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1 BAŞMllllARRİRI 
Ahmet Emin y ALMAN 

VAlANl!.:VI 

CağaloğJu, Mollafenart Sok. SD·32 
Telefon: tf207 - 29lJti - 29315 

Telgraf: \'AT.AN fstınbıaJ L '\'iL : 13 - SA 1'1 : 4096 

C. H. P. Genel İdare Kurulu da lstanbulda 
İnönünün başkanı ığında toplanacak 

C. H. P ., 
görüşünü 

son hadiseler 
umuıni efkara 

hakkındaki 
bildirecek 

Günahımız 
Nedir~ 

1 /' Bıuvıı lluJuılıirlmC:ı!ın 
1 Ankııra, 10 - Siyasi mahfiller Balıkesir sesi hakkında bir beyanname veya tebli~ 
1 

hadise. i üzerinde ehemmiyetle du':'Illaktadır- • ncqredecektir. Ancak, Halk Pilrtisinin beyım
lar. Dort gündenberl devamlı şekilde topJ:ı. namesini müteakıp belki buna cevap te:;\.:il 
nıın Demokrat Parti idare Myeti bugün de edecek bir hükumet tebliği yayınlanacaktır. 
içtima etmiş \'e hAdise üzerindeki tetkikleri- İktıdar mahfilleri ı;on Balıkesir hadisesi-
ni bu akşam sona erdirmiştir. Esasen Başba- ni, inönünün İzmirdeki tahrik edici konuş-

YA~AS: kan Adnan Menderes de yarın akşam fstan- m::.sını11 tabii bir aksülAmeli olarak kabul Ahmet Emin YALMAN b 1 h 1 u a areket edecektir. etmektedirler. 
tıtttdar ve muhall'fet mevJdin. 

de bulunan 6İyaset adamları
mız birbirleriyle politika boksu 
m~clanna tutuşuJorlar, ahsi 
mucadtlelerin, parti kUl"\·etıerl 
arasındaki çarpışmalann heJe
~an~yle gönül eğlendiriyorlar, ı;f. 
)ası kumarlar oynuyorlar, talih 
tcttiibele.ri yapıyorlar. rakat 
milyonlarca müstakil nıhlu ,._. 
tanda ın gilnahı nedir? Politika 
•~amtannın umumi kun·etırre 
h?Yle hak ızra tasarruf etmeleri
nın ,.e birbirlerine ölçil üı:ce 
atıp tutmalannın aubını, hken. 
t.~ ini, huzur ul.luğunu çekmek 
neden bize, hepimize dllıüyor? 
.. ~lrkaç gündür göılerlmlzin 
onune &erilen manzaraların öy. 
le~ b~r tahlil ini yapalım: İsmet 
tnonu; zulümden bahsetmekle, 
halkın tahammüllinün ta ma ı 
'e memleketin sar ıntılara ul'lra. 
rnası ihtimalini ileri ürmekle 
bir gar )apmıştır. Biz, bunu 
B,>ıpladık \'e •.> ıplamakta dc\'am 
edlyoruL Kanaatlmizre, siyasi 
huzura kınu mammn ilk tedbhi 
olara bu gaf mutlaka tamir 
edilınelldir, 

Meclis içinde çalı ınanın mu
halefet hesabına bugilnden çok 
zor olduğu ır.ılarda ismet in
onü, demokratların halkın nra
liına kanşarak, mitingler .>apma
lannı, lyasi mürade.lelcre atıl
malannı ayıplamı , Meclis için
de ikna \'C münakaşa sllihlam·Je 
iş görmenin zarureti üı:cri~de 
ısrarla durmuştu. 

. Diğer tanrtan Demokrat Par. 
t~ 1946 cçirnindrn ıonn Mee
lıstcn tekUmek \'e halk arasın
da mücadele yoliyle Is görmek 
gibi bir ihtimal karşı ında L:al
~ı5, fakat 1948 da kurulan Mec-
ısl gayri m~nı bulma ına n 

bilha a Ankara seçimlerinde ıs. 
met inönünün halktan rey aJ. 
radılına \'e tam ıninasıyle Mİl· 
ctteklli olmadı ına inanmasına 

ra ınen, 1tleellste kalmalı vatan
ır;c,·erliğin bir icabı diye kabul 
etmıs, buna katlanmı tı. 

Gene Mareşal Ft.\7J "akmak 
l\I r " ' ec 15 harictnde çalısmak l o-
lunda komlinist yardak('t ı 'klm
:eler tara!ından bir teklif almıı, 
•kat hunu §lddetlc reddederek 
Merıı le kalm15tı. 

İktid;;,ra yakın bazı gazetelerin ısrarlı id
dialarına rağmen ne hükumet ne de Demok
rat Parti umumi idare heyeti Balıkesir Midi-

Fakat Halk Partililer Mani~a ''e Balıke
sir hAaiselerinin tamamen mürettep olduğu 

<Devamı Sa: 5 Sü: 7 de> --------------· 
lngiltere, silahlcinma 
İfİni gözden geçirecek 
Muhafazakôr parti kongresinde Dışişleri Bakanı Eden, 
Amerikanın İ ngiltere'ye karşı tesanüt vazifelerini yerine 

getirmesini temenni etti 
l.ruzcfo'u l.fııı-.n 

Scarborough, 10 - Muhafaza. 
klr Parti kongres.inin ilk günün
de ~u üç esaslı nokta kendisini 
iÖstermiş bulunmaktadır: 

1 - Sa\-unma Bakanı Lord 
Alex~nder, dDn sabah toplantı· 
da soz alarak 1nı:iltcrc silahlan. 
ma Programının İngiliz atom 
bombasının mC\ cudlyctı iliıUn n 
de tutularak ba§tan aşağı gliz· 
<len geı;lrllcceğini blldirmiztır. 

2 - Dışişleri Bakanı Eden 
ba~ı Amerikan ve İran teşebbü~ 
lerı kar~ısında doyduğu endişeyi 
nlsbeten belli etmek isteyen bir 
~ade . ile belirtmiş \"C BirlC§İk 
ıncnkanın İnı:lltereye karşı o. 

lan tesanüd vazifelerin! tamamen 
Yerine getirmesi temennisini i· 
har eylemiştir. " 

3 - Maliye Bakanı ButUer, 
İngiltere Dış İşlt.ri Bakanı 

Anthony Eden 

Sevimin katili 
Sabri tahliye 

&llahlanına pro:ramının tatbik 
mevkllne konulması neticesinde 
önümDzdeki yıl İnıiliı vergi 
mükelleflerinin daha ağır feda 
kfırlıklara göğüs germeleri icap 
edeceğini haber ~·ermistir. Bu 
\"aılyet karşısında vasıtasız ver· 
gılcri indirmek bahis konusu 
.olamıyacaktır. Öte )'&ndjin Mali 
! 'e Bakanı. İngiliz hilkümetinin 
il.."ti adi ve sosyal siyaseti ana 
hatlarının ~c ezcümle sosyal hi:ı: 
metler kısmının dcği~irilmiye
ceğinl belirtmi~tir.• 

l\luhafaıakar parti kongresi, 
nihayet Cenene tarHe anla~ma 
!arını münakaşa ve etnkid etlik 
ten sonra toplantısını bugüne 
talik etmi§lir. 

İngiliz iktisat siyasetinin mün
hasıran İngiliz İmparatorluğu 

<De\'Ull Sa: 5 Sii: 2 de> 

saııılan 

edildi 
Üçüncü Ağı rceza mahkeme si Sabri Çehre hakkındaki 
delilleri kifayetsiz buldu. Gönüllü katil Vahap müşa

hede altlna ahnacak 
\ II,:\t A7. ÇETİSEB 
l'cıu , _ lf'"f'-'" 

. . . . .. 

Amerika :Rahı·iye Ralı;anı 
Don ,\ • .Kiınbal 

Amerikan 
Bahriye B·akanı 
Pazartesi 
Geliyor 

l.ndolu lfcut 

Ankara, 10 - Birle lk Ameri
ka Bahriye Bakanı Dan A. Kim. 
ball ve refakatindeki heyet, 13 
ekim 1932 pazartesi günU !aal 
17,10 da Esenboğa askeri hava 
alanına ınuvasalat edecektir. 

Bahriye Bakanı \'e beraberin· 
dekiler, pazartesi ıilnU saat 18,15 
de /.tatürkün i~ici kabrine ı;ıi· 
derek saygı duru$unda buluna
caklar, müteakiben Millt Savun· 
ma Bakanı, Dışişleri Bakan veki 
lini ziyaret edilecektir. 

Bakan, deniı kuvvetleri komu
tantmızla beraber salı :ünü sa· 
babı saat 18 de u~akla Etimes· 
gut'dan hareketle Izmit ve Göl. 
elikte donanma tesislerini ~ez· 
dikten sonra bir muhriple fstan 
bula dönecek, aynı gCin birinci 
ordu müfettişini ve İstanbul 
Vali ve Bt'lediye IB~şkanını lna· 
kamlarında ziyaret edecektir. 
Ak~am Birleşik Amerika deniı 
ataşesi t:ırafından Bahriye Ba. 
kanı şercline bir koktc) l verile 
ccktir. 

l\füafir Bakan, ça11anıba günil 
memlcketimlıden ayrılacaktır. 

~·:-___ ----:-....... _;._ __ - ... ____ :: 

1 LUNA Marka ALMAN pil ve Bataryal;;-ı 

1 
ile HALK TİPi çelik lambalı 

TONFUNK RADYOLARI 
gclmi~tir. 

Abdülkadir Memişoğlu 
Katırcıoğlu Han lstanbul 1 --

lngiltere, Mısır' a müsait 
davranmağa başladı 

İngili% hükiııııeti, Jtlısıı• 

sterlingi serbe st 
içiıı S ıııif yo11 
bıraktı 

Süveyş'te ki bir köprü Mısır 

ordusuna terkedildi 

Mı ır Başbakanı Gent'ral NeC'ip çalışma maıoasında 

Auoc ııtııl Prt11 

Kahire, 10 - Bir taraftan 
İngiltere ile Mısır arasında. Su
dan meselesi hakkındaki müıa· 
kereler devam ederken diğer ta· 
raftan Londra hilkılmeti dün Mı
sıra karsı iki «iyi niyet ve dost
h:kl) gösterisi yapmı~tır. 

Kahiredeki İngiltere büyük el
çısi gece geı: \'akit Başbakan Ge 
ncral Neciple bir ııaatten faıJa 
süren bir iörüşmede bulunmuş, 
bu görüşmeyi müttakıp büyük 
cicilik sözcüsü demeçte bulana. 
rak İngilterenin Mısırda hüküm 
sürmesi muhtemel sterling dar· 

! lığını gözönDnde bulundurarak 5 
milyon İngiliz liralık bir meb
lıl~ı serbest bıraktığını ve bunu 
sırf Londra hül."fımetinln Mısıra 
!:arşı beslediği iyi niyetleri isbat 
için y:ıptığını bildirmiştir. 

Sözcü,• İngiltere temsilcisi ile 
Başbakanın Sudan meselesi de 
dahil olmak ilzere b:ıska bahisle. 
ri de müzakere ettiklerini söy
lemiş ve müzakerelere ileride 
denm edileceğini ilave etmi&· 
lir. 
Diğer taraftan İngilterenin Sil 

veyş kanal bölgesindeki El-Fed 
ran tren köprüsünü Mısı.r odusu

<Devamı Sa: 5 Sü: 6 cır> 

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

Yedek subay terhisinin 
durdurulması m uh emel 
Genelkurmay, Yedek subaylık müddetinin bir yıl daha 
temdidi için tedkikat yapı yor. Kat'i karar bir kaç 

gün içinde belli olacak 
l11UV4t J111•arb•r .... ıı4en \-

Ankara, 10 _ İtimat edillr le terfi edecekler, alamay~nlar Pi ı• 
kaynakların verdikleri maIUma- gen.e as~eğmen olarak bugunkü as 1 ras 
ta göre, balen kıtada bulunan var.ıfelenne de\'am edeceklcr-
yedek subaylar hakkında alınan dir. 

terhis karan durdurulmuştur. Genel Kurmayın bu knrarı Kabı·neS•I 
Genel Kurmay Ba5kanlığı bugün kal'ileştiğl takdirde Bakanlar 
silah altındaki yedek sub:ıyların Kuruluna arzedilecck, hükQmet 
subaylık mUddetlerinln bir yıl tasvip ederse birkaç giln içinde 1 • 'f • 
daha uzatılması etrafında tetkik- il&n olunacaktır. Bilindiği gibi sf 1 a ettı 
ler yapmakta idi. Henüz kat'i bu müddetin temdidi Bakanlar 
şekilde teyit edilmemekle bera- Kurulunun z;alahiyetl dahilinde· 
ber ısrarla söylendiğine göre Fİ· dir. ikinci cihan harbi esnımn- ~nb,.. l.laa 
l~h· altındaki yedek subayların, da da bu kabil temditlcr yapıl- Atina, 10 - Yunan parlaruen· 
subaylık müddetlerinin bir yıl mıştı. tosunun kabul etmiş olduğu ye-
daha temdidi Genel Kurmayca Bu ısrarlı söylentilere rağmen ni seçim kanunu üzerine genel 
kararlaşmış gibidir. Buna iÖre henüz bugün icin verilmiş ve seçimlerin 16 Kasımda yapılma· 
sicil alan asteğmenler teğmenli- kat'ile~miş bir ka_r_ar...:..yo_k_t_ur....:.· _______ m_ev_a_m_ı_S_a_:_s_s_u_:_6_::ı_~_> 

Amerika da, 
25 gün 

seeimlere 
.J 

kaldı 
T ruman, idareyi profesyonel bir Generale tevdi etmenin 

zamanı değild i r diyor 
.luoeiıı!tıl Prı,. r:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;-;;~;;;;;;;;;;;;;;;;ı 

Vasington, 10 - Cumhuriyet-! r 
çi Parti Cuınhurbaskıını adayı 
General Eisenhower California 
eyaletinde yaptığı muvaUakıy,et 

_ ___ ...__-.
1 
li bir se~im kampanyasından 

sonra bugün Arizona eyaletine 

. 
ilk Oto -Stop 
S,4!yyahı Ürgüp'fen 
Döndü 

hareket etmiştir. 
General Eisenhower'e eimdiye 

kadar yapılan en parlak kabul 
resmi dün Los An~eles şehrinde 
tertip edilmiştir. Loı Angelesde 
ya~ınlanan bir gazete generali 

<Devamı Sa: 5 Sü: 4 de) 

Menderes ve 
Köprülü yann 
Geliyorlar 

11....ut 11 ...... lllrl•tftCM 

Ankara, 10 - İngiltere hü· 
kümelinin da\·etıisi olarak 13 
Ekimde Londraya gidecek olan 
Başbakan Adnan Menderes, Dı
~işleri Bakanı Profesör Fuat 
Köprillü, Umumi KAtip Ce\'at A· 
çıkalın, Basbakanlık Emh- Su
bayı .Muzaffer Ersil, Dışlşlerl 
Bakanlığı Hususi l':alem Müdü· 
ril Sadi Eldem yarın aksamkl 
yataklı ile tstanbula hareket e· 
deceklerdir. Heyet, pazartesi gtl 
nü uçakla Londraya gidecektir • 

HU GiDiŞLE ... 
Adam - Bir daldlla 1ıekle, eu cinayeti bir de bell itl· 

rar edip ıeıeyim ... 

.. 
Po 

&ı 
! 
lll 



ı VATAN 

jGONON YAZISI j ( ~~ .. - .. _-

ti?11ili1i''1' 

Alkol ve 
Direksiyon 

Tarihimizde dinin rolü 
Sarhoş şoförlerin 

'ehliyeti alınacak mı? 
[ HAVA~ YAxlv•T; 

Bekçinin katili 
Dün yakaland ı 

Dinın. mahı-
yetı, geçen 

asırlarda oldu
ğu gibi durma
dan hlll ince
l e n mek le dir. 
Biz bu me\:
zuda, ilmi ye 
felsefi münaka
ıalardan kaçı-

l 
Müslüman dini Türklüğün itila devirlerini 

!Ada belirtti. 
Genç ıslahatçı 
Reıit Pa;a, O· 
na öyle bir dar 
be indirdi ki, 
iki itin sonra 
sözünden döne
rek, karantina
ı;ın şeriate ay· 

Yeıilköy Meteoroloji iotas 
yonunun tıhmlnlerlne gOre 
bugün ıehrlm:lı ve cl\:ınnda 
hava, sabahleyin puıiu, bu· 
lullu ve !Asılalı olarak ha
fif yalı11ı, ıonrılan tama
men bulutlu geç-ecek; rüzgAr 
lar sabahl•yln değiıtk yön 
lerden orta, sonraları kuzey • 
doğudan kuvvetli olarak e!le· 
cektir. 

Dün Şehir ltleclisinde, 
uyu,turucu maddeler 

kullanan iOförlerle sarhoş 
ıoförlere tatbik edilmesi lA
r.ım gelen ceza etrafında uıun. 
görüşmeler oldu. 

nurlandırmıştır. Taassu bun yobazlık namı

na istismarı, geri kalmamızın baş sebebidir. 1ı Genel Mecllsl dün de saat 15 de Ferun Aras'ın başkan
Iıtında toplanarak Ekim de\'Tesi müı:akerelerine devam etmiş
tir. 

Bundan bir müddet örıc~ Ka
dıkôyde Kurbağalıdeıetle cinayet 
i~lenmiş; hlehmet Tiryaıd is:-tJn 
de bir bekçi, bir bostao kuyusu 
yanında ölü olarak bulu.ımuştu. 
Adli Tabib tarafından yapıla~ 
muayenede, kafasına vurularak 
öldürüldüğü anlaıılan he<çinin 
katılleri uzun aramalara ra~ıııen 
bulunamamıştı. 

\._ - YAZAN: - _) l\Iecli.s üyeleri uyuşturucu 
madde kullanmış 5of3rlcrin 
ehliyetlerinin bir daha ve· 
rilmemek üzere derhal alın
masında müttefiktirler. Sar
hoş şoförlerin de ceıalandı
rılmasını gerekli bulmakla 
berabrr cezanın tatbik ~ek
linde fikir ayrılıkları vardır. 

narak, kaba bir 
ınüşahede ile, 
dınin cemiy•t hayatındaki rol
lerini ve tarihimizdeki belirti
]l!rini, kısaca gözden geçirtce
ğiz. Sadece mAnevl sahalarda 
ka1mak, devlet işlerine tecavüz 
etmemek ~artıyle, din miles~e
Sl!!'inin ifa etliği mühim vazi
felerden bir kısmı ıunlardır: 

A - 'Din insanda bir şeref 
ve hayıiyet duy1Usu yaratır. 
Baıı; yalnız ulu Tanrının hu
zurunda eğilen, nimet \'e uku
betlerin milnhastran ondan ge .. 
lec~tine inanan bir dindar, 
mes~IA bir müslüman, hu!Os
klrlık bilmez, riyaklrlık yapa
maz, daima ıamiml ve daima 
mert kılır. 

B - Din kaideleri, insan 
haklarının korunmasında da 
lmıldir. Yirmi dört saatinin 
ancık beş, altı saatini dovlet 
ıabıtısının kontrolU altında ge
çiren, geri kalan zamanlarda 
i!e, ancak vicdanının müraka
besinde yııayan bir dindar, 
mesell bir müslüman, Rabbin 
Hvglllnl ruhunda htr an du
yarak; cana, mala ve namusa 
taarruzdan kendini korur. Be
şeri hodklmlığını, insanlara 
iyilik ve yardım şekline tahvil 
ederek şahsiyetini yükseltir. 

C - Ölümü tattıktan sonra; 
1ıerıeyin sonu gelmeyeceğine, 
dünyadaki her anının hesabı
nı vereceğine inanmak, bir 
milslümanı haksız muameleleri 
yapmaktan korur. Hesap günü 
korkusu, cemiyet hayatındaki 
adalet cihazının •ellmetinl te
ınin ·eder. 

Birçok faydalan ara11nda, 
yalnız ıu yukarıdaki Uç nokta 
dahi. din milessesesinin bir ce
miyet için ne kadar zaruri ol
dutunu açıkça göstermektedir. 
Osmanlı tarlhl 
ve lsllmlyet 

ısllmiyet, Allahla kul arasın-
da kıldıkça, tarihimizde mil

leti birleştirici ve iJerletici, 
memleketi daiına yUkselticl bir 
unsur olmu~tur. Her dine say
gı ıösteren, daima çalıımayı , .• 
terakkh•i ,-e nefisle milcade· 
!eyi e.;reden, dünyanın diğar 
ucunda da olsa ilmi ve öğren
meyi isteyen islfımjyet; siyase
te karı$ınca, devlete müdaha
le ettikçe ve dünya nüfuzu ve 
menfaati kazanmanın bir \'ası. 
tası haline düştükçe, milleti ge .. 
rileten. memleketi çöle çeviren 
bir Amil olmuştur. 

Osmanlı Hakanları arasında; 
isllmiyetin müsamahacı, ilerle
tici ve birleıtirici nurunu. mil
letine meşale yapan hükilm· 
dar, Sultan Fatihtir. Bu meşa
lenin devamlı ışıkları, Onaltın
cı asrın baıında Türkü, azame
te ve ihti~ama götürmüştür. 

Onıltmct 

a~ırdan aanra .... 

Müslümanlığın terakki ve ul
vt ruhunu, kendilerine 

ınürşit sayan büyük hüklim
dırlır devrinden sonra, bu ana 
preneiplerde kara gölgeler be
lirdiji görülüyor. Her mü'mi
nin, Allahına vasıtasız b:ılı'lan
masını kabul eden islAmiret, 
brikat &e~·hlerinin istilA!'iına 

Reşat Knyııar 
AVUKAT 

uğramıı. kara taa5'up ve hu
rafelerle, ruhundaki ilim aşkı 
ve terakki muhabbeti söndUrül
mek istenmiştir. Tarikat şeyh
lerinin, merkezdeki müstebit 
ıultanlarla elbirliği ederek. is· 
llmiyet adı altında kara taaas
subu yarattıkları, hayır ve be .. 
!Ali rehber yapan itikatlar ye
rine, bltıl itikatlar uydurduk
ları, umumiyetle kabul edilen 
tarihi bir hakikattir. Yaratılan 
taassuptan faydalanarak Allahla 
milslümanların arasına girdi
ler, din komi~yonculuğu sana· 
tını ihdas ettiler .. 

