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Başbakan Adnan Menderes dün, Haydarpaşa garında trenden indikten sonra \'apura binmek 
üzere rıhtıma gelirken 

İran, dış siyasetinde 
değişiklik yapacak 

D - / • ışış en Bakam Fatemi I . . . d' I ri ye · k ' ran m en ıyı ıp omatlarınt Batı memleketle· 
l ' AZAs.· rme «< omşu» ve Asya de / ti · · . . . . v e erme taym edeceğini söyledi. Bazı 

Ahmet Emin YALMAN lran hartcıyecı/erinin vazifelerine son verildi 
Ba~hakaıı !\d .ı.uacıalt4 l'rııı 

' nan l\tendere \e Tah 
Dı isleri Rakanı Pr .. ran, 12 - Dışişlerl Baka· 

Fuat Klipriilü, bugiin )olaof:ı~~r nıın Fatemi bugün yaptığı bir ha· 
~orlır. 1..ondraya gld ki - l?plantısında 1ranın dıs i· 
rada Kraliçe ı:Jlzabe~~ ta~~ O· Y~etınde deği !klik yapmak t3· 
dan ka.bul edilcN"kler, ingilt~~ ' ~Ö~~rund.a .olduğunu ve bundan 
naS'ekıll Wln ton Chun.b·n • en ıyı diplomatlarını Batı 
llarkll c \'ekili Anthony ıEd \e ı ~mlc etleri )"erine • om U• ve 
lle b.asba a \erecekler, br.rnbe~~ r.. ~~l:icvl~l:~rlne tAyin edeceği. 
<e dün) n ufuklarını gözden e l T nnı ır. 
~ceklerdir. ikı müttefik ~e~: lerd~~a~~ı~ b~lunan muhabir. 
ekctin:. dban din1arı karşı ın· .:Rus . . ırı ?ışısleri bakanına 

dakl gorü lerlni birbirleriyle a- Avru~a-:,ı A~Ja de~·Ieti mi yoksa 
~ arlamnlan \'C daha sık h. 1 pa . da\ !eti mı addedi,·orsu-
bi llğ" ı 1 ır - nuı'" dıve " r •ın n yııllarını ,.e imklinla- raf; k,.t sorunca Fatemi tCoğ 
rı~~·. aramaları mesrJesl, l.ondra \'ap a, ı ?b~na bakınD diye ce-
ınıılakatının tab"ıl d \ crmıstir i ınr.nuu ur D · • 

ngiltrre ile hlıim aram;zda lekei~ışl~ri bakanı muhtelif mem 
,Jd menfaat ur mı? Elbette silell e: e bulunan 1rıın tem. 
Yok ... Zıil goı Ü$h~r hüku'' - .• crıne .bu memleketlerin ba 
, 0 r ., m uru- sınını dab . . 
• mu. Belki. •• J."akat görü a • · i a ıyı takip etmeleri 
~ı~ıkl~r~ b~lun a bile, bunla:, ~i: :fk~r~alimat verildiğini \'e elçi
d )et olçu ve lcl~kkl fal'kların- larda ;n alınan ~ıı.ftalık rapor
! a~ ~eri ı;e.lebillr. Riz., imparn- k! tcI/~ b~ının Iran hakkında· 
or u yükünden Rü)fik Hritan- ' ri ır. e:ıne daha geniş yer 

)a:an e\'\el kurtulduk. Bunun fe- ~c ime ının emredildiğini de a-
ra lığı içindeyiz. l\leseli Yeme- mevamı ga: 5 Sil: 7 .le> fran Dışişltri Baltanı l'atrmi :nutuk söy1erken 
nr. torla hlilıim kalara~n: diye o D 
ra1a \ap d 1 ı> • k • 

Ur O USU asker göndPr em t 1 • p . . ::~~~!zıde\lr~e? çok uzağıL İn: o ra seı artısı 
>anmıv e ~onUI ho~luğuna da- _, .., 
, ille b; an dunya saltanatının biı· t 1 

Başbakan ve Dışişleri Bakanı 
bugün Londraya gidiyorlar 

Dün İstanbula gelen 'Adnan Menderes ve 
Fuat Köprülü tezah tiratla karşılandılar 

i11giliz gıızeıeleı•i 'fehiıııi %de • 
geııış ölciide 

.» 
yayın 

yajJıyoı·laı•. Sir David Kelly, sağlaııı biı• 111 iiııefik 

olaıı Tiirkiyeııiıı eıı kııvvetli ıarafı istikrarıdır, diyor 
Basbakan Adnan Menderes 

beraberinde Dışişleri Bakan~ 
Prol. Fuat Köprülü, \'O Londra· 
ya gidecek heyetin diğer aza· 
ları; olduğu halde dün sabahkf 
t>kspresle .ehrlınize ~elmisler· 
dir. 

İngiltere büyük elı;isl Sir 
Knox .Helm de Başbakanla bir· 
likte Istanbula gelmiştir. 

Ha}·darpasa gannda, şehrimiz 

1 
de bulun~n milletvekilleri, Vali 
çe Beledıyc baskımı Fahrettin 
Kerim Gökay, Generaller, emni-
yet mUdllrü, şehir meclisi üye· 
!eri ve çok kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından karşılanan 
Başbakan Adnan Menderes ve 
refakatinde bulunanlar; kendi· 
!erine karsı gösterilen fevkal1-
de tezahürata mukabele1erde bu-

<Devamı Sa: 5 Sü: 3 de) 
-o-. 

lngilfere'ye 

••• • 

lngiliz 
Gazetelerinin 
Dostluk yazılan 

J.ondnı, 12 - Yarın bura· 
ya gelmeleri beklenen Tür
kiye Başbakanı Adnan Menderes 
ile Dışlsleri Bakanı Fuad Köp. 
l'lllünlin bu riyaretleri milnase· 
betiyle Londra basınında sHür 
dünyanın kalcsiıı olarak belirti
lrn Tiirkiyeye ait yazılar intişar 
etmektedir. Bu yazılarda millet 
lrrarnsı meseleler karşısınd:ı em 
niyetli, sağlam ve istikrarlı bir 
) ol takip ettiğinden dolayı da 
Türkiye methedilmcktedir. 

~sunday Timcsıı gazetesi baş 
sayfasını, Türkiyedo İngiliı Bü· 
yük Elçisi olarak vazife görmüş 
olan Sir David Kelly'nin uzun 
bir yazısına ayırmıstır. Sir Da-

Gidecek olan 
Gazel etiler heyeti ' \•id Kelly bu yazısında, misafir· 

lcrin samimi hislerle karsılan
makta olduklarını kaydctmis. bu 
mm )•alnıı Atlantik Birliği dahi· 

lngnterc lıiikumetinin do\'ctli
si olarak bugün Londra~a hare
ket edecek olan Ba bakan Adnan 
?ılcndcrcsin başkanlığındaki Tilrk B~bakan Adnan l\lenileres, llal'darpasa'dan fstanbula 

npurda bir i~ılrnhat Anında 
gelirken lindcki t~rlkimcsaidco değil de, 

iki memleketin yakın ve sağlam menmı Sa: 5 Sil: 3 del 

"Zafer,,, lnönü tahrik 
yapmıştır, diyor 

«Ulus» da Yalçın ise şöyle yazıyor : Bahkesirde daha 
büyük bir facia karşısında kalmamışsak bunu inönü'nün 

yüksek dirayetine borçluyuz.» 

1 

müttefikler olmalarından dola.
~ ı ileri geldiğini de belirtmi:· 
tir. 

İngiltereyi Ankarada temsil et 
miş olan Büyilk Elçi bu yazı· 
sında ~unları da ilave ctmektc

<Deuını Sa: 5 Sü: 3 de) 

B.B.C. ııiıı 

Hıısıısi 

Yagıııı 
Başbakan Adnan l\lende-

mw" ıtııhlllrinıudın termemiş olan bir kimsenin şim terim» diye feryat ediyordu. re ile Dışlşlerl Bakanı Fuat 
Ankara, 12 - Cumhuriyet di bu derece ağır ithamlarla talı Halk Partısi Ba~kanı ise, aZu. Köpriilüniln İngiltereyi ziya. 

Halk Partisi umumi idare he. rikçilik yapması karsısında halk mm \'ar• diye bağırmaktadır. ret edecekleri dört giln içe. 
yetinin Balıkesir hadisesi müna. kütlesi heyecanını zapledememis Ne diyelim, dünün De\'let Reisi, risinde B.R.C. radl"osu husn-
sebetiylc neşretti~! beyanname, tir.n Basvekili, yalan, iftira ve isnat si olarak türkçe y-aymda bu-
siyasi mahfillerde dikkat ,.e ala- •Zafer• in meşhur iki yıldızı ~ilahı ile bir kabakçı Mustafa lunacak ve yayın, bu geceden ~=~i~t~!!iı>::~~:~~t~:!~ı:~~1~i1;~ op antısında bir h8dise 

ınarnı P ınden hrniiı kurtula
b" ş, l'enl dünya şartlarına tam 

ka ile okunmuş, bilhassa lisanın ise şu fikirdrdir: haliyle sokağa düştükten sonra itibaren 00.30 da 42.13 n 

8
. daki itidal memnunlukla kar~ı- «Kabakçı ~ıustafa .şeriat is· <Devamı Sa: s Sü: 8 de> 49.59 metre kısa dalga üıc-

ır ayarlama t . • 
tir. hlin . emın edememıs· 

ı r hatip B • h ·· · t• d h lanmıştır. -------------- rlnden yapılacaktır. 
I (( enı urnye ım en ma rum etmek isteyeni Balıkesir hfıdise.i dolayısile A Q 1 Başbakan ve Dısişlerl Ra-

İngiliz ~a .mes~lelerinde blıJm 
tnlz 1 gorfi5lenne 7.ld görlislr.rl
hakl:i 8 bile, bunlann lngiliı 
k yijksek menfaatJrrinr: av-
ırı olınadığ • 

bunlara ını, aksine olarak 
ta ıdığı rt;k ~ıygun bir mahh·et 
dür R"nı~ ddıa etmek mümkün
luğ~na u~u~ Rritanya, giinfil hos· 
rbctırrt a)anmıyan hülfin müna

dakı tak ni tasfiye ederse, sırtın
hür d" ım takım rnesullyrlleıi 
tına d~~;anın rnüsterek tc kilft
rlbetıe 1~tnıek Myolunu tutar a; 
bü~·u"k ban Yuk~elir, tarihteld 

,, \O ""h" 
bir &eklld nıu ~m rollerine yeni 
bir dh e sahıp tıkar. Yep,·enl 
l tılarıunyanın Ön(·üleri ve k~ru
tanda ~:asında Yer alır, anava· 
ıurette : ıyan İngillz.liği; f'c.nli 
kalmıyana ~~ma ına artık imkan 
kurtarır, r takım l ük1erden 

Coğııı(j \iti t' 
f' 1 )C ın \e diğer tÜrJü 

rak T~~: ~"?illerin ndlcest ola
birlertne ':1 10~lliz mllletlerl bir
l<ılam çbır zaman aUka 1z 
)a eld~~:~111~~ır. l'a sıkı dost ve
Norınaı ınll ıman olmuşlardır. 
harbinde e nasebct tanı; Kınm 
lan )'akı n yüksek ifadesini hu-
1'iirk mi~le~rstluk ''e lşbir1iğldir. 
Uzun mü ' hunun hitırutnı 
Kiliz Lib~dc: muharau etmiş, ln
Ru Ya 1 ra Partisinin Çarlık 
lerd~ ~.; e .l~lılrliği ettiği devir. 
,., g'u· ı f', lnıı:lltcre,·e olan ~evgl 

\enini j ·ıı · _ lutunun • ngı ı . Turk dost-
rtnı t k istikbaline ait Umitle

er etnıe• Son b' &C razı olmamıştır. 
dillrsc ır .. asırlık tarih tetkik e. 
memıeke~orütur ki Ru ya, iki 
rolünden h~rıısındaki kara kedi 
nıemı , RU\ tblr uma'1 nzgeç
\ıuwet ın -Gk Rr:ltanyanın bir 
!an iptlli U\'a:ı:en 1 slva etine O· 

