dostane gl'cinmrk \'azl 
fclerinl \'e icabında Almanları 
nasıl mlldafaa edeceklerini ö#
rel ml'kle meşı:uldürler. 

DH!cr taraftan Vaşingtondakl 
ı;iyasl sahsıyrtler son Sovyet 
notasındaki tekliflrlrln batılı dev 
lrtler tarafından büvük bir ih
timalle redcledıleceğinl bildirmiş 
lcrdir. 

Amerika İngiltere ,.e 
birkaç gilne kııdar son 
notasının muhtevasını 
baslnyar.ııklardır. 

Fransa 
Sovyet 
tetkike 

Ordu terfi listesi bugünlerde 
tasdıktan tıkarak ilan edile<'ek· 
tir. Yukarıki reslmdo bu yıl ma· 
kine Amiralllğlne yükselen t>e. 
niz KuV\·,tlrrl teknik grup ba3· 
kanı Ce\'lt Taluy görülmektedir. 

İran' da 
<Bası ı tnddel 

bütün komünist gazeteler, Mu 
saddık'a hücum etmekte ve onu 
·Emp~alist aleyhtan halk ha
reketi. •ni aldatmış olmakla it
ham etmektedirler. 

Komüniı;t hareketini idare et
mekte olanların, So\yet sefareti 
ile temasta bulundukları da SÖY· 
lenmektedlr. 
Şahın annesi irandan a~Tılacak. 

Tahran, 24 (ı\ .A .) -'- iyi ha 
hl'r alan kaynaklardan öğrenil
diğine göre, Şehın annesi 30 a
ğustosta Hollandaya hareket için 
btitün ha1Jrlıklarını tamamlamış 
bulunmaktadır. 

Valde Kraliçe Hollandad:ın Bir 
le~ik Amerikaya gidecektir. 

Tahran 24 (AP.) - Bugün 
bir Fransız diplomatile konu 
şan meclis başkanı Kaııanl •em· 
peryalist memleketler trana 
ba~kı yapmaya de\•am edı,:rler 
se komünizm buraya da gelebi· 
lir• demiştir. 

Khani Fran ız diplomatına 
tavsiyelerde bulunnrak Fransa· 
nın Mtislünıan memleketler in ar 
zularına boyun eğmc~i !Azım gel 
diğinl ileri ı;UrmUştUr. 

~~tı.,.1 ınaya matuf madde· 
beıııe etınektedırler. Bu ''e 

~ ı 01: tesım anlaşmaların 
t_ '4 tıııı1 tak Orta Doğu pet
., rlfı11dY)'en satıcı ve alıcı-

Raporun son kmmlan.nda pet- Amerikanın Fransa siyasetine 
ro~ boru şebekeleri. te~ıs eden bağlı bir mesele olduğunu söy
muc~sesl'krle h('r türlil pet~ol lemcktedlrler 
tekniği isleri dPnıhte .. den fır- · 

Vaşlngtondakl diplomatlar Ra 
tılı De' Jetlerin So,·yet propagan 
dasını tılet olmıyar.aklarını aöy
lemektedirler. Almanya dAvası 
nı halletmek gayPslyle yııpıla
cık hlr dörtl!l toplantı her şey. 
den C\'\'ei pratik adımlar atıla Kıişani rransız m:ıslfthat .. Uza rı 

Kont Jean de Garets'ye §Öyle hi 
_ tipa etmişlr: 

rak yapılmalıdır. 

lı..~ llı11~11 tamamen kontrol 
~" l>ord aktadır. 
t.... ~ Iİl'lce~ kaydedildığine göre 
'-"ı '~re1c11 'ilcude ,etirdikle
~ ~ltt-1 h sahıplık ,.e fıyat 
~ kad Ususlarındaki anlas
·~ kat•r nıuau.amdır ki bu 

~hL >01t:1 lıoYnıık lmkln " 
""it• Ur. 
d .. "•sı • ~ '"•ın açıklanan rapor 

maların da hu şirketlerin hemen 
hemen tamamen kontrotu altın
da bulundukları ka) dedllmckte. 
dir. Nıha,·et rapor, bil>•tik ~ir
ketlerin dlrektörlerlnln birçok 
şubelerin ~e direktörlüklerini yap 
makta olduklarını ileri sürmek· 
te ,.e bu suretle fıya\ rekabeti 
meseleııine meydan 'erilmediği
ni, biltUn işlerin bir elden ayar
landığını blldirerek ı;ona ermek
tedir. 

~ Oı; 1llıcaı etınektedir 
ta..ıııı."kudtasiıye ve nakil iş}. Alsancak 
~ ıı 7 b kontrollan altın-
~ ~ııı h eynelmılel ~irket 

~ lıeıe~r tarafındıki istlh· 
letelt~ne Yayılmıı geniş 

t iılerd llllerı de meydana 
trde ":· Bu suretle hiı; 

lı.'14 t tltetı hiç bir şekilde bu 
"' ~· Ilı 'tin kuvvet ve kud. 