Mü'minle Allah arasında kal
dığı zamanlarda, milleti; ilme, 
terakkiye, beraberliğe, karşı
lıklı yardıma, refaha, hayra ve 
belli kazanca ıevkeden isllmi
yet, Onyedi ve Onsekizincl 
asırlarda, bu nüfuz ve menfaat 
komisyoncularının elinde, ni
fak unsuru, terakki dilşmant, 
cehalet alemdarı olarak kor
kunç bir müessese halini al
mııtır. Osmanlı İmparatorluğu
nun yükselmesinde bıaımil ot .. 
duğu gıbl, batmasında da bıı
rolü oynamaktadır. 

Tanzimat 
hareketi 

sarahaten 
görüldil. 

kırı olmadıtına 
dair. Şeyhulis· 
Um Efendinin 

beyanda bulunduğıı 

Fakat, yobazlık sabırlıdır .. 
İnkılApçıları yıpratmak için 
beklemekten usanmaz. Celldet 
karşısında siner ve mü~ait za
manlar kollar. işte Reşit Paıa
yı da bekleyerek ve her defa
sında onun inkıJApçılı&ından 
bit parça kopararak, istedikl~
rini almak fırsatını kaybetm~
di. Çilnkü, Reşit Paşamızın bin 
çe~it meziyetlerine rağmen, bir 
türlil yenemediği bir hırsı var
dı: İktidardan çekilmemek, Sa
darette kalmak... Yobazlık; o
nun bu zaafını o kadar iyi an
lamıştı ki ve onu o kadar usta· 
lıkla idare etti ki koca T!nzi
mat inkı!Abı neticede başarı
sızlığa mahkQm oldu. Hususi 
kütüphanemizdeki Reıit Paşa
nın elymlı klğıtları, bunu çok 
canlı olarak gösteriyor. Bunlar
dan yalnız birini belirtiyorum: 

Saika siperinin (parotönc· 
rin) memlekete girmesini, iı:;lA
miyete aykırı gören devrin 
Şeyhülisllmına, dördtincU sada· 
retinde bulunan Reşit Paşa 
muhalefet edememiş, din namı
na yapılan bu sahtekArhğa göz 
yumarak, saika siperinin mem
lekete girmemesi yolunda an 

ıslAmiyeUn temel J)rensiple- tezkeresi yazmış ve iradesini 
rinden olan: insan haklarına de almıştır. 

riayet etmek, devlet idare1inde Hamiyetli Büyük R•şit Pa
danışmaya kıymet ,-ermek, ıanın, memlekete yaptığı hiı
usuı • il meş\·eret milletin hA- metler daima hayırla anılacak
kimiyetine dayanmak esasları, tır. Ancak, iktidar aıkı ile yo
parlmantarizm ve demokrasi bazlara karşı zamanla tatbik 
adı altında sistemli bir hale ettiği göz yummalar ve verdiği 
getirilip, garpta gelişirken, tAvizler, Tanzimatın sönmesin
müslüman Osmanlılar diyarın- de baıamilleri teşkil ettiler. 
da, tarikat şeyhleriyle elbirliğl Genç ve inkı!Apçı Reşit Paşa
yapan auıtanlar, mUslüm:ınhk nın yobazlara başlarken 1ndir
adına, halkı cehalete, taassuba diği kahredici darbeler devam 
ve istibdada boğuyorlardı. 1839 etseydi, iktidar hırsı dolayı
da başlıyan Tanzimat harckeh; sıyle yobazlığa gitgide ma~IUp 
islimiyetin terakki ve müsama- olmasaydı, bu memleket mede~ 
ha nurundan ışıklanmak, onu nl dünyanın ileri seviyesine 
büyük hükümdarlar devrindeki daha o zaman yetişebilirdi. 
saflı~ına yükseltmek aznıinin Tanzimat: milslilmanlık dostla· 
bir ifadesidir. Tarikat şeyhleri- rının değil, müslümanlık dUı
nin merkezdeki genel kurma- manı olan yobazların ainsi dar
yını teşkil eden Ş•yhdlisllm ve beltriyle nraıldı ..... . 
ulema güruhu. Tanzimatın aleyh 
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__ 
!erine gelişecek bir hareket ol- ,-----------....._ 
dutunu kavramıs ve her ısl~· ı ' 
hat hamlesine yaptıkları gibi 
ona da küfürler isnadına girlj
mişlerdir. 

Reşit Pııanın 
UvWerl 

Bir evvelki celsede ılınan karara göre Uyelerin yoklamuı 
yapılmıs, bilihıre \:erilen bir takrirle müzakerelerin yirmi yedi 
Ekime kadar uzatılması karırtaıtırılmıştır. 

Bundan sonra geçen celse müzakeresi Ulik edilen seyrüsefer 
suçlarının görüşUlm.,ine geçilmiştir. 

Söı alan tiyeler, seyrU~efer müdürlü~ünün, ara.basını sar
hoı olarak kullanan ıoförlerin yakalandıkları takdirde ehliyet
lerinin derhal iptali cihetine eidilmesi yolunda koyduğu madde 
mUnakaşaları mucip olmuştur. Bu arada Necmi Ates, bu mad· 
denin husust ve taksilere teşmilini istemiş. f.fuhlis Erdener de 
kendisinin bir taksi şoförU ile bir tutulmaması icabettiğini. yir· 
mi senedir içki kullandığını, fakat bir karıncayı dahi incitme
diğini bildirmiıtir. 

Eıref Şefik de: , Bu karar hususi ve taksi gözetmeden tat
bik edildiği takdirde has dostlarımız olan Amerikalıların hep· 
gJnln ehliyetlerini almak llzım gelir• demiştir. 

~leclis, bir buçuk saatlik müzakereden sonra mazbatayı eel· 
dili komisyona havale etmiştir. 

Yurtlular Bursun 
Arttırılmas ını . 

Amerika'ya 
Tahsile gidecek 
Talebeler 

Sıcaklık düne nazarın bl .. 
raı dü$ecektir. 

Dün ı•hrimlıde hava bu
lutlu \e U.sılalı olarak yağı,. 
h geçmiş; riiıglrlar güney . 
batıd an kuvv•tll esmiı, gll. 
nün sıcaklığı aııml 20.1, as
gari 14.5 santigrat olarak kay 
dedllmltllr. 

KUÇUK HABERLER 
ETİBANK MÜHENDİSLERİ 
A~ISTERDAMA GİTTİ 

On kiıılik bir Etibank mühen. 
dls grupu dün Amsterdama mü
teveccihen hareket etmiştir. 
KARABtlK FABRİKASI 
YENİ TESiSLERİ 

Karabük Demir. Çellk Fahri· istiyorlar 
B t ·t·· ü ka!it tUccar ve esnaf için· her yıl Eski Leyli Tıp Talebe Yurt- eynelmilel Eğitim Ens ı us 

tarı öğrencileri dUn öğleden son ve P. A. A. Genel Müdürü Yu- yaptığı tahsisin bu yılki lalbi· 
ra Beyaııttaki ?tlarmara Lokalin 
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an Trippe, yirmi beş kisilik bir katına geçeceğini haber vermiş
de toplanarak, Bakanlıkla ara· talebe grupunu Amerikaya da- ~ir. 
larındaki mukavele ahkAmına ria vet etmiştir. Talebeler Beynel- Sanayi Odası, tevziat için ıe
yet edılmediglnd•n. aylık 100 il milel Eğilim Enstitüeünd•n al- rekli listeleri hazırlamakla meı
ra olarak verilmekte olan bur dıkları bursla, Amerikada tah .. guldür. 
ıun hiç bir esasa istinat etme· sil edeceklerdir. Gidecek olanlar SARAYBURNUNDAKI 
diğinden ıiklyet etmişlerdir. şunlardır: DEPOLARI 

Ticaret Odası endekslerine gü Fatma Varis, All Rıza Turel, DENİZCİLİK BANKASI 
re, İstanbulda bir yüksek tah.il Nevin Akkay, Azime Yılmaz, Ah KULLANIYOR 
talebesinin asgari 178 lira ıle met Ah1$?an, Az~! Dev~_rim, Sil Sarayburnunda askert makam 
geçinebileceğini söyleyen genç· leyma~. Karagöz, Omer Ozdemir, Jarın kullandığı depolar tahlıye 
ter, Bakanlık n•zdinde t•m•s• Avni Ozbenli, Ahmet Akgıin, olunarak Denizcılik Bankasına 
geçmek için aralarından bir he- Necdet Köstem, Semahat Söza- teslim edilmiılerdir. 
yet seçtikten sonra dağılm.:tar · lan, Mehmet Ergog, Enis Tür- Depolar, Banka tarafından kul 
dır. köz, Şeref Murkoç, İhsan Aykaç, !anılmaya başlanmııtır. 

Mudan ya hat)ında kı, Halit Çervi, A•lan Sellmi Şas· DÜNYA izci TEŞKiLATI 
, • maz, Azmi Gökmen,. Kemal tls- BAŞKANININ TETKİKLERi 

Zabıta memurları evvelki gün 
Beyoğlunda bir bekçi tabancası 
•atıldığını tesbit •lmiılerdır. Ba 
tabancanın bekçi ?ı-lehmet Tirya., 
kiye ait olduğu anlaşılmı~tır. Ta 
bancayı satan ve evvelce d.! ken
dilerinden şüphe edilen bos~an 
müstecirlerinden Ali OsmJn An, 
Hacı Y•ıilot ve Lllif jıi.ı yak•
lanarak tevkif edilmişler~ir. 

Tahkikata devam edil:n•kte
dir. 

Şehremin inde y aralanan 

Kenan ö ld ü 

Bazı üyeler şoförlerin dl· 
reksiyon başında •içkili· ol
mamalarını, )"ani bir kadeh 
bira l'eya rakı dahi içmemij 
olmalarını, bauları da •sar
hos•, yani iradesini kullana
mıyacak dereceye gelmemtı 
olmasını istemektedirler. Bir 
kısım üyeler •Sarhoş• ıorôr
ltrln de ehliyetlerinin bit 
daha \:f'tilmemtk üzere der
hal alınması, bir kı~mı da 
bu gibilerln merhaleli ceza
lara Ubl tutulması düşünce· 

5 ekim pazır aecesi ?.lt!vlA.na sindedJrier. 
k~pıda tabanca ile yaralandı.tını Bu şehrin eski, emektar, 
kı~~ca bildirdiğimiz Kenan Öden sanatının Aşıkı ve ehil bir 
i•mindeki ıahıs, kaldırıldığı Gu. hayli ıolör ıanınm. Bu ıorör 
rcıba Hastahanesinde dUn ölmils arkadaşlar •lçklll• meslek-
tUr. daşları itin aı çok müsama-

HAdlsenin cereyanı söyledir: ha göstermektedirler. Fakat 
Şehremini ?tft!lek Hatun htaha! •Sarhoş• şoförlerin cezalan· 

lesi Kuyulu Sokak 6/1 numara- dınlmalarını, hele uyuşturu-
h evde oturan Kenan Öden pa- cu madde kul1anan şoförle-
ıar gecesi saat 22.30 sıralarındl rin şiddetle cczalandırılmtı· 
motosikletle ~levl.\nakapıdan ge Iarını can ve .atönülden iste· 
eerken ,aynı mahallede oturan mekte ve beklemektedirler. 
Timur ismindeki sahsın tabanca Şu halde uyu,turucu mad-
ateşine m.l:ruz kalmıştır. de kullanan ıoförleri sanat· 

Bir kadın meselesinden ara tan menetmek bu!lusund• 
ları açık bulunan Timuru:ı att1- meclis üyeleri, Altıncı Şube 
lı 6 kursundan biri KPnanın k.ı:: ve hakiki ıofôrler ırasınd• 
nına isabet ederek ağır surette en ufak bir düıünce ayrılığı 
yaralanmasına sebebiyet \'er- yoktur. 
miştir. 0 İçklli· ıoförlere gelince. 

Timur yakalanmıstır. Tahkiki· 'bir iki kadeh içmekte bera-
ta devam edilmektedir. ber seyrüsefer nizamlarınıı 

tamamıyle riayet eden, ıU-
l•kili yerlerin d uru m u k • k ıı ki en Birkaç gilndenberi şebrim!lde :r re sıyon u anma ı 

bulunan Dünya İzci Teşkilltı B>ı ince le n iyor ufak bir aksaklık gösterme· 

tdrıfesı tün, Canip Akın. Omer Saray, 
Mudanya hattı kış ,.ıerlerl Salih Otaran, CeUI Madakal, Os 

programı 13 ekimden itibaren ~an Öztürk. 
tatbik olunmaya başlanacaktır. Batı v e Doğu Akdeniz 

kanı ~Jr. \Vilson dün öğleden yen, alkolün trslriyle araba· 
sonra Milli Eğilim MUdürUnü ma Tahdide Ubi tululan içkili unı k•lle götürür gibi sür· 

Bu hatta, çarıamba •• cuma sefe rlerinde y e n i tarife 
günleri hariç her gün sefer ya
pılacak ve vapurlar ?t!udanyadan 
erken saatlerde hareket edecek

kamında ziyaret ederek sthr•nıiz yerlerin durumu hakkında vill· meyen bu kabil $Ofôrl~rl 
deki okull~rdaki izci teşltilltı yet, İçişleri BakanlıAı ile tema- herhangi bir t~kilde durdu· 

lerdir. 

Katil m ü h e n disin 

duruşması 

d ünkü 

Batı Akdeniz hattı kış sefer- hakkında izahat ılmı$hf. sa geçmiştir. nıp ağzını kokladıktan sonra 
teri programına 5.12.1952 de; Do Bir müddet eonra mUdUrle bir Bakanlığın, tahdit mıntakasın- •Vay, içmişsin• diye ceza· 
ğu Akdeniz kıı seftrleri progra- ilkte çıkan Wilson tetkiklerine daki dUkkAnlar hakkında yeni· !andırma yoluna gitmek ger· 
mına ise 30.10.1952 tarihinde baı devam etmekte olduğu okullıu den bir inceleme yapacağı Umit çekten insafsızlık olur. 
knacaklır. gitmiştir. edilmektedir. •Sarhoş• ıofôrler ise, içki· 

Her iki hatta da seferler 15 lllerdeu çok farklıdırlar. 
MANEVRA YAPAN Kanya Be lediye M eclisi f 1 1 .• günde bir yapılacaktır. MAKİNİSTiN SEBEP Seyrü,. er n ıam anna n · 

Bir müddet evüvheı dllll•k.ır~öı Karbüratörü tutı.lıan ~ OLn u(;u KAZA n in toplantısı yet etmnler, arabalonna 
Bez Fabrikası m · en s erınu"n zikzaklar çlzdlrlrler, sür'atle 
Fethi Aderi tabanca ile öldüren otomobil yandı Evvelki akıım sut 18 sıra Konya, 10 (Hususi) _ Konya giderltr. Bu gibiler! kaz• 
mühendis İhsan Aydının Muh•- Mehmet Çınar idaresindeki larında Sirkecideki Devlet De· Belediye Meclisi bir haftada üç yapmak bakımından tehlike· 
kemesine dün saat 10.15 de tlçün Maltepe 237 plA.kalı hususi oto· miryolları liman yorinde maki defa toplantı yapmış, bu toplan. lidlrler. Ancak bunlar da bit 
Cji Ağır Ceza Mahkemesinde d•- mobil, Kadıköy Yeldeğirmeni Sa nist Murat Savaıtürk, idoresind• tılarda daimi encümenleri seç· kaza yaptıkları takdirde e5"· 
vam edilmi$tir. ranardı Sokağında karbüratörü ki manevra makinesiyle manev· miştir. Seçimler, uıun -ve çelin sen mahkrmelertn takdir cdt 

Şahit olarak dinlenilen fabrJ- tutu,arak tamamen yanmıştır. ra yaparken o sırada raydan ceç bir mücadele içinde gecmiştir. ceklerl cezayı tekeceklerdlr 
ka memurlarından Fitnat De:ıi· Hldise hakkında tahkikata baı mekte olan Dillver Çavuş id•· ve çekmektedirler. Böyle ol-

ranzimatın lideri Reşit Paşa, 
batılaımayı millet için ö

lüm, kalım dhası şeklinde 
anlıyor. İlk harekete başlarken, 
yobazların karşısında kaya gi-ı 
bidir. Bunu gösteren vesika· 
)ardan biri, BaşvekAlet arşivin
de (karantina) sandığındadır. 
)rıJda onbinlerce insanı ôlüme 
ıötüren. ıart hastalıklara karşı 
Avrupada tatbik olunan karan
tina sisteminin, Osmanlı mem
leketlerinde de tatbikine karar 
verilmiıti. ŞeyhuU.IAm Mekkiza 
de Asım Efendi, Re~it Paşaya 
ilk denemeyi bu lşde gösterdi. 
Karantinanın kAfirlere mahsus 
olduğunu, mtislümanlara tatbik 
edılemeyecegini, teriate muha· 
lif bulunduğunu, Heyeti Yüke-

zer, ezcümle ıunlan söylemiı- 1 resindeki 4008 askeri pllkalı Jı M illl Eğ itim Bakanlığ ının du•una göre, bunların da 
• ~nmıştır. • Mud a nya tir: pe çarpmııtır. bir t a m imi •hliyetıerlnln müebbet ol•· 

m ü tareke si •- Milhendis İhsan Bey Ame Çarpma ••nasında dır surette rak ellerinden alınarak ge· 
rikadan clöndilklen •onra mUth•ı yaralanan Dillver, Gilmüısuyu J Ankara, 10 (T.H.A.) - '!illi çim yollarının büsbütün k•· 

30 yıl enel bugün, 11 ekim bir Uzüntil ve huzursuzluk içeri- A•kerl Hastahanesine kaldırıl· E~itim Bakanlı~ı. Valiliklere bir patılması dolru deglldir. 
1922 de l\t udanyı mütare- sindeydi. Kendisiyle alay edU- mış ve sanık yakalanarak tah tlmim göndererek. parti işlerin. Bence bu gibiler ilk defa· 

kesi imzalanm ıştı. 4. ekimde dlğine dair rivayetler de duv- kikata başlanmıstır. de çalışan maarif mensupları sında alh ay, ikinci dt!asın· 
baıtayan müzaktr•lerde Tür- dum.> llEYO(;I,U BELEDiYE hakkında tahkikat açılmasını is- da bir sene, uçıincü 1efasın· 
klyeyl Garp Cephesi Kuman- Bundan baıka, ölen Fethi A· HASTANESiNiN °\'ENİ temiıtlr. da . uslanmadıkları ve u<-
danı İsmet Paşa temsil et- derin kardeşi Cahit Ader. Ali PAVYONU ---- ----- - - lanmn·acaklan Aabit olduğtt· 
mlştlr. Yunanlılar ancık ilç Salkım, Remzi DUndar ismindeki Beyoğlu Belediye hastanesine ,,- - TAK V f M - ) na göre • müebbet olarak 
gün ıonra Partste bulunan şahitler de dinlenilmiılerdir. yeniden illve olunan 50 yahklı 1 11 EKiM 1952 ıotörlükten menedllmelldir· 
müme'6ilierl vasıtasıyle mü- Duruıma diğer bazı ııhitlerin pavyon dün törenle açılmıştır. CUMARTESi ltr. 
tarekeyl kabul ettiklerini dinlenmesi için baıka güne bı· Tôrende Vali ve llelediye Bas- AY !O-GÜN ll-HIZIR 159 Kaldı ki Şehir Meclisinin 
bildirmiılerdi. Mütareke bil- rakılmııtır. kanı, Şehir Meclisi üyeleri, Sağ- RUMi 1368 _ EYL(JL 28 de, dünkü görü•melere ~öre 
kümltrine göre, Edirne de .5953 sayılı k anuna tık Müdürleri, Profesörler ve HiCRi l31l _ Muharrem Zl makul ve lnsallı bir karo· 
dahil olmak üzere Şarki muhalefe t edenlerin hastane başhekimleri hatır bu- ra varacağı anlaıılmaktadır. 
Trıkyımıı l\leriç ırmatının ıunmul!llardır. böyle otması da temenniye 
sol Hhiline kadar tahliye duru,ması G. BAŞAR, ESKISEHIR ııyandır. 
edilerek bize iade olunuyor, BALOSUNA GiTTİ S d G SA"CI •9•3 ıayılı kanunun hUkUmle- a un . ' İ<lanbul ve Bogaılar mülki " " 

rine aykırı olarak Şeker ve Kur- Avrupa ııüzellik kraliçesi Gün· ON KELİMEYLE 

Vııatl Etı nt 

SABAH 06.45 12.28 
ÖGLE 12.01 06.23 
!KiNDİ 15.10 09.32 
AKSAM 17.36 12.00 idaremize bırakılıyordu. k E h 

ban bayramlarında gazele çıkar· seli Başar, dün a şam skiıe i· 200.000 nllndaı uyuştu· 

1, fffl·$1~~ rt f 4 ı i 1 i 1 ~~~~~~~;r~: ~f~~~:t:e: ~~! f a~~:Ef~ı ~1.~~~~j~~:a~~~ :~ı~~a;~~L€!~~~:0~d:d~~;~p v~ :::M::.:·:~M:: .. .::. ~~~~::~:::~:~~e:.e.n::::::. 
- - - ~ --- - - - .. - TtlLBENTÇI Asliye 3 üncü Ceza mahkem.. Pazartsi ıUnü ıehrimlze döne· lup •idb. orlar! TATUSERf 
V ~:::::::::::::::::::::::::::~:::..!~::::~::::~::::.-...... ..!!!!~::::::::::::::~!!!!!!..~•:e::ı~~-------- -~==·=··:M:•:··::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::: 

YATSI 10.06 01.30 
iMSAK 04.29 10.52 

\ 

3ncü 
50B1N 

LiRALIK 
JKR:4MİYE 

KUPONLARIN BA LAMA TARiMI 

il EKiM 1952 
,-----. 