{() ını '' lnııillı Liberal 
eunıı Sa: 5 Sü: ti J'\) 

·
bomba ile berhava ederim» deyince, Kumkapı Bucak ~~~~~~1:1::~.~~~\:e~~~~~:.\~~~ syanuı .., numara I ::n;:ı:d~~·a':;:.1 6:~atca~~;~ 

M mokrat Parti umumi idare he· savası 7 ncı• yılında tahmin edilmektedir. 
üdürü de «tOplantayı dag'"' ıtıyOrUm» dedi• l·cti üyesinden \'!'! eski Bakan. .::. • 11.B.C. radyosu aynca biri 

Dem k f !ardan Profesör Rıfkı Salim Bur 18.30 'e diğeri 21.00 de ol-

an tertiplenen sıyasl toplantı lık anla .• an a a ı.kçı h_a fazla. tenc!füs etmemeyi ter- ça - ugu a § ye ransız uvvet er1y e omumst ıetmm ' er kısa dalga u""ıerı"nden tu-rkre 
d o ·rat S!:i Partisi tarafın·j miş ve Yusuf Arsl d b 1 k b ~nkü yazısınd ö 1 F k I . I k .. . v· . h'ı·ı mak iiıerc 25 \"C 31 metre 

dUn saat 14 de K . ~masına ıtiraz etmiştır. cıh edcrım.• demektedir: ~ 
mıştır. umkapıda yapıl P~rtılıl.erden Mahmut Arslan Hatibin ağzından tbombao sö ıİnönCinün söıleri başka bir arasmdakj mÜcadefenin bir (tyıprafma» harbi muntazam nesriyat da yaP-

Toplantıyı tertip heyeti dına rmın~~;ı ~ot~ma işçi i ise şun. zii çıkar çıkmaz. Kumkapı bucak politika adamının a~ndan çık. halini aldı. 10 bin Fransız askeri taarruza gec .. ti ·-m-ak·t-ad_ı_r. ______ _ 
Mahmut Arslan a tıkta a arı so~ ~mış ır: . müdürü Zihni Ezgin bir bomba mış olsaydı cemiyet iı;ersinde 
Pırasiyle söz almı ç b 

1 
n sonra oı- ~.ıu_cadclrmız hürriyet mü. gibi yerinden fırlayarak: belki aynı aksülameli uyandır- Hanoi {Fransız Hindiı;inisi), l 

tiplerden Osman i u ~nan ha· cadelesıdır. Ben! _hürriyetimden - Toplantıyı menediyorum de m:ıması mümkündü. Fakat bu 1?. - Milyararca dolara malolan 
- Köylüye y:ı ~taean. mahrum etmek ıçın sopa ile, bı miş ''e ha\·a elektriklenmiştir. memleketle kanunları seneler. ve şimdiye kadar 600.000 ki5i· 

müsa\'at gözem~ ,0~ ~:d~mda çnkla ka_r ıma çıkacak olanı ben; Bu skada parti genel ba~kanı ce ayaklar altına alarak çiğne. lik zayiat verilen Asyanın 2 nu-
lar her fırsatta k;lla~ıl .:ızadn· dbomba 1.~e ;berha\·.a eder, sonra Orhan Arsal, toplantının dağıtı- miş, hakka ve adalete saygı · gös Deyamı Sa: 5 Sil: 5 de> 

ıs r, e· a bu hurrıyctsWık ha\'asını da <Deumı Sa: 5 Sü: z de) r-------- - .....:......:. ___ _.:::..::=:..:...::.:.:....:....:=..:....:.:.:..... 

Pinay, Aınerika ile Diiıı döı·t 111ae 
~ yapıldı 

, .. 
, . 

Profesyonel lig martarına ettin· dört . • 
bahce - Emni) eti 5/0 Ad 1 t isabada de\11m edıJmı ,.e Galatasaray - Bcykoru 2/0 Fener-
• • a e - slanbulsPo "il , . f - ' I ukanda:.ı resim dilntü G 1 t ru - • •' • - ce,·oglusporu 2/0 ycnmiilrrdir. 

1 a asany - Beykoz matmdan bir göriinüstür. CTaislIAtımız 4 de). 

' dost kalaca{fız .. dedi 
«Fransa At/antik Paktma ne kadar bağlı ise 
Alrikadaki Fransız birliği memleketleri· 

ne de o derece bağlıdtr» 
A11odatııı Prın 

l\letz <Fransa) 12 - Geçen 
harta bir •hatırlatma. hadisesi 
yüzünden Fransa ile Blrleslk A· 
mcrlka arasında cereyan eden 
olduk!:a üzllcli h6diseden sonra 

bugün Basbakan Pinay burada 
verdiği bir nutukta durumu ·dil· 
zeltmiş• ve Fraosanın ba~ımsız, 
büyük bir millet olarak kalmıya 

CDe\"amı Sa: 5 Sü: 4 del 

Fatih C.B.P .kongresi 
dön yapddı 

Parti İl İdare Kurulu Başkanı İlhami Sancar. 
galeyan tahrikçiliği metodu zava"1 ve ôci~ 

bir silôh olarak kalacakt1r, dedi 
C. H. P. Fatih ilçesinin yıl· Toplantı ba!!}ayıoca, ilçenin 

lık kongresi dün saat 10 da, bir ) ıllık faalıyet raporu okun
•Bul\·ar Saray. salonunda yapıl· mu~ \'e muhtelif hatipler söz a-
mı§tır. <De 'ima sa: 5 Sil: lde> 
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Su •.• . , Su 1. •• 
su bUtiln 

canıı

ların en baş· 
ta '•len ha· 
yat maddui· 
sidir. İnsan
lar, hayvanlar 
ve nebatlar 
•~lığa karşı 

doldurmayı ci· 
varda oturan 
hayır sahipleri 
üzerlerine al
mı şla rdır. Küp 
lerin üzerleri 
ve etrafı duvar 
veya çitlerle 
çevrili \·e ör· 
tülildür. ni.sbt bir mu. 

kavemet y,ös
terdJkleri ve 
oldukça uzun 
sayıla· 

\..._ _______ YAZAN:-------·- Anadoluda se 
ya.hat eski za
manlarda bir 
hayli vakit alır 

Prof. Dr. K. Öıner Çağlar 
bilecek bir müddet gıdasızlığa 
tahammül edebildıkleri halde 
susuzluğa ancak belli ve olduk· 
ça kı.::a bir zaman dayanabilir
ler. Çünkü vücut yapılarının 
büyük bir kısmı sudan ibaret· 
tir ve hayati bi!Gmum faaliyet· 
ler !U sayesinde düzenlenir. 

Ayni zamanda bir gıda olan 
ıu , bünyede üzerine dü~en hiz.. 
meti ıördükten .sonra türlil 
yollardan. canlılarda ter, te
bahhürat ve böbreklerden sil· 
ıülerek, nebatlarda yaprakla· 
rından buharlaşarak çıkar gi
der. Gövdeden ayrılan her zer
re ıu, hemen telm edilme~ 
llnmdır. su~amak, bu esnada 
ıuyun eksikliğini ifade eden 
duygudan başka bir ıey 1eğıı· 
dir. Susuzluğun .sonu çok ıstı
raplı bir ölümdür. 

Canlı varlıklar su ihtiyacını 
dUnyamııın dörtte üçünü kap· 
lıyan, yani tabiatin mebzul hi" 
şekilde her tarafa sundu ~u su. 
!arla kar;ılarlar. Bazı milletler 
ıa.rap içerek, baıkaları b'ra kul 
lanarak sue;nılukl:ırını ;:;iders~
ler bile neticede bunların hep
ı i sudan başka bir ıey deği!dır. 
Basta Türk milleti ~eımek Uze 
re iki milyara yıkın insın !'U
ıuzluklarını doğruda:ı doğru· 
ya kaynaklardan çıkan, kuyu
lardan elde edilen re derrler
den akan sularla temin eder
ler. Eski devirlerde temiz, h" 
talıksız bir su bulabilmek mü
h im bir mesele idi. Bu;ün icat 
edilen Ukim cihazlariıo t.itün 
ıuları ıara.rsız hale getirmek 
mümkündür. 

* 5u ihtiyacı arzın mıntakrıla· 

rına. göre çok deği~ir. Ce
nuplular. ~imalde oturanlarrlln 
daha çok su isterler. Y:ızın, 

diler me\·simlerden fazla .SLl 

lcilir. 

dan buralarda su tedarik et- dı. Simdi otomobillerle birkaç 
mek bır hayli zordur. Türki· saatte gidilen mesafeleri kate· 
yenin güney doğu mıntak:ala- debilmek için e!"kiden günler 
rında öyle yerler vardır ki bu· harcamak. mevsimine ve yeri
ralarda toprak yüzünde akan ne göre birçok defalar mola1~r 
suların miktarı pek mahdut- vermek gerekirdi. Gündüz mo
tur. laları ve gece konaklamaları 

Suyun mühim bir ihtiyaç itin mutlaka teşme~i. kuyusu 
maddesi olması dolayı.sile bu· veya sarnıcı olan noktalar se· 
nun az bulunduğu yerlerde ko- çilirdi. Çeşmelere \e kuyula
layca tedarik edilebileceği te- ra, arazinin verdi~i imkAnlara 
sisler ,·Ucuda getirmek,., bun. göre iki Uç saatte (10 - 15 ki
ları herkesin istifadesine arıet lometre) de bir rastlanır. Sar· 
mek bUtiln dlinyada en hayırlı nit mesafeleri daha açıktır ve 
işlerden biri sayılır. '.\lemleke- aralarında en aı bir konak a-
limizde sevap kazanmak istiyen ra lık bulunur. 
iyiliksever insanlar bu saikle ~temleketi gezmiyenler bu 
birçok çeşmeler yapmışlar, ku- eski su teciıı;lerinin buetin ar 
yular açmışlar ve &arnıçlar in- tık vazife görmediğini sanabi 
Ja etmişlerdir. Anadolunun bil- lirler. Buna ce\•aben vaktile 
tün eski kervan yollarında bun teşmeleri yapan ve kuyuları 
lara rastlanır. Suyu teşme ha- açan in~anlara bugiin de duada 
linde akıtmak imkanı olan yer devam edildiğini 5Öyliyeceğim. 
!erde erbabı himmet güzel çeş· Elkiden bunlardan yalnıı in· 
meler yapmışlardır. Çeşme ya- sanlar ve hayvanlar istifade e· 
pılması mümkün olmıyan nok- diyordu. Şimdi otomobil, oto-
talarda kuyular açılmıstır. Bu büs ve kamyon gibi motörlü 
kuyuların derinliği arazinin hu vasıtalar da katılmı ştır. Sıcaıt 
&usiyeline göre baıan 30-40 met- yaz günlerinde kaynıyan motö 
re ve hatt.i daha fazlay ı bulur. rü soğutmak için bir çe,menin 
Gayet tipik olan kervan kuyu- ve bir kuyunun serin suları, 
larından su, çok yerde uzun benzin tankından daha :ız e-
bir sırığa bağlanan ağırca bir hemmiyet!;iz değildir. Ne yazık 
taı sayesinde kolaylıkla çıka· ki bu eski hayrata yenileni na· 
rılır. Kovayı iple kuyuya salıp dır olarak illve edilmekte, bil~ 
doldurduktan sonra sırığın mu- his eski çeşmeler kuruyup, vak 
kabil tarafındaki tasın ağırlığı tile büylik bimmetlerle kazıian 
su dolu kovayı kendiliğınden kuyular toprak çöküntülerilo 
dışarıya çıkarır. do!maktadır. 

