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!"gilteredeki ı .. e •• ka%ası-------8-a-, ar, son h eldi se I er 
hakkında izahat aldı 

D, P. Uınumi İdare Heyetinin, Balıkesir'deki vak'alar 
hakkında bir beyanname yayınlaması bekleniyor 

Kime 
Kefil 
Olahm! 

-, En·elki gün i ngilterenin llarrow istasyonundaki büyük tren 

kazasında 89 kişi ötmü5, 191 ld~i hastaneye yatınlmı~ ,.e 63 ki. i 

de ayalı.ta tcdui ıörmütitür. Bllirlı.i~ilerin tahminlerine göre 

Londra • Manrb('ster ekspresinin Enston'dan hareketi ırasında 
beş dakikalık gedkme llarrow kazasın ın sebebini te§lı.IJ etmek
tedir. Kaıası müte:ıkıp dnırda bulunan bir Amerikan birliğine 
mensup lilbhlye ekipleri yaralıların imdadına kocmu ,.e ''arar-
lık - t 1 1 ~ " 

\'AZAN: 
Ahmet Emin y ALMAN 

Adamın biri nnnı . " Ak M 
kalbi' f ı ,..., · 

dı 1 m S· lb51talanna yar. 
m etmekten haı duyarnn Bu 

h alini. hilen açıkgfüler: •Filan 
':nf~lan iıde bana kefil olur mıı. 
la • • diye ktndl!.lne baı;vurur-
rmı~ O da kimse) 1 reddede

;nez. onünc gelenin l~l nlJetine 
nanır, hep ine kefil olur. So. 

nunda ccreme)l çekerml5. Var. 
lıklı bir adam olduğu halde hıı 
3 fiıden \•atJ) eti sanılmış. Can
dan bir do tu bunu görünce de 
tnlı ki: • 

- Ru bô)le olmaz, bundan 
sonra bana &ormadıkça kim eye 
kefil olmayacaksın. 
Adamcağınn cam yandıJı için 

artık do tunun ta\' lyelerfndcn 
tıkmayacağına 5Öz. Hrmlı. \'akit 
\akl~ d11 ona bas,'Urmu : ·•·nan 
,.~ fılAna acaba kefil olsam mı'!· 
dıye 5ormus. Hr r defa ında da 
•Sa~ın ha:. diye cenp almıs. 
İJihk ctmeği se,·diğl, hrle htr ! teycnt1 kem olmalı bir huy ha. 
in~ getirdiği için nihayet güniin 

binnde sabn tükenmls. Dostuna 
demiş ki: 

ıos erm t r. Re im kandan sonra Rarrow istasyonunun 
halini göstermektedir. 

lran Dıfbakanı 
dün istifa etti 

Tahranda tekrar irticai hareketler 
ba~ladı. Medeni kıyafette geze~ 
kadınlara tecavüzlerde bulunuldu 

.ı ııaiolu A.Jo n 

Tahran. 9 - İyi malümat alan,-
te\Telerden bildirildiğine göre 
İngiltere önümüulekl pcrşcmb~ 
atlnn, petrol ıhtıli!ı ha · ·ında 
İranın en son notasına cevap ver 
~c~iği takdirde, Dr. Musaddık 
lng_ıltere ile siyasi müna ebctle. 
rlnı kesmek ııayesini tahakkuk 
sahasına çıkaracaktır. 

Dışi lHi Rakını istifa etti 
İran Dı$lşlcri Bakanı Hü eyin 

Navab istifa etmiş ve istifası bu 
sabah Başbakan Doktor Musad. 
dık tarafından kabul olunmuş
tur. 

bcDışişlerı Bakanının istifası sc
bi tam olarak el'an bildirilme. 

mektedir. 
Kapninin sözleri 

C. D. P. Milletvekilleri, d 
.. on topl~ntı 

Neşredilecek 
Dunııı Vul'ob•rl• ıU4no 

Ankara, 9 - İtrnir ve !\lanis-a 
mitinglerini müteakıp Balıkesir-
de \'Ukua gelen müessif h&dise 
karşısında umumi bir üzüntü 
duyulmaktadır. 1950 seçimlerin
de &:österdiği olgunlukla bütiin 
dünyaya parmak mrtan bir mem 
leketle böyle hAdiselerin vuku 
hulusu. hangi tıırar haklı ,·cya 
haksız .hükmünden evvel, bütün 
\'atansevcrleri müteessir etmi~
tir. 

Demokrat Parti umumi idare 
heyeti bugün de UçüncU içtima
ını yapmı • saat 21 e kadar ça
lışmı~ hadisenin cereyan şekli 
hakkında maliımat almış \'e bu 
mel'Z1J üzerinde tetkiklerde bu
lunmuştur. 

Cumhurba~kanı Celal Bayar 
da hMise etrafında Ba~bakandan 
mah"ımat almı~ır. Umumi idare 
heyetinin bu mevzu etrafında ça
lışmalarını müteakıp bir tebliğ 
ne~retmcsl ihtimalinden bahso
lunmaktadır. 

Halk Partisi genel başkanı is- • 
met İnönünUn C. n. P. umumi 12 
idare heyeti tarafından nesr~dı
Jcceğini blldlıiliği beyanname 

(Del-amı Sa: S Sü: f de> 
Balıkc irde inönü) ü karsılaınaya hazırlanan C.11.P.lllcrle • .aynı meydanda toplanan demokratlar 

bir arada. Le\'halar iki parti taraftarlarına aittir. 

Balıkesir hadisesinin 
akisleri devam ediyor 

Ayvahk Belediye Başkanı, lnönü'ye atılmak üzere 
Balıkesire beraberinde altı küfe çürük domates getir· 
mi,Ş. Hôdisede yaralananların sağlık durumu düzeliyor 

Uuıurl l/u7ıd!rimu 

ı. 1\iyaıi l spartatı 
VllılırlJror - Ona kefil olma, buna kefil 

olma ... Pcld, ben kime kefll ola
~ıın? 

K.iran_ .Meclis' Başkanı Müçtehit 
•8~nı bugün gazetecilere \•erdi. f1 bcy~natta, Doktor l\lusaddıkın 
~ndlsıyle istişareden sonra in. 

~. tere Dışl~leri Bakanı Eden'e 
ğ ermiş olduğu cevabı hazırladı· 
/n!1~öylcnuş ve söılerine şunla. 

\'ahap, Sarıyer Emniyet Amirine «hte Sevim'i burada 
öldürdü m di>·or 

Balıkesir, 9 - Dünkil mlics
sif hadiselerin akisleri dc,·am 
etmektedir. Tarafsız ccvrclerde 
bilhassa belirtildiğine göre, va
tandaşlar:ı birbirine bıçak çek
tirecek derecede gergin bir ha\·a 
yaratmağıı kimsenin hakkı yok
tur. 

1 ~ •Ve etmiştir: 
t cıİTran tok alicenap davranmış. 
ır. cklüterimlz kabul edilmez. 

sc 0 2aman bir şeyler yapmak 
zorunda kal ~ 

Vahab'ın akıl hastası 

olduğu anlaşılıyor 
ler 1 aca6ıı. Bunların ne· 
eağ~~:ğunu daha sonra açıklıya Dün hôdise yerinde yapılan tatbikat ele/il 

c. JJ. P. mahfilleri hu hadise
nin tertip eseı·i olduğu, yukarı
dan alınmış bir emirle hareket 
edildiği hususunda ısriır etme~. 
tcdirler. <Devaını Sa: s Sii: 3 de> bakımınclan tatmin edici olmadı 

-----:-------~------~------- A \ 'DO(;AN ÖSOL 
Tntan !Jl(n 1 t1tdi11ıf,n 

Otuz dört gündenberi halk a
rıı ında büyük bir merak ve he
yecan mevzuu olan Sanyer cina. 
yetine ait tahkikata ehemmiyetle 
de\'am edilmektedir. 

Bilhassa. c\'velki gece, Kasım
p:ışadaki Piyale karakoluna gi· 
derek: 

«- Beni hapsediniz. Çilnkü 
Sarıyerli güzel Sevimi öldüren 

<Devamı Sa: 5 Sil: ldel 

İKİ AÇIK DİLEK : 

• 

Ay\'alık Belediye ba~kanı J\ \'· 
ni Baskının muhalefet liderine 
atılmak üzere beraberinde 3ltı 
küfe türük domates de getirdiği 
Heri sUrülmektedir. Bıçak t<'k· 
tiği ''C Erdekli Asım .Nuralı ya. 
r:ıladığı iddiasıylc nezaret altına 
alınan Burhaniyenln Kızıklı kö
yünden c. JI. P. li Kazım Kıymaz 
bugün sorgusu yapıldıktan sonra 
~erbcst bırakılmıştır. 

Diğer tııraftan, Burhaniycnin 
Dereköyü Demokrat Partili ınııh 

CDenmı Sa: 5 SÜ: 6 ela> 

içişleri Bakanı Sayın Ethem Bablıesirdeki kavgalar e:;na ın da dayan l iyen bir yurddaş 

C.H.P. Genel Ba§kanı ismet 
in'önü Ege bölgesinde yaptığı 
geziden sonra diln uçakla §ehri· 
mlıe dönmüştür. 

Vilayet \'e Emniyet Müdürlü· 
ğll dlln C.11.P. il merkezinde ve 
Eminönü eski Halkcvinin etra
fında sh'il polisler \'asıtasiyle 
tedbir almıştır. 

Saat 10,20 de &chrimiıe gelen 
C.H.P. Genel Başkanının saat 
17 de bir Basın toplantısı yapa· 
cağı öğleden sonra söylenmişse· 
de bilahare bu toplantı tehir e. 
dilmiştir. 

Buglln C. 11. P. il merkezinde 
İnönünün bir basın toplantısı 
yapması \'C yahut da blr beyan· 
name neşredilmesi muhtemel 
görülmektedir. Avrıca saat 17 
de parti merkezinde Şemsettin 
Günaltay, Hüseyin Cahit Yalçın, 
Kemali Beyazıt, Reşat Şemsettin 
Sirer, Muhtar Acar, Sen·cr So.. 
muncuoğlu, Muhit Tümerkan U· 
2un süren bir toplantı yapmış· 
lardır. Toplantının mevzuu gizli 
tutulmakla beraber Manisa ve 
Balıkcsiraeki on hAdlselerle ala 
kalı oıauğu " neşredilecek be. 
yannnmenin esaslarının tesbit 
edildiği anlaşılmaktadır. Aynca 
C.H.P. il merkezi binalarının po. 
lls kordonu altına alınmasını ve 
parti binasına kendisine gazctr.. 
d ~üsii \'ererek gıren emniyet 
mcmurlıırını protesto etmek iı;in 
bir açıklamada bulunacağı bildi· 
rilmektedir. 

Türkiye ile 
İngiltere arasında 
Vize kaldınldı 

.ı no4oltt .tfaıuo 

Ankara, 9 - Öğrenildiğine gö 
\re Dısisleri Bakanlığı ile Anka· 

radaki İngiltere büyükelçiliği a· 
rasında nota tealisi suretiyle i· 
ki memleket beyninde vizelerin 
karşılıklı kaldırılmasına mütcda· 
1r bir anlasma yapılmıştır. 

9 kasım 1952 tarihinde yilrUr. 
!Oğe girecek olan bu anlaşma ge 
reğince, iki memleket \'atandaş. 
!arı vizesiz olarak, bazı kayıtlar 
altında. miltckAbilen İngiltereye 
ve Tilrkiyeye seyahat etmek im· 
kinından faydalanacaklardır. 

Eden, Bah 
Kuvvetlidir, dedi 

A ıı,,,.lııbıl Pr-

Scarborough (İngiltere), 9 -
fngili:ı: 'MuhafazakAr Parti genel 
kongresinin bugünkU oturumun. 
da beyanatta bulunan dı~işleri 
bakanı Anthony Eden, batının 
gittikçe bilyUyen askeri kudrr.ti 
karşısında Rusyanın tereddüt e· 
marcleri gBstermcktc olduğunu 
söylemiştir. 

<Devamı Sa: 5 Sil: Z de) 
- . -----~---~--~ 

Menderes'ten dilek 

Yolcu yolunda gerek ı 
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IGONON YAZISI 1 

Hürriyetlerimizin 
S'~:'.::ı~:~ temi nalı r~~.~~~~~~r: Liberasyon listesi 
hUk!lmete is· ııltennln yaıı· 'd h • ı t• ı k 
11rAki demek- r YAZAN : ' lı bir anayasa- Q a genış e l ece 
tir. Bu da rey r 1 sının dahi mev. 
hakkını isti- ı Burhaıı Apaydın 1 cut olmadığı İthal rejimindeki r;on lıUkOmet mildahalesi mevzuunda res-

rıat ve çok par hmaldlCımdud~· ., O mi makamlarla görü~mek uzere. geçen hafta Ankaraya giden 
lili bir ha)atın •----------------------=--" a ene ır. 
mal ve çok partili bir hayatın alarak mer'iyet! üade edllmi&· Bu suale verilecek en do.ğru 6 kisil'.k T~care~ Odası, hcyet!nden .Sukril Keri'?"zade: KAz'.m 
mevcudıyeti ile tezahllr eder. tir. cevap, unncderim ki, İngilte· Yurdakul '.e .Mısb~h tras dun . sehrımize donmu61erdır .. He;'> et 
Vatand~lar bir takım fikir , e Kanuni Esasinin me\'cudiye- rede efkArı umumiyenin bulu· başkanı Saıt Ibr:ıhım Esi, \ ' C dığer azalar; .Mustafa Dınçerle 
'kanaat grupmanları meydana tine ra men Abdulhimidin is· nu~udur. İ~te, İngilizlerin bil- Arif Ne~et bugün Ankaradan döneceklerdir. Diln şehrimize dö
getirir ve bunların teşkiUt ha· tibdadını devam ettirebilmiş ol tün hak \'e hürriyetlerine ma- nen heyet azasından Misbah Uras; kendisiyle görüşen bir arka· 
llnde 'ozükmelerl suretiyle par du~unu gdren ikinci Meşruti· lık olabilmeleri, ancak efkArı daşımıza ~unları söyl,.miştir: 
ti dedıği.mb; teşekküller ortaya )'etin siyasi oahsıyetlerl, bütün umumiyenin orada teessüs et· •- Resmi makamlarla görü~tuğUmuı bUtun mevzularda 
çıkar. Partiler, vatandaş hak kusurun; Kanunt Esaside ol· ~.is ':~ bir ku'"' ~t halinde ~ö- tam bir mutahak:ıta varılık. 'VeUlet, piyasada herhangi bir te
ve hürriyetlerinin korunmasın- duğuna kanaat getirmişler ,.e zukmuş .. olması ıle izah edıle· reddüt yaratacak tedbirlerden daıma kaçınacağını kat'l olarak 
da birinci derecede bir rol ifa bunun için de onun değlstfrll- b!!lr: HukCımet, gazetel~re en ifade etmi:J bulunuyor. 'Tedbirlerin r;adece kontrol maksadıyle 
ederler. 'Muayyen mUddetle is mesinl ıuıumlu görmüslerdlr. kuçük bir baskı hareketıne da- . . . . . . 
ba§ına gelen bir parti, gerek 1909 tarihli İkinci Meşrutiyet hl girifemez. Girişirse, kar~ı· alınmıp old~ğunu ?1.z~ tcmı\ ~ e b:t~~~ı ıkna et:.ıler .. l~ulA~~ 0~~

memleket işlerinin idaresinde Kanuni Esasisi bu türlil düşün sında şahlanmış bir efkArı u· rak sunu soyleyebılırım. IIu .ume ı erasyon ıstesın e ıç ır 
muvaffakıyet gösteremez n ge celerin mahsulUdilr. Ve ihtiva mumiye bulur. Yine, hlikflmet: değişiklik ve hıç bir tahdittc bulunmayacaktır. Ancak, mernle
rekse vatandaş hak ve hilrrl- ettiği hükümler bakımdan eo'k bir \•atandaşa ,·eya bir partiye ketimizde istihsali gayri mümkün baıı ıarurl maddelerin de bu 
yeUerini ihlAl edıcl bir yol ta- ileri bir hususiyet ta~ır. İki haksız muamelede bulunamaz. li&teye dahıl edilmesi mevzuubahistir. Ankaradan çok iyi intıba
kip eyler ise millet, daha em· Meclis sistemini de içine a an Bulunur!a, karşısında kiıkre- larla dönmU§ bulunuyoruz • 
niyet verici gordüğil ,.e kudre- ve demokratik rejimin bünyesi mi~ bir matbuatla :yüz yilze, l· -------------
tine inandığı diğer bir partiyi ne en uygun olan parlAmenter deta, göğlls göğüse gelir. 
iktidara getiiır. Su hale göre; hllk{lmet ~ekll bu kanun Ue ka· JV 
p.artiler, millet fertlerinin hak bul edilmistir. O tarihte herkes tate bizde, bir asır evvelinden. 
''e hilrriyeUerinin Adeta birer kanaat getirmiş bulunuyordu beti devam eden \'e Demok· 
garantisini teşkil eylemekte- ki, böyle bir teşkillt kanunu rat Partinin iktidara gelisine 
dir. sayesinde siyasi hürriyetin her kadar nihayetlenemiyen hUrri. 

Sanayi birliğinin 
Lağvedilmesi 
Düşünülüyor Fakat. bu garanti kUi de- hangi bir $ahıs veya parti ta· yet mücadelesinin bir türlll mu 

fildir. Partilerin mevcudiyetle- rafından yok edilebilmesi im· nffak olamayıfının sebebi, 
rinin devamını ve serbest bir kAnsızdır. Fakat, tatbikatın ver memleketimizde efkArı umumi- Diln saat 15 de Sanayi Birliği
surette faaliyette bulunabilme- diği netice, tahminlerde al· ye denilen bilyük kuvvetin nin lAğ\'edılmesi icap ettiği mev
lerini de ayrıca teminat altı· danıldığını ortaya koymuş ,.e mevcut bulunmayısıdır. Bu kuv zuunda bir toplantı yapılmıştır. 
na almak lhımdır. Bu neminat hep bilindiği gibi, İttihat ve Te vetin doğumunda matbuat, baş- Sanayi Od'lsının kuruluşundan 
nasıl olmak icabeder? rakkl Fırkası kolaylıkla dikta- lı ba$ına bir rol oynamak mev- sonra birliğin fonksiyonu kalma-

Memleketi.miz siyasi hUrriyet törlük yoluna r;apabilmiştir. kiinde olduğu içindir ki, hU· dığı mUtaleasıyle yapılan bu top-
bakımından Eanssu: bir hayat TeskilAtı Esasiye Kanununun kümdarlar ''e hükumetler, ga. lantıda Sanayi umum mUdllr 
yaşadııı için, bugün içinde bu· ihtiva etUği hUkilmler ve teskil ıeteleri hayatiyetten mahrum muavini Fuat Arun da hazır bu
lunduğumuz demokrasi rejimi- edilen müesseseler, yeni bir bir hale getirmek iı;in çalıs- lunmuştur. 
nin bekA ve devamını muha· istibdat devrinin başlamasına mıslar, fıkir ve dllsUncelerin Bu me\-zuda görüsmelere de-
faza dli$üncesble, %ihinler dai. mAni olamamıelardır. serbestçe yayılmasına mfıni ol \'am edilecektir. 
ma bu sualin cevabını aramak· Cumhuriyet devri Anayasast muşl~rd~. Net.iced.e. bütün hak Beyoğlu hastanesinin 
la meşguldür. ?IIti~ahede eyle- ise, her maddesinden milll hl· ve hürrıyetlerımlzi içinde top
diği.mize gönı; üzerinde fikir kimiyet prensibini haykıran ve layacak siya&! hürriyet yok e· 
ve münakasa yUrUtUlen mesele, ntandaş hak ve hürriyetleri- dılmiştir. 

yeni pavyonu açılıyor 
Beyoğlu Belediye hastanesine 

Anayasaya sağlam bir 5t!kil ver nin kudslyeti fıkrlni fışkırtan 
mek noktasına inhisar etmekte bir ruhla kaleme alınmıştır. 
ve Cumhuriyet de\ırinde dik- Bu anayasa, siyası hürriyeti he
tatörte gidişlerin vukubulması- def tutan çok partili bir ha· 
na sebep olarak. Anayasanın yata cevaz verici karakterdedir. 
ihtiva ettiği bir takım noksan· Hal böyle iken ve Anayasada 
lıklar ileri silrülmektedir. sistem bakımından bir değl-

Silphe yok ki, bu türlü fikir· eiklik yapılmadığı halde, Cum· 
!erin hakikat payı mevcuttur. huriyet devrinde ıiyasl bayatın 
Çilnkü; Anayasa, bir devletin muhtelif eekl11ere glrdiğ1ne şa. 

. V . . yeniden ilAve edilen elli yataklı 
Acaba, buglinkil Turkıyemız:· pavlyonun açılış töreni buglln 

deki durum nasıldır? Ya· saat 11.30 da Vali ''e Belediye 
nnkl gazete~er~e <Hilk!lmet, başkanı Prof. Dr. Gökay, Sağlık 
muhalif partılerın tamamını da mUdilrU \'e davetlilerin huzurıyle 
ğıttı, mensupları~! neza_ret al· yapılacaktır. 
tına alqırdı) 6eklınde bır ha· ,, ., .• 
ber okuyabilir rnlylı? Dun uç kııı bıçaklandı 

Hak ve hUrriyetlerimiz:in ve Dolapdere sakinlerinden Kati. 