Herkesin, beğeneceği bir mecmua oldu. 

... 

Büyük yeniliklerle, 20 Sayfı. bol resim. 4 resimli roman, 
hılılye. bilmece. spor, sinema sayfaları. bol hediyeler. 

lııım•••••• Bugün çıktı. 15 Kuruı. 

' sinde başlanı mıı ır. c ·• 

- Biraz uıansanız sevgilim. 

Bana dayansanıza.. rr-
- Yapamıyorum. Bayılaca- . 

ğım galiba. 
- Hayır. Canım. Hayır. İyi 

nefes alamadığınız için ıstırap ::ı=, 
çekiyorsuıluı. O kadar.. ı:t. . ., 

- Evet öyle. Birazdan !yi-tlr:;1 
leşirim. 

- Su içer misiniz? 
- Hayır. Biraz dinleneyim. YAZAN$ FANN" HUltST 
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ÇEvıİlEN~ ~EZZAN A.E. )'ALMAN 
Her halde ı:eçecektir. 

Birdenbire odadaki Uç saatin 
üçü birden çalmağa başladı. 
Bu münasebetsiz ve ısrarlı se· - Hayır, istemez. Kendimi 
dalar her ikisini de fena halde daho iyi hissediyorum. 
sinirlendirdi. Ray, Walter'in Bu sözleri söylerken yirin
alnında ter damlalarının yeni· den kalkmııığa talıştı. Ray, dos 
den teıekkül ettiğini gördü. tunun titreyen dudaklarına 
Bir taraftan siliyor, bir taraf- doğru su bardağını uzattı ve: 
tan \Valter yine terliyordu. Bu - Şunu içiniz canım, ded!. 
birkaç saniyelik bekleme bir Bir damla su alır almaz Wal 
ebediyet kadar uzun sUrdU. ter kustu. lstemiyerek yaptığı 
\Valter'in öfke.ini, hiddetini bu hareketten çok utandı. Bu 
\•e korkusunu göze alarak bir hal azametine dokundu. Ray, 
doktor çağırabilıeydi. Fakat Adeta bir çocuk oyalar gibi O· 
buna bir türlü razı olmıyacak· nu avutmağa çalıııyordu. 
tı. Saatlerin her çalışı Ray'ın - Oldu, bitti. Artık iyileş· 
kafası içinde şöyle bir akis ya· tiniz sayılır, canım. Üzillmeyl· 
pıyordu. Gazetelerin ilk sayfa· niz, ;imdi geçer. Şu yastığı 
farında şu kelimeleri okur gi- başınızın altına koyalım, yaka 
bi oluyordu: ·Friedlander ban· nm da açayım. Şıı abajuru dı 
kasının mildüril bir kadının e- biraz indirelim, gözünüze faıtla. 
vinde öldU.• 1şık gelmesin. Haydi canım 

Walter sanki kafasının için· Artık iyileıtiniz sayılır, öyle 
den geç~nleri hlssetmiı ıtibi delil mi? 
gözlerini açtt. O sırada Ray, . - Bugün fazla yoruldum 
t•krar ısrar etti: Üstilste iki toplulukta bulun 

_ Walltr, bir doktor ç>ğır· dum. Sonra da Riehard'ın polo 
malı ·ım. ımpiyonatının finalıne yetiş 

mek için koştum. Bu sıcaktı 
bu kadar ıı fazlı geldi. 

- Elbette fazla .. 
- Birçok defa bu tarzda rı· 

hatsızlıklar geçirdim. Fakat he 
men iyile~tim. 

- Yine iyileşeceksiniz. Her. 
kes rahatsız olabilir. Bu pek 
tabii bir haJ. .. 

Walter inlemeğe başladı. 
Sonra yavaşça şu sözleri mırıl
dandı: 

- Beni terketmeyiniz, Ray. 
- Etmem Walter, merak et 

nleyin. 
- Evvel! itiraz etmedim a

ma, eminim ki o yilzden bu 
hale geldim. Muhakkak oraya 
&itmek isti •or musunuz? 

- Havdi oradan koca aptal! 
Neye m~hıkkık isteyeyim? Si
zin benden ayrılmak isleme· 
menizden daha fazla beni mem
nun edecek bir şey olur mu? 

- Size o kadar ihtiyacım 
var ki. Ray. Beni bırakıp da 

?ıtiami'ye a:itmeyin sakın. 
- Peki sevailim. 

- Onlara tetıraf çekip gel· 
miyeceğiniıi haber verin. Ha!I· 
ta olduğunuzu. veyahut baıka 
bir bahane bulup söyleyin. 

- Elbette bir ıey bulup 
söylerim. 

- Yakında tsviçreye a:ideriz 
Ray. Yapamıyacağınız bu seya
hatı te!Ari ederiz. 

- Olur, sevgilim. 
- Üzülmediginize emin ola-

bilir miyim? 
- Olabilirsiniz. canım. BilA 

kls tok mesudum. -
- Sizin ı:ideceğinizl düşUn· 

mek bana çok acı geliyordu. 
Buna tahammül edemedim is· 
te. 

Ray, Wılter'in yanını çö
melmiı. alnını siliyordu. Ka· 
fası içinde de projeler yapıy.or· 
du. Seyahatte edec•ği mura· 
fı~ kar$ıhtı olan parayı Em· 
ma'ya hedive olarak ı;öndere· 

cektl. BISylelikle çocutun ıön· 
hlııü alacaktı. Oraya eıtm" 
çok hoı olabilirdi. Fakat sev
diği insanın kendisine bu ka· 
dar ihtiyacı olduğunu hisset· 
mek de pek tatlıydı. \Valter bir 
çocuk ~ibiydi. Ray'sız yapımı· 

yordu. Bu rahatsızlık fezla ye· 
mek yemeden hasıl olan b:~· 
mide bozuklulundan başka bır 
ş<y deWdi. Ne garip bir le 
celil idi bu ... \Valler'in haya· 
tındaki aksiliklere \'e her Hir· 
1U ale!Ade iç sıkıcı hldiselorc 
hep Ray ıahit oluyordu. Asıl 
karısı olan Corinne, sadece irl 
şeylerden istifade ediyordıı. 
Walter ile bir zevk ve sara 
hayatı yasaması icabeden kapat 
maya ise' ilzUntüden başka na
sip yoktu. 

Walter, gözleri kapanıp 
hafı! bir uykuya daldı. Ray, 
yavaşçı: 

- Canım sevıilim, diye n·ı· 
rıldındı. 

XLIV 

Haziranda Arnold, ağabeyi· 
nin polodaki marifetlerini tak· 
!ide gay~et etti. Fakat •tt•n 
düşerek ayak bileAıni iki ye
rinden kırdı. 

Richard'ın, kardeşiyle ara,;ın 
da epey yas farkı vardı. Bu· 
nun için ona karsı hem bir a· 
ğabey, hem de aynı zanıan:llli 
bir baba muhabbet ve şefkati 
besliyordu. Bu kazanın netice
si olarak, o yaz ailenin yapa· 
cağı seyahat geri kaldı. 

Arnold, bir yaz kampına de· 
vam edip -aritmetiğe çalışması 
!Azım geldıRini belirtti. BU 
yüzden Ray ile Walter'in de 
yaz projeleri suya dU;tü. Bu o 
kadar çok defa olmuştu ki ar· 
tık R.zy bu hale şaşmıyor, sa· 
dece üzülüvordu. Arnold, seya· 
hat edemiyecek hale gelin<•• 
Corinne de kocasıyle yine 
Aix·e gitmet:e karar verdi. }let 
sene kap1ıcaya gitmekle her i· 
kisi de sıhhatlerini kazanıyor· 
lardı. 

Ray, sadece Walter'e ıu sö•· 
teri göyledi: 

- Her yaz projelerimizi ye· 
rine getirmemize Adeta kötü 
bir talih mAni oluyor sanki..· 

- E,·et, Ray. Bu yazın öt .. 
ki yazlardan bambaıka olaca· 
tını umuyordum. 

Aix'de geçirmeıe mecbur 
kaldıtı hayat, Ray'ı bir dah• 

<Devam ı \•a r > 

• 
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.·runustan 
4, 

;Sonra sıra 
Fasa eldi 

~ÜNYA 
~~ 

y * İngiltere, ll1ı ır'a yakın· 
ozon : E. T * 1ıık gô tennı~ur. 

Tunu ı F ngiltere, ı;ilAhlannıa s a rnnsa arasındaki ihti-
laf deuın edip gldlvor. Ya· programını değlstlrecek· 

ı b lü ,, tir. 
rıı a_n u n ı;orii5nıeler, alınıp * ... " ı 1 norede şiddetli sna tar erı en nota ar hep nctlcesiı. kal- olmaktadır. 
mıstır. Tunu a 'lestek olan * ' A iunın hüktimetl istifa rap - As)a bloku bu M ayın etmi tir. 
on dördfinde toplnnııcık' ' oltn, _____ ;.. _____ ..: 
Birleşmiş l\lllletler umumi he~c- J 
tinde bahis mevzuu etmeğe ha- an m ve Egvitim 
t.ırlnnıyor. Hunun için 31 ıııanın 
müracaatı la7Jmdır. Arnıı • As- Bak ( .., 
~a bloku 13 dc\lctten miirck- an ıgınm 
keptir. Fakat buna dlğl'r birçok M 
de,ıeuerin. e.ıı·umıc <'enuhi A- üsferek harek,.., 
tnerika ele\ letıcrinln katıl;ıcakla-
rı muhakkaktır. Iilstemlckcrlll- Ankara, 10 - Tarım ve lilll 
ğln ale~hinde bulunan Amerika Eğitim Bakanlıkları mllsteşarta. 
geçen ene bu mr ele orta ·a atıl- rı ile alakalı daire )lene! mUdür
dığı zaman ~eklmser kalmıştı. l~ri ve mudürlerinden mUteşPk
Bu sene Amrrlkanın da runus kıl hır heyet bugün Konyaya ~it
i~lnln ~orü ulme 1 lehinde rey mlştir. He~et iç Anadolu böl. 
\ume ı muhtemel ı;:oriiliı}or. geslnde Zira.tt ''e l\filll Eğl'im 

Kore' de, otuz 
değiştiren el 

defa 
tepe 

A. ıuıdolu A.lcıMt 

Kore cephesi, 10 - Güney Kore kuvvetlerinin cBeyız Ah 
tepesini işgal etmeleri~ le kazandıkları stratejik muvaffakiyet 
pek uzun silrm~mi~ir. Çinliler tam bir insan denizi halinde 
bombalar ve süngülerle çılgıncasına hücuma ı:eçerek, şiddetli 
korkunç bir top ate~ini mfiteakıp tepeye varmışlar ve Güney 
Kore kuvvetleri bu yaziyetk mevzilerini terk zorunda kalmıs
lardır. 

l\lahalll saatle lR.M de ·Beyaz At. tepesinin bllyük bir kıs
mı )'enidcn Çinlilerin elınc geçmiş bulunuyordu. 

Kırk dakika ~onra ise, son derece yorgun olmalarına rd
men, Günf'y Koreliler yenıden toplanarak mukabil taarruıa geç· 
mişler \'e tepeden 80 metre mesafede bulunan yeni müdafaa 
mevzilerine yerle~miflerdir. 

Çinlilerin giri&ti~i taarruzun başlangıcındanberi otuz deh 
el değiştiren •BPyaz Al• tepesinin ehPmmiyetl Chorwon fehri
ne giden )'olun 1:er;idinde bulunmasından ileri gelmektl'dir. 
Chorwan da Güney Korcnin başeehri Scul'e giden yola hikim 
mevkide bulunmnktadır. 

Sovyet h'urbiye 
Bakam'nın 
Sözleri 

A ııoeltı!td Proı 

Bandırma' da 
Bir f acir mektupla 
Tehdit edildi 

Fransa, IHrlc~mı l\Jllletlerin Bnkanlıklanna ait mC\'lu ile alA
Tunus me ele İ)le meşgul olma- katı mliesse e \'e tesisleri tctkık 
ıa~a muhaliftir. Toplantıda gö. ve teftiş edeC<?klcrdlr. Hevetln 
rüşilnu tabii müdafaa edecektir tetkik edeceği meselelrr ar~sın. 
Du nıiidafna)a rağmen unıumİ da, Konya ve E klşchir Sanat 
~e).et Tunus i inin müı.akerrsi Enstitülerinde bu yıl kurulması 
ehınde karar 'erir c 1-'ran :ının kararlaştınlan moıtör, makine \'e l\fo~ko\'n, 10 - Sovyet Harbi· Bandırma, 10 - Bandırma 
toplantıdnn, lıattA Illrle mlş illi!- tarım Aletleri şubeleriyle Tarım ye Bakanı Mareşal Va!llev~ki ko !Uccarlarından fabrikatör Ah
lcller Kunılunılan ı;r.~ llmcsini Rakıınlığına bağlı bu bölgede mlinist partisi genel kongresin. dullah Ya~inln evıne dün gece 
iste~enler \ardır. F;ıkat hu ı a- Teknik Tanın okulları devlet de verdi~i heyanatta Rus ordu- kapı aralığından bir tehdit mek· 
dar ileri ı:itme)ereğl, ancak l'sas tiftlikleri. haralar "e t~hum 15• ı;unun teşki!At, cepane ikmali tubu atılmıştır. Mektupta föyle 
~cselede ısr:ır edeceği ''e knt'i lah istasyonları da vardır. Bu ,.e sa\'aş teçhizatında mühim dP· rlenilmrktedır: 
hır '111bet nlarağı tahmin edili- tetkikler sonunda iki Babnlık ğişlklikler yapıldığını ve bu sa- •\'edadı gör. Seni ondan daha 
)'Or. Hu takdirde l~in pamuk ip- :ırasında bu sahada alınacak ve- ~ede ordunun savaş kabiliyeti· frna hale getireceğiz. Çeneni tut. 
llğl~c ha hınması \c halllnln nl tedbirler kararla,stırılacakt;r. nln e~aslı surette artırıldığını İlk işaret.• 
ilerı)e hırukılnıası muht<?mcldir. y söylemiştir. Bu tehdit mektubu Emniyet 

Tunustan sonr:ı "imdi L'as da unanistan'a gönderile· t kil.. il . ti ,.. .. Vasilevski salı günkfi toplantı. eş •ıtına \'Cr mış r. 

Yunan Kral ve 
Kraliçesine 
Verilecek 
Hediyeler 

Ankara, 10 - Bir milddet ev
,·el memleketimlli ziyaret eden 
Yunan Kral \'e Kraliçesine hü
kiımetimiz adına 25,000 lira de
terinde hedJyt'lf'r ,·erilecektir. 
Kraliçeye som altından yapılmış, 
üzeri elmaslı bir pudriyer, Kra
la da som altındın bir tabaka 
hediye edilecektir. 

Çin Cumhuriyetinin 

yıldönümü kutlandı 
Ankara, 10 <Hususi) - Çin 

Cumhuriytti huııün kurulusunun 
41 inci yıldönümünil kutlamı.ş
tır. Bu münasebetle Ankarad;ıki 
milliyetçi Cin büyük elçbi dok
tor Pit - Sun - Li hugtin sııat 
18 de elçilik bina~ında bir re . 
mi kabul tertip Ptmiştir. hu top. 
lantıda Dış İsleri Bakanı. htlkti
met Prkinı, diplomatik mümf'~
~illPri ve ba~ın men~upları 1'u. 
lunmuştur. Formoza'dan yeni 
dönmüş bulunıın doktor T.1, Çinin 
kat'i -zaferinden t>mln olduğunu 
,,. Çin hükömetl ilt Çin millPti
nin komıinistleri yenmeğe , ... 
anavatanı kurtarmağa muktedir 
bulunduğunu ifade etmi$tlr. 

Hayati Karaıahinin 

duru~masına ba,landı 
Ankara, 10 CHu~u~I) - Geçen 

nl So\'yrt Rusya he~ahına · CI· 
;usluk yapmıktıın Hnık olara'k 
tevkif eılilen Hayati Karaşahlnin 
muhakemesine bueün garnizon 
mahkemPsinrle hıkılmıstır. Du
ruŞ,ma ııı.li cerPyan •tmı,ur. 

o 
Norveç, Tunus ve Fas'ı 

destekleyecek tam lstikl;it istemektedir. Ji'ns cek hediyelerin gümrük da konuşmuş fakat demeel an- Abdullah Yasinin, Bandırma 
hükCımetlnln r.lynsi mfi$a\ iri de cak bugün yayınlanmıştır. Beledi~·esinin ihaleye koymadan Oslo, 10 (A.P.) - Dışiıleri 
la Tour du l'in, birkaç gün ev- resmi indirildi Sovyet Harbiye Bakanı beya- Balıkrı;irde maruf bir şah~a v~r- Bakımı Hallv&rd Lınge buıfuı 

h~mıl olarak Pari e ı;ltmlitlr. nan Posta idaresi, Ulaştırma Ba. «- Parti merkez komitesi, luk bıılunrhığu iddiımyl.P .şikhP.t- Tunus \'f' Fas meselt"lerinin Bir. 

Kore sna~lannda Amerikan donanmasına mensup bir helikopter muharebenin kugın 
bir yere inmiş ·nzlyette 

Bozkn'da 
İnhidam oldu 

ll'u1t1#1 lluho:~ıHm•Mllft 

Konya, 10 - Bozkır ilçesind,e 
dün aksam bir inhidam olmuş· ı 
tur. İlçenin Sobran köyıinden 
19 yaşlarında Dursun ile 17 ya· 
eında bulunan Fatma, BozdRğda 
toprak kazarlarken dağın mühim 
bir kısmı Ani olar;ık çökmliştllr. 
Hu5ule gelen inhidam sonunda 
Dur~un, toprak altında kalarak 
ölmüş, Fatma da ağır surette 
yaralanmıştır. 

Suriyedeki vakıflarda 

alakası olanlara "
1
• _Fas Sultnnının bir notu~ını Ankara, 10 (T.H.A.) - Yu- natı sırHında: diği buğıfay kırma işinde yol~uz-ı verdiği bir demeçte Xorveçin, 

Nota hakkında henilı etrnflı nıa- k~nlığına müracaat ederek, Tür. Sovyet hfik(lmeli ve bh:ıat Sta· le bulunması ve b~ 151 tahkık k•miş ~hlletler Genel Kurulu 
lflmat )oktur. Fakat l'as istlklAl kıyeden Yunanistana gönderlJp. tin l'Oldaş barışı kurmaya çalış· için Viliyct Hukuk işleri mürlii- ~ündemlne ithali lehindeki bir Ankara. 10 CA.A.) - DıEisleri 
partisi mahfillerinden ızan ha- cek hediyelik posta kolilerinin makin beraber bir dakika için rünün kasahamıza gelme~i •ıra- h:ırt'keti destekliyeceğini söyle· Bakanlığından bildirilmiştir: 

tebliğ 

berlere gurc l<'as ul1anı tam Is- gümrük resimlerinde yapılan bile memleketin faal mlidafaası· sına rastlaması h:ıkımından, hu mi•tir .. Genel Kurul bu ay Ne'\". Suriye hükumetince meriyete 
tlkltıl istemektecllr. indirmeleri bildirmiştir. ;ıı kuvvetlendirip ~eli;tirmeyi ih- tchrlirlin bahsrrlilen hadise ile iJ. ,.o;kta toplanıraktır. konan 55 Xo. lu bir kanun ka· 

Frpnsız.lar, bundan e\\'clkl le- Buna s;öre, aynı şahsa ı::önde· mal etmiyorlaro demiştir. gili kim~eler t;ırafından yapıldı. • 1 W 8 1 rarname gereğince, ıZilrrl ve 
:bbuslerc: •Fn la demokratik rilecek dikilmi~ \'eya dikilme • • ğı kanaati hasıl olmaktadır. Genera ymann U • ha;>Tl ve zürri müşterek. vakıf. 

ue~eselerl birlikte kuralım. miş keten kum~slarla 3 kilogra: lns~1teredel<ı 'ren kaza· Mektupta bah~Pdilen • Veıfat., ar hududunda lar ile ilgili bulunan eahıslara, 
~:\~ ını \'errnl~lerdi. f'ashlor mı veya 6 parçaı•ı gc~memek fi. d •. 1 I k geçenlerde bir RPC'e evine ı:ıder- 9 istihkaklarını elde etmelerini 
t ışe Fransanın karısma ını fs- r.ere yilnlü iç çamaşırları güm- sın a o en er 108 e çı tı ken meçhul klm<~ler tarafınd:ın Sel&nik, 10 <AnkA) - NATO mümkün kılmak maksadıyle, 24 

lnıncla 

eıni)orlar, •l\tustnkll bir hlikfı. rük resminden yflzde 50; ta lehe· Harrow (İn(,!iltere), 10 CA basına ağır bir cıslm \'Unılarak K Kuvvetleri Bafkomutanı Ge ekim 1952 tarihine kadar yeni 1 
met. olduğuınuıa gore ~ ı,ıeri- ler için muhtelif ders Aletleri P) - Çarsamba s;ünli Harro"' yaralnnan l\Iillet Partisi İl baş-' neıırraal \\'ymann, ."el•nı'ktekl ll'"ri bir müracaat hakkı bahşedilmiş h Elbl t d a nılı.lıı tanı.imi b" dü co k ' • " " • "" t' ,, tk'l" y k f hk J ı·uran tklnrl ve !Ualımut Songul adındaki ikt ea ıs, , ı an a ı. ıze ııer. Boş- cu oyuncakları. ;portföy göz. demlryolu i•taS''onunda vukua kanıdır. ha,·· postası kararg'hını kur- ır. ı e ·ı ı a ı ma emes ne i i 1 dl Y 
... ası müdahale etmemel.ldl dl ilik 'e k~d k 1 · " " • '"'"•elee müracaatta bulunup da 15 kilo •srar alarak Ankara1·a satmak fiıere get rm f er r. tt• ro • " in şap "1 arının )ilzde ı;eJeh ÜPÜZ.lU trE'n Pafpıc,macJ fa. 1 1' '1.6 b ._,' ~ • d 1 1 "'i 
lorlar Fa Sultnn t 1 40 tenz }Ati t f .. ~ malt UzP.re gP.ld ği Se anı .. ,e u talebı· mer"ı me, .. uatı uymadıırrı karıda resimleri görülen bu ikl eahıs, Ankara a esrar ar a " r· tik · ının • am s- ' 1 

d ı arı eye tlbi tutu. clacında 120 }tisinin öldfi~u tah· APARTI MAN t " 6 ı d m. le bunu kasdetıııek iste- lacaklnn kararlasmı•tır , po~tayı kurmu~ ur. için red veya tadil edilen veya ilkte yaknlinmı& ar ır. 
dlğj anla ılmıktııdır. ':U~tu ~maş ,., elbi~eler 15e min edilmektedir. Şimdiye kadar General Wymınn, yanında hiç müracaatta bulunmamıs olan Bu""tu""n -- k H• d" 