Bir kaynaktan faydalanarak * 
çeşme kurmak ve kuyu açmak Kızgın gUneıler altında bağrı 
imkanı olmıyan yerlerde de yanan insanların ve hay-
yağmur sularını toplamak üze· van "ürülerinin su ... Su! .. . fer-
re büyi.ık sarnıçlar vücuda ge- yatlarını önlemek için yeni su 
tirilmiştir. Güney Anadoluda kaynaklarına hem devlet eli u· 
sayısı pek mebzul olan bu sar- zanmalı ,., hem zengin vatan· 
nıtlar ya~ış sularının kolaylık- daşlarla köy m!ne\'l varlıkla!'ı 

la toplanabileceği münhat yer- aUka gö•termelidir. 
!erde yapılmışlardır. Kışın do· Hayat gelip geçer. Olursa e· 
lan bir sarnıç bütiln yaz ora- serlerimizle bir mazi yaratır, 
dan aelip geçenlerin susuzlu- bununla istikbale maloluruz. 
ğunu gidermiye hizmet eder. Dünya durdukça hayırla anıl-

İthal müsaadeleri 
verilmeğe başlanıyor 

Geçen hafta Ankaraya gider. Ticaret Oda~ı heyetinin ba§· 
kanı bulunan ve htlen Ticaret Odası l\leclis Reisi Sait İbra
him Esi, dün sabah Ankara1aıı şPhrimize dönmüştür. 

Ankaradaki temaslardan çok memnun ,.e tok ümitli olduğu
ğunu ifade eden Sait İbrahim Esi: kendi~iyle görüsen bir ar
kadaşımıza bu mevzuda şu:ıları söyltmiştir. 

o::- HükClmelin, ticaret §lenıini şüphe ve korkuya dil$Ure. 
cek hiç bir kararı bulunmayP=ı. bizi tabiatiyle memnun etti. 
HUkOmet, ev\·elce 19 bankaya Yermiş olduju tescil hakkının ba 
zı mahzurlar ve şüpheyi calip neticeler doğurması karşısında, 
tescil muamelelerinin bir müddet için vekAlet kanalından geçi
rilme~ini uygun bulu~·or ki; bu bakımdan hükiimete hak ver· 
mek mecburiyetindeyiz. 

Vekfılet, liberasyon listesinde hiç bir değişiklik yapılmama
sında o kadar ısrar ediyor ve bernelmilel mevzuata o derece 
riayet ediyor ki; heyetimizin bazı ithal malları Uzerinde tah· 
dide i!İdilmesi tekliflerini bile reddetmi~ bulunmaktadırlar. 

Bilhassa şu noktayı belirtmek isterim: Bakan ve Dış Ticaret 
Dairesi Reisi: piyasada spekti1As ·ona mUsait kahve Jibi, kalay ei
bi ithal mallarının ithal müsaadelrrini tercihen öne almak &U· 
retiyle: karaborsaya m~ni olmak fikrinde ve kararındadırlar. 
Bize de temin edilili~i S(ibi. bu kabil malların ithal müsaad~ 
lerini Vl'rmekte acele edilecektir.• 

Sait İbrahim Esi, bugün ı:.aat 16 da. basın mensuplarına; 
Ankaradaki temaslarının neticee;ı hakkında geniş malQmat vere
cektir. 

Güneydoğu 

Akdeniz hattında 
Karışıklık 
Son defa, Güneydoğu Ak· 

deniz seferinden limanımıza dö· 
nerken kazan boruları patlayarı 
\'e bu yüzden 24 saat rötar y:ı
pan İskenderun vapurunun ;ye
rine. Trabzon vapurunun tahsıs 
edildigi bilinmekteydi. 
İskenderun vapuru yerine 

Güneydo~u Akdeniz seferine çı
kan Trabzon vapuruna, Denizvol 
tarı İdaresi aldılıı anı bir karar
la seferden dönmesi emrini ver 
miş bulunmaktadır. 

Karara sebep, 1ılarsilyada sa
tılan lüks biletlere Trabzonda 
yer bulunmamasıdır. 

Bu hatta, Bc)Tuttan limanımı. 
za dônmrk üzere bulunan Sam
~un vapuru verılmiş ve seferini 
tamamlamadan yeni bir sefere çı 
karılmıştır. 

Trabıon vapuru bugUn limanı
mızda olacaktır. 

Yonca tohumu temizleme 

makineleri getirildi 

Ş,arıyer cinayetini 
Orten esrar 
Aydınlatılamıyor 
Sarıyerde S~vim Başay ismin 

deki genç kızın öldürülmesiyle 
neticelenen cinayetin tahkikatı
na ehemmiyetle devam edilmek 
tedir. 

Sevimi öldürdüğUnU iddia •· 
den gönüllU katil Vahap Karı· 
bina müşahede altına alınmıs
tır 

Bu cinayetin faili olarak t':'v· 
kil edıldi~i halde 3 tincil Al.r 
Ceza l\tahkemesi tarafından tan. 
liye edilen Sabri Çehreye Em. 
niyet l\Itidilrltl~ünde dayak ah· 
lıp ~tılmadıı;:ına dair savcılıkça 

tahkikat yarnlacaktır • 
Bazı gazetelerde. Fatihte b!l

lunan bir cüıdanın cinayetle 11-
"gİ~i olduJtu husu~unda ne$Tiyat 
yapılmışsa da. allkalı emnil•et 
makamları bunun do.Q;ru olmadı
ğını beyan Ptmi~lerdir. 

Yurdumuz, su ihtiyacı çok 
duyulan Y•rlerden biridir. ln
ıınlarım ız \·e hayvanlarımız 
bahar \'e yaz aylarındf yani >e· 
nenin oldukça uzun atiren bır 
d•vresinde bol su içmek zaru· 
retini du maktadırlar. 

Eski deYirlerde sarnıclar her mak itin derlelerimiıin çizdik
yıl temizlenir ve mevsim &u- Ieri bu türlU yollarda yUrtime-
lanntn onöan ıonra do1mt!ına ti, güzel z:elenekleriırtizl yaşat· Şarkikaraagaç 12 (A.A.) -Ta-
müsaade edılirmlş. Ben son maiı~z. rım Bakanlıgı tarafından Alman-

Cinayetin işlenditi ~ndenbe
ri bir ayı mütecaviz bir za. 
manın gecmiş olm:-ısına rağmen 
Sarıyer hAdisesi hAIA. esrarını 

muhafaza etmektedir. 

Dün donizden iki 

iyi ve bol mahsul al:ıbllmek 
!cin Türkiyede ekinleri de sula 
mak mecburiyeti vardır. Ana
dolu topraklarını tska için bin
lerce senelerdenberi nice su
lama şebekeleri vücuda geti· 
rilmiıtır ,.e getirilmektedir. 

Yurdumuzun bazı bölgeler! 
ıueti kadar yağışlı olmadığın-

zamanlarda sarnıç llllarını Is· yadan getirtilen ı·onca temizleme 
tisnasız çok pis ve kurtlanmış j ,- --------- makinelerinden bir tanesi ilce-
buldum. f ' mize ,·eritmiştir. ltlakinenin uz-* manlar tarahndan hususi bir ter

GECMl$TE . 
- BUGÜN "' 

Bazı yol boylarında ayrıca 

bir de sebil küplerine rast 
!anır. Toprağa ııömülil olan se
bil küplerinin içinde gilniln 
her saatinde daima temiz ve 
serin su bulunur. Bu küpleri 

·=· Gautesinln 
8UJlık lknmlJtSI 
FORD 52'yl 
D0MTaOa .. ıç•ltı •Ulft 
O'IUTUCUL•t~• MlllYI 

f.fp,lf .. 1$Ttl 

EKSPRES - 1 ALiNiZ .. 

Transllvanya• 
da bir mağldbl· 

yetimiz 
473 ),1 •vvel bugün, I3 E

kinı 1479 da TransUvanyada 
haçlılar ordusuna mağlilp 
olmuştuk. Bbl bu mağ!Obl
yete kumandanlar ara!;ında· 
ki lhtillnar ıürilkI•mlştl. 
Macarlar ve müttellklerl 
Türk ••lrlerlnl kılınçtan ge
ffnnfşler ve muharebe m,y. 
danlannda can vrren 1ehlt
lerlmlr:Jn ceıııetlrrl U1f"rlne 
içki sofrala.n kurarak Alrm
l•r tertip etmlılerdl. • Fakat 
bu clnayf'tler cezasız kalma
mı$hr. Bundan bir vıl sonra 
Türk akıncılan Orİa A vru. 
panın altını üstüne getirmiş· 
!erdir. 

TÜLBENTÇİ 

tiple montajı }'apıldıktan sonra 
ilk tecrübesi de müshet netice 
Yermiştir. SiRtcli ilçemizde bulu
nan .bu makTnenin birincisi 1936 
yılında Kayseri şehrine getiril
mi~ \'e iyi neticeler alınmıştı. Bu 
defa ilçemize getirilmiş olan ma
kine en son yeniliklere göre ya
pılmıştır. Günde 5 ton yonca to
humu temizliyecek kudrette olan 
bu makinenin, bölgemizin tirat 
kalkınmasında mühim bir u:ısur 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Brükselde 5 Ekim 1952 ta· 
rihinde vefat eden 

REMZi AVUNDUK'un 

cenazesi 14 Ekim 1952 Salı 
gilnU sabahı htanbula ge
tirtilerek aynı gün öyle vak 
ti Teşvikiye Camiinde kı
lınacak cenaze namazını 

müteakıp Feriköydeki aile 
kabristanına defnolunacak· 
tır. 

50 BiN LIRALIK 
LISTESiNIN BiR 

EŞYA 

KISMI 
5 Bisiklet 

ceset çıkarıldı 
On gün kadar evvel Saraybur 

nu önlerinde bir kayığın batma
!111 neticeşinde dPnize düşerek 
kurtarılamayan "Yu!;uf Tutanerin 
cesedi dün Sarayburnu sahilinde 
bulunmuştur. 

Bundan baska yine dUn sabah 
Fındıklı sahilinde 20-25 yaşla· 
rında bir erkek cesedi çıkarıl
mıştır. 

Birkaç gün önce Galata rıhtı· 
mından kendini denize atan &ah 
sa ait oldulu zannedilen ceset 
morga kaldırılarak tahkikata bas 
lanmıştır. 

Serbest piyasa döviz 

fiyatları 

Son etinlerde serbest piyasa 
döviz fiyatlarında y•nl yUkselme 
ter kaydedilmiştir. 

Resmi kur dışında dolar fiyat 
!arı 442.5 kuru~a; ve bilhassa Av 
rupa ile yapılan takaslar da 5 
lira •a çıkmış bulunmaktadır. 

Bu yükseliş altın fiyatlarında 
da mevcuttur. 

KU!çe altın 573 den 575 e; Re 
ıat altın 4460 kuruşa çıkmıştır 
Beşıbiryerde fiyatlarında da 4 
ile ~ lira arasında tahaV\-Ul e
dttn yilkselmtl"CT vardır. 

vAzlv•T; 1 HAVA~ 
Yeıilköy '1•leoroloji 1staa 

yonunun tahminlerine göre 
bugün sehrimi.ı ' 'e civarında 
ha\·a tok bulutlu ,.e mevzii 
olarak yağıılı getecek; rüz. 
g.irlar güney . batıdan kuv· 
vetll e~ecek; ha,·a &ıcakhlt 

biraz daha ııalacaktır. 
Dün Şfll'hrlmizde hava umu· 

miyetle bulutlu geçmiş, rilz
gı\rlar güney - batıdan orta 
kuvvette egm!otlr. 

Gilnıin sıcaklığı azami 24.1 
asgert 14.4. santigrat olarak 
kaydedllmiıtir. 

KUÇUK HABERLER 

Demokratların 
• 

«lnönü' ne cevap» 
Toplantısı 
Dün saat 14 de Lllelid•kI Çi

çek Palas salonunda, Demokrat 
P&rtl S•hzadebaıı Ocatı bir ı,Sl· 
yası toplantı yaparak, Inönünün 
son seyahatinde sOyledil:i nutuk
lara cevaplar verHmiş ve bu ara. 
da Halk Partisine ve onun lide
rine çok şiddetli hilcumlarda bu· 
lunulmuştur. 