~~ llllaırı~Ydan okumaya im· 
N..ı.. tır .• iti ·ııeu, d 
ıı lk r en beş tanesi 1 tanesi de İngılız 

< Bap 1 incide) 
duğunu polislere ihbar etmiı. 
yapılan aramada tabancı bulun
mayınca yatan yere ihbar yUztin
den: hAdise ev\'ell karakola son
ra da mahkemeye intikal t'tmiş
tir. 

Kongre bu hava içinde hiç bir 
netice alınamadan llçUncu defa 
daııımıstır. 

t 

Rus -Çin görüsmeleri çetin safhada 
( Bası 1 tnrlde) 

maktadırlar. 
•Die Presse• cazetesi, bir za

manlar l\lalenkov ile Jdanov R· 

tasında Stahnin yeri için şiddrt
Ji bir mücadele cereyan etmi& 
olduğunu hatırlatmakta "e Jda
no\"un da 1948 SPnesinde esraren 
giz bir şekilde öldüğünden bah
setmektedir. O tarihten beri de 
Malenkovun yıldızının parladı
ğı \"e Staline •Yaklaştığı• kayile 
dllmrktedir. 

Diğer taraftan Amerikan ga. 
zeteleri de ?ılalenkovun durumu. 
nu sağlamla~tırmış olduğunu yaz 
maktadırlar. Fakat. New - York 
Times ı:azctesine ı:öre. l\lalenko 
vun daha önünde hlizı mlnlJPr 
bulunmaktadır ve ekim kongre 
sine kadar bunları temizlemesi 
lcabedecektir. 

Belirtildiğine göre. Rusyada 

pek yakında sahıı: mücadelesi
nin şiddetlenmesi kuvvetle muh 
temeldir. Fakat bunun ne şe
klide tecelli edeceği hususunda 
kat'J bir şey söylenememeKte
dır. 

Slr Da,id Kelly'nln ıöılerl 
Londra, 24 (Nafen) - Tür

kiy,de \'e daha sonra l\loskovada 
İngiltereyi bUyUkelı;I olarak tem 
sil etmiş olıın Sir David Kelly 
huglin ·Sunclay Tımes• gazete
sinde çıkan bir yazısında, Sta. 
linin, Sovyet komünist partisinin 
zedelcınmls prestijini düzeltme
ye çalıştığını kayd<:tmekte ve 
Sovyet ius)·ada me\·cut cereyan 
\ar hakkında izahat vermektedir. 

Slr David Kelly, Sovyet Rus. 
yada me\•cut lhtilUlar etrafın . 
da şöyle demektedir: 

1 - Rus komünist partisi 
dahlllnde ıençlerle ihtiyarlar a -

•Sefalet ,.e tefessüh emper-
ralist devll'tlerın hu su iyetidir. 
Em•eryalıst devletler lrana \ e 
diğer memil'ketlere yaptıkları 
ba~kıdan var..crcmelıd irler. aksı 
takdirde komünizm burada rla 
kendini gö~tl'rmekte ı:ecıkmiye 
cektlr • 

rasında oldukça çetın bir mü
cadele mc,·cuttıır. Ru mii<'ndele 
son zamanlara kadar, parti kon
gresinin toplanmasına m.ınl ol
m115tur. 

2 - Son senrler esnasında, 
Rusya idarecileri arasında. par 
tiye Lenin zamanındaki kıtvvetl 
verecek te5ebbUslere girişilmesi 
yolundaki Jdanov trzine 

0

karşı 
husule gelen değişik tepkiler. 

Şimdiki halde bu iki noktada 
da, Stalin ile taraftarlarının 
ilstfinllik elde ettikleri \"I' bu 
sebeple korkusuz olarak partı 
konıreslnl beş ekim içın içti. 
maa çağırdıkları sö) lene bilir. 

• 

l EYLÜLDEN iTiBAREN 

D'"lerunft olerek vuıı oıunua ı Bıri9el 111111/ 
DouıJu Sap8-6 Clıpper•uç.klırıodı bvlaMll )"IJO 

maıak kuıetler. ıuuo. rolt " lillmOr. Bull.ill'.ı 
mahdut miktardı olup 88 lirayı tı!!Jal• edilel>Wr •• 

AMERİKA -AVRUPA 
~ 

ve UZAK ŞARKA 
ye~i Super- 6 Clippet seferleri 

• Pan American. emniyetli. lüka. 
aon . ıistem "Super · 6" Glipper'ler
dcn milteıckkil tekmil bir filoyu 
ıcrvise çıkarıyor. Rahatının bir 
kat daha arttırmak üzere hu uçak· 
lar, dıba ıllraıli, tazyikli bı,·a. 
klimıtizasyon ve "gürültüyü yok· 
eden" tertibıılıdır. Af uhalü hl\'a 
tabakalanaın Qıtlhıde eeuiz tedı· 
uz uÇarken Pariı'in Maxim'• 
)emeklerinden, mükemmel bar 
aen·iaindcn fa)dalanacak. aaıik 

hizmetklrlar emrinize imade 
bulunacaktır. 