Tun t e kısı "ıb t t enkaz alllndıın 108 r"•et çıka· DAf'nESf iÇiN. kurmay h,.,.,.tlnr!Pn baı.ı ~ubay· istih'·ak •ah'ıplen"nin, dı'lekl .. rı· hastahaneler Tür iye. ın ıstan us an onra Fastakl rere- "' 1 am arifeye tAbi tu. rılmıştır. Enkazın kaldırılması· 1\ ~ n " " 
Y.an Fran anın Slmali Afrlkada t~lacaktır. • na de\•am edilmektedir. Yığın· !ar oldu~u halde buglln Bulıar- teJ..'Tar incelenip kati bir kara· Sağlık Bakanlığına kültürel anlaıması 
kal'liılaştığı güçlüğti arttıracak- ların altında daha en az 15 re· ACELE EDiNiZ Yunan hududu üzerindeki hu· ra bağlanmak illere, mezkiır ta • 1 d 
tır l'llaamaf"h b .. rağmen, sonunda bir anla ma dut karakollıırını teftis etmi~ rihe kadar, T·m."iz mahkeme·ı· bağlanacak ımza an ı _:_ 1 • utıın güçlüklere ı 1 set bulundu~u tahmin edilmek· ~ • 0 

· - ıem n bulıınacalı ttmit ediliyor. tedlr. !!8 ekimde büyük bir apartı· \'e Bulgar hudıı<luna l5 m!tre me Şerlye daire!ine 10 Suriye lira· Ankara, ıo (Anka) - Sağlık Yeni Delhl 10 (A.A.) - Tür· 
mıının en güzel daire~ı ikrami· sıifeye kadar sokulmustur. !ık llAm harcını pe§inen ödedık. j \ e Sosyal Yardım Bakanlığı, Ba· kiye maslahatgüurı Akdur \'& 

ye olarak verilecektir. 15 ekim General, hugün öıel uçağı ile I !Pn ~onra dilekçe ile mUracaat- kıınlıklar, Genel Mlid!irllikler. Eğitim Bakanı Prof. Humayun 

SÜTUNLAR ~~uı~~U~@~ 
AKŞAM 

BU DE\'EYt 
CÜDECEGIZ 

Necmettin Sadak, son hldl· 
seler nıunasebrth le tenkidin 
ınubatefetın hakkı olduğunu 
so:ı lU) or, 'liyor ki: 

•:'ıluhalefetın dedikleri ve 
:ö:ılcdıkleri, iktldann yaptık· 
arı 'e l apamadıkları ne olur 
5~ olsun, bil:ıUk hakikat sudur 
;

1
• Demokrat Parti iktidarı 

i eırt yıl iş başında kalacak ve 
stıkbali, nıillC't, :ıncak y<:ni 
&eı:imlerde vereceği reylerle 
belli. edecektır. Bu arada her 

Sl'y so; lenlr, geçer. Fakat mu· 
halefet,n :ıcrlc eder görünerek 
us!Upta \'e harekette ifrata 
\arır ı:tbi olma~ı ne derece 
kcndı ale~ hine tıkarsa lktidı· 
rın da fazla alınganlıkla IU-z.u . 

ın uz ka; gı \ e kuşkularla 
muhal Cet ale; hı ne tedbirler 
~ü ~nur ıbi gorUnrnesi -kl 

unlara aslı ihtımal , crme
yız- hUkCımctın ancak ic~rde 
~le dıs rda ıtıbarını sarsar. 

rr iktidarın başlıca ~tarı ken 

DO_? 
1 ~rtııı - S 1 ~- er nıler mi? El·et, haı.ırlandık. 

~ine g.ı\enmektir. Muhalefet 
onu ur, o•iş gorıtr.ı 

HÜRRiYET 

Biı. s~ze .. karşı söı. istiyoruz. 
Hnl.h.ukı 5oze, sopa 11e cevap 
\'erılıyor.ı 

YENi ISTANBUL 
SÖZE KARŞI 
SOP\ 

KANLl BiR POLiTİKA 
d" Se~at Slının i, natıli_eslr hl· nlı.ANçosu 
ıses hakkında di)or ki: lif. Nermi, Balıkesir hAdl· 

bilirler. Ta~kınlıklara gl'm vu· 
rarak \'atandaşhk haklarının 
dokunulmazlıl!ını mutlaka sağ 
lamak zorundayız .• 

COMHOıtlY!T 

ÇEJ.J::Bt BÖYLE 
Ol.UR ..• 

•Kımdıme {:ore emin H)dı· sesi munuebetiyle diyor ki: 

klını ınrrnbalardnn öğrendim H B. Fele.k, Balıke ir hldlsesl 
· n lıkestr hAdiselerıne De· • er ParU, tıpkı vatanda· mllnasebetiyle diyor ki: 

~akratınr sebep olmuelardır. gibı. ancak ve ancak, h~ ıDemokrat arkadaşlar ktz· 
,az.ıda htıkiıtnet tc, zabıta da nun çerçevesinde Is 2orebillr masınlar: biz bu yolda değiliz. 

Mcrını yapamamışlardır. Onun için, yurt !cinde huzur· lnl:inü $Unu yaptı, bunu etti 

U 
Bu un Dalıke irde inonil· suzluk yarıtan.ların, pırtı y:ı. diyl! konuşturmaktan ılıkon •. 

~l 0 nutuk so)lemesine mOni lu ile, bır çeııt politika kah makta, kcınusulacak scizler ve 
unmak ıtin b' t ramanı. kesilmeleri, affedilmı. açıklanacak fikirler ölür mü? 

dıtı ır trr ıp yapıl- yecek ıdare hatalarının en blı 
d r 1 D'Yan bevan görünmekte· "ki de Susturmak ,.e sindirmek, ya. 
al; B~na knlırsıı bu bir Aclz )U erın ndır. Parti takliıt:. sayan ve alttan alta ~elişen 

.ıınrtıdır. 1nonU'nü k nln bu dlçtilerde ~oysuıbım; fikirleri bilmemek. beilenmedi 
nıasınd . n onus· masına dıkkat etmek vatandı• 1 an nıçın "ekinili•·or? I' • l: miz. ntanzaralan aöz _\'\im· rakın k ~ , 11 sorumluluğunun bizden ara :f•. " 
a k onu un. Şayet kanuna l?ı bir fe)dir. • mak demektir. Halk Partisi 
1 ırı bır ıar sin·ıı~eeek lktldan bu '\'Üzden kavbetml•· ur a T J • o. Drmokrasi ideallerine bal\ • J w 

h ' ilrkl\ Cumhun~·etı' 1 h' b' T k fi tir. Balıkesı·r h"diselerinı' O· rn ke J ı ıç ır ur , sopa ve uum. " 
k ınelerı onüne e\k d J kudu,.um zaman bundan cu ka-en'!ısı s ·e er, ruk taraflısı olamaı.. ÇUnkU ı; " 

nden hrs:ın ı;orar n dar •·ıl e\'"el İzmirde cerevan mokrat p '' ıı.. e bir.im davamız, altta kalanın J • J 

d a linin elinde bu k etmiş vak'alar "Özümün önü-ar kan a. canı ı:. ıksın, dhası delıldir. "" 
bunla unı inıkAnbr varken Hü hü ne geldi. Onlar ne yemi~ ,·er-
m!!mersa tC\ essiıl etmek iste- r ınsanın, r vatandasın. dlyse bunlar da aynı meyvayı 
tir ı düpedüz beceriksizlik· hUr fıkrin ve imfının yurdunu verecektir. insan kendi tertip-

~:ırşamba akşamına kadar Garan NATO ktı\'\'Ptlerl kırar•lhının !arı ııerekmektedir. Katma Bütçeli Daireln. İktisadi ı KAmil ,Türkiye ile Hindistan 
ti Bankasına 100 lira yatırmanız bulıındu!!u İzmlre hareket et Bu vazi~·pt karşısında, lh!ili rıc, IP.t tesekk!illeri, Belediyeler\ kultürel anla~ma \'esikalarını 
kAfiirlr. 1 miştir. vatanrlatlarımr:tın ya doğrudan ve Özel İdareler elinde bulunan imzalamışlardır. 

do~ruya veya \"eklllerl '"asıta~iv bütün hastanelerin Bakanlığa j Diln akşam burada yayınlanan 
le rerekli milracaattı bulunma- bağlanmasını prensip itibariyle tebliğde işaret edildiğine ıore 
ları lüzumu ilAn olunur. kabul etmistir. Hastanelerin tek b anla•ma Hindistanın ecn~bl 

-o- elden idareci suretiyle kadrolar ~ .. • . 
1 ngiliz atom alimleri qı önemli miktarda tasarruf te bır memlekdle imzaladığı ıllı: 

Londra'ya hareket etti 
mln edilecektir. k\ll!Ur anlaımasıdır. 

~-l'erth - Avustralya • 10 <A. ~ 
A.) - Montebello adasında a
tom tecrübelerine iştirak eden 

FORD 52' • 8 İngiliz lliml, diln On!lO\"'a 
Yt gelmi~ler ,.e uçakla İngiltereye 

evı.uu wıçııı """ hareket etmı',•lerrlir. O•U•UCU\Uitj& MllllYI 

""''"''$••• Meı:hul denlultı 

Gıuteslnln 
Buyuk lkrımlyesi 

,. otel Deniz Pork'm Matineleri ~ 
C U M A R T E S 1 ve P A Z A R 

16.45 den 19.30 a kadar 
İki Büyük Şantör, Caı ,.e Rumba Kralları. 

JOH:S:Sl' Hl'GHSMİTH \·e RAPHAEL de LUSA 
DİKKAT: Matlnelerimlze senis arabamızla geliniz. 

Hareket saatleri: 12.1;; - 14.30 - 18.1:1. 
Taksim, Benrin Deposu karşısı Cumhuriyet Pastahanesi 
yanından. 

Darwin (Avu•tralya). 10 CA 
P> - İngiliz ·BelR• akaryakıt 
gemicinin üçüncü kaptanı G. P. 
\Vindist bugiln ;:azetecilere \'er· 
rli~i beyanatta, Montebello ada· 
larında rereyan eden İngiliz a· 
tom .cilAhları denemesi arifesin
de, bıı takımadalıırının takriben 
650 mil kuzeyinde aidiyeti meç. 
hul bir denizaltı gördüğıinü söy. 
!emiştir. 

lngiliz kadın denizC:nin 

ôkibet meçhul 
Las Palmas, 10 (A.A.) - l~ 

tün enel Kazahlankadan Fel•cı 
an kotrısiyle tek basını barekrt 
etmis olan İngilll kadın d• ııiıd· 

SAYIN DOKTORLARA 
Öksürüğe karsı 

ı 
si Ann Dııvtdı.on Kınarya Aıh

•••••11ııı. lıırındaki Lao: r'illmıs limaııın:ı 
'W el'an muva<alat etmPml~tir 

PAR!CODİN • KNOLL 
10 Tabletlik tüp 10~ kuruı 
Eczanel~re t'\'zl edilmistir. 

HOŞ MEMQ - Eyvah 1 Eyvahll 

Birkaç glindenberl bura:;ıı vır 
mış olması gereken Ann Davlı.1. 
~onun ikıbeti hakkınrlıı riJji 
endifeler uyanmıştır. Zira l..er.· 
disinden üç gün sonra Kau~la~· 
kadan ayrılmış !'lan Errant adın 

1 daki baskı bir İngiliz kotra~ı 15 
ekim<le Las Palmasa varmıstır 

Yord ilaveleriıniz 
yeııiden basılıyor 

Eski numaralara ait biriken siparişler 
yakında karşılanacak 

Yurt llhelerlmlz gittikçe artan bir rıibetle 'karıılan· 
mı ıtır. Bau llhelerin me' rudu tamam ile tükenmistir. Ta· 
kımlarını tamamlamak btiyen oku} ucuların arzusunu karıı· 
lamağa tmUn bulunmımı~tır. · 

l\IÜ!!!l~e!emlz tlmdiye kadar çıkan bıitun lllveler leiıı 
ikinci bir baskı hazırlamağa girlımt tir. İlk hamle olarak, 
hlç me\ cudu kalmıyan lllnleri yeniden bısmağa ba5laıhk. 
Me~rudu azalan bütun ilheler, bunların arkasından ııraslle 
iklnd bir baskıya tAbl olaraktır. 

Bu Un ~eni den tertip n tabı halinde bulunan Uheler 
~u" lıırdır: 

11he 
numara!lı: 

1 BUr!a 
2 t1mir 
3 Antab·a 
6 Hatay 

tıtve 
numarası: 

10 
15 
16 

Teklrdat 
Çanakkale : 1 
Çanakkale: 2 

Ru numaralar için aldığımız sipari~ler ·akında karfl]a· 
nabllt'tektlr. Gerek bunlara \'e gerek diğer HhelPre aft nek· 
sanınm ~imdiden blı~ bildirmenlıl rica ederiz.. İlhelerden 
her birinin bedeli, posta parası blıe alt olmak iiıere on beı 
kuru5tur. 

""
-.._...,..., ___ ,____ kurmak lstl~enler, politika ledlği bu dhirl sükı'.ıtla yalnıı. 

- ~,.a.Iı.kl•a•n•n•d•anll.ii~.•.ln;ız;.;;U;k;&l;n~e ... a;l~d:an~ı~r~.»._ ___________ _! «- c. .... -

ır. 

ıu 

'U 
Sa 

l!I 
111 

• 
~· 
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Bir iş bulabilmek için 
İstanbul' a gelenler 

• ••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• 
i Güller gibi gecim - Sudan bahis - İstanbul'a akın - Gelen- i . ~ . 
: fer de kim?- Ne i_ş olursa - Az'a rıza - Rakamları şaşı rtan : 
i hesap - Emek ve ka r_şıl ığ ı - Biz hôlô o'yuz. i . . . ...••.. ....•............. ············· · · ·· · ·······~ A nadoluda, İstanbulun iş im. 

kAnlarından bahsederken, 
ekseriya şu meşhur misali öne 
sürerler. Derler ki: ıistanbulda 
başka iş tutmasan da, sadece 
Taşdelen yerine terkos suyu 
satsıın, ve bir içen bir daha 
içmese, en aşağı 40 yıl güller 
gibi geçinirsin, evelfıllah!1> 

Misal, saf Anadolu çocuğu
nun para kaı.anmak hırsını ko
rüklemek için, kim bilir kimin 
tarafından kurnazlıkla tertip 
edilmiş? Bununla beraber bir 
hakikati ifade ettiğini de iti
rafa mecburuz. Değil bardakla 
satılanı; mühürlü damacanalar. 
la c\lerimize gönderilenleri bl· 
le çok zaman Ta~dclen değil 
de -halkın dediği gibi- mide 
delen. Terkosa, bu sevgili su· 
yumuzu gücendirmeksizin, halk 
bu ismi tııkmış, mldc delen di
yor. 
Maksadım su'dan bahsetmek 

değil .•• Esasen yağmurlar bızır 
gibi yetişti. Elmalı bendi su dol 
maya başladı. Nasıl olsa sev
gili Valimiz bu yakınlarda şeb 
rln su işini nasıl yoluna koydu. 
ğundan bahsedecektir. Ben sö· 
zU bu mevzua intikal eltirmck 
istemiyorum. Benim demek fs. 
tcdlğim şu: ıııllakikaten istan
bulda para kazanmak bu kadar 
kolay mı?ıı 

Evet, bu kadar kolay mı ki, 
Mla taşra vilayetlerinden a· 
kın akın istanbula geliyor; bu 
.taşı, toprağı altın• olan ıncm· 
lekettc Is aramaya koyuluyor· 
lar? 

* Gelenler de kim? Ya Karadeniz 
sahilinin toprağı ve geçimi 

çok kıt bir vilayetinden; ya şar 
kın yasama "e kazanma imklin· 
ları hemen hiç olmayan bir bel 
<!esinden, ve.ya Orta Anadolu 
bozkırından gelmiş. okuması 

Ya zan : 

Sadun Tanju 
yazması olmayan; bir san'ata sa 
hip bulunmayan binlerce köy 
çocuğu ..• Köy kah\"csindc İs
tanbulun hikayelerini dinleye 
dinleye içi ümitlerle dolmuş 
bu gençler bir gUn heybelerini 
omuza vurdular mı, bUyUk ŞC· 
birin yolunu tutu)orlar. Ya son 
rası? 

Sonrası fıtri kabiliyetlerine 
kalmıstır. Su salmaktan, seyyar 
satıcılık ~apmaktan; apartman 
kapıcılığını?, fabrika işçiliğine 
kadar bütün i,.ler onlar içindir. 
Çoğunun sermayesi yoktur. Ya, 
daha C\'\'el gelmiş bir ahbap 
veya akrabanın vereceği 5--10 

lira; veya memleketten getiri
lıp de bin bir ihtimamla iç cep 
te saklanmış mütevazı bir se:-. 
vet ( !) sermaye vazifesi göre
cektir. Çoğunun sermayesi, be. 
deni takatlarıdır. Dayanan ka· 
zanır. Hamallık yapar; inşaat 
ameleliği yapar; cam fabrika· 
sınd tabanları patlarcasına cam 
hamuru yoğurur; kalaycı çırak· 
lığı yapar ve nıhııyet bir lo
kanta 'eya muhallebicide bula. 
şık ~ıkıırlar ..• 

in arı, bu kadar az licrctlcr 
mukabili bovle kahrolurcasına 
çalı an, günde 16-17 saat a
yakta duran bu insanlara b:ı. 
kar da; memleketlerinden niçin 
kalkıp geldiklerinin hikmetini 
soramaz. 

* G crçcktcn, bu kadar çalışmak 
mukabili, kendi nıemlekct

lcrlndc bu kadarcık kazancı da 
bulamıyorlar mı? 
Bulamıyorlar ki, geliyorlar. 

llu yıl ~ine binlerce Anadolu 
Iu memlckl'tlcrinrlen İstanbula 

göç etti. Bilha sa Haliç mınta· 
kasında bu ~ ıl gelmiş binlerce 
aile \·ar. Kolayını bulanlar fab. 
rikalarda çalışıyor; diğerleri de 
kliısik usullerle ekmek parası 
pc~indc koşuyorlar. 

Gerçi biz şaşıyoruz. Ayda 80 
lira kazanan bir Siirtlinin, bir 
Kırşehirlinin veya bir Oflunun 
nasıl olup da memlekete para 
yollayabildiğini, kazancının he
men yarısını biriktirebildiğini 
dilşüncmlyoruz. havsalamız al. 
mıyor. Esasen bu neticeye var
manız için, hiç bir riyazi kal'i· 
yete belbal!lıynmazsınız. Öyle 
ya, günde takriben bir lirayla, 
yi)ecek, içecek, yatacak ve gi
yeceksiniz. Bu mUmkOn mü? 

Ama mümkün oluyor işte ... 
İstanbulda, on binlerce aile var 
ki, bu hayat seviyesinin blle 
bir nimet olduğuna iman etmiş 
lerdir. l'ılemlckette onun onda 
birini, yirmide birini dahi bu
lamıyacaklarını; bulamadıkları 

ıçindir ki, buraya geldiklerini 
size tereddüt.süz söyleyecekler
dir. 

* s on iki sene zarfında o kadar 
hamleler yaptık dedik; %.İ· 

rnat sahalarını genl§lcttik, is· 
tihsal glicUmUzU 10 misline çı
karttık diye göğsümüıU kabart· 
tık ama, MIA su muhacereti 
önleyemedik. 

Demek hal8, eli kolu sağlam, 
tuttuğunu koparır, günde 16-
17 saat çalışır insanların eme
ğini, gfindc bir lirayla olsun cJe 
ğerlendiremiyoruz. 

Aksi vikl olsa, bu yavru
cuklar ne diye gelip şehrin öl· 
diirücii, mahvedici çarkları a· 
rasına atılıp dursunlar? on. 
!arın, hala •İ tanbulun ta,ı 
toprağı altın• masalına inanıp 
geldiklerini mi iddia edeceğiz 
yoksa'..' 

Amerika'da köpeklere yılda 
225 milyon dolar ~arcanıyor 

Bunun 175 milyonu köpek yemekleri, 50 milyonu köpek sağlığı 
icindir. Köpeklerin adedi 1928 d e 8 milyon iken şimdi 22 milyon 

... oldu. Köpeklerin ömürlerini uzatacak tedbirler alınıyor. 
- ~--

N evyork, 10 (A.P.) - cıAme-
rikadaki köpeklerin duru· 

mu geçen yıllara nisbetle git 
gide düzelmektedir.• Köpekler 
hakkında bu hükmü veren ın. 

aleltayin bir insan değil, 1928 
denbcrl Birleşik Amerikada 
her sene bir .~uııı Köpek Haf· 
tası. tertip eden Amerika Milli 
Köpck Sağlığı Konseyidir. 

Köpekler şimdi her bakım
dan daha rahat, daha konforlu 
bir hayata kavuşmuşlardır. 1928 
senesine kndar umumiyet itiba 
rlyle evlerdeki ~-emek artıkları 
ile beslent'n köpekler için sim
di Amcrikada özel kopek ye
mekleri konserve halinde ha· 
zırlanarak satılmakta ve bu i
~c yılda 175.000.000 dolar sar
fedilmektcdir. 