Toplantıda, lstanbul Milletve. 
killerinden Cıhat Baban. Umran 
Nazif Yiğiter, Salamon Adata, 
Hadi Hüsmen. Sani ı·aver, İh· 
san Altınel, Ahmet Topçu; Sehir 
:P.Ieclisi ~zalarından Enver Kaya, 

BEKTAŞiLİK T.\HKIKATI İsmaıl Atalay, Ferdi Öner \'e İh 
NETiCELENİYOR san Yurdoğlu hazır bulunmuş.ar 

ve birer konusma yapmıslardır. 
Geçen hafta MerdıvenköyUnde Cihat Baban, konuşmasında: 

yakala'nan bektaşilere ait tahki- •De\.Ti sabık yaratmıyacaıız• ah 
kata devam edilmektedir. dine D. P. nin sadık kaldığını ve 

Umumt olarak memleketimiz· kalacağını belirterek sözü İnör:i\ 
deki bektaşilerin saı-ılarının pek nün son seyahatine getirmiş 
fozla olduğu tahmin edilmekte. ve: ılktısadI gelişmeler kayde. 
dir · dilen, herkeı:.in işi gücü ile rn~ş-

Yakalanan boktaıilerin muha- gul olduğu hir devrede: hiç mil 
kemesine bu hafta başlanııc~k· nasebeti yokken, sanki bir Sı!
tır tim kampany.-sında imişiz gıbi 
KARDEŞl'lll BIÇAKLA vatandaşları siyası entrikalar ve 
YARALADI mesnetsiz iddialarla meşgul et· 
Kadıköy Yelde~irmenindekl gc menin• yersiz olduğunu &öyle· 

cekondularda oturan Hızır Gö- mistir. 
zen ismindeki &,ahıs, ailevi bir, lfi.lteakıbE"n bir konuşma ya
ıneseleden araları açık bulunan pan Hadi Hüsn1en: ımuhalefetin 
kardeşi Dursun Gözeni bıçakla hükOml!te ait her müsbet icra
muhtelıl yerlerinden yaralamıs· atın baltalanmasına m.itu[ hare
tır. ketlerini aslıl tE'nkit vasfında bul 

Yaralı Nümune Hastahanesine muyoruz~ demiş ve ~lilletvl!kil· 
kaldırılmış ve suçlu yakalanmış. lerini takiben söz alan ocaklı ha 
tır. tipler, gerek İnönünün şahsına; 

Köylüye tohumluk 

buğday da§ıtılıyor 

Polatlı, 12 (A.A.) - Teknik 
11asıtalarla modern bir ziraat bol~ 
aesi haline gelen ilcemiıde bu 
yıl ekime sür'atle devam edil
mektedir. Devlet üretim çiftlHUn 
ce hazırlanan ve 28 kuruş gibi 
düşük bir fıyatla köylüye dağıtı. 
lan tohumluk bugday, çiftçınin 

ekim işini kolaylaştırmaktı ve e
kimi teşvik etmektedir. Ayr1c3 
ilçemiz bu sene Eskişehir btıls:ı-c
sine de külliyetli miktarda to
humluk vermiştir. 

Eski muhariplerimizden 

mürekkep bir heyet 

Yunanistan'a gidiyor 
Yunan ecki . luharipler Birli· 

ğınin 12 Ekim 1952 tarihınde 
Dedeağaçta aktedeceklerı beşin· 
ci Eski l\fuharipler Kongresine 
Yugoslav e!iiki muharipleri ile 
bırlikle Türkiye Eski Muhari?· 
ler Birliği de davet olunmuş
tur. 

Bu davetle beraber Türkiye 
eşki :!\!uharipler Birliğinden. Yu 
nanistana gelirken bir miktar 
Tilrk toprağının gPtirilmesi de 
rica olunmuştur. Bu suretle 
Türk ~ Yunan - Yugoslav toprak 
tarını birleştirilmek ıuretile l\ç 
devlet dostluğu semboli1e edl· 
lecektir. 
Dedeağaçtaki kongreye Türki 

ye Eski Muharipler Birliği baş· 
kan yardımcısı emekli General 
Burhan Ozkök başkanlığında Ge· 
neral Hüsnü Odabaşı ve deniz 
albayı Rem1i Çağltdan müteşek 
kil he)·et iştirAk edecektir. 

UÇ GON KALDI 
ACELE EDiNiZ. 
28 Ekim ko;idesinde GARAN. 

Ti APARTIMANININ en güzel 
dair.,i sizin olabilir. 15 Ekım 

1 

Çarşamba akşamına kadar 100 
lira yatırmanız klfidır. Acele e-
diniz. ' -

ve gerekse C. H. P. ye şiddetli 
hücum \'e isnatlarda bulunmuş
lardır. 

Toplantı bu hava içerisinde ve 
Kumkapı Bucağından Ahmet A
teşin çok a~ır bir konuşmasiyle 
se.at 17 de sona ermiştir. 

Rami D.P. bucağı kongresi 
D.P. Rami bucağı kongresi 

dün saat 10 da yapılmıştır. İda· 
re heyetine Şükril Sayşın, İbra. 
hlm Adak, Süleyman Çölieçen. 
l\luhittin Kırbaç, İbrahim Gül("r, 
İsmail Dalo~lu Besim Kovaıoğ. 
lu sc(ilmişlerdir. 

Defterdar D.P. oca~ı kongresi 
Diln saat 2~ de Defterdar D.P. 

ocağı kor,.,-i yanılmış, İdare 
heyetine Adem Ercebe, Hasan 
ÜnlU Hadi Kaptanoğlu, Ahmet 
Cörü. Suphi Pekkanat seçilmiş. 
terdir. 

Uludağın milli park 

olması isteniyor 
Bursa 12 - Uludağı Sevenler 

Cemi)·eti, Uludağın milli park 
htılinP konulması icin teşebbil~ 
gecmiştir. Bu hususta orman 
mevzuunda '."al.\hiyet ı:ıahibi olan 
!ara da mUr.caat edilmiş ve U· 
luda~ın milli bir }"lark olar;..1ı: 
kabulü için mufa~s:ıl bir rap":r 
hazırl.ı:ı:nmasına ba,ıanmıştır. Ce. 
miyet. bir mektupla Bern elçi
lilimlzP müracaat ederek 1sviç
redeki da~ evleri hakkında ma· 
lClmat veren brosür ve maketler 
istemlştir. 

,~-TA~VİM-) 

13 EKiM 1952 1 
PAZARTESİ 

AY 10-GÜN 31-HIZIR 161 
Rli'Iİ 1368 - EYL"ÜL 30 
HICRl 1371 - Muharrem 23 

Vasati t:ıanl 

SABAH 06.07 12.33 
ÖGLE 12.00 06.26 
IKl'llDİ 15.07 09.33 
AKSA:II 17.33 12.00 
YATSI 1903 01.30 
iMSAK 04.31 10.57 

Gıu•!•••UU o•'hu:ı:'"''" ııı:ıtı e• ,. .. 
rfıtıl.. blllll#tft, b4111-rı1' .... 
•dil"'''· 

m:Ji•ıfi'·'' 
Hem çok ayıp ! ... 
Akşam refikimiz cDikkat. 

fer:t sütununda •Biraz .., 
>'P kaçacak da ... • başJığıııl 
taşıyın yazıda l ugoslal')'I' 
nın pek meıhur ressam f 8 

karikatUristlerinden üçünüJ1 
I\lüslüman olduk.lan, bwıla· 
rın eserlerini istanbulda ser· 
gilemelı istedikleri, ıimdili~ 
l.' ugoslav Basın ataşesinid 
bir çok Yugoslav ressamla .. 
rının eserleri araınnda bıl 
üç sanatklrın tablo ve Jıarl· 
katürlerinl teıhlr lçln bit 
salon aramakta olduğu haber 
,·eritmektedir. 

Refikimizin yazısı f(jyle bl· 
tiyor: 

•Kendisine alelusul, Fran· 
sıı konsolosluğundaki salon 
tavsiye ediliyor.• Türk res· 
samları bile orada resim tet 
hir ederler, deniliyor. 

•İstanbul şehrinde, "\~ugos· 
lav res!'amlarının Türk bal· 
kına Fransız salonunda esef 
teşhir etmeleri biraz a:rıP 
kaçacak gibi ... Çaresini bul· 
mağı kimden rica etsek?D 

cBlraı ayıp kaçacak gibi .. • 
değil1 çok ayıp kaçacak!. .. 

İstanbul gibi bir şehir içi• 
Güzel Sanatl:1r men~upJırJ· 
nın yarattıkJan muhtelif & 

serlf'r-1 teshir edecek bir 11• 
lonumu7. olm:1~:1şı gerçekte11 
hem büyUk, hem de bazlJS 
bir okslkllkt!r. 

Tak•lmdekl CUmhurh•t 
ged yerinin Prost tarafındı11 
yapılan ilk proje~inl bir ,·e· 
sile Jlf' görmü~tüm. B'l pro-
Je:re göre, Şehir mütehassılöl 
orasının bir gezi yeri otrn•· 
sını aklından gecirmemiş o· 
larak ki, tki tarafına medr· 
ni bir ıehir Jcln ~erekli bl· 
zı binalar yerle§tirmlş. Btl 
binalardan biri, Gilzel sanat· 
Jara ayrılmıı bir te§hir s•• 
lonudur. Sonradan bu !'roJe 
değişerek orası gezi yeri y•• 
pılmış. 

Bu drllşlkHğe bir f•Y dl· 
yecek değilim. Fakat gtıl 
yerinin yapılışı üzerinden tO 
az on beş sene gPÇmiştir si" 
nırım. Bu on be5 sene Jtindt 
bu şehre1 Prost'un dü$ündü· 
tü l'e lüzumlu gördüğü bô)'• 

le bir salon niçin sağlanın•· 
mışhr? 

Bu ıs için opera binası gt .. 
bl, Spor ve Sergi sara:rı gibi 
şatafatlı ve,·a milyonlara bl' 

kan bir bina istemiyoruz. it· 
tanbulun uy~un bir yerinde 
nihayet )"Üz bin liraya çık•· 
cak, hatU tek kıttan ve dörl 
duvardan ibaret bir ıalo11 
Güzel Sanatlar mensupJar'I' 
nın ,.e sanat ıeverlerln ~il· 
zünü güldürmeğe klfl g•I .. 
cektlr. 

Fransız kon1;olo~lufo, Gtl· 
zel Sanıtlar .rbabına gtr
çektrn teşekküre d•!•r bir 
ml<~flrppn·erlik göstermtk· 
tedlr: fakat bu misafirptf· 
rerliğl uıayohlldltlne •uii•tl• 
Pıal f'iltr elbl il:tl'ranmal• 
da hakkımız yoktur. 

Sadun G. SAVCI 
ON KELilllEYLE 

Churchill: cRusya bof h•· 
yaller peşindedir• demiJ. 

Dotru; fakat kime anlotıt· 
sın!. .• 

TATLJSEll1 

Köylü Partisinin Yalolfd 

4ubesi açıldı ,, 
Yalova 12 (Hususi) - Buf' -ı 

Türkiye Köylü Partisinin ·~{alO't
ilçe merkezi kurulmuştur. BU S"l' 

heple parti Genel ~ekreteri 1'J , 
sin Demiray ve diğer partili!~ 
merasimle binayı açmışlardır. ~ 
nliray, bizde siyası mücadeleıer<tf 
1908 den başl•dıgını söyleınıı 
bunun tarihçesini anlatmıştıı'· 

yetimi ifade etmesini bileın•· 
dim. 

- Evet, doğrusu bu. mertı• 
nuniyetin garip bir ıfadesidit'· 
Bir çocuk bile hal ve tavrınıı· 

daki istihzayı se1ebilirdi. 

1 Buz dolabı 
1 Motosiklet 
2 Hoover tamasır makinesi 
2 Hoover elektrik ıüpürgesi 
1 Seger elektrik ıiipürgesi 
1 Hoover cil.l makinesi 

2 Kadın kuma$ı 
2 Erkek kumaşı 

10 Sürpriz gömleği 
2 Kadın çanta ı 

2 Erkek portföyü 
1 Kadın pardesüsil 
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- Ben, ben mi müstehzi i .. 
dim" Aman Yarabbi ... Ne ra· 
payım, halimi bir türlü antat3" 
madıktan sonra ne söylcseı11 
nafile ..• 

Ray, gözlerindetı akan yaşt~· 
rı zaptedemiyordu. Bu haHıı:t1 
\Valter'i ne kadar kızdırdığıf1 1 

bilmekle beraber, yine de ke11' 
disini tutamıyordu. A~lamaJ1'1~· 
ita gayret ettikçe gözünd•n d•· 
ha çok yaş bo~anıyordu. 