"Asiı Eırpre11 •• ln Super·6 
Clipper uçald1n ıizi doJrudan 
doiJııyı Londrnı veya t1rk iıti
kametinde Beyrut, Karati. Kalklltı. 
Bangkok ve Hoagknnıt'a ulaıtınr. 
Super.fi Clipper'ler. Frankfurt ,.e 
Brilk!ele ve) a Bana ve Yeni 
Delhi')e de uğrar. 

Seyahat Aoenıenız:e '"t)a. Pan 
American Ha\'8) ollarına müracaat 
ediniz: ' 

ISTANIUL: Geleı .. etey, Yeni Çe•t•· No 20 

fıl : 41219 • •0522, ' · K. ı 2074 
ANKAIA ı Aııh•• Poleı Otelı hl. 13611 

Dünyanın En Tecrübeli 

PlfN tfMElut:« 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Eroincilerle mücadele için hazırhk bBşladı Türkiyede 25000 
<lla51 ı 1ntlde> j sına eroin 1rttUclleri lle aynı 

fınlarının arkasına saklanarak sıddette ceza \•ermek Uzımdır. 
çubuklarını lilttUrUyorlar. Dıter ı' Yoksa, eroini mlmul halde yaka· 
tarafta, 20-30 kaçakçılık bürosu lamak için uğrasmak çok güc-

Traktör var 
( Bası ı inride) 

memuru hır gram eroini bulmak 1 tur. mektedir. 
için tabana kuwet Mercandan, Afyon zeriyatı başlarken, Türkh e kuraklık de~Telerinde 
Tahtakaleye koşuyor. Açıkcası murakabeye ba~layıp satısı ka· evvelce buğday ithal etmek mec 
birbirine hic de müsa\'i olmayan çakı;ılığa imkAn \•ermlyecek sc· buriyctinde kalıyordu. 1951 se
ku\'Yetlerin çarpışmasını yıire. kılde tanzim etmek birinci ~art- nesinde i e, Türkiye rekor kır-
ğimiz yanarak seyrediyoruz... tır. ' mış Ye ıo 600.000 ton hububat 

Geçenlerde, gazetemizde İs· işte, çalısmamıza buradan bas temin etmlstir ki, bu miktarın 
tan bul Vali ve Belediye Başkanı lamak üzere hazırlıklarımızı ta· 600 000 tonu Marshall PIAnının 
Prf. Gökayın bir yazımıza ver- mamlamaktayız. Şüphe yok kı d iğer Avrupa memleketlerine ih 
diği . cevabı ya)·ınlamııtık, Go. bu is. bilsili, teknik imk!nları raı: edılmiş bulunmaktadır. 
kay ~evabı?da: Eld_e~i mlleyyi· ı bulunan bır teşkil~ta ıhtiyaç 1952 senesinin de, Türkiye f. 
delerın kafı gelmedığıni, dolayı- gosterir. Bundan sonradır ki çln çok ı \'ı hır hububat senesi 
sı ile mücadelenin daha başka yakalanan suı;luların ııddetl~ olacağı anlaıılmaktadır Kocae-
netice veremı~eceğini söylüyor. cezalandırılmalarını temın et- 1i gıbı bu ene pek az yağmur 
du: mek, mllptelllarını da tedavı~e yüzü goren bölgl'lerde bıle, elde 

Beyaı zehir kaçakçıları ile sevketmenin çarelerıni aramak edilecek i~•ihsalın. geçen seneki 
mücadele mevzuunda; hem vaıi- !hım gelir. rekor lstıh al rakamlarından yal 
fe~i bakımından hem de, İstan- Bir de bizim memleketimiz nız yüzde on a şağı olacagı bellr
bulda senelerce bu milradelenin de esrar kullanılmaktadır. Bu tılmektedir 
on safında Yer almış, ihtisas sa- eroin kadar tahribat yapmayan. Traktorler sayesınde, rütu
hibi bir idareci olması itibarile teda\"isi gibi lmAli de çpk basit belit ha\'adan istifade edılebil
Kcmal Aygün'un fikirlerini öğ- olan uyu~turucu bir maddedir. mis ve toprak ı;ürtilcrek, ekim 
renmek istedim. B n1 d · d unu a a müca ell'yi aynı hız· yapılabilm!§tlr. 

Saat 22.30 da, Ankaradaki la vapmak zarurı"dir " • l\lemleketin. )'a.ıımur yağısı Emniyet Genel MüdürlUğUnde M . 6 
eclısin kapalı olmasına rağ. normal olan d1 10er bölgelerinde 

çalışmakta olan Kemal Aygtin'le " men son günlerde Mılletvekılle- i tih alin ı:eren seneki rekor 
konuşmağa başladık. · 

rinın konuştukları başlıca mev- mikdaıi da aşması beklenmekte-
Eroin mevzuuna ge~meden 

önce krndi&ine, bu iki önemli isi 
başarma sırrının ne oldutunu 
sordum ... 