· 1emel nlıamını teıkil eder. A· bit olmaktayız. Su suretle ki; 
nayasada mevcut kaide ve mil- demokratik rejim havasının es 
esseselerin memleketteki siya. tiği Terakkiperver Fırka ıa
ıl istikrarı temindeki rolleri bU manı, bunun arkasından tek 
yüktür. Hususile, çift meclis parti de,ıri; Serbest Fırkanın 
sistemi, Reisicumhurun Meclisi teessilsü ile yeniden iki partm-

1 
fesih salAhlyeti; teSl;il ı0.rg~ı.- bir hayat, kısa bir ı:a.man ıon
nın kaza! murakabesi, yani A· ra tek parti &istemine dönUı ve 
ııayasaya arkın J(anunlan hA• . nlhaye 'lf145 senesi ne ~~la
kimlerin tatbik etmemesi gibi, yan çok partili bir de\Te ... 
kuvvetler muvazenesini temine Bu duruma göre; Cumhuriyet 
l'·arayan slyast ve hukukt va· idaresi sırasında, tek partiden 
aıWar sayesinde, şahıs veya çok partiye ve bir sistemden 

onların içinde yer aldığı Ana. rl Yaztekin isminde bir ıahıs, 
yasamızın dahi teminatını teı· eski bir meseleden aralan açık 
kil edecek olan efkArı umumi· olan Yasar Koçakoğlunu Arna
yenin hAlen teessils edip et- vut Caferin kahvesinde bıtnkla
mediğini, hUrriyet milcadeleml mıştır. 

<Devamı Sa: 5 Sü: 8 de> Ka\'ga esnasında kendini bir 
~ tahta ile müdafaa eden Ya~ar, 

bir ara elinden bıçağını aldığı 
K&dri •i; yaralamı~ır. 

C.f C fr11ŞT E 
8UC.ÜN 

1 meclis diktatörlllğilnUn önüne diğerine vAkl dönüşlerde, Ana· 
1 geçebilecek tedbirler, kısmen yasada bir deği&lklik olmama
' olsun: alınmış sayılmak icabe· sı. siyasi hUrriyet rneselesindo 
' der. Bugünkü Anayasamız: va· Anayasammn esaslı bir kuS".t· 
1 tandaşın siyasi hak ve hilrrl- ru bulunmadığını ortaya tıkar-

yeUerinin korunmasını hedef maktadır. Eğer Anayasadaki hU 
tutar mahiyette olan, bu nevi kümler çok partili bir hayatı 
emniyet tedbirlerinden mab- ce\'az ve imkAn vermeseydi, bu 
rumdur. Fakat. bu eksiklik ta· gün demokrasi rejimine nasıl 
mamlandığı takdirde, Türkiye- geçebilirdik \'e bu hal bugün 
mWn yıllardanberi içinde bu· nasıl devam f'debilirdi? 
lunduğu ılyast hürriyet mUca- Şu halde siyasi hürri)·etiml· 
delesi ıona erecek veya bu hUr zin elden gitmesinde veya bu 
riy 1in il\ltıll korkusundan kur- korku)'u tamamen zail edeme 
tulıııak imkAnı hlstl olabilecek yişimlzde ba$ka bir sebebl:ı 
midir? mevcudiyetini aramak zaruri· 

1 il dir. 
• Memleketimizin siyası tarihi-

ne \'Akıf olanlarımızın böy 
le bir suale mUsbet cevap ve· 
rebileceklerini tahmin etmlyC>
rum. Şimdiye kadar, Uç Ana
yasa deği§ikllğl vukubulmuı· 
tur: Birinci ,.e İkinci Mesruti· 
yet Kanunt Esasfleri ile Cum· 
huriyet devri Anayasası ... 

III 

Düşilnillebilir mi ki, bir U· 

Ahmet Rellk'ln 
uıumu. 

• 5 yıl enel bugün, 10 ekim 
193'7 de tarihti Ahmtt 

Refik olmüıtu. Ahmet Refik, 
tahsilini Hublyede yapmış, 
Balkan savasından sonra or
dudan ayrılmııı, 1918 den 
ıonra İstanbul Darülfünu
nuna Osmanlı Tarlhl mual
limi, bllAhare müderris ol
muştur. 1933 >,lına kadar bu 
vadfede kalm15lır. 

Sanıklar hakkında 1akibata 
başlanmıştır. 

Bundan baska, Besiktas Akdo 
ğan r;okak 49/l numarada otu
ran Yusuf Sakaoğlu da aynı ma 
halle sakinlerinden Vedat tara· 
fından bıçakla yaralanmııtır. 

Yaralı ilk yardım hastahanesi. 
ne Jtaldırılarak sanık yakalan· 
mı~tır. 

Başbakan yarın 

ıehrimiı:e gelecek 
Başbakan Adnan Menderes 

yarın Ankaradan ~ehrimlze gele
cektir. 

Demir tekerlekli arabalar 
kaldırılacak 

Demir tekerlekli arabaların 
kaldırılması takarrür etmi& bu. 
lunmaktadır. 

Öğrendiğimize göre bazı firmı 
!ar hilkfımcte müracaat ederek 
llıstik tekerlekli arabalar getir. 
mek ilzere müsaade verilmesini 
istemişlerdir. Bu firmaların elin· 
de buı nÜmuneler de bulunmak· 

Eylül sonuna 
Kadar gümrükten 
(ekilmeyen mallar 
Gümrüklere gelip de müddet

leri içinde gi.imrilkten tekilır.e
yen mallar icin 28. 8. 952 tari
hinde ne~rolunan sirkülerle son 
bir had tayin edilmiş \'e bu gıbi 
ithal eşyasının en geç 30 eylitl 
akşamına kadar çekilmesi bil
dirilmişti. 

Ayni sirkUlerin 3 üncil fıkra· 
ınnda •l\lilcbir sebeplerle bu ta
rihe kadar mallarını gümrükten 
çekemeyenler için % 2.5 teminat 
yatırmak şartıyle yeni bir müh
let \erlleceği • z.ikredilmekle be. 
raber: mücbir sebeplerin neler 
olabileceği sarih olarak ifade 
olunmadığı için, bu hal itha!Atçı 
tüccarların ~ikAyetini mucip ol
maktaclır. 

ithalatçılar rnUcbir sebeplerin 
sarih olarak belirtilmesini Kam
biyo mlıdiırlüğıinden istemekte
dirler. 

Bektaıilere ait tahkikat 
devam ediyor 

Birkaç gUn önce :Merdivenkö
yUnde Ayin yaparken yakalanan 
bektaşilere ait tahkikata devam 
edilmektedir. 

Tahkikat esnasında dinlenen 
bb.ı §ahitlerin ifadelerinden, 
memleketimi:ıde daha birçok bek 
taşinin bulunduğu anlasılmakta
dır. 

Tahkikata ehemmiyetle devam 
edilmel.-tedir. 

Kanada Türk mallarını 
satın almak istiyor 

Bir Kanada firması, İstanbul 
Ticaret Orlasına mUracaat ede· 
rek bütün Tilrk mamullerini A· 
merikacla satmak işini deruhte 
etmek istediğini bildirmiştir. 

Firma, bu mamiıllerin ihraciy 
le iştigal eden Tilrk tüccarlariy. 
lo temasa geçmek arıusundadır. 

Marmaris'te yer 
sarsıntısı oldu 

Marmaris. 9 (A.A.) - Bu ge· 
ce ilçemizde, biri l.30 da orta 
şiddette, diğeri de hafif olmak 
üzere iki yer sarsıntısı olmuştur. 
Hasat yoktur. 

lstanbul öğretmenleri 
şerefine verilecek 

çay ziyafeti 

Ye~ilkoy J\11'leorolojl ls
tas)·onunıın tahminlerine go
re hugun fıl'hrlmiz ,.e rha
rında hava umumiyetle bu
lutlu " fasılalı olarak me,·
:r:ıi yağmur sağanakh ge(e· 
cek; rıugArlar poyraıdın 
kunetll olarak esecek; ha
' a Eıcaklık derecesi biraz 
azalacak; Karadeniz, l\tır
mara ve Egede kuzey fırtı
nası olaraktır. 

niın ıehrimizde hava kıs
men bulutlu ve mevrlt ya
ğışlı geçmi~: güntin sıcaklığı 
ı;ôlgede azami 21.8, ası;ari 
9.3 santigrat olarak kayde
dilmiştir. 

Bursların az 
Olduğundan 

Şikayet ediliyor 
Ltanbul tinh·ersltesinin muh

telif Fakültelerinde okuyan bır 
kısım talebeler, l\lillt Eğitim Ba· 
kanlığından aldıkları 100 lira 
aylık bursla geçinemediklerin
den EikAyet etmektedirler. 

Yeni ders senesine girerken 
bu burs meselesi talebelerin baş
lıca derdi olarak tekrar ortaya 
çıkmıs bulunuyor. 

Bu maksatla bugün gaat 14 te 
Beyazıttaki Marmara lokalinde 
bir toplantı yapılarak 1stanbulda 
bugünkü &artlar içinde 100 lira 

KUCUK HABERLER ile yatacak yer, yemek, çamaşır 
• ve bedeni temizlik, vesait. kit3p, 

IEllJ\fET T AŞKESEN:IN ve diğer zaruri masraflan temin 
DURUŞ tASI etmenin fmkAnsız olduğunu be-

İki sene kadar evvel hocası lirten mufassal bir rapor hazır
Profesor Feyyaz: Giırsanı öldü- lanarak Bakanlığa gonderilecek
ren, Teknik Üniverr;ite talebele- tir. 
rlnden Mehmet Taşkesenin du· Diğer taraftan, senede Uç de
ruşmasına diln l inci Ağır Ce- fa olan imtihan devrelerinden 
za Mahkemesinde devam edil· 
mlştir. 

nuru§ma, sanık avukatının; 
mlldafaasını yapması için ba~ka 
güne bırakılmıştır. 
KUl\tKAPI ORTAOKULUNUN 
ADI nEGİŞTiRiUlİ 
Kumkapı Ortaokulunun adı 

:ııılll Eğitim Bakanlığı tarafın
dan cıGedikpaşa Ortaokulu. ola
rak dcği5tirilmistir. 
ŞOFÖRU öı,ntrnEN 
KAS,\P RlFATIN 
Dl'RUŞ'.'llASI 

Bir müddet evvel Kadıköyde 
Nusret isminde bir şoförü öl· 
düren kasııp Rıfatın duruşması
na dün III üncll Ağır Ceza Mah· 
kemesinde devam edilmiştir. 
Duruşma, bazı şahitlerin din

lenebilmesi için ba$ka güne bıra 
kılmıştır. 
BAKIRKÖY İT,E FİRUZKÖY 
\'01.U AÇll,DI 
Bakırköy ile Firuzköy arasın. 

da inşa edilen üç buçuk kilomet
relik yol dün merasimle açılmış
tır. 
Tl!RK KADINI.AR 
BİRl.İGiSİS PROTESTOSU 

Türk Kadınlar Bırliği İstanbul 
merkezi gençlık kolu diln fevka
IAde bir toplantı yaparak kadın 
kıı ve bilhassa çocuklara karşı 
işlenen tecavüz: suçlarına kar6ı 
mevcut kanuni ceıaların azlığını 
protesto etmiştir. 

--o--
iki hemıireye liyakat 
madalyesi verilecek 

Ankara. 9 (T.H.A.) - İlk sa· 
vaş birliğimizle birlikte Koreye 
giderek cephede ve Tokyo has
tahanelerinde bir butuk yıl de· 
vamlı olarak hizmet gören Gül· 
hane Hastahanesi Başhem5lresi 
Seher Şimşek ve Münevver Sa· 
kineye Amerikan Ordu Sa~lık 
Teşkiltıtı tarafından Kızılhaı; li
yakat madalyasının en yüksek i
ki derecesinin \'erilmesi karar
laştırılmıştır. 

, .... -TAKVİM-) 
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CU IA 
AY 10-GÜN 31-1117.IR 158 
RUl\1İ 1368 - EYLÜL 2'7 
HİCRİ 13'71 - Muharrem 20 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 
YATSI 
İMSAK 

Vasatı Ezani 
06.Q! 12.25 
12.01 06.22 
15.11 09.32 
17.37 12.00 
19.08 01.30 
04 28 10.49 

birinde mu,•a.f!ak olamayan bir 
talebenin almakta olduğu bursun 
kesilmesi de eikAyet mevzuu ol
maktadır. Yeni burs talimatna
mesinde de yer alan bu hUkilm 
de!iştirilerek, ıömestr us•ılüne 
uygun bir esasın kabul edilmesi 
arzu edilmektedir. 

-0-

Bazı maddelerin 
Fiyatları arifi 
HükOmetin ithal rejimindeki 

müdahalesi, piyasada bazı anor
mal fiyat hareketlerinin zuhuru. 
na sebep olmus bulunuyordu. Bu 
müdahalenin ithal rejiminde bir 
değişiklik kasdiyle yapılmadığı 
yolundaki son havadisler üzeri· 
ne, piyasadaki dalgalanmalar du 
rulur gibi olmaya ba~lamıştır. 

Uzun vAdeli taksitlerle satış ya 
pan mağazaların tereddütleri bu 
suretle zail olmuş ve normal sa
tışlarda bir değişiklik vuku bul
mamıstır. 

Ticaret Odasının, kendi imkAn 
!arını kullanarak \'e piyasayı 
tam bir knntrolden geçirerek ha 
mladığı 8 ekim tarihli son ra· 
porda göyle denilmektedir.: 

Bu dolabı. eJe trik' süpUrgesi 
ve çama~ır makinesi gibi lthal 
mallarının fiyatlarında ,.e satış 
tarzlarında hiç bir değişiklik 
yoktur. 

Ancak kalay, kablo ,.e inşaat 

malzeme~i fiyatlarında. bazı de· 
ğic:iklikler görülmektedir. Kalay 
fiyatları (külce &on günlerde 
12,5 lira olmuştur. Kablo fiyat· 
larınıfa % 20 nisbetinde bir ar
tı~ vardır, Kereste fiyatlarında 
(l\lctre mlkAbı üzerinden) 10-15 
liralık artışlar kaydcdilmlGtir. 

Demir fiyatlarında (ithal mal 
Iarında) kilo başına 10 -12 ku· 
ru~; yerli demirlerde (2 • 8) ku 
ruş arasında farklar görillmek
tedir. 

Raporda, tuhafiye eşyası fi
yatlarında hiç bir değişiklik ol· 
madığı da kaydedilmektedir. 

--0-
Ankarada bir vatandaı 

soyuldu 

Maltepe 
Herhangi bir aile muhitine 

sokulmasında ,.e iki cin· 
siyetten herhangi bir yasta· 
1.i in~an tarafından görülm11

• 

sinde ,.e okunmasında en 
ufak bir mahrur olma)·an, 
hattA aksine bUyiik fayda btl· 
lunan ·Resimli Ha}at• met· 
muası, ilk (ıkıı guntinıle 
umlt ,.e tahmin ettiğim gibi 
nüshadan nushaya te1'Aınlil 
etmekte, J:iinden güne eırin· 
le5mektedir. 

Karakteri yU1e güler bir 
ciddilik olan bu mecmuanın 
son sayısından u,ıunboylıı 
bah§edecek değilim. Fakat 
bu son !layıda Yahya Ke· 
mal'in •J\Jaltepe• ıdlı Ö) le 
nefis bir Giiri var ki tart• 
iıslitp. tasvir, ahenk \'e kafiye 
gıiıelllğiyle. temiz tiırkçenln 
hakiki bir üstadın fikir ,·e 
kaleminde nasıl bir sa11at 
Abidesi haline gelecel!inl.ıl 
km•ntll bir örneğidir. t.l'sta· 
dın ,.e ·Resimli Hayat• ııı 
müsaadelerine gü,·enmr.klt 
beraber bu şiiri buraya nak· 
letml ·or, fakat güzel filre 
meraklı okuyuculanmıza bU· 
lup mutlaka okumalannı tav· 
siyeden kendimi alamı)O· 

rum. 
ZIT KARDEŞLER 

28 eyHil 1952 tarihli ıtllıı· 
ya gazetesinden ,.e İnönuniıll 
Bursa nutkundan: 

·Adalet üzerine mütemadi· 
yen artan baskı arzusunıııı 
işaretleri, artık herkesin ''ic· 
danını incitecek bir derece· 
ye gelmiştir.• 

9 ekim 1952 tarihli Dün,11 
gazetesinden \e askeri mııh· 
1ıemede heraet eden Kasını 
C.ulek'in mahkemeden çık· 
tıktın sonra vaki beyanatın· 
dan: 

•Türk adaletinin yeni lıit 
tecellisini gormekle bahtiya· 
rJm.• 

FESA ..• 
Londra. Roma, Brüksel. 

Bern, Paris ve Montek:ır!O 
radyoları bu sabah A. P. ,.e 
A. F. P. ajanslarının Türkl· 
ye muhabirlerine izafeten 
•Batı Anadolu bölgesinde 
muhalefet liderinin seyaha· 
ti, iktidar partisi mensupla· 
rıyle Halk Partililer arasın· 
da batı arhedelere sebebiYet 
verdiğini, Manisada 7, Bııll· 
kesirde 11 kişinin yaralan· 
dığını • blldirmi5lerdir. 

•Sebeblvet veren• kim o· 
hırsa ols~n. demokrııstmiz:fll 
bugüne kadarki düzenli idi· 
&inden ayrıldı ını görmeli 
ve hele hunu ecnebi rııd>·o· 
larıtan lsitmelı: ürürudfır. Bil' 
nun ilk ,.e son olmu1n1 bil· 
tün kalbimizle cHll'rlr. 

01.llR ŞEY DEGft,! 
!\fısır mahkeme1Prinı1e eS· 

ki Kral aleyhine ikisi dnll· 
yet, hl'SI ırza tecavüz. attısı 
hırsızlık, ikisi mal gasbı ol• 
mak üzere on be& dha açıl · 
mı. 

Kral ~erçekten bu suçlaf'I 
i5lemi~~e. •sabıkalılar krıılt' 
olmaya layıktır. 

Sadun G. SAVCI 
OX KELİ11IEYLE 

Kalay stoklarımız azalıyor· 
muş ... 

Bu partiler gerginliği ı;ırıı· 
sındı eaşılacak §eydir doğrıl' 
su?. .. 

TATUSEıtf 

TÜRKAN SO!'tlER ı~ 
ile 

FETHİ KUTSAL 
Evlendiler. 1876 Kanuni Esasinin ömril 

çok kısa · olmuştur. ll ne! Ab
dulhtımid, Mebusan Meclisini 
dağıtmış ve bir daha toplamı
yarak otuz üç yıl istibdat 
idaresini hAkim kılmıştır. Bu 
mUddet içinde Kanuni Esasi, 
llga edilmemiş ,.e hatttl; her yıl 

bah kalktığımız vakit, gaze
telerde -meselA- şöyle bir 
haber okuyalım. İngilterede 
MuhafazakAr HUk!lmet, bütün 
muhalefet partilerini Uğvetti 
ve liderlerini de tevkif eyle
di! ... 

Bö~le bir düeilnce, ihtimal 
dahi olarak akıldan geçemez. 
Hepimiz: biliriz ki, İnglleterede 
böyle bir vaziyetin vukuu im· 
kbsızdır. Fakat buna lmkAn 
vermeyen nedir? 1ngilterede 
çift meclis olması mı? Hayır ••. 
Yoksa, Anayasanın muhkem 

Rahmetli üstadımız, ?ıtıe 
tarih okumak ı:evklni \·eren
lerin basında gelir. Topladı
ğı malumatı geniş bir klit· 
leye hitıp eder &elıllde kale
me almış, bu yüzden haklı 
olarak çok okunmuştur \'e 
hAIA okunmaktadır. Cazip 
bir üslubu, kunetll bir tah
kiye tam \'ardır. A~h'lerde 
kalmıı \·eslkalan kıymetlen
dlrmeslnl bilmiştir. Ahmet 
Refik merhumun musiki sa
hasında da himmeti vardır. 

tadır. bir ve iki tona kadar hır 1952 • 1953 ders ~enesinin bas 
yiik taşıyabilecekleri söylenen laması dolayısıyle Vali \'e Bele · 
bu arabaların dört beygir kuv- diye ba~anı Gokay, İstanbul öğ
vetinde bir motörlerl de bulun- retmenleri serefine yarın saat 
duğu ve fiyatlarının çift atlı bir 17 de Taksim Bl'lediye gazlno
araba fiyatına olduğu bildiril· sunda bir çay tiyafeti \'erecek-

Guıt;ındz• ı~•ııtıril,.. .,.., •• -
rim/H k#ıl.nft, ...... ,,,_.. ~ 

ııtanı11, 

Ankara, 9 <Anka) - Diln ge
ce şehrimizde Çankırı mahallesi 
cİ\'arında yüzlerinde maskeler 
bulunan iki ıahıs bir vatandaşı· 
mızın onüne ı;ıkmışlar, kamalar
la kendisini tehdit etmişler ve 
cebinde bulun~n 30 lirasını, ko- 9.ıo.ıssı 
!undaki r;aatini zorla almışlar- lil•••••••••""' 
dır. 

neşredilen salnamelerde yer 

( 3ncü 
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L1RALIK 
iKRAMiYE 

KUPONLARIN BA LAMA TARIMr 

il EKiM 1952 

TÜLBENTÇİ 
mektedlr. tir. 

YAZAN~ 'FANNV NUllST 
90 

çEvillE11-; 1lEZZAN A.E. YALMAN 

- Demek ki beni terkediyor. 
sunuz oyle mi? 

- Dört bes glln için gidece. 
ğlın. Sevgili aptalım! 

- E\'et... Evet ama... Her 
ne ise madem ki istiyorsunuz 
gidiniz. 

günlerce a:>Tılmadan yas!Yaca· 
ğız. 

- Ah Walter buna imkAn o. 
lacak mı? 

- İki kere iki dört ettiği 
kadar muhakkak. Bu defa ka
rar verdim artık. Bu defa kat'i 
karar ,·erdim. 

- Bunu dil&ilnemiyorum. 
Doğru olmasına imkfın olmıyan 
fazla glizel bir şeye henzi)·or. 

- Hele bekleyiniz. Bakınız 

nasıl mıimkün olacak. 