ı l\Iinerva dik ls makinesi 
1 20.000 liralık kaza slgor

ta~ı 

1 ütu masası ütilsU ile be· 
raber 

5 Radro (muhtelif marka) 
7 Kadın ve erkek saati 

1 Çocuk karyolası 

220 Kutu orijinal konserve 
12 Dü?ine diş macunu 
3 Kuıu ruj 
3 Kutu krem 

20 Kutu Baklava 

ÇARŞANBA AKŞAMINDAN iTiBAREN 
YVOXNE SANSON ve MIF.DEO NAZZARİ 

Tarafındın yaratılan C.\TE~E (Hayat Zincirlerin) den sonra 
ikinci süper filmi. 

• 

BiR ANNENİN İZDİRABI 
(Tormento) 

İtalyanca Orijinal nüshası Türkçe nUshısı 

SARAY Y 1 L D 1 Z ve T A N 
Sinemalarında gCSsterilmeye haşlanacakLr. 

flfıl edilen hır aenc kızın romanı... Çocu~undan mahrum 
hırJk,1an bir annenin ıztırabı. 

- Walter, boyle bir soz kar-
- Siı almanca anlamıyorsu- ıısında bu arabadan inmekten 

nuz, ama ben gaatçinin arkada- başka çarem yoktur. 
ş1na ne göylediğini anladım. _ Ben fi:İZin yerinizde ol~am, 

- Ne söyJeyebilir? Ben sa- böyle bir şey yapmam. 
dece sevindığimi belli ettim. _ Beni fena halde tahkir et. 

- Ne s~yledi ise söyl~d~. Her tiniz. Belki pek çok kusurlarım 
halde benım hakkımda ıyı ıey- vardır, fakat bana atfettiQ:iniz 
ter de~ildi. bu kusura herhalde sahip d•· 

- Ozıir dilerim, sevgilim. ğilim. 
Çok $aşırmıştım da ond3n... Ray, at,lan1ai!:a başladı \\'al· 

- işte iaşırdığınızı fada bel· ter çıkışmaea devam etti: 
il ettiğinızden doları ıikAyetçl· _ Aman Yarabbi, nedır bu 
yim ya... benim günahım'? En ehemmi· 

- Bundan ne tıkar, sanki? yet~iz seberterden dolayı he-
- Hiç, fakat bazı mühim men s:tızyaşı dtıken kadınlar ı-

6eylerden ileri gelen memnuni· rasında kaldım. 
yetsizliğinizi belirtmek için böy - Ehemmiyetsiz Sf'ben olur 
le küçük bir ı•Y• fazla mem· mu bu' Be i tahkir •ttiniz. iz. 
nun olduQ:unuzu müballtalı bir zetinefsimi kırdınız. 
tarzda ifade c..jiyorsunuı. Bu - 7'-talıim, rnaltı.m ... Ya ben 
gibi htı"f.l'ketlerden nPfret ede· ne diyeyim" Camda görüp be
rim. Bilmem ki neyiniz eksik1 tenditıniz bir i~neyi. kuy•Jmcu 
Belki de sizi mücevhl!re bol- beni tanır korkusu ile ıı:irip al
mıdıaıın için memnun dei;ılsi- ma.dım diye bana az mı kinaye 
niz. etmiitinlz'! 

- Siıin böyle bir ıey yap· 
mıyaca~ınıza o kadar em!ndim 
ki kinaye ettl~imi bile hıtırJa. 
mıyorum. 

Ray, bu sözleri söylediğine 
pi5man oldu. Fakat bir kere 
ağzından çıkmış bulunuyordu. 
Walter, alır atır ıu sözleri söy
ledi: 

- Şimdi ·e kadar tahmin et. 
memiş oldutum bın;ok eeyleri 
bu anda anlamış bulunuyorum. 

- Walter .aramııda bu tan.· 
da bir münakaşa çok mtına.sız .. 
Benim hiçbir şeyden şiklyetim 
yok. Bu kadar 5e'nedenber\ &ize 
hiç paradan bıh~ettim mi~ 

- Etmete mahal kalmadı ki 
ede,iniz. 

Ray, bu cevaba klnd•n !sy3n 
etti: Bu kadar stntdenberl ('fl'k
ti!i mahrumiyet ve ıstırabın de
mek ki Wılt•r farkında d•~il · 
dl. 

Ray, daima ikinci sını f otel
lerde kalırdı. Wıltor burahra 

onu iÖrmek için ı:eldiğl zaman 
bu otellerin )'emf'i:ini a~zın~ 
koyamazdı. Ray, ona odad1 ye
mek hazırlardı. Bunun karşılı
lını da el işleri yaparak, \'Pyı.
hut da senelerce eski elbiseJe. 
rini düzrltip ıı:iyerek temin e
derdi. Tanıştıklarının dönüm 
yılında veya Ray'ın dolum iÜ· 
nünde hediye almağı \'eya ci·ek 
gtındermrği kat defalar un:.ıt
muştu. Noel ve sene baş!nda 
Ray'ı bir fPY almaz. fakat ) ~
nında çalışan kAtihPlere ve dak 
tilolara güzel gUzel hediyeI•r 
verirdi. Ray'a ancak ara ı;ıra 
birkaç kutu ~eker veya biri\.:ıç 
ılıe içki gönderirdi. Onları da 
kf'ndüıd ziyarete geldi~! z.a.mon 
yiyip iç,rdi. Ernma'ya diploma 
hediyeıı;i almak icin para dahi 
\'ermemişti. Bıitün hunlar 
Ra.y'ın itinde kördüfilm halin
de kalan şeyl@rdi. Bunlardan 
bahsetmt~e ve ~ik3yet etın,.~e 
tenPzzUI etmemi~fi 'Valter de 

hiç sıkılmadın bu yarıları deı· 
mek küstahlığında bulunuyor
du. Ray, sadece: 

- Bu iibi ıeyleri münakaşa 
etmesek daha iyi ederiz, dedi. 

- Ne demek i~tiyorsunuz? 
Benim rnünaka~a etmektt'n ~e
kinecetim hiçbir n1e\:zu' yoktur. 

- Olabilir, canım. Fakat t:a
zı mevı:ular ba.na çok dokunu
yor. 

- Ben her hususta vaıifr;ni 
yı}"lmış bir in:;an olduğumu bi· 
liyorum. 

- Ben de size karşı olan va
ıiferi lAyıkıyle yaptım. v.~altcr. 

- Ak~ini ıddia etmiyoru:.1. 
Fakat b@ni cimri bir adam bil
menize tahammül edemem. 

Ray, allamaga başladı. Son
ra. yavaşça mendiliyle gö!lC'ri · 
nln yaşını sildi ve 5u c11vabı 

verdi: 
- Affedersiniz, ~l!vgilim. Bu 

güzrl hediyeye çok sevindim. 
Fakat kusurum su: rıremnuni-

- Walter. htnim bir('Ok ktJ• 

.surlarım olabilir. Fakat p:ır~: 
va tama edrn bir kadın de~ 
İim. Eğer hayattı istemi~ ot 
saydım. hirçok ~ylere ın:ılı 
olabilirdim. 

- Ya .. Dem•k ki ~imdi hl>~ 
bir se:·iniz .>'Ok. Ben size hlç 
bir şey temin etmedim, o;Jt 
mi? 

- Böyle bir ıey söylemediıı1· 
liergilim. • E~er paraya tama t ~ 
den bir insan olsaydım .. . • ~~. 
dim. GörmiJyor mu~unuı ki 1' t 
çürük bir gümüş ı:aat beni ~
kadar se\"indirdi.,Cok kır~~u 
li bir miicevher bile berıı 
derecedp memnun edemeztH· 1. 

Ra~. yine bir pot kırmıs ~tJ· 
maktan tirkerek hemen ~us 

cnev2mı {'ır> 

1 
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1)~ poid;;Juı 

Churclıill'in 

Cevabı 

Yazan: E. T 
* Başbakan Adnan fende-

gtalin, SO\"yet komUnir.t kon. res ile Dı$işleri Rakanı 
gr i arifesinde (Bol&e\lk) F~ıat Köprülii, İngiltf'rr 

d~gislnd elJI ay(a tutan uıun hukümetfnin da\etli 1 O• 

hır ~kale neşretmlı, bunda dı~ larak bugun inglltercye 
polltıka uterinde bllha a dur· J:ldeceklerdir 
nıuıtu. Stalfn kapitali t de\lf'tlcr * iran'ın dış • ılyasetinde 
arasında Jç lhlillfiann ıün geç. df'ği ikllk yapılacıtı bil. 
tikçe arttığından, bu devletlerin dirllmf'ktedlr. 
hlrbirlerlle harlıe tutuısaooklan * Kore'de Sr.ul yoluna hA-
ıamanın uzak olmadığından hah· kim olan •Bey zat. tepeıl 
ı.etmlı. in&iltt're 'e Fran anın Jçin yapılan a\·aşlar de-
Anıerikadan ayrılmak meyil giis. \"llm f'tmf'ktf'dir. 
terdiklerlnl soylemlşti. ~Halinin, * FranH Ra$bıkıını Plnıy 
Fransanın ) r.nl J\fo ko,·1 Buyük bugün ı;öyl.-dlği bir nu: 
dçl&lni kabul rlliji ıaman da hıktı Amerika ile olan 
bu husmta lf'i' ik edici 11özler dostluğa kıymet \·erdiğini 
Sarf ettiğini gnıetl'lcr J allt1ı tı bildinnl Ur. 

ingiliı Başbakanı Churcl\İll ___ , ________ .,;; 

Muhafazaur Partı konıreslnd~ Jrum 
IOJ)edlği bir nutukla • talinin an 
\e onun ardı ıra 1a1enkof'un E' 
ortaya attığı 

0
flkirlere cevap 'U· ısenhower'e 

nı4tlr. ingllıı Başbakanı hliJA. 
h olarak unlarf Ö)lemlştlr: H'" d' 
llfcAmcrlka ile aramızda muhte. ucum e ıyor 

m P.Jelerde 3oriiş aynlığı 
~rdır. Bit kendi görü ümilı:U .tnıı4'ılu .f./cıu. 
ınlidafaa edl)oruı 'e edf'ceıtlı. 'evyork 12 - Baıkan Tru· 
Fakat b f; man, dUn gece burada yaptıhı u, mcrlka ile çok sıkı k " 
ha larımızda hrrhangl bir gl'v. onusmada General Eisenbowcr 
emeğe l'br!.l olamaı. nllAkl• tarafından takip edi!Pn slyasl'tl 

b iltJ 3 ı~.ddetıe tenkid ederek aunları 
le an daha ılyade kunetlen. oylemistir: 

dirtnek için bilyük bir •a•ntle '1U . 
, az.I .. , ·- " ttefıklere yapılan as· 

e mli surrtte çalııacığıı. kert ve iktısadl yardımların kı· 

Korede «Beyazat» da 
şiddetli savaslar 

-> 

Tepenin ileri bir noktasında bulunan Çinliler 
sıkıJtrrıldı. Dün ilk defa cephede termometre 

sıfırın altına düıtü 
l#UD/, •ıc>JtOUl' 

Kore cephesi, 12 - 8 inci ordu tarafından yayınlanan resmi 
tebliğde, 9 uncu GUncy Kore tlimenine mensup birliklerin bu 

!sabah mahalll saatle 10 da · Beyazat• tepP.sinde Hd mevzie kar&ı 
mukabil taıırruza gl'çtiklerl bilrlirilmektedlr. 

1 Glincy Koreli birlikler hütün tepPye hAkim olan zirve Ue bu 
1 mevziin sol tarafını muhafaza <'den diğer zirve)i bu ~abah komil
i nist Çinlilerden geri ıılmışlıırdır. 

Merkez <'r.phesinden alınan tın on haberlere ıore bir ko
mıinist Çinli birlik, trpenin ilt'ri bir nokt;ısında ~ıkı$tırılmı' \'I· 

ıiyettr.rlir. Geri çekilmekte olan Çinli birliklerı mUttefik uçaklar 
mitralyöz ve napalm ııtesine tutmaktadır. 