Aygün gUldü: 
•- İstanbuldan, yakınen bu

nun şahidisiniz, dedi. Gece ı;aat 
l de nasılki herhanii bir cına. 
yet mahallinde bulusurduk. Bu
rada da öyle. Emni •ete olan bağ· 
hlı~m \"e tecrilbel~rim bana va. 
zifeml rahatça yapmak imkanı
nı 'eriyor. İşte, gecenin bu saa· 
tinde adet~ iEe yenı başlamış gi. 
bbim ... 11 

Kemal A~gilnde hakikaten 
yorgunluk izi görtinmliyordu. 
Ben de, ertesi gün. vılAvet işle· 
ri ile me~ıml olacak olan Anka
ra Valisinin he\ aw•hirle müca
dele mevzuundaki fıkirlerinl öğ. 
renmek istedim. 
Kemal Aygun'ün 
anlattıkları 

•- Eroinin ıptidal maddeleri 
olan af~on, !:enıs mıkyasta mem 
leketimizde elde edilmektedır. 
Her ne kadar. istihsaldcn 5onra 
beyanname '"ermek mecburiyeti 
mevcutsa da, beyanname d15ın
da afyon kaçırıldığı muhakkak 
tır. Yani afyon istihsali sıkı bir 
zabıta kordonu altında değıldir 
ikinci eroin maddesi. Asit Ani· 
lıktır. Bu, son senelerde çok sı· 
kı tahdide tAbi tutulmuı ve an 
cak kaçak olarak memleketimi· 
ze gelmiye baslamıştır. İki .sene 
e\'vel bu asıt sanayi de kullan· 
mak maksadıle çok miktarda 
serbest olarak ithal edilmekte 
idi. Bu itibarla o zaman eroin 
imali daha kolay oluyordu... O 
halde mücadele,·e bu iki mad· 
denın çok &ıkı kontrolu ile baş
lamak ve bu iki madde kaçakçı· 

zulardan biri de cEroinclleu dir. Bu ~ alnız Türkiye iı;in değıl 
hakkında B.M. ~ı~clisıne verilen fakat Batı A\'rupadaki müttefık
kanun tasarısı ıdı. Bazı M ı llet ler için de eok mühimdir. Çünkil 
\ ekılleri eroin imllcılerine olüm ı bunlar lhtıyaçlarını karşılamak 
cezası istıyorlardı. Aygun'iln bu \e NATO ordularına silAb ve 
husustaki fikirlerini de rica et- 1 . 
tim ş la ·· 1 d"• malzeme yetışlıren ve sayıları 

· un rı soy e 1• devamlı surette artan sanayii is-
•- Cezaların çok şiddetlenme- çılerinı beslemek için hububat 

ı;ine taraftarım . Daha 2,5 Sl'ne j ıthalıne muhtaç kalmaktadırlar. 
e\"\'el 14 kilo eroin, imal eder· 
ken yakalanıp Adalete verilmiş 
olan suı;lular cezalarını çekmış, 
serbest kalmış bulunuyorlar. Bu 
eroin imalinden mlltevellit bil 
yUk kazanç, hırsı \"e cür'eti art· 
tırarak hir keyfiyettir. Suçun. 

Eğitim Bakanhğı 

Teskilat kanunu 
tahribatının ~iddt?tine ıöre mu. Hazırlandı 
l'Ssir ''e Amme vi<'danını tatmin 
edecek cezayı bulmak :bımdır:• 

.Şımdiye kadar, her önüne ge. 
lenin bir takım fikirler ill'ri 
sürdti~U. eroin ile müradele 
mevzuunda Kemal Ay~ün'ün ı:o· 
rU!!lerl bunlardır. Bu sözler her. 
halde eroin müradE'le ırıde yıi · 
rUnecrk ana vollardır Simdı me
sele saderP tasarının meclisten 
çıkmasına kalıyor. 

Milletvekilleri 
< Bafı 1 incide) 

Mıllet Meclisi Ba~kanlıtına mü· 
teaddit söılti soru önergeleri 
\"erme'ktedirler. 

Bu hususu nazarı itibara a. 
lan Mılll Sa,•unma Bakanlığı, 
blitUn garniwn ve Askeri Bır· 
ilklere bir tamim gönder,rek 
milletveklllerinın askeri birlık· 
leri .serbestçe ge7ebılerrklerini 
bildırmiş \'e k"ndi!Prıne aıaml 
kola\'hğın gosterılmesinı iste
miştir. 

< Ra51 1 incide) 
heyetin kararlarında serbest \'e 

müstakil olmacına da bılhassa Ö· 
nem verılmı tir. 