- Siz daha yokluğumu far· 
ketmeden ben dönmüş olaca· 
ğım . Emma'yı cok severim 
Walter. Diploma merasiminde - Siz ne iylsiniı: Walter. 
bulunmak istiyorum. Emma'yı gidip görmeme mUsa· 

- Tablt Hakkınız var. ade ettiğiniz için teşekkUr e-
- Gitm~k deyince bu keli- derim. Umarım ki bu a)Tılık 

me beni de UrkUtüyor. Ama sizi fazla sıkmaz:. 
dört beş gün nedir'? Çabucak - Ne mUnasebet! Gitmeni. 
geçer. Baun burada bile siıi ıe mani olmak lstemem. 
bu kadar gün görmediğim olu- - Demek ki beni hiç ara. 
yor. 

- Beş gfin göz: açıp kapa· 
yıneaya kadar geçer. Gidiniz. 
Ağustosta İsviçreye gide.r~ek 

mıyacak&ınıı öyle mi:' Görece. 
ğiniz gelmiyecek mi? 

- Ah şu kadınl.ar! Hem git
mek isterler hem de göreceğin 

gelmlyecek mi? Diye sitem e- vakit nrdı. Bunu hemen yap. 
derler. tı. 

- Walter biz .. Biz en yakın O gene Mayıs ayı o kadar r;ı. 
karı kocalardan birbirimize cak oldu ki bir çok kimselere 
daha yakınız. Hemen hemen inme indi bir çok kisiler kalp 
hiç a}Tılmadık. Bensiz: yasama- sektesinden öldü. 
ğa alışık değilsiniz de ... Onun Walter, Ray'ın yakında gide. 
itin üzülüyorum. ceğıni bahane ederek ondan 

- Bu yalnızlıktan istifade sevdiği yemekleri istedi. O da 
ederim de basıma bıı)TUk olu· müsamaha etti \'e Walter'in 
rum diye mi korkuyorsunuz? perhızi bozmasına sebep oldu. 

Walt!'rin bu &özlerinin altın- O günü en ('Ok sevdi!?i. fakat 
da gizli bir r;item mAnası saklı ağır olduğu için sık sık yap· 
idi Ray bunu farketti . Fakat matlığı Wiener Schl\.itzel hazır. 
fazla bir eey ilAve etmedi. !adı. Bu kızarmış dana külhas. 

Ray'ın gideceği artık tahak. tısının hazmı oldukça gllı:tiı. 
kuk etmişti. Emma'ya ve kıı Walter bundan tekrar tekrar 
kardeşi Fredaya birer mektup tabağını alarak fazlaca yedi. 
yazarak geleceğini haber ver. Ray itiraz etmek istedi: 
dl. - Walter fazla kaçtı, Sonra 

Allahtan hadise Ray'ın ha· rahatsız olur&unuz:, dediyse de 
reketinden iki gun e\0\'el vukua söz geçiremedi. Yeznek bahsin· 
geldi. Hem Emma'ya hem de • de Walter çok açiozlU idi. Sev· 
Fredaya telgraf çekip gelemi· diği Geyleri tıka basa yerdi. 
yeceğini h aber verecek kadar Çok defa artık başka kalmadı 

dlyerek Ray'ın ondan )'emek 
r;akladıl!ı olurdu. O ıkşam kır
mızı Hhana salatası da vardı. 
Bır de peynir tatlısı yapmış. 

tı. 

- Ben bu kadar ağır yemek· 
leri hep birden hazırladığıma 
çok pişman oldum. Walter. 
KeEke etten iki defa almasay· 
dınız. Bari tatlı ye.mekten vaz. 
geçiniz. Şarap yerine de su içi
niz. 

- Kendime bakmatı sizden 
mı öğreneceğim. Bll!Un hunlar 
sevdiğim $Pylerdir. Pek alA yi. 
~ereğim. Yok~a benden bunla· 
rı esirgiyor musunuz? Diyerek 
bir dilim daha tatlı aldı. Ray: 

- N'e münasebet sevgilim? 
o nasıl lakırdı. 

Demekten başka çare bula
madı. 

Yemekten sonra Waltı!r bir 
kadeh tatlı şarapla bir de siga. 
ra lı:tl . Ray'ın hazırlnmıs oldu· 

ğu nutku gôı:den geçiriyordU· 
Bir taraftan da ara sıra içi ge· 
çb or uyukluyordu. Birdenbire 
Ray acı bir ses duydu. Tıp1'1 

bir tabanca 1esi gibi etrafı çın· 
lattı. Ray hemen arkasını dÖ• 
nilp baktı. Ve Walterin oturdU· 
ğu yerde sendelediğini gördil· 
Parmaklarile gömleğinin yaka· 
ıını açmağa çalışıyordu, 

- Walter! Walter ne oldtl· 
nuz? 

Diyerek yanına koştu. Ada~ 
cağız boı!uk bir sesle şu r;öı}erı 
&oyliyebildi: 

- Boğuluyorum. Biraz ha· 
va , Hava... . 

Walter tıpkı bir yastık gibi 
koltuğa yıkılıverdi. 

Ray koşup bir pencere açtı· 
Masanın üzerinden bir bard•J: 
r;u aldı ve: 

- Şunu içiniz: Walter. De· 
dl. 

Walter nefes nefese idi. yU· 
zü sapsarı olmuştu. Istırap çel:· 
mekte olduğu görün!lyordll· 
Dunnadan ayaklarını kıınıldB· 
tıyor \'e gömleğini açmağa çs· 
lıEıyordJ. 

- Walter bir doktor çağıra· 
yım. 

- Hayır. Hayır. Il:ıyır. 
Ray sevdiğiniıı bu hali karfl 

r;ında deh~et içinde kaldı. vur 
madan saçlarını okşuyor. J. • 
nındaki soğuk ter damlalarıt11 

r;iliyordu. 
<Devamı ,'Dr) 
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· Ameril adaki 
Mücadele 
Kızışıyor 
Yazan: E. T 

A merikada eetlm mUradele l 

* Korede ııau~lar viddetlnl 
muhaCnu etmektedir. * İran • İngiltere mlinase
betlerlnlo ıergln olduğu 
blldirllbor. * ingilte~ tuhafaıaklr 
partW kongresi devam 
ediyor. * Bir İtalyan askeri heyeti 
Atinada tema tarda bu. 
lunmaktadır. 

gün gettlkce kıııfü·or. De· 
tnokrat ve Cumhuriyetçi parti 
~amzedleri Hr Hr nutuklar oy. 
lıyerck birbirlerine ağır itham· 
Jarda bulunu) orlar. C'umburlyet 
ti partinin namzedi lfüuhımer 
b~lha 51 faaliyrt göstermekti'!, 
ıoylediğl nutukların lilıldell ı;un 
&eçtlkçe artmaktadır. 

Diğer tarnrtan nemnkrallnr Charlie Chaplin 
da bo& durmuyorlar. Hu parti· 
nln namzedi Stevenson muhteıır s ( f bb 
ehlrlerde nutuklar &Öyledll;i gl· osya 1 1 

bl Ba kan Truman da kendisini 

Kore' de, savaşlar 

şiddetlendi ·. 

Güney Koreliler, düşmanın ~iddetli ateşine rağ
men göğüs göğüse muharebeden sonra «Beyaz 

At» tepesini tekrar ele geçirdi 
.A ıı~ciııltd Prtll 

Seoul 9 - Günı>y Koreli kuvvetler bu gece ;eç \"akit dil~· 
manın kesif ateşine rdmen Çinlileri tekrar • Beyaz At• tepe· 
slnden atmışlardır. Kızıllar 4 gündür Seoul'Un kuzeyinde giri~ 
tikleri taarnnJarda bu tepeye ycrleşmeğe çallşmaktaydılar. 
ileri hatlardan alınan haberlere "Öre gUney Koreli askerler 
perşembe sabahındanberi göl'!iis göf:ll e çarpışarak eUı.'i ilerle· 
meler kaydettikten sonrıı, 4 Ani hamle netice~inde zirveye ula· 
51p yerle~miı,;lerclir. Tepeyi tıaran vAdilerde iki tarafa ait tanklar 
arasında çarpışma olanca şiddetiyle devam etmektedir. 
DUsmanın \'e dost ku\·vetleri nin ağır zayiat ,·erdikleri bildi· 

rilmektedir. Çon·on civarınclaki tepeler her iki tarata mensup 
ölülerle dolmuştur. Topçu ateşlerinin çok şiddetli olmasından 
dolayı ö!Ulerin toplanmasına dahi \'akit bulunamamaktadır. 

Ku1ey Korenin bombardımanı de\'lm ediyor 

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

..., · ~J · f'f, . . 
c.. J.> "U.'1u~t...!9: '111 ı • . . 

Acaba bizde mi? .. 
Geçenlerde bir deli •flr.n 

Sırıyerlt Se\ imin kati
li) İm• di)e Emni)ete müra
caat ttll, 

Tahkikat, tetkikat \'e adam 
cağıı 5oluğu Bakırköyde al
dı. 

Şimdi de bir teni a)nl tt). 
dlaıfa. 

Yt 1)1la bayıla anlatıyor: 
·Se\lml boğan canl\ar, be
nim.• 
FarkındaMnız değil mi adz 

okuyucular? 
Sabrımıı o kadar tillıen

mtie baıladı ki... 
Galiba bu gldlile katilliğe 

teker teker adaylığımızı ko
yıcalıı. 

EC\'ET GÜRESi:S 

desteklemektedir. Setim ~ünü Medhedı'yor 
yaklaştıkça müradelenln artma· 
sı, Trumanın dah kat'i \'llzlyet .tı~ıd Pruı 
alması bekl<'nl)or. Londra 9 - Beyaz: perdenin 

Eisenho\\er Am<'rfknda milli meşhur komedi anatkAn Char· 
b~rnman me\klindedir. Kendi· lie Cbaplin (Şarlo) bugün 
ılnJ ıe\enler pek çoktur. Cum· •Varyete. klUbünde ~erefine \e 
huri) etçi partinin namzedi bun· rllen bir öğle yemeğinde, İngil
dan l tlrade cduek halkın re- terede tatbik edilen içtimai b&· 
lln! .kaıanmağa çalışıyor. Dıs kım \e tıbbt tedavi plfmını öv· 
Polıtıkanın seçimde mühim 101 mü~ ve Londrada geçen gençlik 
o!.na~ı~arnJ;ı zannt.c111iyordıı, günlerinden bahsederek demi~· 

Tokyo 9 (A.A.) - On Amerikan Ustünkale bombardıman 
uçağı yüzden fazla sava, bombardıman uçağının himayesınde, 
bugün, bütün gUn kuzey doğu Koredekl hedefleri bombala
mı~tır. 

Amerika Bahriye 
Bakanı geliyor 
Ankara, 9 - Amerika Bahriye 

Bakanı A. KimbaH n Ba\'an 
Kimball pazartesi ak6amı h~su
sl uçaldırıyle &ehrlmlze gelecek
lerdir. Bakana, Tümamiral A
Je).;5, Tümamiral Olster, Tüm. 
amiral Celley ile hcraber dört 
yilksck rütbeli subay refııkat 
etmektrdir. Mister Kimball ,.e 
maiyeti erkAnı bir gece şehri
mizde kaldıktan sonra Deniz 

Almanyada Kolonya ıehrlnde )·ü ksek lir'atli bir tre_nln tecıiibesl yapılmı&tır. Resimde görüles 
ve bütün dirtklr.r liztrindc 110 kilometre ıüratle seyreden bir tren, ileride daha bllyfiğü yapıl
mak üzere planlan hazırlanan 'e ı;aatte 350 kilometre ııüratle gideceği tahmin edilen tnıı.iıl 

tunkiı iki partinin ılf! ılı iya. tir ki: 
ı~ttekl .ı;örüstı birdi. ltalbu\I ııe· •- O zaman sokaklarda gör· 
tıııı mııeadr.11' inrle ılı, politika düğüm halk çocuklarının soluk 
~~ rol nynnmağa bnslnmı~tır. benizlerini Ye çürük dişlerini 
ıse~hower demokrntıarın dış hatırlıyorum. lnsan kendisini o 

Polltıkasını, bllhas a Çine karıı zaman bu vaziyetler karıısında 
takip edilen lyasetl ~iddetle Acız hissederdi. Bugün sosyal tıb 
tenkld etmektedir. ba ka\-uşmuş bulun maktasınıı:. 

nıı.er t f Etrafımda pembe '"anaklı, par· ~ ara tan dr.mokrntlar " 
Eisenhtmerin eneleree bu dış lak gözlü, ı;Urbilı: ve faal ço-
sluseu ta \•ip ettiğini ileri 50• cuklar ı;örllyonım. Onlar İngil· 
rbuuıı orlar \ e şiddetli ithamlarda terenin istıkbalidlr. Müstakbel 

unuyorlar. neslllere baktığı için bence sos· 
Elsenhoucr fazla rey kar.an· Yal tıp bllyllk bir ~eydir.• 