Di~er taraftan bildirildiğine ı:iire buı;ün ilk defa olarak cep
hede termometrP. sıfınn altına dusmü~tür. 

l\ltırkl'z cephe•inin daha doğusunda ağır topçu kıınoelleri
nin destP.j[ledi~i diişman birliklPri, Pouthan nf"hrinin doğu \·e ba
tmnda 3 üncü Güney Kore tümeninin ileri m!\7..İlerine kareı hü
cuma iletmislerdir. 

Fııkat cereyan eden ıiddetli çarpışmalar Eonunda dOşman 
birlikleri 400 ölii Ye yaralı vererek geri çekilmişh•rdir. 

Batı cephesinde, Yonchon'un batısında müttefik u~aklar dün 
gece dusman mevzılerini dört kere bombalamıElardır. 

Milliyetçi Çin 
Birliklerinin 
Bir hücumu 

Sovyet o ımıına gelmlyer.eğtı, sıntıya Uıbi tutulmalarını ta· 
Sol et hfikılmetlnln kurduğu leple General Ei~enhower bir For mosa 12 (A.P.) - Resmi .tuoefcıhd Prm 
tuzağa dilşıni l!C<'ğb. nevi infıratçılıı!a kaçmaktadır. • Central Daily New~. gazetesi· ~ 

Neo - Faşistlerle 

Komünistlerin 
Milanoda nümayişi 

Ch ehi General Eı enhower'in; •Avnı- nin bu1?Un verdi~i bir habere MilAno, l2 - Bugün Mıl.no. 
ur ll'ln sözleri arık ve pad~ daha büvük b ir lşb'.rli"": .. 1. nun dış mahallelerindf' bir ta. kat'Jair B '-- • ,, " gore mil ıyetçi Çin komando bir · nıii • u ~'"Dnıt, Sol-yet ko· temıni için sarfetti ğinit emel:lcr raftan Neo • Faşıstler dı~er ta· 

nlst kongre~ı münasebetiyle boşa çıktı• deme~ini hayretle liklerl kızıl Çin sahilleri açıkla · raftan komiinistler büyük bir 
orta~ a atılan fikrin hasıl edebi. karşılıyorum. Çünkü kuzey At· rındakl üç küçük adaya bir çı· toplantı yaparak italyanın istik. 
lecrği iiphe ,e trreddiidü yok !antik paktı kuvvetleri ba~irnmu. karma yaparak kızıl Çinlilerlf' balı hakkında hararetli nutuklar 
edecektir. Bunun ba~ka bl tanı olarak Avnıpada bulunduğu bütün bir gün \'e ~ece savaşmış vermişlerdir. 
reUe olması e nse ~ .. .. r su- sırada General, Washington'a \'e 3 komünist böliiğünU imha Her iki mitingi de kordon al. 
di 81 hl n dil unulemer. sunduğu son raporda milsbet yo- etmişlerdir. tına almaları kin toplantı ma· 

1 • 1 r rlerlnc 0 kadar sıkı bağ. lun üzerinde olduğumutu :>ıl· halline ı:eniş mikyasta polis kuv 
ara balilı (ilan ;-\merlkı, ingil. dlrmekte idi. 3 komünist böliiğü ıısağı YU· veti cclhedilmiştlr. 

tere fe Fran anın bu bağlın k . Şayet AHupada takip ~·men karı 750 kişi eder. Gazete ~·· Jo'aşist temayilllli ltalyan sos· 
ll•rarak karoılıklı ııllAh n. sıyasett~ müsbcl nclicr.ler l'ldc karma ~·apılan adaların Çik~·an yal harekeli teşkillıtı . hıışkanı 
ıııaı elh 1 kullan. edllmeclıyse, General, Washing. aan, \'angyu \'e Sailu adaları ol· Auıııısto riP. Marsanich vtırdi~i 
F k " te dli&tınlilemf',zdl. ton'a döndU~U An bunu bize bil d ıı. k hir nutukla ez<'ilmle •unları söy 

• at en lle.rf O\)'ft adımları. dlrmeli idi. Bu noktaları !Ç•kla· uıı;unıı aydetmektedlr. !emiştir: ~ 
IUn o lr.:adar •· ti mak 1,.1 6 b '-1 ı Yalnız komando birliklerinin 

' _ "' ·etıe öytedikle. ~ n ay e" emes ne !U· •İtalyayı geçmişti! ikiye bö. 
ri, &0ıler ceupsız kalsa d zum yoktu sanırım. . ı:erl dönüp dönmedikleri ve k~n 

1 J•ıo.. Y ı orta. Krnn hAdi l en fa~i~tler ve fa~ist olmayan. 
'6• bulandırabilirdi Ch an e nde Eisenho· dilerinin ne kadar uyiata ut· lıır kavgası artık bitm.-lidir. İta! 

"-·-u tak . urchllt "erin fikri rad ıı. ki 
;; • dlr etti 1 lclndlr ki mu. Dem·cr Colorado 12 (AA) lıo;l açı anmamıştır. yanın şimdi bir tPk gayeci var· 

azaUr Jl•rti kongresinin top. General Eisenho\\erin · g.ec; ::-:::::;c._=-======== dır: kendini komünltmden kur· 
l•ntuııu lır5ıt bllıniı le, hiç bir pazar g_ünü hıısu ~l t reninde rek deml~tir ki: tarnıak., 
teli! \e tefatre nıe dan '" Georı:e Kennın me elesi hak ırı. •Askerler arasında eski bir Auı:uslo de Marsanich, parti 
ctlı: ·ru~tt• ennı C· da gatctecllel'e \erdı~ı beyanat ö ı!lnln son yapılan bt"ledi~e secim 

"• Pek açık Jıon113. ancak diln yayınlanmıştır ı. ı vardır. Bu, ·Dilşmınla mil- ltırindr hllv!lk terakki Pide etti. 
ntuatur. Bu kat'! sözlerin, yanlı~ General bu beyanatınd~. Geor nasebetini hiç bir zaman kesme• ğını söyl.-miş ve İtalyanları bir 
td&Irlerln, dedlkodulann önüne ı:e K~nnan hAd i~esi yüzünden 'der. tPk ı1lyul ff"şekkiihin ~inesinde 
leteteğı &ilphe izdir Blrleşık Amerika ile Rusya ar3 • Münasebetlerin ke~ilme~lyle hirh!~mP.ye davd etmi6tir. 

~------·---- sındaki münasebetlerin kcsılme herhanJ:i bir kazancın elde e· Bu toplantı ~Ukiınet lçinrlı> 
;;;-- sınc taraflar olmadığını belirte· dlle<'eRinl sanmıyorum.. rr.rr.yan rderkt'n dvarda komil-

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ n~t part~i mP.nsu~arının ~P-
• • ·!anmaya başladıkları ttıshit P.dil 

SUTUNLAR ~( "m~ nnM~f.\. ~;.~~- :ui~:~,:0~::in~:mil~ii~~~~ 
ww~v U l/\J ~~ Çalışma l\lüdürlilğO binası önU· 

nP. t:lclerek rakiplerinin mitin. 

COMHURIY!T -- ı;inl prot1ı~to etmişlerdir. 
r Neo - Fuistlere toplantı yap -POLlTlKA YE 

DiN 

rf ~dlr Nadi AtatUrk devrimle· 
IA~k~i:n k can ılıcak noktuının 
ıu,· onusu olduğunu ıoy. 
le~ı'"k' e llknkullara din ders. 

mak izni \'erildi~i itin cumartesi 
g!lnQ komüni~t i~ller fabrika· 

lırda protesto kabllindP.n yarım 
saatlik bir sembolik ırev Y•P· 
mı~lardır. 

Yedek subay 
Terhisleri 
Durduruldu 
Ankara. 12 - Yedek subay

ların müddetinin bir ıPnf' daha 
temdirli hususunda Genel Kur. 
may tarafından hazırlanan tek
lif, Bakanlar Kuruluna sunul. 
muş, fakat görUşulememiştlr. 
Teklif, Başbakan Adnan Mende. 
resin Londra seyahatini mUte· 
akip Bakanlar kurulunda rrıUza. 
kere edilecektir. 

Bu yüzden terhis muamelele. 
ri durdunılmu~tur. 

-o--

Ankaradaki kazada 
1 kişi öldü, 4 
Kişi de yaralandı 

Hıuwı lfuAsblrl"'Lı4•" 
Enelki gün saat 9.10 da Torbalı ldnyonu mıkı~ındı dikk:ahlıllk yurllnden 1ld otoray (arpışmış, 
6 öğrenci olmüs, 26 oğrend de ağır ,.e harır surette yaralanmııtı. Resim, kaz.adan eoıı.ra otoray

lann halini göstermektedir. 

Ankara. 12 - Dıin gece ya. 
rmndan sonra Ankara • Çubuk 
yolunda bir a~kl'rl kamyon dev. 
rilmiş bir sMI ölmuetür. 4 ağır ... 
yaralı \•ardır. Kamyonu idare e. '\ 
den subay da ağır yaralanmıs· 
tır. • 

Memnunluk uyandıran 
bir tekzip 

Ankara, 12 <Hususi) - An. 
karada \'erat ettiği duyulan bir 
zatın ha)·atta olduğu ınlaeılınca, 
durumu tavzih maksadile dün 
verdiğim haberde KAmil Koç i. 
ıimli vatandasın vefat ettiğini 
bildirmiştim. Bugün memnuni· 
yelle haber aldığıma göre Bur. 
~adakl İstanbul garajı sahibi o. 
lan KAmil Koç isimli bu vatan· " 
daş da hayatladır. Üstüste orta. 
ya çıkan rİ\'11) etler, hn iki n. 
tandaşında uzun ömür!U ola· 
cdına delil sayılmaktadır. !'\eti. 
cesi hayırlı olan bu yanlışlığı 
diizeltirken iki \'atandaıımı. 
u da uzun ömürler dileriz. 

-fi-

Emekli SandıAı Ankara' 

da 220 ev yaptırıyor 
Ankara, 12 CT.H.A.) - Emek 

H Sandığına bağlı ev yapı ko· 
operatifl tarafından Bahcelievler 
ile tiftlik arasındaki hali arazide 
220 t'\'lik ~eni bir mahallenin 
temeli atılınıstır, 

Danimarkada veremin 

azaldığı bildiriliyor 
Londra, 12 (!\afen) - Danı. 

markada Hremle mücadele o ka
dar iyi neticeler \•ermiştir ki, sa
natoryomlarda yerl.-r boş kıl
mıştır. Danimarka sıhhıt te§kilA
tı, Groenlıınrl'dan Eskimolıırı te
rlavi mak~adıyle ııctirmekte ise 
rle gene hastaneleri boş kalmak· 
tadır. 

Danimarka veremle mlkariPlc 
leskilAtının başkanı, Danimarka. 
nın en az vereme sahip memleket 
oldu~unu söylemi~ ve mlkadele . 
nin dııha dı $1ddetlendırileceğlni 
kaydetmiştir. 

Bir lırail askeri heyeti 

Yugoılavyaya gidecek 
Telaviv, 12 (A.A.) - Bir ııs

kııorl İsrail hcyetınin Yugoslav 
hlikumetlnin dav.-tlisl olarak 13 
~üne kadar Yugoslavyııya hıre
ket edece~i huı:Un bildirilmiştir. 