Gerek teknik tf'drisat. gerekse 
Güzel Sanatlar Genel Mudi.ırltık
lerınin biın elrrınt!t bakanlık 
iısındakl Pl"manlardan müteşek 
kil bireı ı tişare hE'vetı teşkil e
dllmektedır. Sımdiye kadar ele 
alınmamış olan vrti$1dnler eği. 
timi mevzuu da elE' tılınmış ve 
bununla birlıkte eğitim ,.e ko
rumaya muhtaç ı:ocuklar Genel 
Müdlirlül:il kurulması da karar
lastırılmıştır . 

Teftış heyeti kadrosu tasfiye 
rdılmi . miifettişlerin tefti& ve 
tahkik \'azıfel"rıvle birlikte irıAct 
rdıcı rollerde de hirinei dere
cede is görmeleri sağlanmıştır. 

Bugiln katma hUh;e ile idare 
edılmekte olan Beden Terbiyesi 
Genl'I tüdurltigu yen! teşkiJUu 
Bakanlık hünye~ı içinde Mr Ge
nel mtidürluk halini alacaktır. 
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COSSOR 

Tlııı I01 A. C. 5 l•mlıAlı 3 d•lp Dzerlne Tip 502 R~DYO GRAM 3 dılp ünrıne. Pı·1 
kıph, IOne~ı hiç bir veklt de6""'ez Hllrden 
im•I edhmı$Ur, 33 • 45 • 78 devirler için plak 
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Ziraat Bahisleri : 

Makineleşmenin 

istihsal hayatımızdaki 
değişiklikleri 

(Başı 2 nddt) 
deler, ) aglar vesair malzeme 
t'ıatlanna nazaran çok müte· 
havvildir. Bu sebeple de çiftçi 
lerımiı.in bazı seneler mali sı 
ltıntılara uğrayacağı gayet ta· 
bıidir. 

Bütün bu haller makineli zI 
raalte, makıne mubayaası Ye 
1 tihlak maddeleri ve malze· 
menin tedariki için çiftçilerin 
muhtaç bulundukları kredinin 
)uzum ve ehemmiyetini mey· 
dana koyar. 

Zıraat Bankasının zil'ai plas· 
manian her sene bir parça da 
ha arttırmak uretile bu hılm· 
malı inki ar hareketinde ne 
bUyuk rol aldığını şükranla 
takdir edıyoruz. Fakat ellin bu 
kredlier azdır. ihtiyaçları k:ı· 
patamadıktadır. Yeni kredi 
menbaları bulunması lıiz.ım· 
dır. 

Makineleşme çiftçinin iı 
Hacmini arttırdı 
Makineleşme genış \e orta 

halli zirai işletmeler ade
dınin çoğalmasına sebep olmak 
tadır. Traktiır az zamanda çok 
iş çıkardığından çiftçinin is 
hacmi genişlemekle, 1 Uyecek 
keıtdi arazısi ) oksa bile baş· 
ka bir urctle icarcı veya ~ a· 
rıcı olarak arazı bulmakta 'e 
işıni genışletmektedir. 

Bundan beş on sene e\'\"el 
hel' mıntakada tesadüf ettiği
miz arazisini bizzat islemiye· 
rek ortakçılarla çalışan çift. 
lıkler hilen nerede ile kalma· 
mıştır. 

Makinelesme ve kamyonla 
nakliyat kolaylıkları ana yol
lardan uzak mıntakalardaki a· 
razinin açılmasını temin el· 
mis, makıne sahibi müteşeb
bislerle arazi sahipleri arasın
da bir işbirliği sağlanmıştır. 
Son senelerde hububat istin· 
salimlzin artmasında bu açma· 
lar mühim bir rol O) namıştır. 

t,,ı ve fena 
Misaller 
Memleketimızde ışlenen ara. 

zi ile makine finiteleri a
rasında tam bir ayarlama ya
pılamamıştır. Bu isin iptida· 
sındayız. Fakat bir glın bu A· 
yArlama da olacak, her maki
ne ünite i kabiliyeti derece· 
sinde iş bulacak şekilde işlet· 
menin hacmi Ayarlanacaktır. 
Şımdi çok i) i veya çok fen:ı 

misallere te adüf etmekteyiz. 
Öyle makinelı finiteler vardır 
ki birkaç senede yapılacak ic::i 

~--.... RADYO ORAM 
tertiıı.tlıdır • ..- • -

Tip 508 5 l•mb81ı 3 d•lı• Uzerln• Plkeplı, 
IOnesl hiç bir Y8klt dql'"'u ullrden imal 
edllmı,ıır. 33 • 45 • 71 devirler için pl•k 

-
tertııı.tııdır. 