Jnak itin Cumhur! etçi partinin Chaplin 20 yıldanberi ilk de· 
sağ cenahına men up Tart He bir fa olarak doğduğu ve hlll ta· 
anıa~ma ·apmıştır. nu suretle bllyetinde bulunduğu memleke· 
cenup \illlyetl<'rinln re\ ini te· te gelmiştir. 
~~~ ;~eceğlni ümit edi)·or. Fa· Bir uçak havada 
f ığrr hırartan generalin infil6k etti 
azın nıuhahrnklr olan Tart il~ 
!nla§ııınsı Jiherallerl korkutma· .Poı:tland-Oregon, 9 (A.A.) -
111a baslamıştır, Bır Amerikan üstün uçankalesi 

1 
Demokratlar Cumhuriyetçiler dün. Portlandın 30 kilometre gU. 

tin ıenerıllcr partisi diyorlar neyınde havada lnfilAk ederek 
v sayıyorlar: GI. Eisenho\\er parçalanmı~tır. 
GI, lllac Arthur, General l\1 f" , Uçakta bulunan 11 klel 81mfit
Ge.nl'ral Elektrik... nu:uo:ıs~ tUr. Uçak talim uçuşu yapmakta 
~~mhb~rı. ·etcl partinin askerle· idi. 

• u uk mail '"e sınai ınües· Japon imparatorunun 

::~1e::~yo~~~~e olduğunu anlat kızı bir siftçi ile evleniyor 

·eumhurl)el~I partinin ha . Tokyo 9 (A.P.) - imparator 
. khan Yardımcı&ı namzedi l'\lxotı Hlro Hitonun UçUncU kııı 21 

b~kkında yapılan lthnmlar dı yaşındaki Prenses Yor! yarın 
Uyuk mUnaka~alara nbep ol· evlenecektir. İmparatorun da· 

mu3tur. Nlxon'un seçim müu· madı, ikinci dünya harbinden 
~~lesi i~ln uraı.lan buradan 18 sonra asalet Ün\·anından feragat 
t 't rlolar para aldığı ortaya •· eden \"e sabık bir Markinin oğ. 
kı mı~. hunun ıilcrlne gııriıltli ~u olan 2~ yasındaki İdeka Tn· 
opmuşt (° amasa'dır. erenscs, bir halk 

b ur. umhııriyetı;~ parti ada.mı ile evlendil!i i"in kral a'ı· 
1'
1 ithamın tc~irlnl azaltmak 1· le ' 

ç n 75 bin dolar sarlctmcıte sı mensubu sıfatlyle şimdiye 
nır.cbur olınıı hır. a kadar kendisine bağlanmış bu. 

S 1 lunan 650 bin yen Yeya lClı')O 
1 eç mln ne netice \erec<'ği dolar tutarındaki yıllık tah isini 
!ı~diden tahmin edilemez. Yıı· kaybedecektir. İmparator ile İm 
lete tarar ıdnrın re)I hAklm paratorlçe ·as:ako kızlarının ız. 

~.~laktır. Bunlar da en küçük dh-acını tasvip elmiş olup yann 
d(r seden nıütee lr olmakta· nlk~h toreninde bulunacaklar. 
ho. Şimdiki halde ''aılyet El en· dır. 
•aı""t cr

0 
•• it!n .bir pnrca daha mü· Lübna k b' 

0 g runu n a ınesi it"ımad yor. Fakat gelecek 1Hn ilk o U ii 
Jaeak k • n ~. n ı tnrfında yapı· aldı 
tok ıt' 1 nıucndcJe bu huımstr. Beyrut, g <A.P.) _ LObn

3
n 

tayln~de::!~t~;.acak \'e '•tice~ 1 Me~usan meclisi bugün Emtr 

----------=-.J~alıt Şahap kablne~ine ezici ço. 
y· u~l·~~a gUvcn oyu vermi$tlr. 
urkiyo • Hindistan u met buna müsteniden 

k memleketi bir mUddct itin ka. 
ültür anlaıması rarnamelerle idare edecek ,.e 

Ycnt D l derpiş edilen mullU bir re-
ki ehi, 9 (A.P.) - Tür- formla 

Ye ve lhndistan bu"Un 29 IIa r Programını tatbike ko. 
zırand A 0 

' • yaeaktır. llUk<ımet muhteme'en 
tUr a 11 nkarada imzalanan kül· ilkönce seçim kanunlarını ~le 
retl a.n aşmasının tasdikli su· alacakt 

erınl y D i . ır. Muhalefet partileri 
rnişlerdir. enı elhidc teati et- $ mt ~·d~I ııeçlm sisteminden 'şikA

ye çı ır. 

Komünistlerin, Wonsan limanının takriben 40 kilometre ku
zeyindeki Ko\\n iaşe merkezi ba~lıca hedefi te~kil etmekte idi. 

Köprüler, ayırma istasyonları ve demiryolu :ebekeleri tah· 
rip edilml~ \'eya yakılmıştır. 

Milletlerarası 
Turizm kongresi 
Protesto edildi 

Libya'ya bir 
Türk askeri 
Müşahit gidecek 

A-riofı• ,._ ,,_,,. M•ı••llffol"'l',j"' 

Napoll g - 46 milletin dele· Ankara, 9 - Yeni Libya dev-
gelerinin iştirAk ettiği milletler leti, ordusunun modern bir hale 
arası turizm konferansında diln getirilmesi için Türk ımbaylanna 
söz alan İsrail delegesi Warner ihtiyacı olduğunu bildirmiş ve 
Rloch, Türkiye, Yunanistan ve hlikümellmiı:den yardım i~temis
İsrallin Orta Doğu turizmi hak- tir. 
kında hazırlanmış olan rapora i. Milli Savunma Bakanlığı Kur
lhe edilmemiş olmalarını $iddet may Yarbay Umran İtişalpı ıs· 
le protesto etmiştir. kerl muşahlt olarak Libyaya gön 

Lübnan turizm daire~i baskanı dermete karar ,·ermiştir. 
l'ılichaeı Turna da turizmin orta Motorumuz batmak 
doğuda iyi bir durumda bulun. 
maktan çok uzak olduğunu söy· tehlikesi geçirdi 
lemiştir. f kenderıın il (T.H.A.) - Lİ· 

Kuvvetleri Komutanı Koramiral 
Sadık Altıncanla beraber Göleli-
ğe ıidecek, donanmamızı teftiş 

edecek ,., deniz tesislerimizi ge. ""' 
zecektir. Bakan ve maiyeti ayni 
gun öğleden ı;onrı bir muhr!ple 
istanbula gelecek ve çar~amba 
sabahı memleketimizden ayrıla· 

caktır. 

••••••••••••••••••••••••••• , . 
I ~ 
; Urıner ontiseptık : 
1 • 

1 olorok • 
: 

~onferanstaki orta do~u komi manımızdan hububat yükledik· ı 
tesı, Doğu Akdeniz memleketle· ten sonra Beyrut istikametinde 
rinde turizm faaliyetini arttırma hareket eden ·İkbal• motörü ı 
Ya m~tuf çareleri arayacak iki yolda bir kaza geçirmiştir. 
t!li komite te5kiline karar ver- MotörUn makine dairesinde 
ml~tir. bir irıza çıkmış ve bunun ta· 

ltalyan askeri heyeti miri için çalıeılırken .. ~aki~e 
• , dairesinin su aldığı gorülmilş· 

Atına da tur. Bunun üzerine hamulesi 
Alina. 9 (A.A.) - Yunan Sa· fazla olan motör batmak tebli· 

vunma Bakanı tarafından davet keti geçirmiştir. Fakat. müret· 
edilen General Franco Testi ,.e tebıtın gayreti ile sular bir 
yüksek rütbeli beş subavdan mü yandan boşaltılmış ve motör ge· 
teşekkil İtalyan askeri h

0

eyeti bu ri dönmü§tür. 1 
sabah saat 11.55 de Atinaya ~el- 1skenderuna dönen motörlin 
mlştir. hamule~i başka bir m.otöre ak-

ftelya askt'rt heyeti, General tarma edllmi~ ve tamırata bas· 
Argiropulonun Yunan askeri he lanmı$tır. 
yetinin 1951 ~ene~ı knsım ayın- Türkiy--ye verilen uçaklar 
da İlaiyaya yapmış olduğu ziya. Brlndlsi ciıalya), g (A.P.) -
reli iade etmektedir, • . Exehef'luer ilebl. Türkiye hava 

Bu ziyaret, no~u Akdenızın ~a ku' vetıulne verilmek üzere bu· 
\"Unması me\'~u.u~da . Atlanlık rUn İtalyanın bu limanına F. 86 
Paktı çerçeve~;ı ıçınde ıki mcm· tipinde s tepkili uçak getirmiş· 
leket arasında te~asa geçm~k i· tir. 
çin bir fırsat teşkil edecektır. Uçaklar burada Türk pilotla· 

Dr. General Hamza' rına devir ve teslim edilecek· 

HANJlllELt 

KüçUlcten büyüğe 
Büyükten ktiçUte 

EVİNİZİN 

Sevd~i, beğendiği 

DERGİ~İN 
57, Sayısı Çıktı 

İSTANBUL TAN 
MATBAASI 

Göğen Almanyada tir·--... ------~====::::::;;;;=:::;;~ 
tetkikler yapıyor 

Heldelberg (Almanya) g 
(A,P.) - TUrk ordusu baştabibi 
Tuğgeneral Hamza Göğcn bu· 
f.Un Avrupadakl Amerikan or· 
ilusıı genel kararg~hını dyaret 
etmiş, başkomutan General Man 
ton S. Eddy ile Avrupadalı:I A· 
merikan kuvvetleri başhekimi 

Umgeneral G. B. Denlt ile 
görll müştur. 

Almanyada Amerikan ordusu· 
na ait tıbbi müesse~eteri tetkik 
etmekle olan Tilrk generali diln 
gece Brükselden buraya gel. 
ml,ştir. Almanyada 5 glln kala· 
eaktır. 

Yord llôvelerinıiz 
yeniden basdıyor 

Eski numaralara ait biriken siparişler 
yakında kar§ılanacak 

Yurt llivelerlmlı ııttik(e artın bir rağhPtle kıraılın· 
mıştır. Batı lli\'elerin mevcudu tamımlle tükrnm1$tlr. Ta· 
lcımlarını tamamlamak i•tlyen okuyucuların arzusunu karaı· 
lamağa lmkin bulunmamı,tır. 

SÜTUNLAR ~~r:ıııgu~@~ 
YENi ISTANBUL 

;:'\lilt5"•Pmlı elmdiye kadar çıkan bfitÜn ilheler için 
lklnd bir baskı hatırlımatı giriımiıtir. İlk hamle olarak, 
hiç menudu kalmıyın llheleri yeniden ba mağa ba~lıdık. 
l\lnrudu arılan bütun llheler, bunların arkasından ııraslle 
ikinci bir baskı ·a Ubl olacaktır. 

Bugün ~enlden tertip ve tabı halinde bulunan llheler 
ıunlardır: 

llhe 
numaruı: 

tıtve 

Bl~bı ;;;LITIKA 
ANLA l'IŞIMJZ 

1 N tıka. h ermı tok partuı poll· 
denb ~l atınn glrdiğlmlı gUn· 
rak ~ dedlliodudan kurtula· 
)ilk ) Pıcı kudretlmlıln bil· 

kudret dileııclllğlnden bezdik 
artık.. Kııkırtmanın ne ko· 
lay, le görmenin de ne kadar 
gilç olduğunu blllyoruı:. Poll· 
tıkanın gUç t1rafına yanaea· 
nuyanlar, millet dAvalarını H· 
vun~mazlar. t tedlğimh: ~ey, 
otorıte k&Ynınalığı değil bllr 
millet politikasıdır.. ' 

dığımm kabul edelim, ts:er
seniz: bunu memleketimizde ik· 
tısadt bir refahın ni~aneai ıl· 
bi ılalım; ortada bir hakikat 
l'arga o da; okkanın altına git· 
tlğimlı:dir.• 

YINI SABAH 

HÜRRiYET 
nı b )k~rd l lerlne Çe\Tllmesi· 
bazJı~ edlğimh] öylUyor, yo- SABİR VE 
kir hU kı3kırtılırsa ancak fi. TAHA1'11l'llÜL L.ı\ZtM 
b rrlyetınl boıtmak irin iKt TON 

1 Bur ı. 

Z İzmir 
3 Antalya 
t Hatay 

numaruı: 

10 
15 
18 

Tekirdağ 
Çanakkale : 1 
Çanakkale : 2 

Bu numualar için ıldığımıı ılparlıler ·akında klrııJa. 
nıbllf!cektlr. Gerek bunlara n gerek dljrr ilhtlne alt nok· 
anınııı ıimdid'~n bire bildirmenlıl rlo f!deriE. tlheluden 

htr birinin bedell, posta parası bize alt olmak üzere on be& 
kurıııtur. 

.... ,. ..... 
dörtte biri kadardır. ·-· .;: #'~ 

• 
Almanyada "J ekim günü büyük bir ıeclt resmi yapılmıı tır. \'ubrıdıki resimde, Soryet. 

terin elbbesJne benzl:>en kıl•fetlerle geçide faUrak eden askerltr görülüyor 
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1 O EKiM CUMA AKŞAMINA KADAR 1 

150 LiRA ----
4 
1 

Yatırdığınıı takdirde: 

E V' den birini 
OTOMOBiL 

. 400 adet PARA, AL Ti N 
VE 

KIYMETLI EŞYA 
İkramiyelerini kazanabilir&lnlz. 

HER 150 LiRA YA BiR KEŞiDE NUMARASI 

HER AY SONUNDA BiR ÇEKiLiŞ 

BOYOK BiR 
APARTIMANIN 
En güıel dairesine 28 ekimde 

aahip olabillniniz. Derhıl Garın· 
ti Bankasını 100 lira yatınnıı 
ve talihinizi deneyiniz. 

Beı yi.iılincü 111 hltıran ~ 

Bir muvaffakivet 

l:llbilk Fatihin istınbula ıirlti 
(29 Mayıı 1'53) 

* Milli heyecanımın pblandıran 
bu tarihi tablo, ıon ıistem usul 
ile altı renkli ,.e gorulmemiş ne. 
fuette basıimııtır. 3SX50 Ulltim 

bilytiklüjlindedlr. 

* E,·ıerlmlıdt, mekteblerimiıde, 
askul blrllklerimlıde u dükkla 
larımızda bu muar:zam fethi ha._ 
tırlatmık için ıoıtımuıün onud• 

dalma bulunacak fevkallde 
blr eserdir. 

* Fiıltı 1,5 lirada. 

Bllydk lıltıbçılırda ve pıeta 
tevrl )·erlerinde utıtmılıtadır. 
Umumi aatıı yeri: Cajalollu, 
Hima,yeietfal ıokalı No. '· 

e-İ!klt '\'ayıne\i• Poıta ıtutuıl 
No. 11. 

İSTA~BUL 

unun ld 5 • Yeni Sabah demoı.ratlk sls· 
dl ayı ığını yazıyor \'e ALTll'\ t • ı bl d Yor ki: emın ly r tarz a iıllyebll· 

•D Sedat Simavi Amerikaya o- me inin ilk ıartı tok temkin· 
rar enıokr l, düşünen \'e ka- lan borcuını:ıza mıbsube,n Pa· ll hareket etmtk, hn$a ıtltml· 

HOŞ MEMO · Ya o seni nasıl sevdi, Boncuk ana? (Biraz da Köpek Köye dönelim) 

tem~~ren \atandaıın idare sis ri'e iki ton altın götUrllldll· )·en sözlere tahammül giıster· 
nııııet'~A Du kadar önemli bir J!linden, bunun ticari ptılltl· mek olduğunu söylüyor, dl· 
bi . ~ası ortada dururken kamııın nr.llcesl olduğundan yor ki: 
tı'kzlınıi adımıza faaliyete ge,.' bahi le diyor ki: 

er ni &Ö.\ll • •Müsamahaya alısmak ko· 
zln 1 Yen partıleriml· ırŞimdi görüyoruz ki, ıavalh lay bir keyliyet değildir. Yıl· 
lanıaukuor.ta _çckiemelcrlnl an· altıncıklanmız ta""'are ile A· 

gUçtUr He · · JJ lar ve yıllarca hir müsamaha 
der· k · r partı on· mcrlkaya uçmaktadırlar. Bir " 1 endislni ana.. d ı. YilzU görmemis \"t tek parti· 
bir ın • uan 05ma zamanlar. yani geren rejim es· 

are Ustadı san ba ~ nln hA!dmiyeti altında inleye 
kısı ı ıyor \'e $ nasında mütemadi.:ven .. emile ... ~ ba ına gere lll .. inleye Adeta insiyaki bir eu. 
bataeaı. ~ rse m etin le limanlarımıza altın "!karıl- 0 

51nı haber \'Criu "' rette \"e bir nevi otomat gibi 
Biz "or. dığını ~azetelerdc okurduk • bu çeclt ,. k" J 1 • harekete ahcmıc kimselerin, TUrk illi 

1 
v ~e ışıne e,r, Şimdı altınların Amerikaua av w ~ 

et ne ka k b ,, birdenbire recitli fikir ,.e ce· 
YUk b' rıı to U- deline ıahit oluyoruz.. Bu va· ~ " 
H ır saygısızlık ,•ay reyınların ııerbest"e a,.ıklın-

Ur bir 0 ıyoruz. ziyete ne isim takusanıı tı· ~ • 
getirec tlllet, kimi is ba~ırla kınıı: ben bir türlU akli er· masına "' 11erbest havaya ta. 
catını e 11~1, kimi fırlatıp ata- diremiyorum. hammilllerl kolay de~ildir. A. 

.. ---e-.e•t•te_b;~ll~ir~·..:B:iz~, ~b:u:__;1sterseniı enayj <'ibl avlan- mı yeni açılmak istenilen dev-
•· rin icıplan da budur.~ 

----------....;.....~~--· 
~ 
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lyon'un ~7 senelik 
belediye bafkanı 

•.••...•......•..•....•••. . ............ .... ...... . .. 
i Herriot 80 yaşı nda olm asma raamen · hôlô biri . . 
i bir genç gibi çalışır ~ 
~....... ........ .. . ...... . .•••.......•••.•....... ~ 

fak olmuştur kl bütiln şehir a· 
halisi dört elle kendisine sa. 

., rılmıstır. Bu büyük dc\'let a. 
damı da Lyon'u candan sevmiş. 
tir. 1905 de Belediye Reisi se
çildikten sonra Bakan, birkaç 
kere Basbakan olduğu halde 
Belediye Reisliğini bırakmağı 
aklına bile getirmemiştir. Baş. 
bakan iken haftada iki defa ge. 
ce yarısı trene binerek sabah· 
leyin erken Lyon'a gider, öğ· 
leye kadar orada Belediyede 
çalıştıktan sonra otomobille 
ikinci vakti Parlse döner, Baş. 
bakanlık işlerile meşgul olur
du. Lyon'dan telefonla da sık 
sık malumat alırdı. 

Herriot az uyuy4n, çok ça. 
lışan insanlardandır. Derin 
kCiltürU \'ardır. Tarihi malCi· 
matı çok ıeniştir. l\lüzikten de 
çok iyi anlar ve iyi piyano ça. 
lar. Tarihi eserleri çoktur. 

Radikal Sosyalist 
Partisinin fahri başkanı 

H erriot :Fransanın sayılı ha
tiplerinden biridir, Çok iyi 

konuşur ve her nutku sağlam 
temele dayanır. Meclis Başkanı 
aynı zamanda Radikal Sosya. 

SERBEST KORSO 

Şark kahvesinin 
hazin hali 

Bir okuyucumuz yazıyor: gerek Başbakanımız Şark kahve 
Jıfaçkada, Taşlıkta bir Şark sine gitmişler ve böyle medeni 

kahvesi var. Belediye bunu §eh· bir müesseseye karşı kim bilir 
rin imarı için vücuda gelirmiş· ne gibi tesirlerle devam eden 
tir. Bir turist; burada fstanbu· baltalama hareketi karşısında 
lu seyretmek Jçln en güzel bir hayret ve teessürlerini belirt· 
zaviye: temiz ve çok ıyı, mlşlerdir. Vali ve belediye reisi, 
bakımlı bir oturacak yer bulur. bı: garip ihmalin düzeltileceği· 
Bütün Xi~anta3 ve Maç· nı defalarla \'aad ettiği halde 
ka halkı için de Şark kahvesi her şey olduğu gibi kalmıştır. 
nefes alacak bir yerdir. Ben, Şark kahvesini i~letenln 

Belediye bu ;azlnoyu 28,000 ne ortağı, ne de dostuyum. Sa· 
Ura senelik bedelle kiraya ver- dece nefes almak için çocukla· 
miş ve orada içki satılmamasını rımla beraber arasıra oraya gi· 
şart koymuştur. :\füessesenln den bir ~Jşnntaşı sakiniyim. Kah 
sınırı ve seviyesi itibarile Mar- \'eye gittiğim zaman orasını ba· 
kiz, Lebon, Tilla gibi yerler "Zan kapalı bulmak, hazan da 
için belediyece kabul edilen ta· devam eden h:ıksızlığın hikaye
rifenin aynen burası için de kn· lerini duymak bana eza veriyor. 
bulü normal ve tabii bir hare· Himmet ve gayretle meydana 
ket sayılır. Halbuki belediye, gelen böyle medeni bir mUesse
her nedense bir tarlfe kabul et- senin göz göre baltalanmasına 
mekten bir düziye kaçmış, Be· da ilzUIUyorum. •Ac:ıba burası· 
siktas kaymakamlığı da burası· nın kabahati Lütfi Kırdar zama· 
nı parmağına dolayarak, •nfçln nında bina edilmiş olmak mı? 
kııhveyi on beş kuruşa satını· Vali ve Belediye Rebi profesör 
yorsun?• diye bazan müessese· doktor Fahrettln Kerim Gökay 
yi kapatmış, bazan mahkemeler· bundan dolayı mı Şark kahvesi 
de takibat açmıştır. ne üvey e\·lat ve hasım mua-

fstanbulda bulunduklan za. melesi ediyor? • Bu suali ı.or
man gerek Cumhurrelsimiı \'e maktan kendimi alamıyorum.• 

=I f;ünyada neler oluyor ? f = 
Korkudan dili . 

açdınış ! 
llst Partislnin fahri başkanıdır. Arjantinin başşehri Buenos 
Bugünkil Radikal Sosyalist Par Aires'te Filipe Conccde adrndıı 

öğrenince geri dönmüş ve kızın 
gelinlik elbisesini de yaptıraca· 
ğını bildirmiştir. Gelin, annesi· 
le birlikte bUyük mağazalardan 
birine giderek gelinlik elbisesi· 
ni satın almıştır. 

tisi mevcudiyetini biraz da biri geceleyin evine girdiği ta· 
Herriot'a bo~ludur. Geçen as· man iki hırsız tabancalarile kcn· 
rın sonlannda parlak bir dev. disini tehdit ederek para cilz-

Heniot ı U rahat esnasında re geçiren bu parti Birinci danını istemişlerdir. Concede 
Dünya Harbinden sonra sarsıl- bı:na sükünetle ~u ce\•abı ve::· G cçcn hafta Fransız Millet lı hazırlıklar yapmağa başlaOı. mış, dağılma tehlikesi ka11ısın miştir: 

l\Ieelisi Ba~fcanı lJerriot- Sar!edilcn gayret çok geçme- da kalmıştır. Mecliste pek azal. - Para cüzdanımı buyurun 
nun Lyon Belediye Başkanlı· den meyvesini \'erili. Lyon bu- mış olan Radikal mebusları alın. Fakat içi boştur. Siz yan· 
ğına seçilmesinin 47 inci ytldö· gün yalnıı Fransanın değil, idare edecek kuvvetli bir eah· )ış kapıya çattınız. Ben fakir bir 
nümil kutlanmıştır. Şimdi 80 dünyanın en güzel şehirlerin- siyet yoktu. Bu vaziyet karşı· ııdamım, param yoktu::. 
yaşıııda olan Herriot 47 yıl ev- den biridir. !anda, o zaman Ayan olan Her. İki hırsıı ortalığı 3rnsbrıp da 
,·el, ~3 yaşında bir gem~ iken Herrlot fakir halkın ve or- riot ayanlıktan istifa etti ,.e kıymetli hiç bir ~ey bulamayın· 
Belediye Reisliğine seçilmişti. ta tabakanın dertlerile de ya- Lyon'da açılan bir mebusluğa ca ev sahibinin sözlerinin doğ· 
Bu seçim mühim bir hftdise ol- kından a!Akadar oldu. Bu ara. namzetliğini koydu. Lyonlular ru olduğunu anlamışl.ır \C, hit· 
muş, her tarafta heyecan u- da mesken meselesi üzerinde Belediye Ba:ıkanlarını büyük meğe hazırlanırken Conccd~'ııln 
yandırmıştı . bilhassa durdu. Lyon'da Hcrri- bir çoğunlukla mebus ~eçtiter. par.mağındnki yüzüğü almıık is 

Lyon'da eskidcnberi muha· ot mahallesi adı ,·erilen bil· Mecliste Radikal Sosyalistleri'n temişlerdir. Concede <l:!l'hal 3 al 
fazakftrlar iş başında idi. Bun. yük bir mahalle vardır. Burası başına geçen Hcrriot bu parti· \'armağa başlamış: 
lar belli başlı hiç bir ili görmü. blok halinde, yani pek ~ok a· yi perişan halinden kurtardı - Anamın yadigarıdır, mad· 
yorlardı. Fakir halk tabakası, partmanı içine alan binalardan ve yeniden mühim bir kuvvet di kıymeti yoktur. 
işçiler, orta halliler tamamen mürekkeptir. Bu binalar bin- haline getirdi. Demiştir. Bunun üzerin.:ı hır· 
ihmal edilmişU. BUtnn gayret lerce aileyi harındınyor. Herrlot İkinci Dünya Har- sızlar yüzüğil almaktan vazgeçip 
zenginlerin semtine hasredili· b' d Al gitmlslerdir. Apartmanlarda kalorifer, sı- ın e manlar tarafından te\'- İşin en garip tarafı kekeme 
yordu. Fakat biltün çalışmala· cak ııu vesılr- her tlirlU konfOl" ki! edilerek bir çok işkencele- olan Concedc'nin gcçlrol~I hc-
ra rağmen §chirde bir pcri§Bn. \'ardır. Bundan başka her bina- re manıı kalmıştı. Seksen ya. yecan neticesinde bird.?r:tırc di· 
lık vardı. da umumi bir mutfak vitııde şında olmasına rağmen elAn linin açılması ve heı·l\es «ihi 

Herriot Belcdi..-e Baskanı o. u · ı · ti A d b. ' b' ::. J ge n mıs r. rzu e en yeme· ır genç gı ı çalışmaktadır. konuşmağa başlamasıdır. 
lur olmaz işe ko)ııldu, büyük ,.. ı b' f ' tl b t "7 · 15ın ucuz ır ıya a u mu • ... sene evveline nisbetle bütün Öpücmek ahlôka 
bir gayretle çalışmağa başladı. !aktan tedarik eder. fark eskiden tığ gibi bir genç T 

Bir taraftan fakir halka, işçiye iken 5ımdi hayli göbekli olma- mugayir midir ? 
faydalı olacak tedbirler alırken Hem Baıbalr.an, 
diğer taraftan da şehrin imarı, Hem Belediye Reisi sı Ye romatizması )iiziinden Roma polisi sokaklarda ' e 
uzun seneler ihmal edilmi5 H erriot Lyon Belediye Baş. bastona dayanarak yürümCfi. parklarda öpü~meyi yasak et· 
semtlerin kalkınması için esas- kanlığında o kadar muvaf. dir. mlşti~ Buna muhalif hareket e· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ıde~~ ku~~a g~ü~l~orlar ve kendilerinden mühim para 

«Türkiye' de hususi ·ı eşebbüs >l ;~tı:fii!~~~.E'~~·r:~~~ 
takriri ,·ermiş, belediye başka· 
nının gelip izahat \'ermesini is· 
temistir. Stampacchla ahlliki me 
selelerde hassas da\'ranılmasını 
takdir etmekle beraber sokak· 
!arda ,·eya parklarda öpUsenle· 
rin karakola götü~lmesine iti· 
raı ediyor, öpUşmenin ahllika 
mugayir bir şey olmadığını ile· 
ri sürüyor. Bilhassa nişanlılann 
öpüşmelerinin pek tabii bir sey 
olduğunu, evlenmeyi te~\'ik et· 
tiğini söylüyor. 

Tüccar Derneği Başkanı izzet Akosman bu hususta mühim 
bir makale yayınladı 

1stanbul Tüccar Derneği baş. ,rübeslzdir ve inkişafı yolunda kendi elemanlarını yetistirmek 
tanı İzzet Akosman, ıTilrkiye- halli gereken büyük mUskUlleri yoluna gitmektedirler. 
de Hususi Teşebbüs• mevzuun· vardır. Bu milşküllerin başl~a· 2 - Hususi teşebbüslerimizin 
da güzel bir makale yazmı& bu· !arını §Öyle sıralamak mümkün· mesleki organizasyonlarında bil 
lunmaktadır. dür: yük boşluklar vardır. Bu yüı-

Hususi teşebbüsün, Osmanlı 1 - Hususi teşebbüslerimizin den hususi teşebbüs bugün'kil 