Beşiktıota, 1"ıldız l\luhıbere ta bunını alt 102460 pUkah Jip, diin sabah ıofor Hils.-yln Demirel 
idaresinde ve 12 eri himil olaı ılı Yıldız asfıltındın hula inf'rken, caminin onündekt Yirajda 
devrilmlıtır. Jlpte bulunan 13 er muhtelif )·erlerindıon )·aralanmıı \C Giimue~uyu askeri hastı· 

nesine kaldırılarak tedl\İ altına alınmı~lardır. Kaıazcc\elerln yaralan hafiftir. 

k onmasınıtı, imam hatip 
ursları arıı tl site • mıısının nh·er· 

eki e bir ilahiyat Fakültl' ı 
rnnıe~ı · 

dü3ml . "'." liikll~e aykırı 
Nihat erl'ğı fikrinde hulunan 
katıla Erimin bu fikirlerine 
ilk ınıH<'ağını ~azıyor, lAlk· 

TünKiYE EMtAK KnE~i SANKA~I 
Jlten,lbinin \•fedan htırrl· 

Htlnln t I" ded" eme ı olduğunu kıy. 
13 or le diyor ki· 

ri)c~t~~lik Pren~.ıpı \'fedan htır 
di i n temelıdlr. DC\·letin 

n olmaz n· 
&Jnda · ın lşlcrl karşı-
&an devlet tarafsıtdır. 1n-
ın haklarına tecavüz etme-
rı:~ &artııe her tUrlU dini tcd 
kat d=~ ftyınl<'r erbesttlr. Fa 
ri lct kendi i din dersle-

\ereın<'z n 
lliklik · .unu yaptı mı, 
nıış Prcnsırıındcn uzaklaşıl· 
Yol' Eon derece tehlikeli bir 
ıne tutulmuş olur. Biitün !Alk 
de nıl~ketıer llikliği bu 6ekil
bik •: aınakta, buna gbre tat
okutu~:ektedlrlcr. Okullarda 
tin ,, n dın der !erini devle-

Ot;retnı<'nl . d . 
atın buld erı eğıl, cema-
nıaatın ut~ •. ııara ını da ce
tur A bd dığı kimseler oku· 
rac~a/a 1 babanın yazılı mu
cuk ı o madıkça hiı; bir ço
nıaz :orıa din derslerine sokul 

Nıdlr ~ dl 
surene a makale ine ıu 

son 'eri ·or: 
tAtatürkUn ölUmU d h 

nıen blrk n en e· 
ras1 pa jç yıl sonra demok-
dıın r? a,ı altında adım a-
bi ı:erı donUlmesi tehlikeli 

r çığıra yol 
kefü ııcmıs. memıe. 
ıUrrrıJobatl.arın ekmeğine yal 
tnısın ş, dlnın Polltıknya kırıs
rllıt: ın\ ıneldnn \"ermiştir. Ge. 
re tıtı:ı ınırı olaını:taca~ına ııli 
P~rıı,1 ~ laktı~ı olarak Halk 
&Jndan b~ türbe ııcınca a ka
urlarına ~Un E!\lıyaların me. 
hı3 t bir andiJ dikllmıs ve nl 
lup olmanı •.dalın &ilnnetlı o
kampan:taı:,• keyfıyetl secim 
l'llıştır. ına konu yapıl· ... 

--------------=E~E~E~~~'KESENE! 
Halbuki, Heri demokra&iye--k-1-ha_y_a._t_a_n_Ja-~-ne-I-ar-ın-a--a-&-ır-ı 

(TENi l&r1.11111r:1,) 

,k·arılmak istcndikten sonra yu derecede ba~lılıktan ilerı· "e· 
·arıdaki Yolun tam t . 11 ,.. 
b 1 erlilne ~ or. Bıı, henüz büyük tezat-
kaıvuru ~alı, dın iılerl dik· lardan kurtulamamı•ıtdır. 
·atJe p~lı~ikanın dı$ında tu- v 
tul!11ılı ıdı. Tiırklyede ilk öıı. Demokru.l istiyoruz. Halbu 
retım dAvası iyice çözül d'İc. ki: Demokruiri yaratın cemi 
çe Atatürkün son dr.re~e 1 yet zartllrını benimsiyemiyo-
lı'st bl .. u 1 rea. ruz. Hukuk de\'letinden bahse 

r gor ~ e aldığı tedbir- .. 
ler yiirilrlllkte kılmak gerekir diyoruz. Ole yandın, böyle bir 
dl. Okur ) azarlarımızın sayı. devlet tipinin aradıtı hukuk 
gı yüzde doksanı aştıktan anlayışına bir türlU yer \'t· 
radır ki, bıı o tcdblrlerı fi.~~: remlyoruz.. 

fb~lt~de~kteBblr mahzur gôrnuye. HÜRRiYET 
ı ır ı . aılangıçta > nlıs yol 

tutulduğu için irtica -sun'l 
olarak- arttırmıcaya blnmı 
tir. Hata düteltUmedlği ta{. 
dlrde k11~bımız daha da 

8
,, 

olacaktır.. 6ır 

YENi ISTANBUL 

tç POLİTİKAMIZIN 
BAŞLICA PROBLEl\It 

1\1. 'uml yudıiı makalede 
diyor ki: 

stç politika tartıDmılırına 
111Sz gezdirerek bir hüküm ve. 
rP.cek olur ak, diyebiliriz ki: 
Bit, modern hukuk devletini 
yaratan cemhete bir tUrla ısı
namamısızdır. Hatta bö) le bir 
cemiyetin gelisnıe inden fç po 
Jitikamız. derin bir huzursuz. 
luk duydutunu apacık setdl· 
rıyor bite. Cı dış cemiyete 
karaı duyulan bu çekınıenlik, 
Urkeklık, hıttl. uv lslzlık, es 

BİR iOAM 
HIKAYEut 

edıt Simavi Aatakyıda 
lll'mokrat Pırtı kttnıre!lnde 
bir hatibin, ha parti bı kanı 
hakkındı tıonkldklr yaıılar ya 
unların idamını lstrdlllnden 
bıhi lr di} or ki: 

•Balıkf'sirdeki hAdi~elerln 
biı.leri kötü kötU düşünce~ e 
scvkettleini soyleml~tim. Halk 
çılara sorarsanıt kıırşı taraf 
kendilerine salı'ırmııtır. De· 
mokratlara sorarsınız kendile
rini Halkçılar tahrik etmlEler
dlr. Kısacası mesuliyet bir !As 
tık top gibi hAllı elden ele 
dolıısmaktadır. 

PekalA. Ya resmi bir D. P. 
kongresinde ıabıtlara geı;en 
yuklrıdakl gülünç idam hl· 
kAyesine ne buyurulur? El 
bette ki ben bu deli hezeyanı· 
na Ce\·aıı Hret!k de~ilim.• 

fsrıunut suaEs! 
T evdiaf Hesapları, Havale 

Bankacılık Hizm~fleri v~ 

Ticari Kredi 

Muamelelerine 

20EKiM1952 

P.mırltsi sab!hındıın ilibıır!n Bahç!kapı'da 

Oordüncü Vakılhanı altındııki 

BAHÇEKAPI B/NAS/'nda 

devam edileceaini de§erli mll}lerilerine bildirır. 

Japon İmparatoru Hlrohlto'nun il çüncü kızı 20 ya~larında bulunan Yori'nin ıen'1n bir çiftlik ve 
suthane uhlbl %5 :ra6larındı Ta kamau İt.eda ile nlendiğinl bildirmiştik. Eski Prenses. bu n
llll..lı; neticesinde imparatorluk im liyazluıyle )ıllık mu,ını kaybetmektedir. Resimde yeni t\ll· 

!erle lmparatıırlçe :'ııi ıgako (sağdı) nlkl~ninıten sonra ı:örlılmektedlr. 

Yalnız lıtanbul'un değil, bütün Dünyanın sevgilisi R•••~ 

GöNOLLERIN ve DENiZLERiN KRALiÇESi 

ES T HER W İ L L İ A M S ve VA N JOHNSON 
Zevkine ve güzeliif:ine doyulamayacak nefis ~ıheserltri. 

TA(jLI PERİ 
(Duchesse of td.aho) 

Metro-Goldwyn - Mayer Şirketinin Renkli Süper Fılmi. 

BU AKSAM A T L A S SİNEMASINDA -HOŞ MEMO· Cecevit'i ararken, Gül Pembede çile dolduruyordu. 
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Lig maçlarına dün dört 
sahada devam edildi 

• 

G. Saray, Beykoz'u 2 - O; 
Adalet, lst. Spor' u 2 - 1 ; 

F. Bahçe, Emniyet'i 5 - O ; 
Vefa, B. Spor'u 2 - O yendi. 

profeı;;yonel birinci küme lig 
maçlarına dün dört sahada 

devam edilmiştir. Alınan tek· 
nik neticelere göre: 

Galatasaray - Beykozu 2/0: 
Fenerbah~e - Emniyeti 5/0; 
Adalet - İstanbulsporu 2/1; 
Vela - Beyoğlusporu 2/0 yen
mişlerdir . 

MAÇLARTN TAFSİLAT! 
GAL.\TASARAY -
BEYKOZ. 

Tahminen beş altı bini aşan 
bir seyirci kütlesi önünde, Ga-
1atasara)·la - Beykoz takım· 
!arı karşılaştılar. Geçen hafta 
istanbulspora 4/2 mağlup olan 
Sarı • Kırmızılıların; Beykozun 
karşısında nasıl bir netice a
lacağı merakla bekleniyordu. 
Çünkü Galata.saray idarecileri
nin kötü takım yapma hastalı
lh yeniden nüksetmi$ti. 

Hakem Sulhi Garanın idare
sinde takımlar sahada söyle 
yer aldılar: 

GALATASARAY: 

Turııy - Naci. Necmi -
KimU, ~ruwfer, Rober - B. 
Ali, Ilikmct, Reha, Hüseyin, 
K. Bülent. 

BEYKOZ: 
IlaJll - Mehmet, ismet -
llasın, Leon, Salın - Hasan, 
Tekin, Fllırl, Bedri, Hayri. 
Oyuna Beykoz ba$1adı ve a-

kabinde Galatasaray kalesine 
indiler. Fakat bu akın, Turgay 
vasıtasiyle durduruldu. HAklmi 
Yeti elinde bulunduran Beykoz 
iuıar tekrar Galatasaray kale· 
sini eember altına aldılar. Ge
ten harta mağlubiyetinin ,-er
diği moral bozukluğundan kur. 
tulamayan Sarı • Kırmızılılar an 
cak 10 uncu dakikadan sonra 
muntazam paslarla Beykoz ka· 
lesine indiler. 17 inci dakikada 
Rehanın 18 pas çizgi!İ dışından 
~ekti•i fevkaUdc sıkı şutu Bey 
koz kaleci.si zorlukla kornere 
tıkardı. 

Bundan sonra oyun 10 daki· 
ka mütevazı bir şekle girdi. 
Bu arada her iki takım da mü
teaddit gol fır<atlarını heba et
ti. 30 uncu dakikadan sonra Sa 
rı - Kırmızılıların baskısı his
sedilir bir vaziyet aldı ve her 
An bir gol olması bekleniyor
du. Nitekim 44 üncü dakikada 
soldan bir hücum yapan küçük 
Bülent Galatasarayın ilk golü
nü yaptı ve biraz sonra devre 
Sarı - Kırm1zılıların 1/0 gali· 
biyetiyle sona erdi. 

İkinci De\·re 

Ayağına bir kramp giren 
Beykozun santrhafı Leon takım 
da yerini almamıştı. Beykozlu· 
tar on kişi olarak maça bas· 
tadı. Derhal h3.kimiyeti ele a· 
lar Sarı • Kırmızılılar ikinci da· 
kikacla. Rehanın gayretiyle ikin 
ci gollerini attılar. Bu golden 
sonra Beykoz müdafaası ideta 
çöktü. Fakat Sarı • Kırmızılı
lar bu mühim fırsattan isli.fa· 
de etmesini bilemediler. Attık· 
Jarı iki golü kiifi addederek, 
maı;;ı durgun bir \'aziyete sok· 
tular. 20 nci dakikadan sonra 
kendine gelen Beykozlular. bil
hassa sol açık Hasan vasıtasiy. 
le Galatasaray kalesini sıkıştır
maya başladılar, bu arada Tur 
gayın birkac: kurtarışı seyirci· 
ler tarafından sürekli alkış;~n 
dı. 

Sarı . Kırmızılılar biraz en~r 
ji göstererek bu baskıdan kur
tuldular bu arada Reha güç 
pozisyonda bir gol yaptı t~e 
de nedense hakem saymadı. 
Biraz !lionra da oyun Galatasa 
rayın 2/0 galibiyeti altında so 
na erdi. Beykozlular ilk devre
nin 10 uncu dakikasına kadar 
hikim oynadılar. Galatasaray 
lılar i~e maçın üçte ikisinde hl 
kimdiler. Fakat yakatadıklan 
fırsatlardan istifade etmesini 
bilemediler. 