Amerika Köpek Sağlığı Kon
seyinin yayınladığı istatistikle
re göre bu memlekette 1028 de 
8 milyon kadar köpek varken 
bu rakam şimdi 22 milyona yilk 
selmiş bulunmaktadır. 

Amcrikada 17.000.000 ailenin 
bir veya birden farla köpeği 
vardır. Bu ailelerin yüzde 75 in 
de köpeklerin beslenmesiyle ev 
kadınları, yllzde 14 ünde evin 
erkeği ,.e yilzdc 10 unda evin 
çocukları meşgul olmaktadırlar 

Jlirknç sene evvel yalnız 
1.600 olt'l köpekli mUşterileri 
kabul ederken şimdi 3.500 den 
fazla otel köpekleriyle gelen 
milştcrile,rf seve seve kabul 
etmekte ve bu hayvanlara bü· 
yük ihtimamla bakmaktadırlar 

Köpek Sağlığı Konseyi sar· 
rcallen gayreUer sayesinde bun 
dan böyle köpeklerin eskiye na 
zaran daha uzun ömürlü ola· 

llıınyo yapan )a\Ttılannın kurumasın ı bekleyen bir köpek. 

caklannı ileri sbrmektedir. Bil seselcrlnde köpek virUslerin· 
tlın Birleşik Amerlkada, 1928 den husule gelen hastalıklar ü
de olduğundan 4.000 daha zerinde mühim araştırmalar ya 
fazla ba) tar yalnız köpek sağ- pılmaktadır. Cornell Üninnitc 
lığı ile meşgul olmakta ve çok sinde çalışan bir ilim adamı
iyi para kazanmaktadır. Her na, köpeklere mah us bir vi· 
yıl köpek sağlığı ve baytar mas t·üsün mahiyetini keşfetmesi I· 
rafları için 50.000.000 dolar sar çin 2.000 dolarlık bir tahsisat 
!edilmektedir. \e mükemmel bir lAboratuar ve 

Köpekleri tedavi hususunda rilmiştir. 
gösterllcn ihtimam insanları te. Bu ilim adamı a~Tıc:ı köpek· 
da\i için saı-fedilen gayretler· ler için en besleyici maddcle-
dcn hiç aşa~ı kalmamaktadır ri de tesbıt etmekle vaı.ifelen-
İcabında köpeklere mühim \'C dırilmiştir. 
nazik ameliyatlar yapılmakta Milli Köpek Sağlığı Konseyi 
\'e diarika iltıçlarıı bu hayvan yakın bir gelecekte hastalıktan 
ları iyileştirmek için de kulla· ölen köpeklerin sayısının cok 
nılmaktadır. Corncll Üniversl azalacağını da ilave etmekte· 
tesl gibi tanınmış ilim mües· dir. 

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

lhındeıı itibaren tcda,·üle tıkarı lan yeni yüz UralıJı.ların bir yüzü 

] GENERAL Ali FUAT CEBESOYtue ~~ 
~...........-.-. ..,.....,.........., --------Beşiktaş - Kasımpaşa 

bugün karşılaşıyor 
Maç saat 15 de Dolmabahce stadmda 

yapılacakt" -

r una n taarruzu 
Bugünün. tek karşılaşması, bu· şampi)onu). 54 kiloda Mangia

gUn ~aat fa de Dolmabahçc sta- rella (:\'apoli sampiyonu), 57 ki· 
d_ında )apılacak olan Beşiktaş - loda Boraca (İtalya şampiyonu). 
Kasımpaşa maçıdır. 60 kiloda Belogncsi (İtalya ve 

24 Haziranda icra Vekilleri Heyeti Mustafa Kemal PO 
şanın riyasetinde toplanmıştı. Bu içtimaa ben de dô~~ 
olunmuştum. Müzakere mevzuu Yunan taarruzunu' 

G.ctcn hafta Fenerbahç~?e 4.0 Helsinki Olimpiyatları şampiyo. 
y~nılen Kasımpaşanın bugun Be- mı), 63,5 kilo Bruno (Xapoli i
şıktaş kar,şısın~a ~nsı pek -ıa. 1 kincisi), 67 kilo Grl'cc (Napoli 
y~tır. Maamafıh muhakkak olan ikinci~i), 71 kilo Dal Piaz (~a
bır ~ey varı;a. maç çok .sıkı ve pol ,.e dünya Ordulararası birin-

başlaması üzerine hasıl olan vaziyet etrafında idi _ - 219 - .. yeni milli idare nin kunıM, 
Trrn Yolculuğunda teşkilinde muvaffak oldu1'· 1 
KararJııctırd ı,.ım pl!ın suretle iki idare mefhuınıt1~ 

süratli olacaktır. <'isi). 75 kilo Brigata (Napoli 
• 

6 tadan kalkmıştır. Yunan ~ 
ruziyle vatanın mühim bir fi 
çasını maatteessüf kay bel ti 
bulun.uyoruz. Fakat geri)·e W 
lan büyük parçasında yı dl 
milli idare vaziyete hAkilll t 
Hiç şüphe etmiyorum, yen!, 
sai programımızda muvaı 
olabilirsek istikbal her ba~ 
dan lehimize çevrilecektir. _, 
nan ordusunun Anadol~ 
çok içerilerine kadar glrıı'"". 
ile hem cephesi büyüyece~ 
hem de menzilleri uznyac•-_ .ı 
Cephenin büyümesiyle yığ~ 
lara inkısam edecek ve bU ;;, 
den zayıflayacaktır. )fel1Zl" 
rin uzaması da ikmal jşie 
güçleştirecektir. İşte btl ıt 
mahzur bize bazı faydalar~ 
min edecektir. Düşman t~a~ 
z~ bir müddet sonra kend~dd" 
dıne duracaktır. Bu mı.ı 11 zarfında kısmen olsun ınıt~ 
zam bir ordunun esasını _,: 
mağa muvaffak olacağız. fa~ 
unutmamalıdır ki, dahili ;J 
nevi geçimsizlik ve kargı. 11 
Yunan ordusuna yeni bir 
arruz hareketini göze aıdı~ 
bilir. Dahili işlerimiz dUştll..., 
iimit verecek mahiyette olP' 
malıdır. 

y unan ordusuna faik bir or· 
Kurtuluş klübü 56 ncı §ampiyonu.) 

yılına basıyor Fransız boksörü 
Kurtuluş Gençlik klübü pazar • 

günii kuruluşunun 56 ıncı yılını ifa( 
kutlayacaktır. Bu münasebetle yana 
klilp~e hazırlanan program a~a-

6 
• 

ğı~a~. İstikm marşı \"C resmi alip geldi 
gcrit 

2 - .Nutuk 
3 - Cimnastik <Büyükler) 
4 - Cimnastik (Bayanlar) 
5 - Labutla cfmnastik (BÜ· 

yükler) 
6 - Küçükler 
7 - 1951 .senesinin mliklifat 

tevzii 
8 - Cesaret hareketleri 
9 - Ritmik dans (Bayanlar) 
10 - Basketbol maçı 

Fenerbahçeı'iin Ankara
ya gitmesi geri kaldı 

Ankara, 10 (Telefonla) - Ha 
kemler Klübü tarafından şehri· 
mize gctirilme::.ine teşebbüs edi. 
len Fenerbahçe maçlarına saha 
tahsis edilcmiycceğindcn, Fener 
bahçenin Ankaraya ı:elmesi şim
dilik geri kalmıştır. 

Acıpayan'da yağlı 

güreşler 

Acıpayan, 10 CA.A.) - Gilrcş 
çiliği teşvik m:ıks:ıdıyle Acıpa· 
ran Gençlik klübü tarafından 
çevremiz pehlivanları arasında 
ünıa güre~çimlz Yaşar Doğu 
rn 1952 dünya şampiyonu Bay· 
ram Şifin iştirakiyle yağlı ve 
serbest ı:üreşler tertip edilmiş. 
tir. 
Kalabalık se,·ircilcr önünde 

)apılan ı:ürc l;r çok he)ecanlı 
geçmiş \'C ~ençlerimizde güreşe 
karşı olan he\'c bir kat daha 
artmıştır. 

Ankara ve fstanbul'a 

gefecek Napoli takımı 
belli oldu 

.Miliıno, 10 (.A.P.) - A\TUpa 
tüy siklet boks şampiyonu Fran. 
sız Ray Famechon dün gece bu 
rada İtalyalı boksör Xello Barba 
doro ile yaptığı 15 ravundluk 
karşılaşmanın 4 üncü ra\ıındun· 
da rakibini nakavt etmiı;tir. 

İlk ravundlarında mükemmel 
bir üstünlük temin etlen Fransız 
boksörü 4 üncii ravundda rakibi
nin çenesine ycrlc~tirdiği iki 
kuvvetli sağ ve solla İtalyalı bok 
sörü yere sermiştir. Yere yuvar 
!anan .'.\Iarbadoro bir aralık doğ· 
rulmuşsa da ayağa kalkamamış 
ve maçı kaybetmiştir. Bu suret. 
Fransız boksörü Ray Famechon 
.hTupa tüy siklet şampiyonluğu 
Unvanını muhafaza etmeye de. 
vam edecektir. 

Barbadoro 5i kilo 15, Famec· 
hon ise 56 kilo 06 ağırlığında· 
dır. 

lngiltere Kapalı Kord 

Tenis Şampiyonluğu 

T.ondr:ı. lO (A.P.> - İngiJ. 
tere kapalı kord tenis sampi
yonl uğu tıırnuvaı.ının yarı !ina
liııcle bugün l'llısırlı .Jaroslav 
Drobny, rakibi GUnev Afrika O· 
wen Williamsı 6-1, ·11-9, 6-3 
~cnmiştir. 
Sabık Çekoslovak tenis yıldızı 

yarın, final maçında İngiltcrenln 
ı numaralı oyuncusu Tony Mott 
ram ile karşıla acaktır. 

Açıl ış lar 

Köylü P art i inin Yalo\·a İlçe 
lllerkl'7.İ 

dıı hazırlamak için uzun 
10ınana ihtiyacımız vardı. Fa· 
kat Yunanlıların bir yığına2ı
na nıe ela Uşağa karşı üstün 
bir ordu haz.ırianması kabil o
lursa, diğer Yunan yığınakları 
yorucu ve yıpratıcı baskınlar 
ile meşgul edilirken hazırlan· 
mış olan yeni Türk ordusu ile 
müsait bir istikametten Uşak 
~ ığınağına taarruz edilebilirdi. 
Aynı zamanda diğer cepheler
den de milmkUn olan yardımın 
yapılmasını da Erkliııı Harbi· 
yci Umumiye Vekaletinden is
tiyeccktim. 

Yunan taarnızu karşısında 
ilk icraat olarak 23 ve 57 nci 
fırkaların bakıycsi ile toplana· 
bilecek miifrezelcr 14 üncü ko 
lordu kumandanının emrinde 
Bursa istikametinden ilerlin
cek olan düşmanı ~·ukarıdn i· 
zah olunan talimat dairesinde 
karşılıyacaktı. U üncü ve 11 
inci fırkalardan mürekkep yir· 
mincl kolordu şimdilik Eskişe· 
birde toplanacaktı. 

Kendi kendime böylece l:a· 
rarlaştırdığım planın ilk saf· 
basındaki muvaffakıfct, düş
man taarruzu karşısınd1 dağıl
mış olan fırka ve mılli mi:fm 
zelcrin kendilerini çlbul: top· 
layabilmclcri ile kabildi. 

Ankaraıl a sorulan 
Sual 

Artık şafağın ı;crinlıği <ıltın· 
da ,\ nkaraya do~rtt yol :t· 

lan trenin gliriiltlislinıi işitmez 
olımıştum. Gözlerimi kapattım, 
dalmışım. Ankaraya geldiğimiz 
zaman kendimi zinde ihssernm. 
Trenden inerken l\Iıı:.td!a Kc· 
mal Paşa: 

- Nasıl, ::eceli rahat ~eçi-
rebildlniz mi? 

Diye sorduğu zamaı1: 
- Çok iyi geçirdim, Paşam. 
Ce\•abını vt'rdim. lııta y,>nda 

ve Büyük Millet Meclisinde 
birçok arkadaşlara rastlamış
tım. Ankaranın şekli ve havası 
çok değişmişti. Ankara artık 
bir milli karargah olmaktan 

:mm l'füdaraa Vekili 
I"evzi Pa~a 

çıkmış, yeni ve milli bir ida· 
reye merkez olmuştu. En çok 
karşılaştığım sual, acaba Yu· 
nan ordusunu mağlUp edebile· 
cek muntazam bir Türk ordusu 
kurulabilecek mi? suli idi. 

lcra \'ekillcri Heyeti 
İçtimaında 

24 Haziranda İcra Vekilleri 
Heyeti, Mustafa Kemal Pa· 

şanın riyasetinde toplanmıştı. 
Eski vilayet konağında olan 
bu içtimaa beni de çağırmışlar 
dı. Gittim Ye kabine içtimaına 
Garp cephesi kumandanı sıfa
tıyle iştirak ettim. Müzakere 
mevzuu, Yunan taarruzunun 
başlaması ile hasıl olan yeni 
vaziyet etrafında idi. Evvel& 
benim fikir ve mütalaam sonıl
muştu. Bir gece evvel trende 
düşündüğüm Ye yukanda htı· 
llisa etmeğe çalıştığım fikirle· 
rimi anlattım. 1''.:azla ~dlşeye 
ve bedbinliğe dllşmemck llzım 
:.::eldiğini söyledim le şunları 
ilave ettim: 

- Yunan taarruzu başlama· 
dan evvel, kararlaştırdığımız 
:;efcrberliği yapamadık. Düşma 
nı durduracak ve onu mağlup 
edecek ordumuzu henüz kura· 
nıadık. l"akat buna mukabil 

J iKTiBASLAR 1 

Bazı 
Tayinler l' 
İcra Vekiller i Heyeünl11 ~ 

içtimaında, Meclis ve bU 
mete şamil bir başkumand•11, 
ğın ihdasına tarafdar oıan ~~, 
scyi bulamad ığımdan bU ~ 
ı;usta faıla ısrar edeme<! 
Yalnız münhal bulunan 20 ~ 
kolordu kumandanlığına 561J' 
fırka kumandanı ?ıfiralaY 

1
, 

kir Sami ve iki fırkadan~ 
rekkiip edecek olan Ertugı~ 
grupu kumandanlığına da I 
inci fırka kumandanı Mir'~ 
KAzım (savın General l{i ~ 
Özalp) "Beylerin tayinterl 
icrasını teklif ettim. Bu tt~ 
fim kabul olundu. Binbaşı 
!et (eski Milli Müdafaa ,.c ,ı; 
arif \'ekili rahmetli Saffet 
rıkan) Bey Garp cephesi 1 

kfınıharp reisliğine tayin olıı' 
muş tu. 

<Devamı:fl 
Ankara. 10 (Anka) - 8 Kasım 

da Ank:ırada; 15 \'e 19 ka ım ta 
rihlerinde de i"tanbulda, Anka. 
ra ve İstanbul karma takımlarile 
maçlar yapacak olan !'\'npoli kar 
ması boks takımı belli olmuş. 
tur. Bıı boksörler sunlardır: 

51 kiloda Vcllucei (Napoll 

Turlıbe J\u~l ı l'artl!mın Yalova itt e 
nı'rl<r i :rırın uıt l l de İnonu od· 
de 1 :?il numaralı blnı!fa açılaeakıır. 

llu muna•ebetıe hıurıanan atılıs tO· 
rt ıl itin e•lu-inılıdrn ırlde(elc olan da· 

n•l ler 7, ~il Te ız 10 vapurlle hart)\ot 
edecrkıerdlr. 

=f Dünyada 

Kraliceııiıı 

oluyor? I== 
kö~ekleı·i~ 

neler 

Bir Alman ordusu 
muhakkak kurulacak 
pransız ::'ılec-.. 

koııışıııııııı kedileı•i : 
lisinde, dıı; 

işleri Bakanı 
Schuman 
ııı Almanya 
ile anlaşma 

Bclçikanın eski Kralı Leo· 
pold'un annesi köpek meraklı
sıdır; çok sevdiği bir kaç kope· 
ği vardır. İ~ in fenası oturduğu 
köşkün yanındaki binada kedi 
meraklısı bir kadının bulunma. 
sıdır. Bu kadının kedilcrllc An· 
ne Kraliçenin köpekleri daimi 
bir kavga halindedir. Köpekler 
iki kediyi boğmuşlardır. Bunun 
üzerine hayvanları himaye cc. 
miyeti Kraliçeye baş vurarak 
dikkatini çckmi~lerdir. 

tırılan binanın yıktırılınasını is· p 
0 1 ı t i k a· 

temiştir. 35 milyon liraya mal o. sına ınuhalü 

Fransa, Avrupa ordusu teşkilini ka
bul etmezse, Amerika Almanya ile 

müzakereye girişecek 

miz yoktu. fr 
kat bugün /.~ 
rupada Nor"' 
ten TürklY~G 
kadar olan Stl"IV'' 
daki mille ', 
mütcarrıza ):0:
kapamak ıÇ,ılıın 321 daireli bu muhteşem bi· ·------------- -------------

Kraliçe verdiği ce\•apta hiıdi· 
seyc çok teessüf ettiğini, bu gibi 
vakaların bir daha tekrarlanma. 
ması içln tedbir aldığını, öldü· 
rlllen kedi lerin bedelini ödeme. 
ğe hazır bulunduğunu blldirmi~
tlr. Anne Kraliçe ayrıca gllzcl 
bir Ankara kedisi . atın alarak 
komşusuna hediye etmiştir. 

Paris'in serserileri 

Tanınmış bir Fransız muhar
ririnin oğlu olan Jean Paul Cle· 
bert adında bir genç ıParisin 
kanun dışı insanları. adlı "bir e. 
ser neşretmiştir. Muharrir bu 
eseri yapmak için beş sene uğ· 
raşmış, tetkikler yapmıştır. Bu
nun sonunda şu kanaate varmış· 
tır: 

Paristc adsız yaşamak kabildir. 
Serserilerin köprü altlarında 
yatıp ka l ktıklarına inanmayın. 
Bu bir efsanedir. Serseri deni
lenlerden çoğu bir işle meşgu l· 
dür. Bunların arasında eski a
vukatlar. doktor lar vard ır. En 
garibı serseri dediklerimizden bi
rinin İkinci Dünya Harbinden 
haberi olmamasıdır. 

Eserin büyük aliıka uyandıra. 
cağı tahmin ediliyor. 

Garip bir dava 

bir "rup vardır. Muhtelif Rldgway'ın 
nanın bir çok daireleri şimdiden .,. Bir nutku 
satın alınmıştır. Güzelleştirme fırkalar mensuplannı bir 
Cemiyeti Reisi bıına rağmen bi. ara)a toplıyan bu grup takip A tlanlik Paktına girmiş dev. 
nanın yıktırılması için iki sebep ı edil<'n politikanın değiştirilme- Jet\cr Li.ıı'ı:mda yaptıkla. 
gö !ermektedir: sini istiyor. New York Hcrald rı toplantıda 19:52 senesindeki 

1 - Bina çirkindir, 2 - Sıhhi gazete i bu münasebetle yaz- askeri hazırlık hakkında bazı 
şartları haiz değildir. dığı makalede diyor ki: kararlar \'ermişlerdi. Atlantik 
Davanın çok meraklı ve heye· «Fransız Meclisinde dilşün- Paktı orduları Başkumandanı 

canlı olacağı tahmin edıliyor. l\li. cclcri ayrı, fakat Schuman'a General Ridgwııy Pariste bir 
marın avukatı şimdiden şu ccva- muhalefette Birleşmiş kimse- ziyafette si)) !ediği nutkunda 
bı \'crmıştir: Hu bina mcskl'n ı !erden mürekkep bir grup Al- bunun tamamiyle tahakkuk el· 
buhranına ka1"5ı tedbir olarıık manyanın A\'rupa ordusuna ka tirılemcdiğinden bahsetmiş ve 
yaptırılını tır. Texier başka bir tılması meselesinden dolayı Pi· demiştir ki: 
çare biliyorsa bize söylesin! nay ~ abinesınl devirmek isti· •AUantik Paktının askeri 

Mühim bir kalb ameliyatı )or. 'vrııpa birliği rn Alman. kuweti tehlikeli derecede az· 
yanın tekrar silahlanması işi dır. Kuvvetler arasında bu. 

Amerikanın Minnesota lini\"er- So~yrllisUcrin alacakları vaziyc. günkO muvazenesizlik • Sovyet 
sitesi Tıp Fakiiltcsinde beş ya· te bağlıdır, Sosyalistler geçen taarruz, bizim müdafaa kudrc-
~ında bir çocuğa kalb ameliyatı sene Avrupa ordusu kurulma- timiz . l'mniycti miz için açık 
yapılmıştır. Bunun için çocuğun sını kabul etmişlerdi. Buna bir tehlike teşkil ediyor. 
\"İicudil bir kaç dakika dondu- rağmen 6İmdi fikirlerin! değiş. Muhtemel mlltearrızların har 
rulınuş, bu suretle kanın deve- tir<'cck ve A\Tupa ordusu pla. bi istemedikleri, harp etmeğe 
ranı pek ziyade azaltılmıştır. nı bir tarafa bırakılacak olur. hazır olmadıktan ,.e harbe gi. 

Ameliyat e nasında çocuğun sa Amerika Almanyanın silah· rişmiyccckleri hakkındaki dii-
hararetl 26 dereceye diişmüş ve ]anmasını doğrudan doğruya şüncderi, bugünkü mes'ul bir 
beş buçuk dakika müddet kanın bu mt'mlckctlc görlişmcğe mec baş kumandan sıfntile redde. 
dc\·cranı hemen tamamen dur- bur olacaktır. Bu vaziyet, SOS· derim, tehlikeli bulurum. So. 
muştur. yalistler de dahil, bütün Fran. ğuk harbin uzun sürmesi ihti. 