İmparatorluğu devrinden itiba· kendi • iç organizasyonlarında m\ıdil şartlar içinde yalnız ba· 
ren mufassal bir tarihçesini )'a- noksanlar vardır. Kalif!Ye idari sına çalışmak, yalnız başına re· 
pan \'e mevzuu günümüze inti· ve teknik personel çok mahdut· kabete karşı koymak, her i~ini 
kal ettiren İzzet Akosnıan; bu· tur. Bu bosluklann doldurulma· kendi başına görmek mecburi
gUn hususi tesebbüsun karsılaş- sı tabiaUyle zaman lstlyecckUr. yetinde kalmaktadır. Yine bu 
tığı meselelerden bahisle şöyle Fakat yeni gelir vergisi i~let· yüzden dünya piyasalarındaki 
diyor: melerin iç organizasyonlarında tahavvüUcrle fiat temevvüçleri· 
•- Bu son tekamüller karşı· tekimülU zaruri kılmaktadır. ni layıkı veçhile takfp edemi· 

gında şu sual hatıra gelmekte- Mevcut mileyyldclcr albnda iç yor, bu sahadaki boşlukları kıs
dlr: Hususi teşebbüs, kendisine organizasyon nisbeten süratıe men münevver tüccarlanmız, 
düşen vazife için hazırlıklı mı· düzenlenecektir. Bugiln devlet kısmen de\'let doldurmağa çalı· 
dır? işletme \'e dairelerimizden ge. şıyor. Mensubu bulunmakla iC· 

İtiraf etmek lazımdır ki; hu- len yetlsmls elemanlarla perso- tihar duyd~ğum İstanbul Tüc· 
rusl teşebbüsilmüz daha henUı nel sıkıntısı kısmen giderilmek car Demeğı bu yolda çalışmak· 
hayata atılmıştır gençtir tec· tedir. Birçok teşebbüsler de ta, son Ticaret ''e Sanayi Odala· 

' ' n kanunu ile de\'let teşkilatlan 
ma mevzuunda tedbirler almak· 
tadır. Bu cümleden olmak üzere 
yeni kanımla (Türkiye Ticaret 
ve Sanayi Odaları ve Borsaları 
Birliği) kurulmuııtur. Birlik Bey 
nelmilel Ticaret Odası ile temas 
tesis etmektedir. 

Roma gazetelerinde bıı mü· 
nasebetle öpüşmenin ahlaka mu 
gayir olup olmadığı h::kkında 
münakaşalar başlamıştır. Bele. 
diye meclisindeki mUzakerenin 
çok hararetli olacağı anla, ılıyor. 

Hayırlı bir gün 
Fransanın Cannes ~ehrinde 

milli piyango bileti alan bir 
genç kendisine 4000 frank (40 li
ra ikramiye düştüğünU görmüş, 
bunu tahsil etmek üzere bilet 
satış gisesine müracaat etmiştir. 

Gişede oturan bir genç kız 
kendisine 4000 değil 1,600,000 
frank (16 bin lira) düştüğünü 
görmüş ,.e bunu anlat'!!ıstır. 
Genç adam vaziyeti öğrenince 
kıza 10 bin frank hediye etmiş· 
tir. 

Genç adam daireden çıkarken 
gene kızın o gün evleneceğini 

Bir filin yaptıklara 
İngiltcrenin Liverpol i~tasyo· 

nunda bir fll ortalığı altüst et· 
miştir. Gece vakti her nasılsa 
karesinden kurtulan Jumbo a · 
dındaki Cil hortumunu iki tara
fa sallıyarak gezmeğe ve açık 
gördüğü pencerelerden içerisini 
yoklnmağn başlamıştır. 

Jumbo bir aralık hortumu i· 
le bir lokomotiCi yerinden oy
natmak istemiş, buna muvaCiak 
olamayınca lokomotifin arkasın
daki furgondan posta çuvalla· 
rını alarak futbol topu ;::ibl ha· 
vaya atmağa başlamıstır. Bu o· 
yun filin çok hoşuna gitmiş ve 
epeyce uzun sürmüştür. Tabii 
ÇU\'allar parçalanarak mektup. 
lar her tarafa uçmustur. 

Bu sı rada filin terbiye edici· 
!eri yetişmişler, kcnd!sıni tek· 
nır kafesine soltmu~lardır. Jum 
bo'nun harp devri üç çeyrek 
saat kadar sürmüştür. 

Balık akını 
Geçen hafta Atlantikte hüküm 

süren liİddcUi fırtına yüzünden 
bir çok balıklar sersem gibi bir 
halde ködcılcre. limanlara sığın 
mışlardır. ,\iguilleın sur Mer Ji. 
manı adeta balıkla dolmuştur. 
Eline kepçe, kürek ieçiren sahi. 
le ko~arak bol bol balık yaka
lamıştır. Pek çok kimse elle ba. 
!ık tutmuştur. 

En çok kefal ve yılan balığı 
yakalanmıştır. Yılan balıkları a. 
rasında 1,70 metre boyunda, kc. 
fallar arasında da 400-700 gram 
ağırlığında olanlar vardı. Tutu. 
lan balıklardan bir kısmı mahal. 
!inde sarfedilmiş, bir kısmı b:ış. 
ka yerlere gönderilmiştir. 

Gangster oyununda 
bir facia 

Fransanın Toulouse şehri civa
rında Puy l'Eveque'de oturan 
12 yaşında bir çocuk ortadan 
kaybolmuş, bunun üzerine poli· 
se müracaatla keyfiyet bildiril· 
miştir. 

Polis tahkikat yaparken bir 
kadın müracaatla oğlunun kar· 
yolası altında bir ceset bulundu· 
ğunu bildirmiş, pofü hadise ye
rine koşarak işe elkoyunca bu
nun kaybolan çocuk olduğu anla 
şılmıştır. Çocuğun başında bil· 
yük bir yara vardı. İptida kaza· 
dan balısedilmlş, fakat tahkikat 
ilerleyince maktulün bir gangs· 
ter oyunu esnasında tabanca ile 
kazaen öldürüldiiğü anlaşılmış· 
tır. 

Sorguya çekilen çocuk taban
cayı boş zannettiğini, hadiseden 
cok müteessir olduğunu söyle· 
mistir. Katil de 12 yaşındadır. 3 - Hususi sektörde, hususi 

teşebbUs için yeni açılan iş sa· 
balarını istismar etmeğe yeter 
sermaye terakUmil yoktur. 

Hususi teşebbüsfin sermaye 
ihtiyacını bugün ticari sahada 
milli bankalanmız, ağır faiz 
şartıarlyle de olsa. karşılamakta 
dırlar. Uzun \'ideli sanayi kr• 
dileri ise MiUetlerarası Kalkın· 
ma Bankasının da yardımiyle 
kurulan Türkiye Sınai Kalkın· 
ma Bankası tarafından temin e· 
dilmektedir. Bu banka ayni za· 
manda :'otarshall yardımından 
hususi teşebbüse ait fonları da 
tevzi etmektedir. 

r 
Okuyucu Fikir 

Ve ŞlkAyetıeri ~ 

.. 

Birleslk Amerikanın eski Milli f;avunma Bakanı George B. 
Mırshatı eşi ile birlikte tatilini Kıprl adasında geçlrml5tir. Re 
llmde George Marshall ve e§i (merkep üzerinde) göriilmek&ecllr. 

Ancak, hususi teşebbüsün ser 
maye ihtiyacını karşılamak da· 
ha ziyade yabancı sermayenin 
yardımlyle mümkUn olacaktır. 
Zira, yabancı sermaye Türk ser 
mayesiylc, ecnebi iş adamı Türk 
iş adamı ile birleşincedir ki, ilk 
tecrfibeslzllk devresinin zaruri 
israflarını önlemek milmkün o 
lacakbr. Sermaye, teknik ve tec 
rübesiyle beraber geleceği için. 
Türk ekonomisine çok daha ya· 
rarlı olacaktır. 

. 
l ıııtilıaıılaı• lıakkıııda 

bir şikayet 
Ankaradan bir öğrenciden al- kanlığın böyle bir komisyondan 

dığımız mektupta ~öyle deni!. haberi yoktur. diye geri çe\Tll· 
mektcdir: diler. 

cEnjtitüyü bitirerek, Kız Tek· itiraz hakkı, bu yıla kadar o. 
nik ögretmen okulu eleme imli. lan imtihanlarda tanındığı hal· 
hanlarına girdim. Fakat kaza. de, bu yıl, hem ele is resmiyete 
namadım. İtiraz hakkımı kullan- dökUlüp öğrenciler Ankaraya 
dım. Bakanlığın emriyle ikinci çağrıldıktan sonra, 'tanınmıyor. 
bir komisyon kuruldu, imtihan Bu haksızlığı alakadar makamla
evrakımız yeniden gözden geçi. ra duyurmanızı rica ederim.• 
rildl ve kazanan yedi kl~i ame· Görüımek isteyen 
ll imtihanlara girmek iizcre 
mektepten resmen davet edildi. IPir tahıs 

Bu öğrenciler Ankaraya Ade. Nişantası Kuyulubostan sokak 
ta iane ile, fakat sevinçle gide· 25/2 numarada oturan !\fahmut 
rek imtihana hazır olduklarını Göknel Heybeliadada Osman Hı· 
aöyledikten iki ~ sonra, cBa. ıır ile göriişmek istemektedir. 

• 

• 

GENERAL ALI. FUAT CEBESOY(Ne 
~~ ------

!unan taarruzu 
Anadolu içerilerine giren Yunan ordusunu ancak yenidell 
teşkil olunacak muntazam, muallim ve kudretli bir Türk 

ordusu mağlUp edebilirdi. 
-218-

Dağılma 
ka11ısında 

H adiseler gözilmiln önünden 
geçmekte devam ediyordu. 

Esaslı :muvaffakiyetlere muka
bil birçok fedakarlıklar netice
sinde kurulan milli müfreze
lerle ''e bunlara karışan 23, 
57 ve 61 inci fırkalar Yunan 
taarruzu karşısında dağılarak 
nizam ve intizamları bozulmuş, 
Yunan ordusunun önlerinde is
tila edilmemiş memleket top. 
raklarında birer şuriş unsuru 
olacakları anlaşılmıştı. Bu da
ğılmadan husule gelecek karı
şıklık maatteessüf yeni milli 
idarenin aleyhinde idi. Birçok 
esliha, cepane ve teçhizatımız 
da zayi olacaktı. Bu zayiatın te· 
lUisi güçlükler doğuracaktı. 
Yeni vaziyet, Kurtuluş savaşı
nın en milskül bir safhasını teş
kil etmiş bulunuyordu. Fakat 
her \'akit karşılarına çıkan ma
nia müşkülleri yenmis olan 
Millicilerin bu kere başgöste
ren anarşiyi de ortadan kaldı
racakları beklenebilirdi. 

Yunan taarruzunun 
neticeleri 

y unan umumi taarruzu hak-
kında da şöyle bir düşün

ceye dalmıştım. Beklenilen ga
ye elde edildiği takdirde Yu
nan ordusu yekdilerine yardım 
edemiyccck kadar birbirinden 
uzak üç yığınağa ayrılaclktı. 
Birine! yığınak doğrudan doğ
ruya Izmiri \'e bUyük hinter
landını muhafaza edecek olan 
Uşak yığınağı, ki bu en kuv
\'etlisl olacaktL İkincisi İngi
lizlerin en mühim ı;lyasi gaye
si olan Boğa:r.Iarı Anadoluya 
karşı müdafaa edecek B•ırsa 
~·ığınağı, ücUncüsil de Boğazla
rın garba kar§ı muhafazası Jçln 
Şarki Trakya yığınağı idi. Yu
nan taarruzunun muhtemel ne
ticesine göre; Uı::ak yığınağı 
Ankara itin birinci dcm~ct-de 

tehlikeli olabilirdi. Bursa, son
raları alacağı vaziyete a:öre ay
ni tehlikeyi arzedebilirdi. 

Garbi Anadoludakl 
kuwetlerimiz 

Bu Yunan yığınakları karşı-
sında kadro halinde 12 nci, 

14 üncU ve 17 nci kolordularla 
milli harekAtın ba~ından itiba
ren Millicilere katılan ve on
lara mühim bir mesnet olan, 
İngiliz işgal kuvvetlerini iki 
defa Anadoludan çıkaran \'e 
bu sayede haklı bir şöhret lta
zanan yirminci kolordunun A
dapazarında, Sapanca ve Dnz
cede bulunan 24 ,.e 11 inci fır
kaları ve Bursada yeniden te
şekkül etmiş olan 56 ncı fırka
dan batkı Garbi Anadoluda 
muntazam bir kuvvet kalma
mıştı. Miralay Refet (s:ıyın 
General Refet Bele) Beyin Ay
dın mıntakasından çekip Orta 
Anadoluda tedip hareketine 
memur ettiği müfrezelerle Çer
kez Ethem Beyle beraber Yoz
gat isyanını bastırmakla meş
gul bulunan müfrezeler istisna 
edilecek olursa İzmir cephe
sindeki milli kuvvetlerin kfıf-

lecek olan muntazam, muatliıf 
ve kudretli bir Türk ordu~ 
mağlup edebilirdi. Böyle b 
orduyu kurmak ve yetiştirebil' 
mek için gereken zamanı k•' 
ıanmak, yani hareket scrbe5' 
tisini az veya çok elde ctnıeİ' 
le mümkün olabilecekti. BU d• 
Yunan ordusunu daha çok iç~ 
rilere çekip dağınık bir ,'llıı' 
yete sokmak ve uzayacak ıntll' 
zil hatları üzerinde ve cephedl 
dağınık vaziyete girecek kU1' 
vctlerine devamlı baskınlar Y" 
parak isti!A ordusunun topl• 
hareketine mani olmak, insi$•' 
tifi ona \'ermemıık rnzımdı, ,. 
hareket tarzı düşünüldüğü k•' 
dar kolay değildi. Çünkü 11' 
baskınları yapacak milli ın~· 
rezelerin çoğu dağılmıştı. f:ll' 
mizde yalnıı Çerkez Ethem JJe' 
yin müfrezeleriyle Aydın ınP.! 
kuvvetlerinden bazı müfreıelP 
kalmıstı. Bı,ınlarla geniş ve ~Ol 
derin olan bir mıntnkada jste: 
nilen faaliyet gösterilemeıd" 
Bununla beraber düsmanı yor
mak \'e yıpratabilmek için ııet' 
gün faaliyetimizi biraz dab' 
arttırarak çalısmalı idik. 

(Devamı vır> 
fesi Yunan taarruzu münasebe- ~ıiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ9' 
tiyle muharebeye girmişler ve 
dağılm~şlardı. Erklını Harbiyei TOPTAN _ PERAKESDg 
Umumıyece Garp cephesine 
~n.:et 'etirilmesi düşünillme- TRENÇKOT 
mışti. O günlerde Kiliky:ının 
her tarafında Millicilerin mu
vaffak olduğu haberi beni te
selli etmiş, ümit ,.e kun·et 
'·ermişti. 

l'unan ordusı:nu 
mağlup etmek için 

s aatler geçiyor, tren Ankara-
ya doğru sür'atle yol ıılı

yordu. Ben bal~ uyumamıştım, 
bu' gidişle de uyu)•amıyacak
tım Gözümün önünden geçen 
ve kafamda sıralanan h!dıseler 
karşısında tedbirler \·c tarcler 
arıyordum. Anadolunun içlcrl· 
ne girmekte olan Yunan ordu
sunu ancak yeniden teşkil edi-

Deposu 

ŞAN AL 
Giyimevi 

Daima birincidir. Sultanha 
marn Camcıbası Han zeınln 

kat. Tel: 27118. 

Z AY 1 
Boyabat nüfus memurlultlll' 

dan almış olduğum nüfus cOıdt' 
nımı zari ettim. Yenisini aıacl' 
ğımdan eskisinin hükmü yoktıst 

Tahsin Kııl 
Şahinder San~ 

Migren agrılarından 
kurtuluş earesi bulundu! 

~ 

, lngiliz doktoru Leyton'un metodu Milletlerarası Tıp ôleminde 
tasviple karjılandı. Hastaların % 75 ini iyi eden metodun sahi-

bi Nobel mükôfatına namzet gösterilecek 

B ir İngiliz doktoru tarafından 
bulunan yeni bir tedavi 

metodu bugUnlerde beynelmi· 
lel tıp alemini meşgul etmek· 
tedir. İnsanlar arasında yaygın 

bir illet olan ve Migren adı ve-
rilen bir hastalığın Dr. Nevil 
Leyton'un kesfettiği bir usulle. 

tedavi edilebildiği haber verili 
yor. Yeni metodu 850 hasta ü-
zcl"indc tatbik eden doktor, tec· 
rübelerinde % 75 nisbetlnde 

muvarrak olduğunu iddia ve is· 
bat etmiştir. Britanya ilim çcv. 
releri, Dr. Lcyton'un başarısın
dan dolayı Nobel mükliatına 

hak kazandığını bildirmektedir 
ler. 

Kendisini Migren teda\isile 
meşgul olmaya bir tesadüfün 
sevkettiğini anlatan İngiliz dok
toru, illete müptela 850 has 
tndan 173 Unü tamamiyle iyi. 
!estirmiş, 386 hastanın ağrıla. 
rııu dindirmiş ve 82 hastanın 
da ıstırabını lıafirtetmi~tir. 
Doktor tarafından dokuz sene. 
denberI tatbik edilen metod, 
% 75 nisbetinde başarı sağla· 
mıştır. lfetodun tesirsiz kaldı. 
jı hasta adedi ise 29 kişiden 
ibarettir. 
1'1igren nöbetleri 
Nedir? f 

[ kseri hastalarda yarım veya 
blltUn baş ağrıları [ieklinde 

haftada veya ayda bir munta
zam fasılalarla gelen nöbetler 
milyonlarca insanı kıvrandıran 
müsaplardandır. Şimdiye kadar 
tutulan tıp istatistiklerine gö
re her 15 kişide bir kişi Mig
ren ağrılarından ıstırap çek. 
mektcdlr. Bunun acısını ('eken 
ler ağrılara sadece • .,Başağrısı .. 
deyip geçmekte. hkat onun 
kıskacı altında inim inim inle. 
mekteydiler. Diğer taraftan iş 
ha}'atında Migren hastalığının 
sebep olduğu aksaklıklar ve 
randıman düşüklükleri kabarık 
bir yekun tutarak kadar bü"lik 
tU.·. Dr. Le~1on'un ilad~ine 
göre bütün bu mahzurlar, ye
ni tedavi şekliyle ortadan kal
clınlmış olııcak, istikbalde Mig. 
ren al!rılarındıın ~lkliyet eden. 

Şiddetli baı aJrısına tutulan bu kadın, migren 
Uletine m üptetadır 

kadın ve erkek görillmiyecek
tir. 

Yeni teda,·I 
Usul il 

İngiliz doktoruna ıöre yeni 
usul kolaylıkla tatbik edile

bilir. Çünkü enjeksiyonla yapı 
la njtedavi şekli, Hormon ve 
Antihistamin zerki sayesinde 
hastayı şiddetli ağrılardan kur. 
tarmaktadır. Bu suretle devam 
lı tedavi yapılırsa nöbetlerin 
arkası alınmış olacaktır. Hatta 
bu işte hastaneye gitmeye bile 
lüzum yoktur. Herke~ i&r ... le:-i. 

ni evlerinde \'aptırabileccktif. 
• il 

Bundan başka i!ı başınd' 
ayrılmak mecburiyeti oıma~" 
ğı gibi ağrıl ar ylizllnden nıe5" 
iye ara \'ermek de bahis nıe~· 
zuu değildir. 

Beynelmilel şöhreti haiz ııı: 
tchassısların tas\'ip ettiği 11 

yeni tedavi usulU Dr. ı..eyır, 
nan bliyük başarısı diye ta''961 
edilmekte ve onun bu sah• 1• 
elde ettiği netice ileriye •~ı· 
mış uzun bir adım dive ı;ı>r 
mcktcdlr. • 

Tolun P • ftTEIC~ 
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~ !ran Dış B'ıakanı i:eiler Bahkesir BAŞMAKALEDEN DEVAM lsPonl 
Peyn· 2n istifa etti Hadisesinin akisleri Kime kefil olahm ır uO, zeytin (Başı 1 incide) (Dası 1 lnrlfte) Güres takımı 

190 k .... 08 • tin~!~~n~~a~yr~~~:~ie~\ ~~~!~ı~ Devam ediyor ~~~i~:s~: ~~;·~~~~ı ~e's~~~;:: · 
...._- e lık tesislerini İrana iade etme~e { Başı 1 incide> memiştir. A f " " • 

Bt'Y2Z peynirin kilosunun 260 ~ hazır olduğunu söylemi:ıtir. tarı Hasan Yilk6el, Hüseyin Ton- n renoru yem 
ııazetelP.rde okudum b h reytln!n l!lO kuruşa çıktığını Dr. ~fusaddık'ın Achesona çu ve. arkadaşları tarafından Ka., Türk nıilleti, kendilerine kdil 

me dlı&lindilm· Eskiden ' u aber kar&mnda kendi kendi· cevabı zım Kıymazın roıntinln yırtıldığı, oltnaJa can attığı insanlar \'e El 1 ak 
hut ekmek re~tlnle ka para:ı olmıyan tkmek peynirle, ya· \'a§ington, 9 (A.P.) - İran kendisinin dôvUldUğU ve sivıl partiler tarafından boyuna ha- eman ar anyac 
sudan ucuıdu •Be~ ~nın~ OYUruyordu. Bu iki madde de Bııbakanı Dr. Musaddık'ın Dean komiser ·Mustafa Altıneri de bu nl ~ukutuna u~ratılmı5, iyi nl-
rkmck, beı p~ralık p:~~~r-,pebktS Peyıılr. yani bes paralık Acheson'a gonderdiği bir mek. şahıslardan birinin yara~aı'lığı ;etle şuna, buna liağladığı gın·e- lllll ta.kım güreş antre~6rlil-
·~kmek peynir, huır '~enir•, • meshurdu. Halk arasında. tubun metni bugün Dışisleri Ba- hakkında bugün zabıtaya bır şl- nin mukabilinde ağır bedeller ğune tayin edılen Yaşar Doğu, 
gıbi tl'kerlemeler v. apıJlırdı. Altllı eYnlr ekmek, hazır )emek• kanlığından açıklanmı§tır. kAyet yapılmıştır. \'alinin ifade- odemeğe mecbur bıral.ılmıştır. bölgelerde yeni elemanlar tesbit 
(hl 1 n pa tun Başbakanı, bu yaıısında, sine atfen ağır yaralı olduğunu Bu itibarla da hUrriyetin \ 'C de- etmek hususunda vazifelendiril-

r a tın 40 lira hesap edlls ) ranın on parası bugün İngıliı • İran petrol ihtillfının bildirdH!im D. P. den Erde~~! mokrasinin keyfi kun·ete karşı miştir. 
es~lden beş Paraya alınan ek~eğ~n kuruş eder. On kuruşa halli daha uzun müddet gecike. Asım Nuralın sıhht durumu du- temin edeceği korunma imkanı- Ya ar Doğu, ilk olarak $ehri-
es ·ı hes Paralık peyniri alabil k ancak tedarik edHılllrli; cek olursa, bundan •korkunç• zelmektedir. Başından yaralı 0 • na şiddetli bir hasret bağlımıs- mlzdeki yeni elem:ınları görecek, 
ru~ lazımdır. me için de en h ıs · 20 ku· netfoeler doğabileceğini bildir- lan C. H. P. den Ha\'ranlı Ali tır. Bekasının " terakkisinin te- müteakıben diğer bölgeleri dola. 

Beyaz pe ·ntr herke 
1 

in 
1
.. miştir. Sarıca ha~taneden tıkmıstır. Bu mlnah dl)e hürrl~ete Aşıktır, de- §acaktır. 

yapıldığına, sill flatlarındaç be uıumlu bir maddedir. Slltlt'H Londradald İran &efaretl arada bir çocuk hafif yaralıdır. mokrastye dört elle snnlmıstır. 
olmadığına göre peynir he uzun ıttilffftetlenberl yUk r.Ji hazırlık yapıJor Dlin5a izcileri Başkanı dün Çamlıca Kıı J.lsesl ile Gelenbevl Si\'il Ye resmi memurlardan ba- Fakat bunca uğrasmı netirr.· 
liyor? Bunu aractıracak bir &ene neden blrkaı; kuru~ yükse· Londra, 9 (Anka) - Buradaki orta okulunda incelemelerde bulunmu~tur. \'ukarıdakl resimde zılarına sopalar lfsaifbet ıeat"!ls. :n· glnde kartımııila demokra inin 

v r mnk ~ İ t il B k cak arızaları ha o ut>unuın ruhunu değil, ancak Uhnı ~oril-
den ·oktur, \•arsa uınum·ı "İk~rı am )·ok murlur? Yoksa n•· ren ı;eflretine mensup seUhi· ıc er aş anı, Çamlıca Kız Lisesi izcilerinden bazılan ile . . . d kl rl .. ., .. . . \'e şıkayetçı bulunma ı · arın an ~·orur. Tecriıheli bir de\·let aıfa. 

Zeytine gelince, memleketıınıneden aydınlatmıyor? )tetli bir ~ahsıtn bildirdiğine göre ıorüşürken görülü)"or haklarında muamele yapılmamış mı olması llzım gelen ismet in. 
denin eskld•n hemen hl,. '· zde "ek bol olan bu ma.... ngiltere ile ran arasındaki ih· t T hk"k d d'l kt b:ıkk ld "' .. lllYmetı y kt u tillitan dolayı tahaddUs eden K ır. a ı ata e\'am e ı me e- onü ı:ilıi bir muhalefet liıferl, 

a an, tartmağa bile Jüzu . o U, be5 parayı veren son durum üzerine hilkQmetin. oral tan' a akrabalık dir. mtmltketln l~tikbaline kar§I ta. 
Ze\Un alırdı. Şimdi bu madde~ gormeden, koca bir killAb den aldığı bir emirle münase- D. P. İl ba~kanı Sırrı Yırcalı &ıdığı mes'ulh-etl hlı; hesapla-
kllne ı;ıktı. Bir meraklısı say e AdP.ta ı;lyab pırlanta me\·· betlerin kesilmesi takdirinde Lon diln Hidisenin, C. H. P . il~e ba~- mıyor, nılümden, halkın bun:ı 
sıellvormuı. Bu da zeytinin 1 :;&· tanesi elll paradan fazlaya drayı terketmek üzere hazırlık· • dd • d k 1 d kanı Hasan Sarıcanın tahrık f'dı- ka111 ayaklanacağından babsedi-
tln 220, 230 kuru5a, hattA ~a~ değil, en aşağı dnsl. İYi ZE'Y· lara ba~anmıştır. l ıa e en ya a an 1 ci konuşması neticesi çıktığı~ı yor l"e politika ibtiraslanndan 
&ene ıeytln ınahsulu boım'u ı Yttkı;ek fiata satılı,·o; ... Bu İnnda irtica söylemiş Ye ezcümle demlstlr kı: mlirekkep barut yığınlannın ilz.e-
ko 1 6 reytf J •- DilnkU toplantı, milletin rlne geli~lgüıel bir m~ale fırla-
"' ı:k o acakmı5. Bütün bu bol,lu". nyağı istihsalinde bir r•· Tahran. 9 (A.P.) - Son hafta l'd 1 1 k 1 ıı h k 

) u il 6a ı. " İr Rıza Kapta d d k. b. h . b / k • . ı er ere nası ·onu~u acabı a - tıyor. Buna karşı, idari baskının 
se Yor. rat>men ffatlar :inmiyor, zarfında an başkenti sokakla· n a in a I lf şa IS, iŞ U ma IÇtn kında bir hitabıdır.• \'e keyfi hartketlerin azabını da-
Jllç olmazsa YIYectk me 1 sındı yüıil açık gezen kadınla. Relik Kora/tan' dan a/dıgw ı tavsıye kartı ile otel Geç vakit konu~tuğum C. ~- P: ha birkaç sPne evnl muhalefet 

vlazıectlk, flatların her &ene sebleskinl ele almak, ucuzluktan rın sık ıak maruz kaldıkları ta. f k . d' İl başkanı Sami Durum, dlinkü me,·kiinile cekmlı olan bugünkü 
o acık tedb' 1 .. r aç k arruılar bazı mahfilleri endişe- masra mı kapatma ıste I htıdiselerin elem Yerici olduğu- iktidar, bu" tün Tu""rkl•rln hu" kO-ır er du&unmek zaın urus artma ını mini lere sevketmi5tir. Bu hAdiselcr " 

anı hllA gelmedi mi? Bu.rıı.rı ı:u•ın~•rm.ı:ı!ıın nu ,.e eweke hazırlandığını ifa- metl olduğunu unutuyor, ı;öı ,.e 
bir taraftln basında alay me\"IUU Ankua, 9 - Buglın ~ehrimiz- dilmiştir. de ve ilAve etmi~tir: toplantı htirrlyetinl teminat al-