Bursada bir BULMACA 
Cinayet işlendi ı ı • , , • , • 

Hıuu1' Jlull'IM"ııtiı.1111 , ... ~I =I • Bursa, 24 - Ewelki gun .. - - - - -
Yenlşehrin Orhani)e köyilnde _ • • • • 
bir cinayet işlenmiştir. HAdisc· • • 
mn tafsilatı şudur: - - - -

Orhaniye koyünde oturan Ha· ı • • _ - ı 
san Sert adında bir aahıs, öte- .. • 
denberi arası acık. bulunan ay- - - • 
nı koy halkından l1>mail Sengül ' • • __ 
\e karısı 18 )aşlarında Hilmiye -,. . , 
Şengül tarlalarına ~ifte giderler- _. - - -j - - -
ken karşılarına çıkarak kavga~a • 
tutu5muş Ye hamil bulunduğu 
bıçalını çekerek eVYeli i maili 
öldürmüş. kansını da ağır suret· 

Soldan ilah: l - Bbı Orman n 

'u• ahtlarının lll•TTHI 2 - ..... 3'
Rlr ruzırAr ' - Bayatı Anıp (azla· 

te yaralamıştır. •1111 :; - Gun•ı 6 - Dır .., Tuı· 
Bu kavı:a esna ında katil de ıuı. 1 _ Ak niior. 11 - El huluuı. 

yaralanmıstır Hadiseye zabıta 1 uhrıdan Aıatı.-a · ı n.,. ak· 
\ie savcılık el koymuş, ağır yara- 1:u ::: _ A u. n r noı.. a - '.lı:a· 
lı Hus,ıiye ha tahaneye kaldırıl- n:rtar 4 _ u • ı.enı rı~n :; - n rden 
mıs 'e katıl de teda\'i allına a
lınmıştır. 

Bursada bir 
Otobüs devrildi 

Tvrk Ua0t14ı• d le " 

Bursa, 24 - Dün Gemlikten 
şehrimize gelmekle olan Gemlik 
9 plllka sayılı bir otobüs 'Tepe· 
devren mevkiinden inerken bir
den frenleri p:ıtlamış ve yan 
taraftaki çamlığa yu\•arlanarak 
parçalanm15tır. 

İçinde bulunan yolculardan ı. 
ki i ağır. onbeşi de hafif surette 
yaralandıklarından. yaralılar Bur 
sa Memleket Hastahanesine kal
dırılmışlardır. Tahkikata başlan
mıştır. 

Fen Fakültesi verici bir 
radyo istasyonu 

kuruyor 
Ankara, 24 (T.H.A.) - İs

b rt ı,aı..,mı nı~nuıı. 6 - Al!nak 7-
~u. s - )lalatranın llt•l•rlnd•n biri. 

E\'VELKi BUMACANIS 
HALLI 

So dan a~-a: ı - Glinae!i 2 - ı.a. 

3 - ltmU• ' - Enar ·lı: 6 - Zı· 
110. il - in· Ca (kı). 7 - Kalb!n. 
8 - Zat; Ah. 

T'uund•n A~a ı.-a: ı - Gucrnlk. 
2 - Fn: l'aı 3 - ~amu: La.<& -

hı nı (b..r) r; - ı.r1n•t. 6 - r.ıa. 

-: - lı; Jn Ark !ı&. 

~ 
%5.8.1951 - PAZARTESi 

iSTANBUL 
ı ,-; A ıhı n t'ronam ıı 00 lla· 

berl•r 13 1 S O• un hanları Ti ı·u.r• 

kul•r 13 .ıo Haf ! nıoı " 13 <C ~ "ar

la ar - "al b Dı •r 14 :ıo Da ' •• 
Caı )1 ı "" 14 n "arkılar. ıs 00 Ka· 

tanbul Üniversıtesi Fen Fakül· Sarkı!ır - Okuyan· 
tesi tecrübe fızik enstitüsü tara. 1ııoo Hab•rı~r ıg 15 Su • .rltrl -
!ından bir radyo islasyonu kurul- Çalanlar ll ... ut \ mıl. C'ndeı C'ai ıı 
ması için mezkur fakülte tara· 19 &o Dano )lu •• 20 oo liarkılar -

fından bir müracaat yapılmıştır. Onyan. m•l Er;:üdrr. 20.15 Rad:ro 
l\Jilracaat, B:ıkanlar Kurulu ıı:are ~ 20 30 ı:! h r habulerl 20.:ı:; 

tarafından incelenmiş ve istas· Fu ı Hını. 2ı u Radro ııar a., -
;ı.onun kurularak muntaz:ımanl J\.ınu an· Aluıntu Fak l'~ ıı.. ::ı.:lo 
neşriyat ;ı. apmasına mu aade e- l'•rann acı olan 21 • > Danı Uuı ~. 
dilmiştır. :ı~ O arlc ar - Okuvan' A • ı n Ya 

Bu husu ta \erilen karar Ü· n •· 2~ o :ı.ıu k 2::: • > Haborlrr. 
nivcrsite Rektörlüğü ile alakalı 2:ı.oo ı.:ambı10 - nor... l'ro~amlar 
makamlara tebliğ edilmiştir. .,. Danı llullkı 2~ 30 D nl•ı ıd bok· 