Bu suretle kalb ameliyatı ya· sı7.lann arzu etmedikleri bir mali karşısında silahlanmamızı 
pılması şimdiye kadar yalnız kö. karara. bir milli Alman ordu- geciktirmeği ve azaltmayı da 
pekler üzerinde tecrübe edılmiş su kurulmasına yol açacak· kabul edemem. 
ve iyi netice alınmıştı. tır.n 

lılaamııfih ,\ tlantik Paktı şim 
Arjantin'de erkekler ka- Diğer tnraflan Bonn'dan ve. diye kadar elde ettiği terakki 

dınlardan fazla rllen bir habere göre Datı Al- ile iftihar edebilir. Kim olursa 

1 
nıanyada bir Savunma Bakan. olsun bir müte:ırrız yolunıın 

Arjanlinclc yapılan son nil· lığı kuru lacaktır. Yalnız eski Atlantik Paktının kurulduğu 
fus sayımına gorc bu memleket- militarizm ruhunun canlanma- zamana nisbetlc şimdi çok da-
te erkeklerin nüfusu kadınlara sına meydan veril ~ıiyccek, or· ha kanlı, çok daha pahalıya 
nisbellc daha fazladı r. Arjanli· dunun başına Prusya asılzade. mal olacal!ına emin olabilir. 
nin mecmu nüfusu 17,981,359 terinden mürekkep bir general Kuvvetimiz durmadan artmak· 
dur. Bunun 9,209,552 si erkek, getirilmiyecektir. Alınan birli- tadır. 
8,771.807 si kadındır. ği Bakanı Yacob Kaiscr llris· Atlantik Paktı devletleri as. 
Umum nüfus arasında 2,803,102 Uyan Demokrat işçilerin bir gari derecede lüzumlu olan 

ecnebi vardır. Kadın • Erkek nü· toplantısında demiştir kı: kuvvete malik olmadıkça ha. 
Fransanın eski Devlet Surası fus arasındaki fark bir zaman- aTepeden tırnağa kadar !;I· zırlık en az bir derecede olsun 

Azasından 1\larsilyayı güzelleştir· lar daha fa7.la idi, nüfusun dört· lahlanmış bir dünyada elimizde azaltılamaz. Bilfıkis bunu art-

birleşmişlerdir. Her halde 1' 
datıcı bir iyimserlikten .kJÇ 
mak IAzımdır.11 

Sovyet komünist 
Kongresi 

p aris 7 - Le Monde gaıetetl 
yazıyor: ul 

So\')'Cticr Birliği komlil\ 
partisinin 19 uncu kon,rt t 
lılosko\'ada toplantılarına ~ 
vam ediyor. Şimdiye kadar 
reyan eden müzakerelerdel1 ~ı 
laşıldığına göre, birkaç Jı• 
evvel dolaşan şayiaların ıı1' dl 
ne olarak, parti teşkilıitın ,J' 
hiç bir değişiklik yapılmaııı 
tadır. t 

Stalin kongrede bulu nın•O' 
ta fakat konuşmamaktadır. ol. 
nun yerine evveU Moıot,t' 
sonra 1\lalcnkof ~öz aJmı?,ııi' 
dır. Bu, Moiotof'un mevkı'. . .,, 
.Malenkof'un üstünde olduğı.v-
göstermiştir. I' 

İki Sovyet hükumet ııd•ııı 1 nın nutuklarında yeni bir f', 
yoktur. Bahsettikleri esas!~ 
yani Amerikanın dünya lt W 
miyetini istediği, kapitıl~• 
memleketlerde umumi bubrr 
çıkacağı aylardan, hatta ~ 
nelerden beri söylenilen s!JI 

lerdir. Pravda da dış polit il' 
hakkındaki yazılarında he.P ~· 
lisanı kullanmıştır. 1947 
İdanov kominform toplantıs? 
da bundan bahsetmişti. ır 

:'ıf:ılenkof kapitalist meı:tl , , 
ketler arasındaki ihtilif, ;\t:,11 
tik Paktında gittikçe ar ti 
anla~amamazl ık, İngiltere ,.. 
Fransanın Amerikanın bo)'.111, 
duruğundan kurtulmak ıÇd• 
sabırsızlandıkları noktası~ıt 
ısrar etmiştir. Bu b<'yanat , 11 

linin Bolşe,·ik dergisinde Ç~~ f' 
makalesindeki esaslara yıı,.,• 
maktadır. 

me cemiyet i reisi Henri Texier te Uı;ü erkekti. Son elli sene zar. ( yalnız yangın tulumbaları ile tırmak !Alımdır. Korede ta· 
mahkemeye baş vurarak meşhur Cında kadın nüfus miktarı his- kalamıwız.,. arruı bn~ladığı zaman kuV\·eti-

mlmar Corbusier tarafından yap- sedilir derecede artmı~!ır. --------------------------------------
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Cumhuriyet Ilalk Partltl b 
l\ı 1 •~kanının Ege ıeyahıtl esnasında 

an Si \e R:ılıke•lrıt k 
karc.ıtandı t•m•t t :ü .~ \"U ua gelen hldiseler ürlintll ile 

v • ~ .. non )11 &ev bT • 
Bu herkesin kenıU hllerel ' ı. ıru, yahut SC\'meyeblllrlz. 
etmeğe mecbur oldufu 1 ~eydır. Fakat dimlemizln riayet 
&iıkAn \·e ısayl5l b mn1 birkaç eUslı nokta vardır ld o da 
met etmektir. ozmımık, bııkılannın düıUncelerfne hllr-

•nemokrasl d k 1 bul ettiğimiz '. erao ras !• diyoruz. Batı demokrasisini lıı-
tngllıereden ~:!re ~~un en ileri n en mUtekAmll eekllnden, 
liık bl a ı ıyız. Londranın Hlde Park adında bü-

r parkı oldu unu hep biliriz. B . 
her tste)en kllçiık hl u parkta, paıar günleri, 
parta lfik r pıra mukabilinde bir yer kiralar, bir 
ok " e tık:ırak "'l asi nutuk ıbyler. Nutuklar baıan 

ç ~lddetll olur; birbirine yakın iki h ti 
goril 1 rf u a P taban tabanı zıt 

d 
$ e m dafaa eder. Halk bunu dinler hazan· Do ... ·d ' 

er bau ··ı . • · • 11•u ur.• 
mildahale~eg~:;; llat~bı:ı sözlinu kesmek, yahut herhangi bir 
1 ı~ma msenln aklından geçmez. Söyledlk-
k:~nço:at~~ k;:;n ~~r:ıe~, hat~bln Önünden halk rekllir, 3alnıı 

Rlz: nrd ı 'n ne onuşmığa merbur olur! ..• 
esert t en hunu yapmayalım, neden boyle bir teklmiıl 

go~ ermf'.)ellm'! ..• Fikir hlirrtyell dll~ünc ·ı bildi k 
demokrasld t R • w e) rme 

, e. e ns ır. u ' asa neden riayet etme\·ellm? 

~~~~~L:~~ Dinlenecek olan Şehir 
Günahım il 
-Nedir l 

C Başı 1 incide> 
meyen adamı idi, tstibdıciın bir 
temsilcisi diye tellkkl edlliynr
du. Buılin nereye gidiyorsa. ge. 
nl$ kütleler tarafından bir kur
tenrı diye karıılanı~·or. !>emok
rat Parti iktldın bu manzaranın 
hakiki şekline göz )·umacak, kı
ucak ve 1946 seçiminden e\'\·eı 
Halk Partisinin ba5\·urdulu usul
lerle asıyl~l hoıarak C. H. P. 
toplıntılınnı ıorba unsurlar \'8· 

sıtasıyle kanştıracak, dağıtacak 
nya toplantı ~ ıpılmuını lmkAn 
haricine çıkaracak ;)'erde, kendi 

Meclisi üyeleri 
Ankara'dan ~ehrimize gelen iki heyet D. P. den 
ihracı istenen üyelerle diğer ôzalart dinleyecek 

Bir milddet önce Akın ıl'ııır- l\lerkez haysiyet divanı ilyt•i 
nundaki Safa gazinosunda yapı- olan 3 kitilik tahkik heyeti. En
lan Besiktas D. P. ilçe kongre- ver Kaya, Fakri Kıyak, Enver 
sinde .(ıkan patırtıların tahkiki Bukman, A!Aeddin Nasuhioğlu, 
için genel kurul üyelerinden Os- Mısbah Uraz: ve Abdullah Akere 
man Şel'kf Çiçekdağ'Ja Fethi Ce- 1 tebligat ~·aparak buglln için İl 
likba& Gehrimiz.e g,.lmi61erdir. merkez:ine çağırmıştır. 
Ayrıca h haysiyet dlnnı tara- Sızan haberlere göre, bir mild
fından . ihraçları kararlastıntan det evvel uzun mllnakaşalara \'e
fakat merkeı haysiyet dil'anı ta· sile olan ve eski İç İşleri Bakanı 
rafından haklanndaki karar red- Halil Özyörük'un de ismi karışan 
dedtlen altı Şehir Ieclisi orc~i· Ycıdikule dışındaki makara fabrl
nln iddialarını dinlemf'k üıere kası mceslesi üzerinde de ilyele
de l\lüfit Erkuyıımcu, l\tuz"ffcr rln iddiaları dinlenecektir. 
Kurbanoğlu "e Ömer Saractan İfadelerine lüzum görülen Şe
müte$ekki1 bir heyet de &ehri hir Meclisi üyeleri buı:ı:iin 14 ten 
mizde bulunmaktarlır. itibartın dınleneceklerdir. 

l ı ııartıll gaıetelrrin haline ne demeli" B - 1 k 
ken insanın tüyleri Adeta dikl'n d"k . ..• un an o ur
o ne elddetll U ı en oluyor. O ne hlddrt, 
dikten sonra ,san, o :ıe ~rkln isnatlar ... Bunlara goı ıezdlr
)enlı: hiıcuml n :ın, r e belenllmemek i tenllcn ve yeril 
&lddetll hl f ~ra uğra) n, müstakll gazeteleri eline alınca, 
rahatlık 'er fıer ınhaldkand &onra sakin bir limana knusmus gibi, 

~merikanın. Türklyeye ,·erdiği ;>eni harp gemilerini deniırilerimiı !\"ew York'ta )·apılan bir 
torenle teslım ılınıolırdır. Re imde bahri~ elllerlmlz leni gemilerine ;irerlerken gönitüyor. 

, kendini aldatmaktan 'aıgeçmtli, 
ıözünU dört açmalı \'e memlt>ke
te olan çok kıymetli blımetlt'rl· 
ne ratmen ıenlı halk kütlt'lPrl
nin 5e\·gisini nP.den kaybetti#inl 
baslretU bir zihniyetle arıstır
malıdır. Kendisini mutlak ~urd
te bıktı, tenkld ,.e itlraı eıfon. 

leri haksıı görmekle is bitmez. 
Bundan evvelki iktidarlar. höyte 
bir taranı ve pembe bir göıtlik 
takmak ıartetinde bulunmuşlar. 
kendi kendilerini aldıtmı~lar, 

D. P. Genel idare kurulu 
tetkik/erini bitirdi 

ra ı · U)U)Or. 
Ha31r hayır haknı d kr f 

tlzanlık ' emo I! banlanmınn anladığı par. 
bırakıp' b~lddet ve flddet reJlnıl delildir. Yanlı$ lstlkametl 

r en e\'vcl dotru ) ola tutmalıyız. 

Bayındnhk Bakanı, 
i leri anlafh 

1 
bunun nrannı da çekm1$1r.rdi. < Başı 1 lnddeı 

a n yapılan CO$kun nümaylslere le \'e tarafSıı katması icap eden Ya P 1 1 
Buıün Halk Partisinin lehine noktasında bilhusa ısrar etmek-

rağmen, D. p, oyunu kaybetme- idare Amırlerinln partinin aldığı 

lecektlr. İç siyasi hayatımızın 
yarınki inkişafları bakımından 
büyük bir ehemmiyet taşıyan bu 
toplantı sonunda umumi efkAn 
hitaben bir bcıyanname yayınla
nacaktır. lnönUnUn ayrıca bir ba
sın toplantısı yapıp yapmayacağı 

da bu toplantı sonunda belli ola
raktır. 

Enis Tahıln Til 
1 
mlştir. Demokrat Partinin mem- kararlara Alet olduklarını söyle
lekete getirdiği ve eserlerini be- mektedirler. 

1 
Jlrttlğl geniş , .e cesur rlhnlyeıle . Nıhat Erim bu_g~n~ü makale· 

Sevinıin katili sanılan 
Sabri tahliye edildi 

Kemal Zeytinoğlu, k<Jra yolu, demir yolu, köprü 
işleri hakkında izahat verdi 

daha dı ttmin edebllect'ğl nice sınde Halk Partlsı ıktıdarı ıama
lyllikler \•ardır ki hlr tıkım ml- nında ohusume~ andı· ~ıkarılma
nacıı: kôtülukler ı;ur'atle tasriye s!na rağmen, boyle hAdıse1er tl'~· 
edilin' bunlar mutlaka ıığır ba-ı tıp etmek ,·eya çıkarmanın ıktı

Ve SU ~ar, vatandaşların (oğu, c. n. darın aklına bile gelmedil!ini, 
l P. yt yeni bir imtihana ta hl tut- haıtA parti mensuplarına m~ıtc
maktan ise Demokrat Partiye iyi madlyen Goğukkanlılığı ve rnk?· 
bir ~olda memltkete hlımet im· nu muhafaza etmelerinin tel~ın 

A k 1'1'•l1Uri Jlu1ıd!rlmlr41n ihale suretiyle ıslah ve inşasına 1 Nihayet bir iki yıl içinde tamam kAnını bir defa daha ,·ermdi ter- olunduğunu anlatmakta, Manısa 
n ara, 10 - Bayındırlık Ba. ~alışılmakta olan de\•let volıı lanacak olan bu tesislerin bitiril cih eder ,.e Balıkesirde valılerin takındık 

Dığer taraftan dUn İstanbul 
c. H. P. teskilAtının muhtelif 
karlemel~ri mensupları D. P. ge
nel ba~kanı Adnan l\lcnder•se, 
C. H. P: genel baGkanı ismet in
onUye ,.e C. H. P. gem•! sekrPtcr
\iğlne muhtelif telgraflar çek
mişlerdir. Bu telgraflarda, C. H. 
P. lilerin. son esef verici h!dl
selerden duyduğu Uzüntüler \'e 
gc-nel başkanlarının areket tarz
larına olan mutabakatları belir
tilmektedir. 

< Bası l incide> 
mir ı:ıarnıaklıkların arkasından 
ç_ıkacak olanı artık Göyleylvere
lım ... 

Cınayetın faili oldu u iddiası 
il! tel'kif edilen 'e bu tevltlfıne 
ltıraz olunan dondurmacı Sabri 
Cehre serbes bırakılacak Sabri 
Çehre hllrriyete kavuşacaktı .•. 
Aı sonra, bUyUk kapı yerin· 

den oynadı. Bekleyenlerin yüzün 
de h7men. tebessUnı dalgası gö. 
rtindU. Elınde bohı;ası ite Sabri 
~~~~~ ko5ar gıbi cezaevlnden ı;ı. 
·~du. Sabrlnin etrafını önce 
ı;ocuklan \'e kansı çevirdi. On
ların, gUnlerdenberl hasret kal
~ıkları babalarına ıarılmaları ha 
:kalen görülecek bir manzaray. 

d . Bu arada Ramiı l'e Sabri kar. 
de$l~r. yani Sedml öldürmek su 
çu. ile itham olunan iki erkek 
8 layacak gibi olmu~lardı. 

Sabri Cehre a\'Ukatlarının eli· 
n! sıkarken: 

- Allah gazetecilerden razı 
obun. Hakikatleri saklamadan 
en doğru şekilde yazıyorlardı. 
Oruar da benim suçsuz olduğu
ma inanmışlardı dedi. Cezaevi 
penceresinden Sabriyi u~urlayan 
birçok mahkQm da: 

- Yolun atık olsun Sabri, kur 
tuldun artık buradan, diyorlar 
ve memnuniyetlerini izhar edi· 
)eırlardı. 

yor, ne giydiği elbiseyi ve ne de kanı Kemıl Zeytlnoğlu, muhte· 3190 kllometrf!yl bulmaktadır. meslle 1.590.000 dönüın arazı Fakat· vakit dardır İktidarın ları ta\1rların Tilrkiyede muha
koluna boynuna taktıklarını! sa lif mevıular hakkında ~u heya. 5on ihale edilmiş yolların yekun (U baskı~ından korunacak,' Manisa n Bahkeslrde' &iyasl :ısa~ ıeret için &iyasl emn.iyctten eser 
dece, onu ben öldUrdUm hte, de natta bulunmustur: bedeli 67 milyon liradır. Yine 1.243.000 donum bataklık kunı· I ylşl muhafaza edememesi yolun- kalmadığını hükmettırecek dPre
IU ne arıyarsunuz:? diyor. •:- 1952. yılı b.ayındırlık büt· bu yıl fı;lnde uzunlukları tutarı t~lacak ve 1.145.000 dönüm ara· ıfalıi manzara: kendi aleyhine ,.e cede feci olduğunu, Anayas~ta 

Bu hususta birçok mütehassı- ~esı 357 mılyon lırayı bulan bil· 17 bin metreyi bulan üç yilzU zı de sulanaraktır. Bu çalışma· muhalefetin lehine tesirler yap- tanınmış hakların çlğnenme~ıne 
sın fıkirlerinl 'Sorduk. Ortaya çı yUk tahsisatı içerisinde ele a· mUtecl\'lı b!lyUk köprU inşası larımız: devam ederken bir yan· mı tır. D. P. iktldan, batı yflkll- rağmen muhalefet ''atandaşhrı
kan netice şudur ki: Her mem· hnan isler tamamen millete mal Uıerlnde çahşılmakt~dır. 645 ki· dan yeni teşebbüsler için yaban- nıi genişletmekte denm edemez. nın de\'let himayesinden mah
lekette, bu ıekilde mühim cina· olan mevzular üzerinde teksif lometre yol asfaltlanmış. 19000 ~ı . memleketle~d~n uzun vadeli Yeniden milletin sevgilisi olmak rum kaldıklarını. toplantı hilrri
yetıer olduğu Ye gazeWerde de. edilmiş buunmaktadır. Bu yıl i· kilometre devlet yolu devamlı ıstıkrazlar, temınıne çalış~?kta· lçln nelrr yapmak llzımsı, bun- yetine. şahıs hürriyetine ve ma. 
\'amh olarak bahsedildiği zaman çlnde temln edilen gelir fazla· bir bakım altında bulundunıl· yız. B~ı rilml.edcn olmak uzere tarı araştırması ve saplanılığı suniyetine idare makamlarının 
muhakkak böyle gönüllü katille; sınd.~n 67 kfisur milyon lira da mıış. muhtelif bölgelerde 3133 100 mılyon lıraya çıkacak sula· ~ok zararh bir politika r;lsteml- gözleri öniinde tecaviiz edildi~i
ç.ıkar. Bunlar ekseri, zayıf irade. e~ odcne.k olara~ b~yındırlık kllom.etre .yol . kesimi üzerinde ma, kurı~~~~· t~ş~ınd.a~ koru!11~ 

1 

ni baştan a~ağı tasfiye etmesi ı.ı. ni belirtmekte. bilhassa hAdise
lı, melankoli geçiren insanlar- hızmetlerıne tahsıs edılmiş, bu çesltlı tarnırat ışlerl yapılmıştır. ve cner11 uretımı gıbı çcşıtlı d ltrin lnt bir heyecan mahsıılii 
dır.-. suretle diğer kredi \'e yardım· lı ve devlet yollarını ba~la· gayretleri hr.p hirrlen taha~k~k zır;,;~·yakın htikhal içinde mem olmadığını, beyannamelerinin, 

Nitekim bu sözlerin isabeti; lar ~~riç olarak 1952 bayınıtır· yan köy yollarının da geli~tiril. ettirecek olan Seyhan baraJı ın- ltketin mukadt'leratının en ,.e. afi5lerinin, fedailerinin önre:len 
Ahdtilvahap ismindeki gönüllü lık butçe 1 357 milyon lirayı bul mesi için biiylik gayretler sarfe· saatı için ~fllletlerarası İmar ve 1 . ıı h . 1 t hazırlandığını söylen~ektedir. 
katilin cinayet gecesi ,.e saati muştur. Bu paranın 188 milyon dilmiştir. 1952 yılında bu mak· Kalkınma Rankıısından 25 kil· ~•.m • k!1~ .~)ır 1•

1 
~\:arMni~~~z Balıkesirde 

bir duğilnde nldtığunun tesbiti lirası karayolları, 66 milyon il· sat için vilAyetlE>re yapılan yar· sıırımllyB·on llralllık klreld! sdağlailnk· d~~ ş~t'ğis~i:m~:t: ~~il~ınıD. ~: Balıkesir, 10 (Hususi) - Ce-
11~ meydana çıkıyor. Sonra, Ap· rası su. işleri \"e 24 milyon lira· dım miktarı 111.:5 milyon lirayı mı~ •.r. u ma YI çın e nin selamet ,."lıınu tntma~;ında nls akisler uyandıran iehrimit 
dülvahabın mahallesinde yaptığı ~ı da lıman ve iskele işlerine bulmuştur. tesısın .. yapılmasına baelanaca~· ,.e halka &e\'gl ,.e emniyet ttl- Cumhuriyet alanındaki mlit'ssif 
mız: sorusturnıada, onun bir ta· tahsis edilmiştir. 1052 programında büyük ve tır. Ko: sularının. temini içın kin ,tml'sinde görii)oruz. Mille- hAdlse bugün de konu~ulan bcl-
\'Uk bile kesemlyecek yaradılış- En'elki yıllarda me~elA, 1945 kiiçük su işleri olarak 131 muh· 20 m~b on lir~ .. ~)rılmıştır. ~u timiz, iyM kötüden annnakta libaşlı mC\'Zulardan b_iri olma~ta 
ta oldu.tunu ötrendik... yılında umumi sarfiyatın yüzde telif konu ele alınmıştır. BugU- par~ ıle 50~ k11°~d~le ı;m1 e bsu~inu 

0 
kadar hassastır ki n. P., yoltı; devam etmiştlr. HMıse etrafın. 