~~~:~~~~~====~===~E~n~i:ı~T=a~h:ı~in~T~i~IJ da olmaktadır. Bir yazar, erkek· de Relık Koraltanın çok yakini Rıza kaptan buradan doğruca •- Şimdi soruyoruz. BalıkPsir tında tııtınuyor, &iy1Sl asa)-1&1 

Futbol federasyonu ve 
merkez hakem komitesi 

Yeni Futhol Federasyonu ba~
kanı Orhan Şerefin, kendisıyle 
çalışacak olan Federasyon :ızala
rını seçmek uzere temııslara de
vam ettığı bıldirılmektedır. 

Gelen habrrlere gôre, Orhan 
Şere1, Futbol Federasyonu aza
larının ikisinin Ankara, ikisinin 
İstanbul \'e birinin de lzmirden 
olması üzerınde durmaktadır. 

DiAer taraftan Merkez Hakem 
Komitesinin de en geç önümüz.
deki hafta içinde kurulacağı kuv 
''etle tahmin edilmektedir. 

ikinci, üçüncü ve dör
düncü küme lig 

maçları V h 
!erin de bundan böyle an'anevi oldul'<unu ı'ddı"a eden bı"r adam 'bdullah otelı'ne 0ı·tmı·e. ve ye· b k d i · · t 1 • 

b
l !i ,.. o ., Valisi bizim u ·a ar yı nı •c • korumıkta ac ı gösteriyor. l'ıtu-a a k kıyafetle sokağa çıkmalarını ve yakalanmıştır. Hadise e.öyle ol- v. ip irme»e baclamıe.tır. Otel sa. d d h l r t l'd rl in B t 1ı ,...... 1 · in a 11 h sakal koyvermelerini teklif et. mue.tur.· " ' & v " !erimize rağmen mey an a aynı a e e ı e n a ı es rne r.O· . as tası ınl&tir. ~ hibl Rızadan para istemiş, fakat ~ün Ye saatte iki partiye toplan· nu5\mamau, ondaki \'ltandaşla- . . -

Bundan bir mUddet önce Hopa sahtckAr Koraltanın kartını gös. ma müsaadesini nasıl vermi5tir. nn birbirine girmesi, karde in İkincı kume 11~ maçlarının ge-

old ·..., ~ Son günlerde Tahranın kala. h Rııa Kaptan isminde, sahte tererek parasının Refik Koral- Vermi~se kanunun. 48 saat evvel kardeşi \·urması \"e )·aralaması lecek haftadan itibaren başlama-UQU ı balık pazar yerlerinde çar§afı;ız bir deniz yüz.basısı yakalanmış tanın vereceğim ~öylemi~tir. O· müracaat edileceği yolundaki gibi elim bir manzara ka11ısında sı kararlaştırılmıştır. Fakat Şe-an aşılıyo basları açık veya Avrupa stilin- Ve iki ay hapse mahkum olmuş tel sahibi huna inanmış, sonra amir hükmüne neden riayet et- kalıyoruz.. ref ve '_'efa sahalar.ında maçların r de elbiselerle "ezen kadınlardan tu seı~ et bnk" le •e o~'Uncu • da Refık Jloraltanın kendisini memi tir Proı;ramın tatbikinde .. m ı, " <:m rın ' J -
b . (Bası 1 incide) bir çokları taarruza uğradığı gi- Rıza kaptan mahkClmlyellni bi tanımadığını dUsUnerek Rıza mUştirek hareket edildiği ve Va- Ne muhalefetin, ne de lkfülar:n tarın emniyeti bakımından, inz.ı-
b~n~~-'D .d dıkten sonra, çektiği ~rnıa yedik. Ondan sonra da bi buı k.adınlara kezı.ap gibi Y•· ı tirdiktt'Jl sonra Refık Koraltanı Kaptanı polise haber \'ermiştir. linin e\'inde demokratları kabul d mukJıd~eratım~zltafk bul ıekl:ll- b~tl ted_bir_lcr dışında bazı. ted

~ uk vıcdan itabının tesiri l g:Jdiok.~oınob~e binerek Sarıyere kıcı mayıler ıtılmı~ ve bu yüzden e\•lnde ziyarete gitmiştir. O gün. Bu sırada Rıza Kaptan otelde ederek direktif aldığı bizce ma- e oynama6a " ıs rar_ı h r bırlere ıhtıyaç \'ardır. Tesısatla 
~u~nu itiraz ettiğini ı;oyley!ne ha 1 Sevım Madene ı;ıkmaya yaralanatıtar olm~tur. Tecavüz lerde de Refik Koraltan bir hiz. bir celebe, Refik Koral tanın tok lCım bir keyfiyettir. c. Savcılığı m,emlk'ketin ı;lybasllllsdUikbalı~I .. •· allıkah bu t~dblrler . ta~am~_an
ıı'.. senelık e\li \e iki çocuk ha~ k" 5 adı. Benim de kendisini ta- ler 0 k~dar fazlal~şmıştır ki ira. mettiYe ihtiyacı olduğundan Rıza yakın akrabası olduğunu söyle. müsaadesiz toplantı yapan \"e r c~ ha11kı şup ke ye 1 ı01 Me1~- madığı takd!rde ikıncı l·ume 

sı olan Vahap Kara bin i ıp ettiğimi görünce: nın dinı • siyasi lıderi Ayetullah Kaptana bir hizmetti bulmasını miş \'e berabrrce iş yapmayı meydan nutku sa\'uranlar hak- me~e ı lan lO lur. Set m. n il· maçlarının. hır hafta ?aha geri 
mindeki şahsın ortaya çık1:na:; de-b Gelıne, göıiirler, dediyse KA~anl geçenlerde Hoca ~·e mol öylemlştir. Bir kaç ı:ün sonra teklif etmiştir. Celep şehrimizde kında tahkikat açmış mıdır? Ba- k~r.dısı ağızdan ilk tıktığı biır ı;i:ı.I kala.cağı söylenm:kt~dı:. .. 
:!~~:~~~:~amları ~k·eniden geni; k·rı en dinlemedim .Böylece yu laları toplamı~ ve hareketın dur- Rıza Kaptan bir kadını hizmetçi modern bir kasap dükkanı aça. lıkesir tarihinde elem verici te- nı~ed~, J\tanlsa veh.Blılıdkes r .~ h. . Dı~er ~araUan ilçUncU ve dor
tind b yapma mecburiye. r;r k çıkıp bir ağaı; altında otu- durulması içın nilfu:zlarını kul. diye getirmiştir. Buna mukabil bileceklerini anlatmış Ye bu hu- JAkki etti,!!inıiz bu hAdise demok- en ~unen:f'r mu ıt er e sıyası duncil ~ume maçlarını?1 yapıla-

K:sı~~a~~~~tkı~ı. D 1 sın: bYinl edHllsnUnün mllnakaşa. lan.maları hususund~ kendilerine kendisine biraz yardımda bulu· ~usta mutabakata varılmıştır. Rı rat hatiplerin ağzındı şu ~ekil- asay şln _muhafazasında aciz , .e cağı Eyüp ve A~adoluhısar f:&ha-
neti d\' • d en z Hastaha t as a ık. Ve orada onu ya. talımat \'erml&tlr. Kaşan! aynı nU#mak Uzcre Rf'fik Koraltan ta za Kaptan dUkktın için rcleplen de i!adelenmls ve meydanda ho- ihmal gosterilen _bir me~lekette larıyle Çapadokı sahanın he_r ba
nu:ıaraı~r~vda Araplık sokak 19 ır~rak ellerimle boj!dum.• zamanda bu taarruzların mcmlc rafından bir kart verilmiştir. Bu bir miktar para dolandırırken parlörle söylenmiştir: (14 mayıs umumi tı;elçlme tınnek kgoze al Ilı- ~ı~dan lüzumlu . haz.ı . t~ıs~~re 
Sino M' e oturan ve eski tinkAr, Çırçır, Sifa civarında kette karı~ıklıklar çıkarmak ı:a- kartvhitıe: polisler tarafından yakalanmış- zaferi tekrar edilml&tlr. DUşman namaı. k t~raClı olara g~ç r k ıhtıya~ı va~dır. Bölge mLidurluğU 
lah ~ ı~_etveklllerlnden Abdul. ~olaştırılan Vahap cesedin bulun yeslle ~a~~ncıla~ t~rafı_nd_an ter- «- Rıza Kaptana tok mütesek. tır. Karakola gôlıırülilnce mahut larımızt takip edelim.) BütUn l~n fena lmtı.handan ders . alma bu tesıslenn bir an ev~el yapıl-
lııın k~~kı~anı~ oğlu olan Vaha. kr~~ Yerin 5-6 metre )'anında· tlplendı~ını llcrı sUrmüştilr. kirim. r.tııım gelen kolaylığı gös kart Rıza Kaptandan alınmı~tır. hUsnüniyetimize ve demokr:ısl l..ıımdır,_ stçımlerde~ evve or- ~ası hususun~a gereklı te~eb-
duıi o a gıderek teslim ol- a6aeı gösterek: .. Taarruı salgınının yabancılara terin• ibaresi hulunmakta imiş. Polis, Koraltanın isminin bir za. prensiplerinin sarsılmaması hu- talılı duzeltme~. sı)·asl ,sulha ı bilslere geçmıs ~ulunma~a b!
taf&~lt~~~e b~~dyllediklerinl dün la;- iste bu ağaçD diyerek ağ· duşman baıı din adamları tua- Fakat aradao iki gUn getinre 1 bıta \'akasında istismar edilme. susundaki arıumuza rağmen ma- varmak için mlisbet tedb rlere raber •. bu te~cbbtisler henuz mtis 

Ancak a ı rmlstik. ara basladı. fından kıskırtıldığına dair haber hizmetçinin umumi bir kadın ol. mesi için Rıza Kaptanı serbest alesef en fena misali Balıkesirin Hnlmak zarureti vardır. ,bel bır netıceye bağlanımamı&· 
dıği. ifad. J rsamba gecesi ver- Sanık bir akıl hastı ı !er mevcuttur. duğu anlasılarak polise teslim C· bırakntıştır. demokratlan vermi5 bulunuyor. lanlsa ,.e Balıkesir hldisele- tır. Faka~ ay sonuna kadar bir 
D'l<I) n be e; gerek blrbirJni tut. . olabllir Bu arada bağımsız cİran• ga. Bu husustaki hükmü asil ve muh- rfnl, bu zaruret bakımın~an, ayrı hal çaresıne \'arıtacağı umulmak 

re~.a b ususların bµJunrnası g Bır aydanberi de\·am eden Se- zetesi bu sabah cİr.ınlı pe,.eli ı• çkı• satan yerlerin t t d l b akı bir yazıda tahlilden geçıreceglm. tadır. 
f"' azı n kt 1 ' il'im :r. ,. ere.m va an 1§ arımıza ır - Ahmet Em"ın YALMAN -----------YİP ek ık 0

10
11 an izah edeme. . t Daşay cinayetine ait ncırl- kadınlan cemiyetinin bir beyan yorum.~ G"u'nu··n 

hl "'ftk 
1 

ma mat \'ermesi, da- ~a ı 0 ·unıalt suretiyle kendini nam~inl yayınlamıştır. Yazısı : 
hastası nda_ bu adamın bir •kıl katil Yf'rlne koyan bir al.,1 has. Beyannamede erkekler ckUir- tahdidine baslandı M d d"rt . f 1 ·ı· . . t d' 
taya kolabıleceğt ihtimalini or- ~s~ olabileceğini söyledl~imlz lib i~areti Avrupa stilinde elbl· ._ ısır a, on Q parh escı ini IS e 1 

c:ı armıştı. a ahın ilk ifadesinde bahsetti· ı;elerden ''azgeçmeğe, eskisi gibi 
tie~~:ıı ~manda daha müsbet ne ~~ hatıra defteri bulunamamış- kaftan giyip kalpak \'eya nrık 
lundu~ma gayesiyle itirafta bu- Bu kullanmağa ve sakal bırakmaya 
Vahab6u aksam çok sarho:i olan Diki nda.n bafka, Vahap çalıstığı davr.t edilmektedir. 
için ,;~ ~amamen ayılabilmesi nin ~;\'ı tarafından, 1951 senesi Beyannamede merhum Rıza 
zum h esı sabahı beklemek ıu. k inci ayında tedavi edil· Şahın İranlıları zorla ıBalılı kA. 

250 meyhanenin kapatılması kararlaşttrıldı. 
içki satanlar dün Vilôyete müracaat ederek 

kararm tatbik edilmemesini istediler 
u Asıl ı me Uz• B k 1 ıı k k Aksaray, Lan"a, Samat,·a ve E 

1 
o muştur. t h :c:re akırköy Akıl Has- firlerin'D ı ıt>ına so tu~u ayıt " J 

disı:e~. Yet l'ııUdUrlüğUnde, ken- '~okalnuesıne gönderilmişse de, yer ve şunlar ilAve edilmiştir. civarındaki içkili yerlerin ruh-

I
J #undan hastahaneye yatın. «Setre, pantalon ve şapka giy satnamelerinin alınmaları hak-

•- sa amayıp a k k 0 u d "IU 10 k kınrlaki tebligattan sonra ayni 
geıdl,..inlrz.iı)·er_dc Se.''1.'mle bulu~up tır. ya tedavisi yapılmıs· mc y z. n en, •• s man ar-

ı:; " d l · · h ı ·t ,.. sryin Beyoğlu semtine teşmili 
el.na t· SO)ledığın yerlerle A,... , e~ erımız mey ane ere gı me6 e, 

le ı ı ı d • ,. ıca \: h b k ı t şchrimizdt'ki itkili yer sahipleri-
tnıstn'ı d~,.e ığin yeri tarif eder bala~ınd;n b~ırfa dın .. ~akınk lahkra· umar masa arına o urmaya \'e ni telAşa düşürınüştUr. 

c Je sorulunca· taJığ e ulr a 1 IS· yabancılar iibi barlara de\'ama 
ben:- Şınıdı tarıf ede~em faka B ı geçirmiştir. ılı~mışlırdır. Halbuki mUslil- Diln kırkı müteravlz içkili gıı. 
iliz ı SarıHre gotliıiin i;tedi it t u hususta kendisiyle konuş- man kıyafetinde gezdikleri uı. zino sahibi VilAyete müracaat 

h • b Hrbleri gost~ririm •. diyen Vğa· Pucğun_ı.uz Sarıyer Savcısı Tırık man buna benzer bin bir günah ederek \'aliden bu kararın tnt-
• ın u ö-• Pel ı ''"nl 0 k h k l bikinin durdurulmasını rica et-Yapılan .! ı..ıerı. dtin mahallinde •- B~.. an s yl~miştir: ve yasa· are et er yapmaılar- mişlerdir. 

tahkik bdır tatbıkatıa kontrol ve ğildir ?ııUabdamın ltmıfı kAfl de· dı.• Jo:mnivetJe yapılan temaslar 
e ıldi. ha · s et dellller !Azım. Va Beyannamede Musaddık hüku J 

Sınık clnalet rl ttbkınt anlattığı şeyleri tetkik metlyle parlamentodan harekete netice inde İç isleri Bakanlığının 
1:iıtıiriı1U ) e ne e 1 ı en sonra tnUşahede altına geı;meleri istenilmiştir. bu gibi yerlerin kapanmasında 

Dün &abah •or a ınıp alınmayacağına dair bir ı ------------ ısrarla durduğu da anlaşılmıştır. 

günUne kadar belli olacaktır. 
Dün kendisiyle görüştüğümüz 

sendika genel sekreteri Sükılti 

Sensev de şunları söylemiştir: 
•- Bu karar Halk Partisi za

manında verilmiştir. O zaman
dan sonra yaptığımız temaslıırdn 
hükfımct büyUklerlne bu \'aziyetl 
anlattık \'e bu müesseselerin ka
panmasıyle 1600 garsonun açıkta 
kalacağını bildirdik. :Kendileri 
de bizim bu müracaatımızı ma
kul gördüler ve durdular. Fakat 
son günlerde fstanbulun ba'ika 
semtlerinde nılma gelen cina
yetler bizim mağduriyetimizi 
mucip oldu. 