Yeni Rad)o İı.tasyonu, Üni- ıer 2ı oo ı.:~panıı 
versite talebesi için ilmi konU$· ANKARA 
maları yayınla;ı. acağı gibi, hal· 7 28 Acılıs •• t'rorram. 1 3o ll s. 
kın umumi kültürüne de hizmet A arı -: :ıı Haf r m 11:. 745 Haber· 

••ta• Depo•u 1 UAK DEKALO "ve ORT 
lıtan~•I • Tahtalıala at 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığından : 

Hazineden maa~l:ırını almakta olup Sandığımız nam 
çe hesabına Türki)e Emlak Kredi 'ie Ziraat Bankaları ta· 
rafından iskonto edllmekttı olan emekli, dul ve yetim ma· 
a !arının Znfer \e Kurban Ba:,Tamlarından e\'"\el ödenme:.i 
hususunda sözü geçen bankalar ıle anlaşma~a 'anlmı~tır. 
lıgılilenn 27 Ağustos tarıhinden itibaren Banka şuJ>elerine 
muracaııtlan ı·ıca olunur. (136t7l 

MODA SIHHAT YURDU 
Dr. A. lUUKADDER DOGUMCU 

Her hastaya \e her hekime açık hastahane 
Kadıköy - H8le Sineması karşısı No. 27 Tel: 60788. 

MALT ve YUMUlllTA 
HCLASASI 

Ya•lıların enerJI 

sıhhat kavnaQı olan 

bir: gıdadır: 

, ... 
edecektir. iM. O ~arkı ar - Turkul•r 8.28 Ua nu wa - l!uml ı l'a k Ftn k. !?1.30 

SAVIN DOKTOR \ e 

ECZACILARA 
Nurettin özsoluk Ordu 
Valiliğine tayin olundu 

"a rtaııo•u O llu k O O Gıınuo &lı• •• •• 00 Kona ma ( O Afultos 

P!'Orran ı n tl'.apan11 Zaf•r ne Jlofr11). !?~ ı" Dant nıU il. 
12.15 - J3 O ASKER SAATl: 12. ::!Z.•li )1 S A1arı .-~ ıhb~r.er. !?:1.00 

\'az ishalleri ., e barsak 
bozukluklara kar5ı 

tablet 
bır sene ıçlnde geceli ,gUndüz- ı Ankara, 24 (T JI.A. - Mer. 
lıi çalıştırılarak elde etmekte kez Valilığine alınan Ordu Vati
''eyahut da tam tersi iki • üç si Edip Yu"Uzun ~·erine Maraş 
bin dönüm iş kapasitesinde o· Valisi Mülkiye Başmüfettişi Nu. 
lan bir traktor iki • üç ) üz dö- rettin Özçoluk tayin edilmiş
numle işgal olunarak diğer •Va· tir. 

ı!i Mtmlthlltn ~· m. 12 20 Aleıııleb 

te ırlaııı. 12 ~o Ordudan haberlu. 12.•~ 
/larkılar - Ok ran · loledıba Yatman 

Prorram Te Kıııanı• 

1 Z IJ I R 

14 ~ A ıhı ... l'roırram ı 00 ı;:. 

1"'00 )1 ş A •n •• llab•rlt~ ı'l ıs a,k uı ~~"l•rl ıs.ı • HkılH - oı.u 

Mu k l ı ·ıo •)ile ııutul. ı :ı •S llu· :raP • Tom ,. Yaıırı, ı ~ .• n O '" tra 

ı ı.: H 00 Han raııonı Akaam ııro· Mnl•r 16 00 Zrrbekl•r ~· ror. 1 G ıo 
rraını •t Kaııaa De•t•I. r • a an 16 .c; '!: tırt 1 ıırki· 

RESULFON 
(Sulfaguanidine - Nord
ın:ırk) Alman~adaıı gelmiş· 
tır. 29 Tabletlik tiıbünün 
perakende Cıatı 200 kuruş
tur. 

kitleri boş \e metruk geçiril· -.:-::::=========--=
mektedir. 

Makineleşme hiç şiipheslzdir 
ld daha !azla is çıkarma \ie 
işletmeden daha fazla kir el· 
de edılmek içm yapılmaktadır. 
Ekıpmanlar arasında isi ko
laylaştıran ve ~·orırnnluğu azal 
tanlar da 'ardır. Bu mıinase· 
betle makınelı ç ftçiliğın en 
bu~uk ma rar kapı ı olan ya· 

nıcı maddelerin memleketimiz 
deki fiatının hiç de müsait ol· 
madığına işaret etmek isteriz. 
Eğer dünya piyasalarında ra· 
kiplerimiz.le karşılaşacak isek 
maliyetimizi arttıran yanıcı 
madde pahalılığını önlememiz 
'e buna bir çare bulmamız la 
zımdır. 