Fa at bütün bunlara raıımen 32 si, 1949. yılında yüzde 47 s.ı. ne kadar 114 me\'zu taahhüde menuunun a e 1 ecet; ta m d ııı t" i ı fkA d • daki tahkikat yeni bir safha 
A dUl h ıs 1950 d olunmaktadır nu '6 ş ır rse, umum e r a . 

P va ap hakkındaki kanuni a yüzde 112 sl yol ve ru b:ığlanmış, geri kalanların dıı · ki cerc)'ıın ·e lstldatl nn nr ka· arzet~emekle ber ber §t>hrımı~ 
muamrle tekemmlll ettirilecek işlerine lubet etmekte iken, projeleri ikmal edılmlş olup ek· 1951 yı?'ında başlanılan Sarı- dır çabuk lthlne dönereğlne o. P. ve c. H. P. temayilllU iln 
ve kendisi yarın mü~ahede al- 1951 Yılında bu nisbet )'ilıde ~lltmeye konmak Uzeredir. Bu yer santralının ineasınıı hıtla kendi de ıaşacaktır. guete arasında sert münakefalar 

Dlın Zihni Betil'le CeYat Dur
sunoğlu lstanbula gelmişlerdir. 
Bugün de Kasım Gillek'le diğer 
milletvekillerinin gelmesi muh
temeldir. 
Ayrıca Türkiye Köylü partisi 

1stanbul il merkezinde de dün 
bir tnplantı yapılmış ve son hl
diselt>rin sadece iki parti müna
sebetlerine mi münhasır oldu~u
nun, yoksa bu hareket tarzı. 
nın biitün memleket muhalefe
tine mi müteveccih bulundıJlu
nun hUkQmetten sorulmasına ka
rar ~eritmiştir. 

tına alınacak... 63 e, 1952 yılında da yUzde 70 e işlerin keslC bedeli 47 küsur de,·am edilmektedir. Erzincan. Ahmet Emin YALMAN cere.yan etmektedir. . . 
Böylece, Sanyer cinayetinin e Yükselmiş bulunmaktadır. Yol milyon liradır. E\'Velkl yıllar· Konva Erzurum İsparta Elh.ığ Dığer taraftan. bııgilnkü •Türk C. H. P. Samatva ile kongre. 

rar~ ı;özutilyor diye ıaman uman dhasına verdiğimiz ehemmiyeti dan ihale edilmiş ve 1952 yılı· . -. .' . ' .' . Dili• gazetesi büyük manşetler- sı dün saat 20.45 Kocamustafapa 

C. H. P. S~matya 

~ongresinde 
Tenkitler yanıldı 

belıren Umltıer tekrar kaybol· belirtmek bakımından 1952 yı- na intikal etmiş olan 120 adet '~ cı\ ~rına. "e buradakı end.üs: •ı · ı M r ıe Balıkesir Valisinden rlört sual &adaki İstanbul Slııemasında to;> 
muş olu~·or. lı karayolları bUtçe~lnln 1950 muhtelif su tf'~iclerlnl de nazarı trı tesıslerıne elektrik enerJlsl ngı fere, f Slr a sormaktadır. Bu suallerin bluat l&ınmı§lır. 
Maam:ıfıh Sabri hakkında mah yılına nazaran Uç misil bir ar· itibare alırsak bu yılın faaliye· ,·erecek olan Girlevlç, Göksu, Vali tıtrafından ce\'aplandırılın:ı- T~plnntıda sliz alan muhtelif 

kemece verilecek kararı bekle· tısla l8B milyon liraya cıkarıl· ti memlr.ketin muhtelif bölf!e ve Tortum, Go\'ada Ye Hazar gölü Mu" sa"ıf davra nm:ıır . Si istımmektedir. partilıler iktiıiarı şiddejle ten-
nı'k ''e ondan sonra konuemak ~ış olduğunu kaydetmek iste· ha\'ıalarına şamil olmak üzere santrallarının inşasına başlan. ~ c. H. P. lilerin. son Mdi&enin kıt etmişlerdir. 
ltızımdır. rım. 1932 yılı içinde emanet ''e 251 mel'ruu için& almaktadır. mıştır. kurmay başkanlığını yaptı~ını Kongre dhanı seçilip faaliyP.t 

Gevaşta 38 kişi 
Soyuldu' 

· Başlad 1 iddia ettikleri Balıkesir millet- raporu okunduktan sonra &öz a-

lngilf erede Amerika' da seçimlere 25 gün kaldıi <Bqı 1 lndde) ;~~~ı~;:::~ir~ks~~s~,;!~:;~;~ ~nk;:r~~~n~ı8ek s~~~!~~·s~~~:~ 
H <Bası 1 incide> yıllarını kontrol etmlslerdir. r:ı ya~ında devredeceği de atık· müteessir olan baz.ı D. P. hlerin tır: 

Ceıaevinde onu gUnlerdenberi 
lyice tetkik eden kimseler ise: 

11
- Sabrinin on basamak mer. 

:ivenı tıkmaya mecali yok. Hay 
tt dotrusu. O iri yan kızla na

ııı mücadele etmıs. nasıl boR· 
~US!ı diye baelarını sallıyorlar. d 

1 
l <Bıp 2 nclı!e> 

ı a lil encümen Uyesi Haılm Gö-

eyecan dün. bir milyon kadar insanın Seçimlere şimdi tam 25 ı:ün anEml ışFıre.dran k"o"prllsil kanal böl istifa edecekleri hakkınrlaki ~a- «- Biz C. H. Partililer demok 
h k kl d k ı d ğ k ı b l ktad 'ialar de iki giındenberi ısrarla rast memlekette yerleşstn diye 

U d • &e rın so a arın a ·ar~ı a .ı ı- a _mış u unma ır. geslnln doğu ve batı kesimleri- dolaşmaktadır. Ancak, bu haberi iktidardan vazgeçtik. Şimdi, gö yan 1 ran cmayef nı_ yazmaktadır. Bu ~ahmın bıraz .St~vensonun bir Jconu_sması r:I birbirine bığlavan tek yol· teyit edecek herhangi bir mn1U- rüyonım ı. ben Yoğurtçu Meh· CeAz. ~onra da ıunu öğrendik: rentaı olmustur. İki altlblı hıy
n zaevı doktoru, Sabriyi muaye. dut bunu da durdurmuşlar, u. 
de et.ınış. Sanığın tüberküloz ol· ~at ~Herin! bağlamamışlar ve 
ta~tu ınlaıılmı~. E~er bugün ke!ldısine sunu sllylemi:lerdlr: 
r liye edllmese)•mlş, cezaevinin •Sen Seyh olduğun için soy. 
evırlne yatırılıyormuş... mıyacajıı. CUnkü ceddin bizi 

rl Sarıyer cinayetinin sanığı Sah. ı:e.rpar diye korkaru. Yalnıı gö. 
Cehre ile aynı otomobilde ko· nUl rızasıyle bize para ver .• 

nuıuyorıız. Haydutlar seyhten atını da 
- Kaç Ya_pındasın Sabri? istemişlerdir. Şeyh atını verme· 
- 39 .•. , üç tane de çocuğum mis, fakat 100 lirayı \•ermeden 

var. canını kurtaramamıştır. 

t
- Sarıyerde kaç senedenberi • Eli bağlı 37 kişiden birisi 

0 uruyouun? katmak isteyince de haydutlar 
d -imon YMi ıene oldu Sarıyer· evvelA mavzerle yaralamıslar 

ey · Dondurmacılık yapıyo- sonra bıçakta öldUrmUelerdlr. ' 
runı. 

- s,eviml tanır mıydın? 
- \ ıllahi hatırlayamıyorum 

8{111• herhalde gelip dondunna 
~ mı6tır. Onun nasıl bir kıı ol-
d~tunu Goracak olursanıı, ben 

ga7etelerde olmdutum kadı· 
rını bılıyorumı 

ı Daha ıonra Sabrlnln avukat· 
arı Orhan S•dl Ka\'ur Ziya Şe· 

refhanoj!lu ve Cahit Altınkum 1· 
~ gorU~Uyoruı. Te\'kl! edildi 1 
:ın~ S~brinln müdafaasını Uzerle 
rak aa ın bu avukatlar son olıı· 
raz: er·~ 6 sında bu karara iti· 
mih ~~ışler Sorgu Yargıçı Se· 

' göl 15anıtın tahliyesine ka 
rar vermi" B y v· u kararın Asliye 
ıı:~~ıcı ~alt Özdem tarafındın 
cu A~ edılmemesl Uıerlne ÜçUn· 
le ır Ceza Mahkemesine ge
bı~k~~SY•,Yl tetkik eden yetkfll 
halini N aflı Yüce mevkufiyet 
rar n derhal kaldırılmasına kı 
ınucı~erml iş. Bu kararın esbabı 

"F: e erı de ılSyle: 

. 
'lk Oto -Stop 
Seyyahı Urgüp'ten 
öndü 

< Bası 1 lncldel 
b~lara sahip olarak İstanbula 
donmllştUr. Kendisi birka~ güne 
kadar trl'nle İtalyayı, oradan dı 
gene •oto • rıtop. usullyle mem. 
leketlne dönecektir. 

Joyce'nin memlcketimluie yap 
tığı maceralı seyahat hakkında 
haıırladıCı bir &eri makale bir
kaç güne kadar •Vatın. da ne 
redilecektlr. Ş· 

İngiltere 
\ 

Silahlanma işini 
Gözden geçirecek 

< Bası t lnrlıte> 
lan 19 )·aşlarındakl Harold Wins 
tanleyin tevkif edil~iğlni bildlr
mlstir. 

Ölenler Lord Derby'nln hiı· 
metklrlarından Walter Stalla I· 
le Douglas Stewarttır. 

Lordun diğer bir hlımetçlsi 
olan Wllllam Sulli\'an da Win 
stanley'in ellnden silAhını almak 
isterken yaralanmıştır. 

Bu cinayetlerin işlendiği sıra
da Derby Lordu ell'arda, South 
Port kasabasında bir akşam ye. 
meğinde bulunuyordu. 

CineyeUer saat 21 de işlen· 
ml$tlr. 

Winstanley hAdlı;eden sonra 
kaçmaya muvaffak olmuşsa da 
yapılan araştlJmalar neticesi ele 
~eçlrilml~Ur. 

Yaralanan Lady Derby 32 yaş. 
larındadır. Dlirt sene evvel Lon. 
drada Westminster kilisesinde 
kral ailesinin huzurunda Lorrl 
Derby ili' evlenml~ bulunuyor
du. 

Lord Derby ise ingilterenln 
çok asil ve çok eski bir ailesi· 
ne. mensuptur. Bu aile asırlardan 
beri meşhur siyaset adamları ye 
tiştirmis \'e yans atları saye!fn. 
cıc de meşhur olmuştur. 

Lord Derby'nln dedesi 1852, 
1858 ''e 1866 yıllarında Uç defa 
başbakanlık etmiştir. 

Lh·erpool Kraliyet Hastahane-
sinden \'erilen bilgilere göre 
Lady Derby'nln aldığı yara çok 
derin de~lldlr \'e yakında haı;. 
tahaneyl terkedebllecektlr. 

Bu esrarengiı cinayetlerin r;e. 
htbl simdlllk bilinmemektedir. 

nan V?ak münderecatı ile topla
Vtrdi~·'llllere "e ilk tahkikatın 
nıevku~· sonuçlan gôre. sanığın 
haklı 1~.l.'t halinin devamını 
ıebep1 ıosterecek filhaı kanuni 

Dlln gece yakalanın Winstan. 
< Bası 1 tncldel ley bıı~Un Liverpoolde mııhake· 

çerçevesi dahilinde kalması ta. nıe edilecektir. 

er mel'cut olmadı~ındın ... 

İıte b k * karıda au l ararın neticesini yu. 
uçına don attık, Bakalım, arap 
dururnu ~~n Sarıyer cinayetinin 
lacak? 1?1dlden sonra M O· 

ıu B~~~~!:.11rıb1, Sevimin ;:önuı. 
kıtın 1 var!. Fakat genı; 

ne öldUrüldütil yeri bllı-

raftarlırının hilcumlan hakkın- Polis raporunıı göre hlıdise 6U 
da ortada dolasan ıöylentllere şekilde rer(!yan etmiştir: 
göre Başbakan ChurchlU, bu sı. Lady Derby dtin akşam Derby 
yaset taraftarlarını teskin etmek allesine alt Knowsle Hali kona
Uzere halen T:earet Bakını bu. tındı yalnız basına yemek yer
lunan ve Muhafuaklr Partinin ken, Winstınley yemek satonu
t.~~aratilorluk 1hiıbi tarafından na dalrnıı ve elindeki Sten ma
\akl m teadd t hilcurnbnn bas kinelitüfel;i ile ateş etmeğe baş. 
lıca hede!! olan Tlıorney Crof. laınıetır S"llh l i ü · 
t •kil ı d ıı· ti " · ı ses er zerınl' un me\ n ea;ı& rmek tasav. Walter Stalla d dl bl k .. vurunda dır r a ı r uşa • ~ a 

· ralanan kontesin imdadına loş-

mübalAgalı ise de dun Los Ange Saınt Josr.ph Ollssourı 10 (A. d • 
les'te Eısenhoweri karşılayanla- A.) _ Demokrat Partinin baş· u~. k"' il 

1 
, d 

1951 
sene mat alınamamıştır. rrıet. Adnan Menderesten daha 

rın sayısı en aşağı 700,000 ka· 'kanlık adayı Yali Stevenson, bir i u bophr cdur~~ 1 
, t gi İstanbulda faz.la ileri görilşlü3'Um. Ne Mani 

dardı. nutuk söyliyeceği Kansas City'ye 1 s son a arı~ a ıuısır 'e n · Şehrimizde bulunan C. H. P. sa ne de Balıkesir tertipleri !-
General eıcümle sunları söyle gitmek üzere Saint Joseph hava llz ku\'vetl!'rı arasında bazı c:ar- milletvekilleri ve genel kurul çımizdeki ateşı söndUrme~ecek-

mlştlr: alanından geçtıği sırada kendisi pışmalar olmuştu. üyelerinin ietirakiyle yapılmak. tır. 
•Askeri kuvvetimlli mühim 

1 

ni selAmlamaya ielen kalabalık ~6 milyon Mısır lirası ta olan toplantılara dün de de· Bizi borçlenrlırmak suretiyle 
bir surette arttırmalıyız. Komü· halk toplıılugu.na. hitap ederek . Kahıre, ~O (~.A.) - «El l\lı~- vam edilmiştir. paramızı alacaklarmış. Alsınlar. 
nlsller bunun karsısında her tür 1 şunları söylem ıştır: rııı gazetesıne göre .. Kral Faruk· c. H. P. genel kurulu bugtln Buı:ün partimize kayıtlı 3,5 mil· 
lü tecav(izün mlnasızlıktan iba· • Birle:ik Amerika hükOmeti· un tahttan feragatınden ewel saat 14 de bütün üyt'lerinin i$· yon Aza. bes~r tlrıı ,·erse gene 
ret olacağını anlamalıdırlar. On nln komünizmle mücadele proı ~lı.sır dısına kaçırmaya muvıf- tirakiyle Ye İnönllnün baıkanh· -dhamııı yürüteceğiz. Benim pı 
dan onra So\'yet Rusya tecavüz ramı çok mile :irrl!r. Halen ko· ı fa~ olduğu par~nın yek<ınu 26 ğında bir toplantı yapacaktır. ram olmasa bıle sırtımdaki ceke· 
le hiç bir ~ey kazanmıyacağını mün.~stler, tepkıslnı~ ne olıır~ıtı 1 mılyon :'.\fısır lırasını bulmakta· Bu toplantıda son glinlerln !'lil· tı satacağım. icabederse bu pa-
anlıyacek ve barı~ içinde yaşa- nı gornıek maksadi)le l\foskova. dır... _ esslf hAdıseleri etraflı bir liekil· r;,ıvı verece,l!lm.-. 
maya mecbur edilmiş olacak· da toplanmışlardır. Programı- "üne aynı aaıeteye gore bu de gözden geçirilerek ve C. H. Bundan sonra diğer hatipler 
tır.1> mız. dünyanın hür milletlerini yek<ın. Kral sarayının arşivlerin· P. nin muhalefet partisi olarak de konuıarak siddetli tenkitler 
Diğer taraftan !\'evyorkta \'e onların komUnizme karşı olan de bulunan eski Kralın hesapla· bu hldiselPr karşısında alacağı rapmıslardır. Toplantı geç vak 

Buffalo'da konupn Baeka Tru mukavemetlerini takviyeye ma· rının tetkikinden sonra tesbİt vaziyet kat'i şekilde tesbit ~di- te kadar devam etmiştir. 
man mPmleketın idaresinr cpro tuftur ''e bu yolda tam bir ba~a- olunabilmiştir .. 
fesyonel bir generale• tevdi et· rı elde e~mlş bulunmaktayız. Ko -----------
menin sırası olmadığını söyle· re. hlr sıyas.et olarak sll~hlı le· 
miş ve General Eisenhower'in cailvUlz pi re,nsıb!nbl bır:k~;.i?a H~· 
Beyaz Sarayda faşıracağını ilhe m .. n st er mec ur e mış ır. r 
etmiştir. dunyaya karşı olan desteğimiz 

Demokrat rarti Cumhurbaska komünist partisini rlcate mecbur 
nı adayı illlnols Valisi Adlai kılmıştır. 
Stevenson da Kansas City'de 15 
bin kişilik bir kalabalık tarafın 
dan hararetle kar~ılanmıştır. 

Bir ~antaj 

Mr. Ste,·enson ,·erdiği nutukta 
sec:imlerJ Cıımhurlyr.tc:iler kazan 
dığı takdirde mem1eketl yeni 
bir iktisadi buhrana sUrfikliye. 
ceklerinl bildirmiştir. 
Diğer taraftan Ne\'YOrk e· 

valctlnde r;ec:menler seçim li~· 
telerinl kontrol etmekte ve 
ka\•ıtlarını yaptırmaktadırlar. 

Bu ife tahsis edilen altı gfin. 
IUk devrenin ilk iki gOnUnde 
1,115,249 müstakbel seçmen ka-

mue fakat d'rhal \-urulup ISlmfiş. 
tür. Katil. oltaya girrn Dnııı:tas 
st ... wart adlı diğer bir uşağı da 
ayni şekilde öld~rmiiştilr nu. 
nun ilzf'rlne WlnstanlE'Y konıtk
tan kaçını$ fakat civardaki bir 
telefon kabininde yakalanmıştır 
Silah sesleri dııyıılduktan at &on
ra bu kesimi 400 kadır pofü ,.,. 
asker kordon altına almış bulun
maktaydı. 

Winstanley 9 aydır Derby ko
netında istihdam edilmekteydi 
Iaklnelltilfck kullanmasını. ·as. 

!terliğini yarıtığı secme muhafız 
tuga3 ında öğrenmistir. 

Vaşington, 10 CA.A.) - •Va· 
$ington Po~t· gazetesi bu sabah 
her iki parti başkanlık adayla
rının ~eçlmlerl kazanma şansla 
rı üzerind' umumr efkArda yap. 
mıs oldukları sondajın neticesini 
ya~ ınlnmaktadır. 

Hu sondaja göre Demokratlar 
durumlarını muhafaza etmekte, 
Cumhuriyetçiler ise 1 ekimden· 
beri iki puan kaydetmiş bulun· 
maktadırlar. Bu suretle son ne· 
tice söyledir: 

•Demokratlar: yüzde 45, Cum 
huriyetçiler ylizde 49. 

Plastik kalb kapa§ı 

takıldı 

Vaşington, 10 (A.A.) - Geor
ge Town Üniverslty hastanesin· 
de kalbden muztarlp olarak yat. 
makta olan 30 yaşında gen~ bir 
kadına amellyat edılerelc plAstik 
bir kalp kapağı takılmıştır. 

Dr. Cherl!'s Hufnagle tarafın. 
dan yapılıı., ameliyatın muvaffa· 
kıyeUe netict>lendiği dün gece 
bildirilmiştir. 

Dr. Hu!nagle bu sahada uzun 
mfiddettenberl çalışmakta idi 

Pı3stiras kabinesi 
İstifa etti . 

<Bı•ı ı lnrlt1e) 
sına karar ,·eren General Plas· 
tiras koalis) on kabinesi, secim· 
!erin geçici bir kabine tarafın· 
dan yapılm~sını temin maksa· 
dıyle bugün Majeste Kral Poııl'a 
istifanamesini vermiştir. Kral. 
istifayı aldıktan sonra derhal 
parlamentoyu dağıtmıs ve ~cçl· 
el kabine baskanlıtına Yunan 
Ali Mahkemesi Başkanı Dimlt· 
ros'u getirmistir. 

Gecici hükumet reisi, mesai 
arkadaşlarını bugün yaptı~ı is· 
tlşarPlerden sonra tesbit edecek 
\'e muhtemelen yeni kabine Aza. 
tarının listesini yarın Krala tak· 
dlm edecektir. 

Yeni secim kanunuıu göre. 
Yunanlstanda genel eeçlmler ek· 
seriyet usulllyle yapılacaktır. 

Lord Halifax kaza geçirdi 

Londra, 10 (A.A.) - İngiltere 
eski Dışişleri Bakanı Lord Ha. 
Iüax, dün akşam bir otomebll 
kazası geçirmiştir. 

Biuat kullandı\• otomobil bir 

Şarlo'nun sözleri 
Londra, 10 (A.A.) - Londra 

daki Empress Clubde sinema mil 
nekkitleri tarafından serefine vt 
rilen :zlvafett~ Charlie Chaplın 
perdede yeniden (Şarlo> kılı· 
ğında görünmesinin muhtemel nl 
duğunu söylemiş ve demi$tlr ki: 

•Şarlo hakkınrla birtok fik"r
lerim vardır. Fakat bu semt-ole 
ses ,·erm'k onun bütiln k.ıV\'e 
tini yok edebilir.• 

Charlie Chaplin bundan s mra 
dünyanın haklkt kıymetleri JAyı 
kiyle takdir edemediğini so~lc· 
mis \'e şunlan ilAve etmlst:r· 

.MeselA bir komik blrd":t~ire 
beynelmilel bir sahsıyet olııbılı· 
yor. Her ne kadar görünüşe go 
re bir milletlerarası huhrJn :ı.·a
ratıyor gibi isem d' sizi :emin 
t'<1erim ki, kabil olduğu ka:br !ll 
d• \'e sakin yasamaya gayret et· 
tim. 