..truıd<>I" Afıırı,. )'lnlanmıştır, 

Kahire. 9 - Vaft Partisi ve Söıcü, senelerdenberi ?ılısırrla 
diğer dört tesekkul dıhil. 14 calışan Fransız. arkeoloğu Mr. 
parti İç İşleri Bakanlığına mil- Etienne Drioton'un da kontratı
racaatla, yeni parti kanunu hü- nın bu yıl yf'nilf'nmiyece~ini ila
kümlerine göre tescil edilmele· Ye etmiştir. Kral Faruk'un 'l!em 
rini istemişlerdir. lekctten uzaklaştırılmasından bu 

•El Ahram• gazetesi, müraca- ilim adamına şiddetli hücumlar 
at eden partilerin beyannamele- yapılmış \'e kendisinin Faruk çe
rlnde, hemen hemen ayni meal- tesine mensup bir ajan olduğu 
deki maddelerle hrdef, mnksat ileri sUrUlmüştU. 
ve prensipleri izah edılmektedlr. Faruk'un gizli altınları bulundu 
Sanki bir kafa, bir kalemden çık Kahire, 9 CA.A.) - •El Ah· 
mı§çasına yazılmış olan bu be- bar• gaıetesinin bugün bildirdi
yannamelerde, bütün partiler Nil tine gore eski Kral Faruk'un 
vAdl"inin kurtarılmasını, içtimat Kahlrenin 60 kilometre do~ıı"un 
şartların düıellilmcslnl, meşruti dıkl yazlık malikanesinin gizli 
hayatın \'e sllAhlı kuvvetlerin kasalarında mühim miktarda al. 
takviyesini istemektedirler. de- tın bulunmuştur. 

mektedir. Fııruk'un alf'yhlnde atılauk 
Muhtekirler askeri mahkemeye davalar 

verilPrek •Kahire, 9 CT.H.A.) - Mısır götürUıe V erkenden Sarıyere knrar verı>ceğiz.• • b 
1 

Kapatılacak müesselerin yekunu 
U"eY. ka~e ~~P. S~vim Başayın Dün sabahtan aksama kadar lsfan U • Edirne iki yUz. elliyi tecavüz etmektedir. 
den gf'cerk!n· emalın e\'i önUn- Sarıyerde bu isle meş(Ul olan Bu eekilde tahdide tAbi tutul- Hepimiz ayrı ayrı dilkkAnları-

«- f&te b · Adıılet Doktoru fızet hcan da <Bası 1 incide) mayan d!ikklınların bulundukları mıza büyük masraflar yapmış 

Kahire, 9 (A.P.) - General mahkemelerinde her geçen giin 
Necip hükumeti dünkü toplantı- ı;abık Kral Faruk aleyhinde ye:ıi 
sındı ihtikArın ve yolsuzlukların bir dlva deha açılmaktadır. 

Uıerine soruı~n~V• dedi, Bunun nynDı" şe)lerl söylemiştir. Bayındırlık Bakanlığı Karayol· yerler dun Valiye bildirilmiştir. kimseleriz ,.e bunlarrla sırf tez. 
•- Bu · un gl"ee yarısına doğru al· ları TeşkilAtı namına, Birinci Gökay müracaat eden dilkkAn yinattır. Kapattığımız giind'! he-

her çeşidi ile mücadele etmeğe, Bugüne kadar aı;ılan dAvalar 
hiç yoktan fiyat pahalılığı yara- dört muhtelif -suç zümresine ait 
tanların askeri mahkemelerde olup adf'den de on beşi bulmuş. 
yargılamaya karar vermiştir. tur. Bunlar: 2 cinayet ı;uçu, 5 

EUa}j ka evi nasıl öğrendin?. dığımız nıal<ımata göre Vıhabın Bölgf' MlldUrU Tarık Draz. tstan sahiplerine kapatılacak yerleri pimiz 20 - 30 bin lirayı sokağa 
•- S r&ısıncıa: katil rolüne çıkan bir deli ol· bul gazetecileri için dün bir E- mahallen bizzat giireceğini \'e İç bırakmış ''aıiyetf' dUseceğlz. Biz 

görcıüın evtnıı ilk defa bir maçta du~~ tahakkuk etmls gibidir. dime gez.isi tertiplemiştir. Ba· İ~lerl Bakanlığı ile temas edece- gene hukuk devleti olan hUkO
hut :nıa·' ~ıye baılayaraıt ma- v· ~ıra, Vahabın çalı$tığı Dikime sın mensupları ı;abahleyin fs- l:ini söylemiştir. metimizden bu kararın tashih 
sonra 6~nf ıktıyeslnl naklettikten t ınınkbaskontrolu Kasım Ölmez tanbuldan hareketle Öğleyin Ku İçklll yerlerin kapatılıp kapa- edileceği ümidini bir an kaybet-
•- Sev arı anlattı: o~ra dUn ııecc Kasımpasa ka leliye varmışlar ve oraya gelml& tılmaması önlimüzdekl çarşamba miş değiliz.• 

Bu haber kabinenin 7 saat sU- ırıa tecavilı, 8 hırsızlık, 2 mal 
ren bir toplantısından sonrn ya. ı;asbı. 

İKİ AÇIK DİLEK: 
Ba~ka birırne. flaık olmuştum. tr.1ar~olunda 6U irackyi vermi~- bufunan Edime Valisi Emin A· ---------------------

bir kadını gUn onu Taksimde . kıncı \'e Tekirdağ Valisi Nlzım Bayar, son ha"dı"seler hakkında ·ızahaf :1ld· 
~ • 

f çişleri B-akanı Sayın Ethem duırı. İ&te a be~aber giderken gör G;t 6 Ieylıil cumartesi gUnU Arda lle tanışarak. liğle yemeği. P 
dtre.k; bu o ~Un onları takip e- dz. epHe hla!11ur sokak 4 numa ni hep birlikte yeml5lerdlr. Ora. < Bası 1 incide) •Demokratlar büyük bir asati

yet içinde hazırlanmışlardı. ga!P.. 
yan itinde idiler. Bu itin veril. 
memis olsa dahi bu toplantıyı 
yapacaklardı. Binaenaleyh i::in 
vermemekle Mdlse önlenemiye
cektl. • 

Sevlıne .evı öğrendim. ra a . amıt ısminde bir arkad&· dan Eclirncye ;::idllmiş ve Uç şe 1stanbulda hazırlanacaktır. Şeh-
ondtn &o oyle tutulmuştum ki sın &unnet dil~Unündeydik. \'a· rdeli. Eski ve Selimiye Camı· rimizde hulunan umumi idare 
zarnan e~r~ her fırsat bulduğum' 3hap kda saat 15 den gece yarm leri gezildikten sonra. akşam Us- heyeti azalarından Kemal Satır 
!:~lardını. Onın ônUne gider, ıslık k"lel tadar dllğUndeydi. Sonr.ı !ç· tU fstanbula dönUlmüştür. Cahit Zamangil, Atıf Top:ıloğl~ 
nu&urduk da dısarı çıkardı ko ı o ~rak ;Kasımpaşaya döndü.a Kuleliden sonraki 36 kilomet ve Ca\•it Oral bu akşamki trenle 
• lildııe · · . Bugün dınlenecek olan b:r:ı renin de asfaltlanması ile, 235 fstanbula hareket etmişlerdir. 
Yin~ Uı; d gfUnU de evine giderek kımselerlnde bu hususu teyit et kilometrelik htanbııl - Edirne Beyannamt>yl hazırlıyacak olan 
ca· ıke d e a ıslık çaldım ç k mesi kuvvetle muhtemeldir yolu. tamamen asfalt hale Rel- umumi idare heyeti içtimaına 
rek: n ısinden randevu· ıs:e;~ Bu sureUe bir muamma 0·lm:ık mis bulunmaktadır. Üç ı.tı dört grup bıışkanı Faik Ahmet Banıt-

-J Orta . ta ~e\'~m ed;n Sarıyer clnayeU saatte asılabilen bu ~ol sayesin- çu, başkan vekili AVlll Doğan ela 
seninle bu~i!Yde Yahut Bebekte htıdısesı, venıden Jıllnün mevzuıı de Edimeye gllnU birli~! gidip çağırılmışlardır. Beyannamenin 

_ 01 U&alıın diuin haline gelmek fsUd:ıdındııdır gelmek rahatça mUmkUn olabl· cumartesi gününe kadar hazırla-
} nıaı:, o 1 ' J ce; ' l ktl " U 
er;. dedi. ra arda beni görUr Eden ece r. . nacae;ı ve o g n gazetecilere ve-

.o Diln gazetecılere verllen lza. rileccği umulmaktadır. 
n unun üzerine B hata g6rc gelecek yıl İstanbul I· Muhalefetin bu beyannamede 
'J:ı ırııınasıp g·· eyoğlu tarafı. <Raşı ı incide) Jı Yesilköy arasında yepyeni bir bllhassa son Balıkesir hadisesini 

Bksimde but orerek saat 15 de D 1 1 1 b l kt 
?nak lcln . uıtuk. Bıraz otur ıs S er akanı demiştir ki: yolun inşasına baş anaca ır. Bu istismar edeceği, haklarından 
da bana: l?•ttltlmiz bir gaıino: •- Aramıza nifak sokup lfü· yeni yol hava meydanına gidip mahrum edilmiş \'e gadre uğra-

leri ayırmak bahsinde So\'yetler gelmeyi kola)•la~ıracağı gibi, ya mıs bir muhalefet edebiyatını 
ııın-; d~)?~&oervuli tnisln, bekAr mı· &ilpbeye duş :ıeye başlamışlardır. lnn bir istikbalde inşası düşünü- yapacağı ,.e İnönüniin İzmir nııt-

- l3ekA nca: Evvelce batının ezici bir kuvvet· len İstanbul - Tekirdağ sahil kundaki umumt tenkide uğrayan 

d
dae taııdıl'<ı~ın1.kı"dlye_rek: Uu,rlm le yıkılabileceği \'eya UrkiltUlUp yolunun da baslangıcını teşkil e. noktaların nıUdafaa olunacağı 

n b & ..,, nUf &indirilebileceğini zannetmektP.y decektir. tahmin edilmektedir. Halk Par. 
gö ' ektır old " us kağıdın. diler. Simdi Rus idarecilerinden tililer bu beyannamenı'n umıım·ı sterdiın. Ut1Umu )'azanını b 

Bunun U azılarının zihinlerinde bu ko- Amerika Rusyayı efkarda büyük akisler uyandın-
. - Bent zeevr~ne se..,.lm· nuda eüpheler uyanmıştır. Bu- • cağını ummaktadırlar. 

d:. ıne götürsene, de- nun yerine hAlen Sovyetler ik- protesto ettı Son Balıkesir hfidisesinde iki 

S tısadf müşküllere gUvenmekte, Vaşington 9 - Birleşik Ame· partiye de ayni gün ve ayni me\'· 
kil- enı eve ·· b t 1 d 1 tl d k ı kid · · d EotU a ı ı ev e er arasın a iç re a. rlka dun Rusyaya verdiği ~ d· e mıtıng yapmak müsaadesi-

ev e •nne- rcrnem. Ciln- betler veya lhUIAflar "tkarmaya detll hır not .. ·da l\tosko"adaki A· nin v ili · 1 k' Sonra sın ... '" ve ablam var. ... • er şı umum ten ıde u~ra-
nıada b" "ınaya gittik uğraşmaktadır. merika bUyük elçisi George mıştır. Halk Partililerin miting 
h"t ır ara b ·· Sine. SO\'Yetlerin tereddüde düştUğU, Kennan'ın Rusyadan çıkarılma- yerini değiştirmelerine rağmen 1 :! edince: anı, HUsnQ diye propagandalarına verdikleri ye- ya mecbur edilmiş olmasını pro- Demokrat Partililere tekrar ay. 
r~ Bu llusnu nl veçheden de aniacılmaktadır. testo etnıla ,.e 'foskovadakl A· nl ''erde miting ı ı ı · ı· · •nı.ıı:ıa ba•'·a klın? Yo'··- B· " " " " zn n n \'erı ışı 

r:ıSıneırıadav':.0&kı tnı var? ~d"ım. Simdi Sovyetler, kapitalist dU.ı· merikalılara hareket serbestlsi bu neticeyi hazırlamıştır. \'ali 
b! ,. ot yanın kendi kendini yıkacaıı hu verilmediti hakkındaki iddialı· hakkında henUz tahkikat açılma

r tnuhaliebicl ur~adık. Son &usundaki eski faraz.iyelerine ın rın dolru olduğunu teyit etmls· mıstır. Valinin bu izni veri~! §ÖY· 
Ye gırerek don venmektedirler. tir. - le izııh edilmektedir: 

Dlğrr taraftan, Valinin Ya?i· 
yeti bildirmesi ve hunun üzerine 
İnönfiniin Balıkesirc gitme ·işi 
tamiri kabil olm!ıyan feci hAdı
seleri önlemesi bakımından çok 

Menderes'ten dilek 
( Bası 1 incide) 

mes'ullere karsı bklbat krasına kıymet \·ertrellnlıl umar , .c 
dC\·Jet nüfuzunu parti enc!i.selerinln üstünde tutmak suretiyle 
gösterereğtni1e emin l>utunduğum aUka ve faaliyet bakımın
dan size basarıln dilerim. 

Ahmet Emin YALMAS 

Balıkesir D. P. Başkanlığından dilek isabetli görülmektedir. • 
Son müessif htıdiseler kar§ısın- Balıkesir, Tıirki)enin en rlurust ruhlu muhitlnindf'n biridir . 

da dıı)ulan umumi endişe şudur: Demokrat Partinin ıle en ku\-vetll hulıındutu bir uha-
BugUne kadar zaten birbirine dır. Balıkesir D. P. teskllltı: birlik 'e ahengi bakımından hü-
yakla$mamıs, birbirini anlamağa tün mf'mlP.ketc örnektir. Bir fazilet ka\nalı di ·e tanıdılım n 
gayret göstermemiş olan iktidar- derin bir hürnıtt ve se\·gl llt ballı bulunduğum Balıkesirln, 
la muhaldet arasında karsılıklı bir muhaleftt t'msllrhlnl dinlemekten çekinmesi ve Türkl-
anlayı~ı temin edecf'k blitün köp Ytde oartiler :ır:ısınrla hiıküm siırmf'sl icap f'den ideal münn-
rU!er artık atılmış mıdır, bu va-
liyette önilmllzdeki tesrii devre sPbet tarzına çok a ·kırı hAdlselere sahne olması bana çok acı 
de tok elektrikli olacaktır, bu gelmlstlr. Benim blMi~lm Vf' stl·dl#lm Balıkesir, &)Ti lı;til.lrıd-
halde umumi seçime de gidile- da bulunan birini r:1il\ı"ınt't. \Pkar ve ttmkinle ı;onnN• kAıl3r 
mez. dinleyf'cek \·e ona ne1lh münakasa yoliylP. ctvap nrtcek kuv· 

HAdiseyi serinkanlılıkla müta- ,.,t " kudrette mü~ıesn:ı bir muhittir. Gerek Balıkesir muhi· 
lea etmesini bilenler. hUtün köp tinin ,.e ıterek oradııld n. P. te!kilatının )uksek mlnC\ 1 mev-
rülerin atıldığına kani dP~lldlr· ldinf' a}kırı hartkette lıulıınanlar anrak müfrit, t15kın, suur-
ler. Bunlar Halk Partisini çıle- suı kimseler olabilir. Hunların hakkında Hıyı;lyet Divanında 
den çıkaran bütün meselelerin, takibat açılması \e böylf' hart-ketlP.rin Balıkesir D. P. teşkl-
IIalk Partisi mallarının rnusade- !atınca ho~ göıiilmrdlğlnl.n belli edilmesi, milli bünyede ıçı-
resi hakkındaki konun teklifi ol- lan bir yaranın 5lf:ı bıılmas.ına ' 'e bu çirkin hMfı;eler netice-
duğunu söylemektedirler. Önll- sinde hariçte ve dahllrle uyanan fena tesirin tufiyeslnfl hiı-
mUzdekl tesrii devrede bu teklif 
kabul edilmediği takdirde bir met edecektir. Runu ılzln de böylece telikkl edtte~lnitl 
anla?''§ havasının doğacağını, iki 1 umar, bu gibi hayırlı ls'er için slıe ba~arılar dilerim. 
partinin anlasabilcceklerini um- Ahmet E~i" Ynlman 
maktadırlar. ı ___________________ m:;ıa_,..,,__ 

Hürriyetimizin 
temi nah 

<Başı 2 nclde) 
z.ln başlangıcını teşkıl eden 
meşrutiyet de\'rinden ne kadar 
ileri gitmi~ olabileceğimizi or
taya koyacak, bir vak'a ile an· 
latmak ısteriz. Vak'a şudur: 

Hilrrbet mücahidi :Mithat Pa 
a. Kanunt Esasinin neşir " 

i!An haıırlıkları ile meşguldür. 
AbdülMmid, Kanuni Esasi'lin 
i!Anından sonra l\ıithat Pas:ı ta 
rafından hal'edilectği endi~esl 
içinde bulunmaktadır. Bu cn
diŞe ku\'vetleniyor ve bir gun 
Mithat Paşa, arkadaşları ile mu 
zakere ve münakas:ıh-:-da bu· 
lunduğu sırada. Abı\U:htımld 
ta:-afından saraya cağ:ılıyor. 
Durumdan ürken arlttdaşl:ırı
nın (Gitme, bir tuzak hazırlrn
mıstır) diye kendisini ikaı et
melerine karşı, Mithat P3~ı . a 
,.ı>t \•lıkOr ve emin bir ed& ile 
CKorkmayın arkadaşlar, a.kam 

ela millt-l var) diyor ve gldıyor. 
Fakat. Mıthat Paşa. saraya gi
rer girmez. t4!vklf olunup Yıl· 
dıza gönd&riliyor. 
Şüphe yok ki, (Arkamda mil 

let var) sözU j)e efkArı umumi
yeye ı;üvenen Mithat Paşa. Yıl. 
dızın kapılarını; bu kuvvetin sö 
küp açacağını beklemiş olsa ge 
rektir. İşin hazin tarafı, AbdUl 
hAmid'in dahi bu kuvvetin var
lığından şüphe edişidir: iz. 
rettin vapuru ile Taife gönder
diği l\hthat Paşayı htanbuldan 
u~akla~tırmazdan önce Büyük
çekmece ac:ıklarında bekleti
yor. Ve &C'hre sürgün haberini 
yayıyor. EfkArı umumiye gale. 
yana gelirse, Mithat Paşayı ge
ri getirtecek ... Ne vaıık ki. Mit 
hat Paşa d3, AbdülhAmid de 
aldanmıslardır. Zıra: haber U· 
zerine. İstanbul eskisinden dl!
ha korkunç bir sessiiliğe gö
mUlmUstur. 

İşte tnı:iltere !çın hatırımız· 
dan dahi geı;lremiyeceğimW 
söylcdi,ımiz ihtimal ile kam· 
!aşıl'. ~arınki ı:azetelerde: (Hil 
kiımet, muhalif partilerin ta-
mamını da~ıttı, mtnsuplarını 

nezaret altına aldırdı) şeklinde 
bir haberi okuyabilir miyiz? 
sualine cevap ararken, Mithat 
Pasanın Akıbeti. Terakkiperv<.r 
ve Serbtst Fırkaların lağvı d
bl yakın sa:vılacak bir maziye 
aıt hAdise.lere göıümUıün talt'l-
maması imkAnsızdır. Buı;ün tt· 

muml efkArdaki mukavemetin 
ve mes"uliyet sahiplerindeki 
idrak ve insafın <>skiye nlsbet
le artmış olmasını temenni e
deHm. 
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ALMAN MALI TAM DiZEL TRAKTöRU 
KULLANANLARIN PAROlASIDIR 

İstanbul İcra Memurluğundan 

Turkiycyc miınhasır Hhalatp Galata Tahir llan j tanbul Turki} c Emltık Kredi B:ınk:ısı lırm:ı şartname i 10.10.1952 ta· _,_ MEHMET KAVALA Tel: ·JO:IJO • 45939 T. A. O. na birinci derece \'e rihinclen itibaren 945/1034 nu

SAYIN ÇIFTÇILfl! ~ 

sırad:ı ipotekli olup tamamına maralı dosya ile İstanbul 6 ıncı 
bilirkişi marifclile 80.000 (sek- icra dairesinin muayyen numara-

1 

sen bin) lira kı~~ct takdir edil- sında herkeı;in görebilmesi içW 
miş bulunan ve tapu kaydına açıktır. Iranda yazılı olanlardan 
göre Bcyoglıında Jtüseyinağa ma fazla malumat almak btnenler 
hallc~inde Balo Sokağında C'ski isbu şartnameye ve 9-15/10J4 nu-
18 yeni lG kapı 338 ada 14 par- marası jle memuriyetimize mü· 
sel sayılı 23·L30 l\12, miktarında racaat etmelidir. 

Gelmil YI plllllı ra•lııltrf 1111111•1 •ılmı üatü11lüğü11i muhıf111 ıtm~ ılan N O R M A o 
Traktirlırl ımrhılıa vı hlımıtlnlıdmiiı~lr. 

Erı İyi 
1Jladeıı 

- . 

SATIŞLAR JMIZ ZİRAAT BANKASI KRED İsİLEDİRR. 