Numan KIRAC 

lll 'i~ A ılı l'ro:ram .-. ll !I A· leri. lT IS l' ı~o I e nıt od I• U.80 

7arı. ı; 00 '!ark !ır. 17.80 Sarkı ar - ı;!arkılar - Okn'""' Fıln-et li:arahan 
Olrarar.ılar: Gonlil AkınC1, lınıa!I De- 18 00 Danı mu il 1~.ı., Konusnıa: ••••••••••••• 

mlrdo.-. , 11uHS,or Karanfıl, ~ı·ml Eı'erl ım 'T(lrut 1 2:> Strbrıl HaL .. Uyaı ıabıbı: SİNAN t!.OKU 
Tukseıeıı. 1' 00 Strbnt ıuL 1!.lS 18 30 Grne lı ıh ar. ı9 00 Haberler. Nqrlyah fillen tdare edep 
Sarblar - Olnı7an: Ctn 7e Cerlıun. 19 ı • O:run hauları. ı9.30 Tıımll. Yan lılert Müd8rii 
18 45 lluz k. lll oo M. ! A•arı •• :ıo ıı; Rad70 ıa t". !!O 00 Oda mil· MELIB YENER 
Haberin. 19 15 Tarıbten n r Yaprak. ıli !:O .,o ~.,,11 nıu •k .• ı 00 ~art.ılır. l\'ATAN> Gazett"rllilı 9t" ftlatba 
ıD .il ~r • k - Okn an l\rn ı ll urlı 2ı 30 Pro· acılılı 1 A Ş. - htanbal 
na sr~ u K•11a \ A fı\N ~lt\TRAASI 

BOI '7E TABİİ ·~·" 
işi N İZE. 
HAYATİYET 
VERİR! 

türkiye Umum Mümuıılı : 

Bır elehtrik u1sısatı· 

nın vcrımi, lam baları· 

nm 7<.alitesme bag/ıdır. 
Ftuoresaot satın ala· 
cağınız zaman maı· 
hasının GENERAL 
ELECTRIC olmasına 
bılhassa dıhkat edı· 
111z. General Elec· 
tric f/uoresant tam· 
bala,,, dı.inyanm her 
t:uafında yüksek 
ra nd ı ma n ı, daya· 
nıklıltğı, bol ve tabif 
ışığı ile nam sal· 
mışıır. 

1 KOÇ TiCARET T. A. Ş. (Beyoğlu. Şub6siJ 
istiklal Caddesi No. 347 - Tel. : 45207 

NIŞANTAŞI ÇINAR CADDESi ÖZEL 

sı 1 1 
Kuruluf tarihi : 1879 tıl' 

Eski öirencilerin %5 AğustoH kadar kayıtlarını )·enilemeleri ıereklir .Aksi t•~! ~ 
yerleri yeni öireııcilere urilecektlr. Bütün ı.ınıflara kadr«?!arının müsaadesi nlı!Jetl;Ul iJ 
tılı, gündüzlü, kur ve erkek öjrencl kaydına başlanmıştır. Oğleden sonraları )abaDCI • 11:'P' 
risahna tahlis edilmiştir. Ecnebi lisanı yabancı öğretmenler tarafından tedris edilmekte ,.,,.ı. 
vıt irin ber ıün saat 9 dan 12 ,.e ve 13112 lan li ye kadar müracaat edilir. Telefon: . ~ . ~ 

SiLAHTARAGA 

SAF • YURDU ıscı SiTESi 
EYÜP SllAHTARAGA 

SA/: YURDU SİTESi 

':. . . . 

_, 
Şehire yakın mutena mevkii olan. Bahariye ana caddesi üzerinde, İııçi Sigoı taS1n111 ~, 
lira sarfiyle yaptırdığı Dispanserın olduğu yerin etrafına, rabrikalar merkeıindc. ;l~ 
manzaralı, lltif havası ile tanınan ve her türlü vesaite yakınlığı ile rağbet kazanan ~ 
TARAGA SAF - YURDU İ~Çİ SİTESİ kurutmaktadır. Parseller 400 - 600 metre ait·~ 
olup İmar l\füdür!Uğünce ıehir imir planına uygun olarak ayrılmış ve tasdiklenınlt~ ... 
hal inıaata başlanılabilir. Tapu senetleri takrir esnasında Tapu Sicil Muhafızlığı ta~ 
teslim edilir. Havaıaıı, elektrik ''e terkos suyu arsanın önilnden, ana caddeden ',sırı 
dir. Her türlü depo, imallthane, dükkan vesaire yapmak isteyen iıı adamlarının n MI' 
katini celbederiz. tJfl' 
Fiyat ve tedlyat hususundaki mahallindeki inşaat mllhPndisine veya Galata, Voyvod• 
si; Bozkurt Han 3 Uncil kat 26 numarada malsahlbt. 

··-·---· CİHANGİR SAFYURTLU\' A muracaaı. Telefon: 41845. 