Fakat bu çok gUc. Eğer hiç 
bir şey yapmadan durursanız et. 
rafta nazik 1Jlmatiıl!ınıı itıbaını 
uvandırahilirsiniı. Halbuki htn 
k~ndlmın böyle zannedilmeml 
hiç istemem ıo 

Fransa Amerika muhtıra· 

sını almadı 

kamyonla çarpışmış ve de\Til· Vasin.:ton, 10 (AA.} - Dışiş 
mlstir. 71 ~aşında bulunan Lord Itri Bakanlığı resmt s<Sı.cUsll ?.ile 
Hallfax, başından hafif surette J hael Mc Dermntt. Paristeki Ame 
yaralanmıstır. rlkan bilyilltelçislnın Fransa bas 

lzmir'i üç milyoner 

ziyaret etti 

İzmir. 10 (A.A > - Bugün il· 
manımıza Amt>rıkalı milyoner 
Costas Coutsourelise ait bir yat 
gelmiştir. • 

Costısın yanında yine Ameri
kalı Hayan J. Rhinelander ve 
Fransıı Decroix isimli iki mil
yoner daha bulunmaktadır. 

Honduras bandırasını tt>,:ıyan 
ve adı •Olvmpic Winner• olan 
yatta bir denlı tayyaresi d' bu· 
lunmaktadır. 

Gllney Doğuda bir u~·ahate 
çıkmış olan milyonerler. sehrin 
muhtelif erlerini g"zdıkten son 
~a ı?ece yırı~ı İımlrden a3nlmıs· 
l.ardır. 

Türkiye - Yemen dostluk 

anlaşması 

Kahire, ıo (AA.) - Dün bu. 
radıı Türk Rüyiık Elciliğlnde, 
Tiırkiye ile Yem!'n arasında bir 
dnstluk anlaeması lmzalanmı~
tır. 

Anla~mavı Türkiye büyük t>l
çlsi Fuat Togay ile Yemen elçi. 
si Esseyid Ali MUeyyet imzala
mıştır. 

bakanına Fransız biltçesi bakkı:ı 
de aunduğu muhtırayı Antolnt 
Pınay'nin almayı reddettiğini S.· 
yıt eyleml&tlr. 
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ISTANBUL 
1. 7 A ı ış n ıırorram 13,00 Haber• 

l •r U ı., Danı mnıi.ri (Pi.) 13,:iO Sar· 
4<1lar O.uran :Mefharet Birtan U 30 
E1u UL.,trl, 1C 50 Dans orl:eıtraları 
~e (Pi ) 1 lS SarJ,;ıJar ( l'l l 
l' ao lla! a ııı pronıa ı 1 ·,4S ll~ 1'· 

tq muı IJ ce:n n ı lt5 15 ~arialar O· 
1 llJ&'l Ak e Artnu 16,iO Su t.ırkiıle: 

(Pi) 1 
Cıııı:artu 

ko:ıurl <Pi ) l 2., Kanp mutnıılan 
l~ O Danı m fi 11> 00 Haberler 
1'} ı l'u eerelri 111,30 Sehlrd• bıı 

hab 111 ıs Sartılar Okuran Rad re 

u '' r ha~ ini :0,3:; E~I• • 7•!'-
1 n ıı,.o Sark• r Oturaa Ztk 

-~ 00 1'onuıma :!. 10 D.ıtltrı , 
ı.. •M~rl _: 4:i llabulu :!3,00 Aanıb ro 
:Eoraa ııroı::ramlar .3 07 l!a!.t urkı:.ar 
(Pi ) :.ı 00 Jı:aııan :. 

A~KARA 

u • . ı O ll. . .A) arı ve laberlrr 

1 ı SArlı ar o .. u1an İ•meı ı::turlu 
1 JO O.-le ı:u uj r,4:; Sukılar 

O" )an lled • D rkıran 1' 00 Mu 
ı ı.: ( rı ) 1',30 1·um ,-ıldulın J07• 

1 r P ) JJ, 'S Karıp mektopl.uı 

l 00 Han raporu toplu talJ ıırorramı 

•• kı;an ı 

* A ı 

a rııa •rl .1,4:i Ç,;an han.a 

) •• 00 J.:onn$Ill& -~ ı;; Sarkı 
in •• es M • AJ'arı ve ha~rlu 

2 no Da • m z •' (Pi.) • ., o Pro. 
ram ,., lilpı , 

- FRJDOR 
G\ fldt,,l<lı 

JJi1?i4 

·~ 

l5r11<LAt r,ıo. rs 

SiRKEC'i 
H-4"fİOin c 4U. 16 

HADi KOY 
KA011(0Y P41.A5 . :J 

SABIRSIZLIKLA BEKLEDİGINIZ· 

OSMİA 
Dolma Kalemleri Piyasa)·a Arıcdilmi~tir. 

Toptan Satı5 Yeri: 

ABENİ KIRTASİYE EVi 
İstanbul : Yeni rostahane Cad. No. 49 

A. W. FABER Castell Mamulôtıdır 

BORSA Mevsimin erl<ese uzumu 
eşya satışı . 

12 ekim 1952 pazar günil saat 10 da TAKSll\I SIRASEL 
VİLER 54 No. Ju VARDAR Apt. nm 2 numaralı dairesinde 
tanınmış bir aileye ait olan eşyalar, AÇIK ARTTIRMA ile 
satılacaktır. 

Arı!11 Kaııcı 1 

ı ı:; c n 7110.SO TOl 

ı o Do ar :?SO ;;o 280 'JO 

100 Fraııı~ Fraarı 0.80 O SO 11 parçadan mürekkep zengin bir salamanje takımı. 
ı oo Liret u.so ".80 
100 fnl~r• franın 6,.o:ı 6,,03 

ıoo Florin 73.flS.4.0 1:1.68.,0 

İ z lll İ R ıoo Belcıh fraarı 6fl0 G.110 
ıoo Drahmi l ,871S 1.871 

3 parçalı Pompyc takımı. Mağun ağacı kortkruaze Kad
ranfcr bir Almıın piyanosu. En son 5istem bar ile beraber 
12 pliik alır otomatik Pıkap, 7 tambalı R.C.A. markalı bir 
radyo, bir Amerikan barı, bir il.torlu Amerikan yazıhanesi, 
bır Marketer yazıhane, bir kütüphane, Alman mamul!ltı yan 
lan vitrinli bir divan, bir çm deri koltuk ve ufak Fransız 
salon takımları, Çin, Japon vazoları ve divar aplikleri. bir
çok biblolar ve tabak takımı, ve kristal bakara su takımı, 
tuı ah gümüş tatlı lakı mı, kadehler, turalı eski hanedan. 
Iara ait safi gümüş lehenlc ibrik. 15 adet büyük ufak im· 
talı yağlıboya resimler, Zengin Fransız bronz, kristal avi
zeler. Zengin ~atak oda takımı, 7 parçadan mürekkep 1.4 
kapılı dolap, ı tualet, 2 komodin, 2 karyola ve ı hlarkis, 
en son sistem bir mağun bufc mağun masa aynasız \'e ay
nalı tek dolaplar, orta sigar& masaları, salon için bronz 
heykeller Kristo!l tepsiler, l\lısır resımli çay takımı, yal
dızlı saray nynalan, İsparta ve Horasan taban halısı, bir 
portmanto, bir havagaz fınııı ocaklı, kadüe boy perdeleri 
\'e apartımnnın ·tekmil tül perdeleri \·e istorlar, Fransızca 
romanlar, yeni halde bir bisiklet. kitap kolleksl~·onu 2 adet 
Frnnsıı çini soba, 9 odalı apnrtımanın eııyaları satılacaktır. 

U SS J. ıhı ve pro ram l5,00 Zt7• 100 (.'ıtoslonk kur. 6.SO 6 50 
bekler .l:'eC•JOr 1;; 30 Da s ve cu mu· 100 faY,O Kur. 6'.1:?.50 6'.ı::ı SO 
L .ı 'rı ) 16 00 Sarlnlar 16 ::o Su e· --------~~--
'trtr 16 4/i Orkeura eıtrlerl 11 oıt ESHAJ\I \'E TAHYiLAT 
J mu 17,4:; Orun hanlan ı ,oo ('e- 0 i, 7 FAiZI,f TAHVİLLER 

• ı 1 mar~ar (1'1) l ,ı:; 

" haber eri pro;ra 'ar Ye 

Yeni Neşriyat 

TIP YEXİLiKl.ERİ 
TP l'onı • rı m ;ıre knı•:re ba 

• an lk d aa ıı dolzun bU' ın nde· 
rt aUa e lmıaı r. 

Bu •arıda: J>ro! t:udo t ı\ isstn'd•n 
b r trrclirue, lt.rdarpa~a Numune Hu 
tahantıin t•lııma arından (Öıo!aı:ua 

dertvM o ları\ Prauk E d:h'olcard~· 

craf ır, ll n 'Clıeratı,., A'o"tJJ, YI· 
t ıı:o tfdu , A ovtuın ve daha 

l> o. m tTcnn >&ıılu nrdır. GO 117· 

fa ııaıı:re k '' 1;; ı: nııtur. 

VATAN 
!liüshw 15 Kuruştur 

Abonı ıeraıı.ı 'Ni•ltıtı•d• ll•<f~t• 

uıı uııt 

Oo a71' lı: 

Alb &JIU 
8utl) 

'·~ Ula V.00 t.tra 
12 00 • 2'.00 
22.60 • 0 .00 • 
'2 00 • u.co 

OiKKAf: 
Guı\a!Iı::u r llnde:l!an .. ralı ... ,._ 

tı!&r ac;redllalıa,, ıdllmMlıı. Wle 

oııı:ımu. ltıalardu m•'ıalt7•t a.. 
11..ı 9dllwta 

ABO~t:urnt"l 
DİKKATİNE 

Bını • Enanı.m J 2 l.00 
!j uı • }.nurum 2·7 :?~ 50 

l'Hl De l'J"OD 1 ~I 0 

19U Dem J'1'0U lT :: 115 
rrol JI I 23 .,o 

2315 
~ 8S 

zı ıa 

:ll _t ıo 

7. rut Dınkuı I ::ı2.ıs 

1052 Ziraat D. lI ll:l •,o 

% 6 PAiZLİ TAR\'İ~ 
ıuı Demlrrolu 110.go 

Kılktnına l 111.00 

J;:aJJ,;ıııma I ( lll.00 

J;:alkınma 1l I 11100 

19' ist knzı 1 111 00 

lııt 1stlkraıı 1I ıl ll.00 

lg'9 ts•lkraıı 110 00 

·~ 5 J<'AİZLİ 'TAHVİLLER 

Er;anl ~fl.SO 

İltra t' )!. ll da!u :!3 !S 

11.:ta 1 ıou D. roıu V 111.00 
ısısı TahY 1ı ıos.~; 

19:i2 Zıraat Daııkau 111 ıoı 70 

111;~ Z:rut B. l\' 101 :!S 

·~ 4.5 J.'Aİ7.Lİ TAll\'İWR -
11)"1 Tah~ı 103 :o 

R,\l\'K HİSSEi.ERİ 
Merkea Bank. 

1e Dankuı s. 

l •1>1 Kredi n. 
T. T caret n. 
Anlln etme to 
Sarı. Dt.ıruıenle:l 

Oı:nanb B. 

2~6.vO 

3) 70 

l:! 70 

510 

3300 
::6 60 

7200 

Obll.a TOD And 143 .,o 
'ö 60 hlue Aad.. E2.00 

PARiS RORı:ıASI Af,TIN FİATI 

9 odalı tam konforu havi apartımanın dairesi bo& ola· 
rak satılıktır. 

MAKSUD K .\ LE - Tel: 43i24. 
Du telefon numarasından izahat alabilir.sini1~ 

, >UKTOR -

1 
Raif Ferit Bir 

Verem ve DahlU Uastahk 
lan 1\lütehassm 

Muayenehane Bcsikta, 
rramvay Cad. Emniyet San 
dığı yanında No. 12, Tel: 
84395, Muayene 17.19.~ Ev 
Valı Konağı Cad. No. 33 
Başaran Ap. Kııt 1. fclcfoo: 
83684. 

-----· .. DOKTOR . . 
RIFAT iNSEL 

Mide ve Bağırsak hastalık 
lan, Basıının amellyatsıı 
tedavtsL 
Nişantaşı - Kameli Cı._ 
Sevin Apar&. No. t Tel: 

Ne İstersen.iz 
<What You Will} 
Komedi 2 Bölüm 
raua: W. Shatu· 
peare Cnlran: Or
han Dııriu !.lhn .. 

re lto:ran: • ıtııhllıı 
Ertufnı.I C'arıamll'f.• 

dan bııka htr ak• 
pm ıaat :?I da Cuma, ııau? ma• 

ı ııe ıaat lam 17 de Teldoa: 'O~'f6 

\ 'eni Ses Opereti 
Her akşam 21 de 
\'anızlar Ailesi 
Operet 3 Perde 

Çarsamba halka 
Cumartesi talebe 

ye tenzilatlı ve Pazar ~ünil 
Matineler 15 de 

Tel: 49369. 

fmtiya1 sahibi : Si~AN IWRLE 
Ntşri)·atı filltn idare eden 
\'an işleri llesul IOdüriJ 

Adru değiştirme• tsttnlldl 1 
ği takdirde 50 ıtoruşlok Po• 
ta pula cönderllmes) rica 

olnnar • 
(1) J.;ılo al o 

(1) Dolar 
o ooo J'r. 1 83U3. 

808 Fr. '~------1-

~IELİH \'ESER 

f\'ı\TAN\ Gazetecilik ' 'e Matba 
acılık T. A S. - lstanbuJ 
\'ATA~ MATBAASI 

~~--~----------~~~--~~~~~~~~~~~----~~--·~~-ıı.ıo.195z __...., 

Ol PiGMENT )OY LARI : !MPERİT 
Vernik, Vernikli bayı,. Yağlı bayı, Matbu 
mürekkebi, iç va dıf duvar boyası lmılı için 

(Distemper) Emülslyon •oyııırr 

ALU SOLGENİ 
VERNİK VE BOYALI VERNİK : 
iç ve dış İ$1eri için 
YAÖLI BOYALAR 

SENTETİK VERNİKLİ BOYALAR 

NİTROSELLÜLOZ VERNİKLER 

Otomobil Sanayii için. 
HUSUSi İNDÜSTRİEL VERNİKLER 

Pasa karfı hususi bir pigmınt 
MATBAA MÜREKKEPLERİ : 
Otts~t. litho, typo, usullerinde kull1nmık için 
TRİOSEİN VE TRİOSEllO 

Chemol1 
' CHEHOl!HPEi() 

MADENİ YAOllR vt KİMYEVİ MADDE 

MACAR TİCARET ŞİRKETİ 
BUDAPEST 62 B. P. 248 MACARİSTA• 

MOTOSiKLET SANAYllNIN ~~\ 
ı~ 

250 ÇC. 

350~ 
500cc. 

125-
150 co. 

ÇEKOSLOVAK 

MOTOSiKLETLERi 

'1-

iNSANi YORMIYAN YOLCULUK 

YAKITTA EKONOMi 

RAKiPSiZ FIAT 
IU ŞAHANE MOTOSIKLETLEllN 

ll$UCl VlSIFLAlllll 

fURKIYE MUllHASll ITHALATCISI 

l\ft;IDIET K.AV.AL.\ 
GAUTA • ISTAlllUL Tn • ...:ıo 

---
BESİKTAŞ - TAKSİM RİNG OJOBÜSlilll..-Dikıiiııııika0t iılııBugİlllünıiıılılSlilaa•t llİİ14•d•e llllllİvelliiYillları•nk•i P•aıct_,' 

SEFERLERİ Sabah Saat 1? dan itibaren 

i. E. T. T. Umum Müdürlüğünden · Açık Arttırma ile Büyük Satış 
12 ekim 1952 pazar gUnOndcn itibaren Beşiktaş _ Taksim ilk, Orta ve lise ve Bilhassa Yatılı Mektepler' 

otobilsleri Besiktastan baslnmak lııcre ring yapacaklardır. Bu Büyük Fırsat : 
otobüslerin yarı:.ı, Akaretler - !>laçka - Nlşanta~ı - Taksim 
yolu ile, diğer yarısı Dolmııbah~c - Gümüssuyu - Taksim _ fstanbulda Arnavutköyünde tramvay caddesinde en 
Ni~antaşı yolu ile ringi ta:-aamlayacaklardır. ki hususi Ilselerimlzdetı BOGAZİÇİ LİSESİ binasında "1

11 

Taksim - Yıldız otobüsleri b ringden ayrı olarak çalısacak- cut esyalar 11 ekim 1952 cumartesi saat 14 den ve 12 
lar \ 'c şimdiki !asıla He güzergih aynı kalacaktır. Sayın halka ur gilnU saat 10 dan itibaren \'e ekim ayının diğer 
ilan olunur. ( 16%22> martesi ve pazar günleri da aynı saatlerde açık arttır 

suretiyle satılacaktır. 
800 mevcuttu l·atılı ,.e gilndüzlü ilk, orta ve lise 01' 

lannı bilhassa ilgilendirecek okul malzemesi ile her ıor 
müessese ve ticarethaneleri ,.e aileleri alakadar edecek 
ıltll eşyalar vardır. 

Konserler 

Ankara Dnlet Konıer.-aıuarı m ılk 

kıımından İlhan l.:ı:nanbaı Amerlkada 

konserler nrmlıtır. Bu konserlerden 

rUh alınanlar, Amuıltanın Sal rad· 

r~unda ı& ekimde uat ıcı • 19,30 • · 
Tt!lnda :ra>1n!anara\;tır. Yarınlar ima 
dı ;a Hl, ı o, ~o. 2 '>, 31, •UI metrede 

dlr. 

Jstanbul Ko~servatuar 
Müdürlüğünden 

Konservatuar Tiyatro Böltimü 
ne 952--9~3 ders yılı için kabul 
edileceklerin son imtihanları 14 
ekim 1952 salı gilnll saat 14 de 
~·apılncağından. '> güne kadar 
isteklilerin müracaatları ilan o-
lunur. (15932) 

Mektepler için zengin fizik ,.e kimya Uboratuarları, 
bilye ders levaıımı çok miktarda tablolar koleksiyonl,ı 
tahnit edilmiş kuşlar, hayvanlar, levhalar, haritalar vc~l 
re... İki kişilik okul sıraları, okul dolapları, karyola!" 
yemekhane masaları, tabureler. Okullar, talebe yurtları 
müesseseler için gayet uygun mutbak takımları, büyUk t 
küçilk kazanlar, bakır sahanlar. tencereler. ı;efcrtasları, 
bak, bardak ve tererrilatları, çaydanlıklar, büyük sema' 
ler, bakır reçel ve yağ depoları. Maroken oda takımları. 
feler, sandalyeler, yazıhanele,r, camlı kütüphane ve ,.ıt 
ler, muşambalar, halılar, yaz, takımları, klasörler, duvar 
atlcri, elektrikli saatler, gece kontrol saatları. Türkçe, F'~~ 
sızca, İngilizce ,.e Almanca k~taplar. Jlıgatlar, ansiklopedı 
Kuyruklu ve düz Alman marka konser piyanoları. nat 
marka İngilh: para kasası. Teraziler. Basküller ... 400 lci~1 
komple sinema veya konferans ~alonu için açılır kapanır. t 
tuklar. Yangın söndllrme aletleri. Oparlörler, Reflektör 
amplifikatörler, bronz ve kristal avizeler. sayısız gJopl'1 
Son model ,.e yeni vaı:lyette yazı maklnaları. Döner bir 
yatro sahnesi. Her yarım saatte 100 kişinin çamaşır!• 
yıkayabilecek ebat ve teskilitt& komple çamaşır makinel• 
ütü makineleri, santrefüjler. 1000 kic;h·e Yemek hazırlar• 
lecek mazot ,.e kömürle işleyen ye~;k o~ağı ve tarifi g• 
kabil daha birçok eşyalar. 

Mektepler ile hu~usi müesseselere ve ailelere bu tırfl 
tan istifade etmeleri tavsiye olunur. 

Bina dahi kiralık \'e satılıktır. Fazla malumat 
isteyenler (Vitez Limited Şirketi Mobilya kısmı) na 
caat edebilirler. 'felefon: 49122. 

Elbiselik Kum~ş Sahşı 
lstanbul Defterdarlığından : ti. 
Muamele Vergi Dairesine olan verı;i borcundan dolaSl ( 

ıı;ill emnl kanunu hUkUmleri dairesinde haciz olunan 59 J 
dokuz} top elbiselik (muhtelif renk ve desende) kumaş l 
1952 pazartesi günü Belediye Mezat Dairesinde pesin par• 'I 
açık arttırma suretiyle satılacaktır. Bu kumaşlardan do1'ııl 
pu mezat dairesinde teıhir edilmektedir. JI 

Taliplerin, yazılı ınnde SJtıı: mahallinde hazır butuıı~11 
ilan olunur. ------ (~ 

Gaibe İhtar , 
As, eşya ıiyaaına sebebiyet \'erdiğinden hakkında cıcv•~ 

mekte olan sorueturmada müteaddit aramalara rağmen te~1 , 

de gösterdiği adreste bulunamayan Balıkesir İvrindi ilçe>-; 
lam Mahallesinden Mehmet oğlu 929 D. lu Mustafa '!'ekili~ 
Y. U. K. nun 212 maddesi gereğince gaip sayılmaktadır. d;. 
ğın en kt5a zamanda Çanakkalt> Müstahkem Mevki K. I~ 
'eya en yakın As. Mahkemeye müracaat etmesini veya 1.11e1, 
nin bildirilmesini As. Y. U. K. nun 215. maddesine göre. ;.ı 
olunur.. Adli ~I 

(3H9--l~ 