BORSA 
f st. Rorsa~nın 

100 Do ar 
7 O 'O 7!H 

:: so "o-::so fto 
o.so 0.50 

u.so u.ııo 

100 Fn"•~ Franı:ı 
100 L ret 

ıoo !nı~rı !ran:ı e,.01 eı.o:ı 
100 norln 73.89.4.0 18.81!.,0 
100 Dt!~··· fran;ı liGO li.80 
100 Drah:ııJ l .Si5 l.Bö5 

l 00 Cekoılonk tur. S.SO S.50 
100 1nro li:ur. 54.l~ • ., s'.c: -50 

ESHA 1 YE TAllVİLA'r 
•. 7 FAİZI.İ TAII\'İJ,LER 
ISıTat • F.rı ra.m J 

11 • :Erınrwn :: 1 
rro u l 
rroln JI 

rrcılıı ıır 

19". Z rut D. JJ 

'21.00 

::ı.zo 

!!4 00 

:s 9'1 

!!3 o 
:: t:ı 

.3 ~ 

:!4 10 

~'ıs 

ıı:ı 40 

•:, 6 FAİZLİ 'TAH\'iLLER 

ıııu lltmlrrotu 110.90 
:r.:. ~ınına l J 11 00 
Ji:• mma lf Jll 00 

111 00 
111 00 
lll 00 

11149 1s kn ı 1ıo oo 
o o 5 FAİZI.i TAH\'İLLER 

ZG SO 
t )l :ıt -lafıa :!". ;; 

1 o • ı raı• n. n· ı ı 1 

1.raı:ılJ t ısın D. I'o.':ı V 111.00 

10 ... 0o 

Cilası Baliğ Ağa Aya Kostantin Kili· 2 - Artırmaya iştirak için, 
sesi vakfından kiırgir evin, 476/ yukarda yaz.ılı kıymetin % yedi. 
500 hissesi açık art.tırma ile sa· buçuğu nisbctinde pey akçe i \'C A . . ••1111~ 
tı a çıkarılmıştır. işbu gayri- ~a milli bir bankanın teminat m' 1 O K 'l O R \ 
menkulün hali hazır durumu ''e 1 mektubu te,·di edilmesi lazımdır , , 
cvs~rı: Gayrimcnk~l Beyoğlu ıın oıaddc.124). · Raif Ferit Bir 
eyın:ığa l\Iahal~c~ı Balo. Sok~ğın 3 - ipotek sahibi ııhıcaklıl:ır , 

da 16 sayılı kagır C\dır. Elek· la di er nlAkaclırların ve irti \ crcm \'C Dahili Hastalık 
1 J ı 4 1 1 ' 1 trik, su \'c ha\•agazı tesisatı \•ar- fak hakkı sahiplerinin, gayrimen ları 31utehassısı 

~BULMACA 
1$11ASBUL 

10 Ekim 1952 - Cunı:ı .,. dır.. . , kul üzerindeki haklarını ve hu- Muavcnehane Beşikta~ 
J~ ,7 Arı!' n ı>roı:raın. 13, O Ha· ZEMiN KAT S k k ü J ., 

brr tr ı ııı Turku tr ( pı ı ı:ı ~o l\a· M • - • • • : L 
0 a ·t:ın ıç ~u ~le faiz ~ l' ma;'~afa d~ir. olan fram\'3Y Cad. Emniyet Sao 

mermer basamakla çıkılan çi!t ıddıalarını ışbu ılan tarıhındcn , 
rı~k ha!ıf r:ıuı k er l ı .ıs Sarı. 'ar • kanatlı demir kapıdan girilen 7.c itibaren (15) glin irinde evrakı dıCı yanında No. 12, Tel: 
Okuran Rıu n t 11,20 Dını ... caz • 1 d'" ı· . ' 84395 •ı 17 19 .. L' 

1 mın mermer o~e ı antrenın ta- müsbitelerllc birlikte mcmurfrc. , ., uaycne . .., "'v 
mııı lil < rı > 14,4:; !Sar~ıtar < rı > • _ • ı \"anı kartonpiyer tcz:-"inatlı, du- liml7.C bildirmeleri icap ecl~r. Vail .Konnğı Cad. No. 33 
ı:; oo Kaı>aı:ıı~. "I b 1 1 . B A K f 1 f .. . - - - - v:ır -·:ıti ı oya ı o up on bır mer- Aksi halele, hakları tapu sicilile aşaran p. at ı. e e on· 

mcr basamakla çıkılan ve çift sabit olmndıkça satış bedelinin 83634. 

•. - - - . - . - k:ınatlı :ırnm•a camlı kapıdan gi. p:ıylasmasından hariç kalırlar. ı ~-••ı•••••••ııııll" 
•• 

- • - - - rilcn sofanın sağında tavanı mü- 4 - Gösterilen giinde arttırma 1 -----------
* 1 00 A lıa ,., ıurt ' r 18 ı 'i Fa 

:zeyycn duvarları boyalı bir oda, ~a i tirak eclcnlcr, arttırma art.~ 
'b'ar o.u,ın r. hın 1'onno ::o,ı:; - . k h d .. . ı· nr a cep e c mermer <ımıne ı namesini okumuş ve lfizumlu ma 
.Rıd,o ı:ı t 1 ::o.~o Kısa ırhlr lıaber .... __________ .._-: dl" b' d b d d 1 

ger ır o a, ura an cm r mer lilmat a lmı ş ve bunları tamamen el ::o~,; u etrlerl ::o,·o ~•hırdtn "'odan Sara. ı -1'ıı;ınlık. 2 d' 1 . · ı 
1 ıvcn e mı en bahçede tahdczıc- k:ıbııl etmic: ad ,.e itibar olu· 

J (10 .,. d l" •· T o e karı ıa. 3 - Bir U ıt orunu. ' - v ~· re - ... ro . ..s " urlt n ıni min, tonoz kemerli, demir kapı· nurlar. 
khl ıoıılulu.ı.ı 21 40 "'onat :::: oo "'ar- ll r hukü dır. ~ - Cok iri lllr n · I b" h 
bar olru,ın TG n KormAn :::: ::o 1 ı k ı.eı.: adı. G - Anı ın. 1 - ır s - ~ ır .ma 2~!1 ": bahçcd~ bir ~· 5 - Salış 844 numaralı ka-

ı•ı ı .. :ıo ark ıar Ohraıı U:rtın n.r d• ı hAııa tı. ~ık, dığ~r sus agaç \'C fıdanları 1 nun hükümlerine tabi oldugun-
,. ulandan A••f • .. ı - Jlıfıt m·•· \~rldır .• sofada mermer • musluk dan, mezkur kanunun (15) nci Bur ::::: •; llalnrltr 2 00 Ka:ııb ro • A ... •• t·· f t .. hl k h 1 

rep; ıı.r t• ı re• m ce .. ,ı. :ı _ n r 
1 
.. ş 1 a~atnts ezg.. 1 oca mn a • maddesine tevfıkan ikinci bir 

Boru .... ııron-ımlar 23 07 Da TC cu 1 ! me\'CU ur. 1 k • 
ıırih ı:ı crı ı 2:ı 45 l\amık !:atıf me· no •· a - a ı, >•rl 4 - ~t!•r- 'rr 1 BODRUM KAT . k k .f arltırma yapı ma sızın gavrımcn 
lodiltr (J'I) ::ı 00 Al\l)lllı1. me .. - l'ru• Ul'll 11 maddeltrden° bırl k ti d. . k: s~ il ·ta!ı ·ıçı t kul lO.ll.1!>52 tnıihinde . pazar-

A!\ltARA 
':" O ~ ıhs. l'ronam Te \f s. Ar•rı 

~ • J\ur anı Kerım 1,, ~ llıberltr S,00 
Sır1:ılar • Turlıtıler ( I'l ) ~8 Una ra 
ı>ol'll l!,30 ::U ıık crı) O oo Gıınun 

ı>roı:umı .. e S.a pa n ıı. 

* 1. n · 13 ~o Aıktr ıaa ı 
l:? l:; llemlektUen ae:im, JZ ZO 'h:n 

leb • ıellm 12 O Sarkllar: Olı:urıınlar 
~e A F tar. l btt t fur u 13,00 lI. 
q Aran n haber tr l'l, 1$ lluı k (rl) 
13 O Of e ıra •ini ı 3 c:; lla r l mtlocH 
ler (r ) U 00 Jlan raPOru, Alı am 
prorramı "' tapnı• 

* 

6 - ı:::uk ı ntfi liıanbulun nıtthu; ı ·an~ .1 t cmd.~r 1 ."apıt an gırı en, lesi günü saat 14 den 16 ) a ka· 
zcmını aş o c ı nn re ve ta\'a- ı 1· t b ı 6 · · · ıalatalık boa anı. 1 - ...... a _ rrrt· n• t 1 . it• 1 b" d "k· .. <ar s an u ncı ıcra daırcsın-

ne ı:cılnııe. :. P~ r~ ' 0 a .1 • ır 0 ~· 1 . 1 goz ele yııpılacak açık arttırma neti-
k~ınurl!ık: zemını .taş doselı m~r ccsindc, üç defa bağrıldıktan 

DÜ'l\"KÜ BUL.)IACA:'\ L"ll HALLİ n.cr tezgahlı demır soba lı sabıt sonra, satış isteyene riiçhanı O· 

dolaplı, davlumbazlı mutfak O· lnn diğer alacaldıların. bu gay. 
lup bahçeye ~ı~ılan kapısı var. rimcnkul ile temin edilmiş ala
dı~, tulumb~lı bır kuyusu da mev c~kl:ırı miktarından fazla olma
c~ .tur .• ~cı:nın katın.a çıkıl:ın mcr sı ve bundan başka paraya çe
d~\ en k~gır, bahçe) e çıkılan mer virme ve paylaştırma masrafları. 
dı\·e!' ~ım~nto basamaklıdır. nı tecavüz etmeme i lfmmdır. 

Soldaıı Safa· J - ı - \ lrıw. 2 -

Al. 3 - Do rt ın1 fa. ' - ETtl s -
Lth G - Ada et 1 - }. tl. S - Ali · 
İnn 

I'u .. ar dan A•a.ı1a . t - Ylda'a 
:: - l.dıt - Rehıt • - ( reT, ı., •• 
5 - .Me ~ J, 6 - 1 ·ırr. 7 - Af 
LA. - Kur. 

BIRINCI KAT: Ahşap merdi· Hoyle bir bedelle alıcı çıkmazsa 
H.nle çıkılan ve mcrdivenbaşı satış talebi düşer. 
camekanla kapalı b~ ~ora. tize- 6 - Ga)Timenkul kendisine ı. 

Xe j te.rsenir. rınc arka cephede şomınelı oda, hale olunan kimse, derhal \"eya 

l • - 7. raat Baııbsı III 101.·o 111 :; A ı!ı.1 "r ı>rorram ~• 0\1 "' A· 
19 z z raat n n· lOI .:; rıın 17,00 S•rtııar Okuranlar Fıhrlre 

< What You Wlll) sac kaplamalı ~alkon ve odanın verilen miihlct içinde paran 
Komedi 2 Bölüm ~avam kartonpıycr tczyinatlıdır. vermezse ihale kararı fe~holun~. 
taun: w. Shakn· Ön cep.he duvarları kağıt kaplı rak. kendisinden evvel yüksek 
ııu... Cnlren: or- dl~er. bır. odadır. teklifte bulunan kim e arzetmiş 

____ _.,.._.,_ __ .,,.._ - Canrr. lfn~ a(• •• •~ar, 17,:10 r.ad· 
0 o 4,5 FA1ZI.İ TAH\'İLLER ro u on orkt3tr• ı 18 ı,; Korün uatl 

han Dıırlao Sabo .. 
re torın: llııbsln 

f.rtufirul Caruaıba· 
Fantezi 

1:;1&9 Tab,. il ıo:ı.oo 19 oo M. • Ararı .,., haberin ııı,ı;; 

BANK HİSSEi.ERİ- Ta:ibtfn b r rıprak ıu,zo lıımaz :::o,oo 
lltrha Dank. ::::5 .;o Mı !k (Pi.) !!O 1:; Radro ıra e esi ::0,30 

IKii\CI KAT: Ahşap merdiven olduğu bcclclle almağa razı o
le çıkılan ve merdivcnbaşı C3· !ur a ona, razı olmaz veya b11-
ınckanl aknp:ılı bir sofa üzerine lunamazsn hemen vedi gün miid-

dan ba~h her ak· ön cephede biri şiimineli iki o· delle arttırmaya ç;karılıp en çok Afman Nilofeks bayan 
~am ıaat ::ı d• Cuma, ııuar m•· d:ı, arkada diğer bir oıh:ı, sofa· arttırana ihale edilir Her iki 
ı:.ne ıaat tam 17 de Telefon: '0~75 d&ki aralıkta mcmıer musluk ta- halde. kendisine biri~d defa j . h Dankuı ~. as 150 So olar (rl) ::ı.oo Konusma ::ı ı ~ 

Tıpı 1'red :ı, ı:ı.ııo :\J z k (Pl.l ::ı fto IIaftanın ınrbm ko-
sıo nuamuı ::ı 40 Şarkılar Oknran f: :hka 

83 00 C• dar ı :::2 00 Danı mı il (Pi. ) 

27.00 
O. anlı B. 72.00 
O .aaron A '1. ı.ı.:?.00 

.. !O lı!s.H Aod. S2 00 

PARİ BORSASI ALTIN FİATJ 
soı.ooo rr. 

< ı > Dola r .co:ı Fr. 

SERnE T l'iYASADA 
DÖViZi.ER 

2:?,4~ :ı.r. B. Ararı •• babultr :!",00 

I'rcı.ram "' 1.;apanı• 

J Z M t R 
14 •· Ac~ ,.. ı>ron-ım ıs.oo ır.r ı 

ıarl. 'ar (l' ) J • 30 Su uerlerf J5,45 
"'adalar, 18,1., A rımıun milı ii (I'I.) 
16,:lO Turt tıırı. 'eri 17 oo Dans n 
en mu 111 (Pi.) 17,ftO Earlcılar 18 00 

uhf11 uaı 18,05 J\onn ma ıs.ı,; 

Konser aalonlannda (Pi) ııt.30 nad)"O 
rurı t rlııllcrl ı~.oo llıberl•r ıtı,ıs 

Beraber allrlurorıu. lP,30 Muılk t1~n· 

\:'eni ·es Opereti 
Her akşam 21 de 

\'avutlar Ailesi 
Operet S Perde 
Çarşamba halka 

Cumartesi talebe· 

şı \'e diğerinde alafranga hcla· hale edilen kimse. iki ihale ara-
dır. , sındakl fark ,.e geçen günler i

ÜÇÜNCÜ KAT: Bir sofa üze. çin yilzdc beşten hesap olunacak 
rine arka cephede muşamba dö- Caiz \'e diğer zararlardan mesut 
seli mozayik musluk taslı· s:ıbit olup ayrıca hükme hacet kalmak 
dolaplı, balkonlu bir oda ve so- sızın rncmuriyctimizce alıcıdan 
fada alafranga rezcrvuarlı helA, tah il olunur. (Madde 133). 

ye tcnziliıth ve Pazar 
Matineler 15 de 

Tel: 4!>369. 

ı,:ünil s:ıbit dolap ve ön cephede iç içe 7 - Alıcı. arttırma bedeli ha. 

ramızdan u tr 2 00 J\ono ;ıı ı:o ıo 

Serbe•ı •aat .o, ıs Rad o razeıesl ::o, O 
Iı:l.h.k 1 url; musıkbl :?J 00 Sarkı!ar 

iki oda, önünde zemini kırmızı r:cinde olarak yalnız tapu ferağ 
çıni döşeli balkonu \'ardır. harcını. yirmi senelik vakıf ta· 

ÇATI KATI: Bir sofa üzerine ~iz bedelini \'e ihale karar pul· 
zemini kırmızı çini döşeli. aralık- !arını vcrmeğe mecburdur. ilılü· 
ta iki mermer tekne, mermer ternkim vergiler, ten\'irat ve tan 
bu\ ata, gömülü kazan, ta\·am zlfat ve clcllfıliye resminden mü

::ı,:ıo norsa habtr r~ı. proı:ram .... ı.:a putrel çamaşırlık, ahsap döşeme te,·ellit belediye rlisümu alıcıy;ı 
panı-. 

trl.!l Londoıı 
F' m etek r 
Dolar celcltr 
llota r ıft1' f 

11 0-11,0 

10.40-10.50 
o:;-,ıs5 

4 ~-'3G 

4 Sl-HO 

tn.-1o:ı 

FINSKA ANGFAftVGS A . B. HELSINKI 

li iki oda. iki sabit dolan. ala- ald olmayıp arttırma bedelinden 
franga helii, zemini kırmızı çini tenzil olunıır. İ şbu gayrimenkul, 
döş li, duvar korkuluklu ve üstü yukarda gö terilen tarihte İstan . 
demir camekanla kaplı teras bul 6 ncı icra memurluğu oda-

Belli ve kloşlu Trençkotlar 

MEKTEBLI ÇOCUK 

TRENÇKOTLARI 

ŞANJANLI ERKEK 

TRENÇKOTLAR! 

20 liradan 120 liraya kadar 
P:ırdcsU çcşidlerirnizl ve 

fintlarını görünllz. 

Peşin ve Taksitle 

Salahaddin Karakaılı 

Müessesesi 

~lahmudpaşa: Kapalıçarşı 
kapısı yanında No. 18. 

mcrdi\'cn başınrla, çatıda demir sında ishu ilan ve gösterilen 
camekan aydınlığı mevcuttur. Ön arttımıa şartname 1 dairesinde Kullanılmış M.A.N. Marka 
ve arka cephede. ortada birinci satılacağı i!An olunur. (16205) 

ALTI!\" s IMAA Vapuru limanımızda olup 13 Ekimde 

,. 44 o 
a• o 
Sl.00 
37 :!5 

. s;s 

l>o fıraı.u (D.11..l.) AJaı:u tara· 

f ndan aut 17 dı ub t e4il:ııl~Ur. 

ISKANDiNAVYA ve FiNLANDiYA 

Limanları için eS}'ayi ticariye alarak hareket edecektir. 
Fazla tafsilllt için Galatada Tabir Han 3 üncü katta 

SCANDINAVIAN NEAR EAST AGENCY 

Vapur accntalığına müracaat. Tel: 44993·2-1. 

kattan itibaren birer şahniş! var 
dır, ahşap aksam tamamen yağ
lıboyalıdır, binanın malzeme \'e 
işçiliği itinalıdır, içinde his~edar 
lar oturmaktadır. kayden 234.:50 
M2. den 125.00 l\12. 1 bina geri 
kalanı bahçedir. 

l - İ~bu ga)Timenkulün art-

tmtiya-ı sahibi : SfNAN KORU: 
!'\eşriyatı fiilen idare edeo 
Yau l$1ert l\lesul lüdürü 

MEl.tn VESER 
C\'ATAl'\) Gıazetecillk ve ~latba 

acılık T. A S. - tsttnhuJ 
\'ATAN MATBAASI 

Kamyon satılıktır 

Aı kullanılmıs iyi vaı.lyctte 
l\l.A.N. marka kamyonlar mUsalt 
fiyat ve şartlarla acele satılıktır . 
Görmek \C izahat almak ilıere 
her gün 25635 sayılı telefona mu 
racaat olunabilir. 

4GA Rao'.vo 
Rad'yol'1rın Aj~.sıtllr. 

BOL. 

ViTAMiNLiOilZ • 

({r:..~ ~ 

f{r,._i .. Ua 

BfSL lll. 

~-- DİKKAT: Cumartesi sut H n Pazar sabah 
saat 10 dan itibaren 

Açık J Arttırma İle Büyük Saflş 
Yatılı ve ıündüzlıi ilk, orta ve lise mekleblerine büyük fırs•: 

Bu cumartesi 11 ekim saat 14 de ve 12 pazar günil sııs 
10 da istanbulun en eski liselerinden biri olan Arnavudk6· 
yUndeJti Boğaziçi 'Lisesinin tekmil eşyasını talebe dolablDı'I 
\'C karyolalar, yemekhane levazımı, sayısız yazıhaneler; oos· 
ya dolabları; maroken kolluklar; ,.e bilhassa mektcbler içlfl 
zengin fizik, kimya Itıboratuarları, tabliye ders levazımı, ço1' 
miktarda tablolar; koleksiyonlar: tahnit e<lilmi~ kuşlar, ba)' 
vanlar, levhalar: haritalar; Alman ve Fransız piyanolar \-c' 
saire açık arttırma ile satılacaktır ,Tafsilatı cumartesi gllll' 
kli gazct~lerde okuyunuz. 

___ VITEZ Ltd. Şti. (l\lobilya kısmı> Tel: 49122. H~ 

Tercüman Alınacak 
Genelkurmay Haber Bsk. da 40: 50 lira asli maaşla çall$, 

maya ba;lattınlacak çok iyi İngilizce \'e Fransızca bilir ıcr'i, 
manlara ihtiyaç vardır. AGağıda yazılı şarlları haiz olall " 
teklilerin l kasım 1952 gUnUne kadar Genelkurmay Haber J3~ 
kanlığına bizzat veya posta ile müracaatları liizımdır. Tür ~ 
kompoıisyon ve yabancı dilden yapılacak sınav gllnil \'C >°' 
taliplere a)TJca bildirilecektir. 

Türk uyruğu olmak, yabancı kadınla evli veya yasar buıııt'; 
mamak, sağlam olmak, en çok 30 yaşında bulunmak, askeri "~ 
rıun, talimat ve disiplin lcablarına uymayı taahhüt etntek. ııf 
:ıdaki dilekçe ve belgeleri tamam olmak. ·ı 

1 - Dilekçe <hizmet isteği ve yabancı dili nerede öğrcnd1 9 
nerelerde mütercimlik yaptığı hali hazır durumu ve ev adr' 
hakkında). 

2 - Nüfus cüzdanı sureti ve vesikalık 10 fotograf. 
3 - Tahsil durumuna alt belgeler ve diploma benzerleri· 
4 - Askerliğlııl yııptığına dair belge. 
5 - İyi hal kağıdı <Mahalleden). , 
6 - Hukuku ammeden mahrumiyet cezası olmadığına d3 

sanılıktan belge. <345~ 

Bursa Yenişehir Belediye Başkanhğmda~ 
fi' 

l ekim 1932 tarihinde açık arttırma suretllc satılığa çı1'~tsl 
lan tahminen yüz ton çeltiğe talip zuhur etmediğinden ibB 
15 ekim 1952 çar~amba ıünilne bırakıldığı ilan olunur. ) 

(16009 