Hakeme gtlince. maçı vasa· 
tın altında idare etti. Lig maç 
!arı üç haftadır d..-am ediyor. 
bu üç halta içinde müteaddit 
maçlar oldu. Hiç birinde ne se 
,·irci ne ovuncu ne de gazete· 
~ileri tatmin edecek bir hake· 
me rastgelmcdik. 

Adalet, lstanbulsporu 
7 - 1 yendi 

Profesyonel kümenin Ada
let • lstanbuLpor maçı dün 
Şeref stadında bin kadar se· 
7!rcl önünde \·e Feridun Kılı· 
cın hakemli~! altında yapıldı. 

Adalet: Fetti - Fahri, Sa· 
llm - Sıllba ttin, Hant , Rah· 
mi - lla1it, Erol, Necmi, Ni· 
hat, Salim. 

İıtaııbulspor: Ali - Kenan, 

Saim - ı\1ieddin, )ferih, Ka· 
sım - Erdoğan, Aydemir, İs· 
mail, ~Iiron, Hulüsi . 

Oyuna fstanbulspor hızlı ve 
azimli başlıyarak güzel paslaş· 
malarla tam bir baskı sağladı. 
Dokuzuncu dakikada bir lstan· 
bulspor hücumunda Halükun 
müdafaadan sıyrıldıktan sonra 
rakip kalecjnin üstüne çıkma· 
sına rağmen sıkı bir şutla ta· 
kımına bir gol kazandırn1ası, 
sonra da kurulan oyun bAki· 
miyelinin on beşinci dakikaya 
kadar değişmemesi, zihinlerde 
Adaletin mağlüp olacağı ihti· 
malini uyandırdı. Kaldı ki ls
tanbulsporun geçen halta Ga· 
latasarayı mağlüp etmesi de 
bu ihtimale kapılanların dil· 
şüncesini kuvvetlendirdi. Fa· 
kat on be~inci dakikadan son· 
ra oyunun şekli tamamile de
ğişti. Hele on sekizinci dakika 
da Adaletin yaptığı beraberlik 
golünden sonra hikimiyet dev· 
re sonuna kadar umumiyeUe 
Adalete geçti. Bu golü, Necmi 
yaptı: Halit topu sağaçıktan 

solaçığa dotı:ru gönderdi. Sa· 
lim isabetli bir kafa vuruşile 
topu Necminin önüne düşür· 
dü • .Necnü ö8üne çıkan müda· 
fiye rağmen yarı vole bir ıutıa 
güzel bir gol çıkardı. 

Adaletin hikim oyununa rağ 
men otuz altıncı dakikada A· 
dalet müdafaasında geriye doğ 
ru verilen hesapsız ve lüzum· 
suz bir pas az kaldı İstaabul· 
spora bir gol kazandırıyordu. 

Otuz altıncı dakikada Salim 
topu İstanbu1spor kalesine dog 
ru güzel ortaladı. Kala ile mü 
dahaleye teşebbüs eden Nec· 
miyi ittiler ve top kendisini 
aştı. lIAkem, bu penaltıyı ya 
görmedi veya nedense verme
di. Hemen akabinde Adalet ka 
lcci"i Fecri, yakından ,.e sıkt 
bir ~ulu. havada yaylanarak: 
topu bloke etmek suretile ne
ticesiz bıraktırdı. Bir müddet 
sonra da devre beraberlik.Je 
bitti. 

İkinci devrenin ilk on be~ 
dakikasında Adalet hakim oy
nadı. İkinci on beı dakika mü· 
tevazin getti. Son çeyreğin ilk 
beş dakikasında Adalet, son on 
dakikasında lstanbulspor hii· 
kimdiler. 

Bu devrenin ~ekizincl daki· 
kasında Ali. Halidin çok güzel 
bir şutunu topu yumruklıyarak 
kornere gönderebilmekle A· 
daletin bir sayısına mlni ol· 
du. On dördüncil dakikada da 
tsmailin sıkı bir sulunu Fecri 
önledi. 

Otuz dördü.neli dakika 1stan
bulspor aleyhine sağdan çeki· 
len bir frikikte Erol topu kale 
önüne yavaşça YC hesaph hava
landırdı. Top yere dilşernn 
Necmi yere sürünürcesine bir 
atılışla Ye bir kara vuruşile ne 
kalecinin, ne de rakip müda· 
faanın .müdahale~ine meydan 
vermeden Adaletin galibiyet 
t?olünü yaptı. Son on dakikada 
İstanbulsporluların büyü!: gay 
retlerine rağmen netice değiş. 
medi ve oyun 2 • 1 Adalet le· 
hine bitti. 

Galip Adalet takımında Fec· 
ri. Salihattin, Salim ve Halit 
güzel ve canlı oynadılar. N"ecmi 
çalırnda ifrata vardı, fakat iki 
güzel golle takımının ga1iblye· 
tinde baştıca amil oldu. Adalet 
müdafaası, hücum hattına nis
betle zayıfçadır, kuv,-etlendl· 
rilmesi gerektir. Bununla be· 
raber, pek he~aplı olmamakla 
beraber, müdafaanın en çatış .. 
kan unsuru Fahridir. 

A. BAHTİYAR 

* ADALET - İSTANBULSPOR 
A~fATÖR TAKI:ırLAR MAÇI 

Profesyonellerin maçından 
önce yine Şeref stadında Ada
let . lstanbulspor amatör ta· 
ımları arasında yapılan maçı 
3 · 1 t.tanbulspor kazandı. 

Fenerbahse • Emniyet 

Dün Fener stadında be~ bini 
bulan bir !'ieyirci kütlesi Onün 
de Fenerbahçe ile Emniyet 
karşılaştılar. Takımlar şöyle 
birer kadro ile oynadılar: 
Fenerbah~e: Sallha.ttin 

Nedl m, Müjdat - ~I. Ali, Ki
mi!, Akgün - Fikrtl, Nlko, 
Feridun, Burhan, Abdullah. 

Emniyet: Orhan - Cemil, 
NeJat - Meral, Celal, Celil -
Süreyya, 3fustafa, Hıimit, İb· 
rahim, Nihat. 

Hakem, Mustafa Güventürk. 
Oyunun başlamasile hücuma 

geçen Fenerliler, iltilncll daki 
kadar bir frikik kaıandılar. Yir 
mi beş metreden Fikretin çek 

ti~i frikik sol köşeden Emniyet 
kalesine ısirdi. Fenerbahçeli
ler, böylece ilk gollerin! ka· 
ıandılar. Fikretin çektiği fri
kik fevkalade idi. 

Devrenin bundan sonraki kıs 
mında da Fenerbahçeliler oyu 
na tamamen h3.kimdiler. Yal· 
nız biraz kapalı ve şahsi tem
poya kaçtıklarından birkaç gü
zel fırsattan istifade edemedi· 
ler. 

Otuz beşinci dakikada Bur· 
han geriden gelen bir pası, kuv 
\'etli bir şutla tamamlıyarak 
Fenerbahçenin ikinci golUnil 
yaptı. 

Devre, böylece 2 - O sona er· 
di. 

İkinci devrede Fenerbahçeli 
ler hemen ilk dakikalardan iti· 
haren teıebbilsil yine ele al· 
mı$1ardı. Fakat yirminci daki· 
kaya kadar en az- ilç mükem· 
mel fırsat kaçırdılar ki, bunlar 
kolaylıkla gol yapılabilecek fır 
satlardı. 

Nihayet yirminci dakikada 
Feridun, uzaktan çektiği köşe· 
yi bulan bir şutla üçüncü golü 
çıkardı. 

Fenerliler, otuz beşinci da· 
kikada da Emniyet kaJecisirtin 
topu i.)·i bloke edememesinden 
istifade eden Fikret vasıtasile 
dördüncü gollerini kazandılar. 

Oyunun son on bes dakikası 
hayli çekişmeli ve karışık c•· 
reyan etti. Aıağı yukarı tek 
kale oynıyan Fenerb~"~cnin 
karşısında daha fazla gollü bir 
mağlübiyete uğramamak için 
Emniyet, bütün gayretini mil· 
dafaada teksif etmiş ve bu o
)·unun karışık bir cereyana sil· 
rüklenmesine sebebiyet \1er· 
mişti. 

Kırkıncı dakikada Abdullah, 
yanlamasına çektiği bir şuUa 
F'enerbahçenin beşinci golünil 
cıkardı. Biraz sonTa da maç, 
~ • O F'enerbahçenin galibiyeti 
le neticelendi. 

SEDAT TAYLAN 

* 
Vefa - Beyoğluspor 

VEFA - BEYOGLUSPOR 
Vefa stadında yapılan Ve· 

fa • Beyo~luspor matı 2 • O Ve 
fanın galibiyeti ile neticelen· 
di. 

Takımlar, şu kadrolarla sa· 
haya rıkmışlardı: 

Vefa: Mehmet - F uat. Rab· 
mi - Salih, Tarık, Mihri -
Ali, Galip, Abdü1 bamit, İsmet, 
Garbls. 
Beyoğtu spor: Marputoş 

Baharo!Iu, Çiçepulos - Rem· 
7.l, ~laroli , Mustafa - Varujan, 
Koçis, Tanaş, Kadri, Karni!, 

Ilakem: Feridun Kılıç. 

Oyun yavaı bir tempo ile 
başladı. ilk anlarda rakiplerini 
biraz bastıran Vefalılar, yir· 
rninci dakikadan sonra durak· 
ladılar ,.e devre bu tempoyu 
muhafaza ederek muvazeneli 
'bir cereyana sürüklendi ve 

O • O sona erdi. 
İkinci devrenin !lk on beş 

dakikasında Vefalılar yine O· 

yuna hakimdiler. 
Dokuzunou dakikada sağaçık 

Ali, kalenin üst köşesini bulan 
güzel bir ıutla Vefanın ilk go
lünü. hemen iki dakika sonra 
da Abdülhamit, Galipten aldı· 
ğı pa<Ja ikinci golü yaptı. 

Oyunun bundan sonraki kıs· 
mı karşılıklı hücumlarla geçti 
ve maç bu suretle 2 • O Vefa. 
nın galibiyeti ile bitti. 

s. 

Fenerbahse Stadında 
........ .... 

Amatör birinci 
maçları 

küme 

Fenerbahçe • Sumcrspor a
rasında yapılan maçın ilk d~v. 
resi 1 • O Fenerbahtc lehine 
bıtti. 

ikinci devrede daha hızlı OY· 
nayan Fenerliler, iki gol dıha 
;yaparak maçı 3 . O kazandılar. 

Şeref Stadında 

İstanbulspor ile Adilet ara
~ındaki maçı, daha derli toplu 
ve neticeli oynayan lstanbul
spor 3 • ı kazandı. 

Vefa Stadında 

Vefa • Beyoğluspor arasında
ki karşılaşma, hemen tamamen 
Vefanın baskısı altında cereyan 
etmiıtir. 

İlk devreyi 3 . 1 bitiren Ve
falılar, ikinci devrede penaltı 
dan da bir gol kazanarak maçı 
4 • 1 galip bitirmişlerdir. 

Amerika' da Ayasofya.' nın 
k:üçük modeli yapıldı 

Yeni bina 2 milyon dolara mal oldu, bunun 
450 bin dola rı n ı Skouras kardeşler 

teberru ettile r 

• 

GENERAL ALI FUAT CEBESOYem 
~...._._._ ~ ............ -----

!unan taarruzu 
Balıkesiri ellerine geçiren Yunanlıla r Bu rsanın Garbı~ 
yaklaştıkları gibi Nazilliye de girmişlerd i. B u rsanın işgo 

haberi yeni milli idare ve taraftarla rı üzerinde çok fer 
bir tesir bırakmıştı. 
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-----13·10·1952:-----------------------------.:.-------------------------------

esa ·ıı nokta 

Ana ·asamız tek p ll .. 
h ar esasına gore haıırlanmıstır btrrok 

ususlarda noksand ç k ' ~ 
b ır. 0 partlll del're ·e glrdijlmlıe göre 

u desas kanunda muhim dl'ği5lkllk yapmak Uzımdır Her 
ee · en e\-vel halk h kk d h • 
h .. k · 1 ın 8 ını a a esaslı surette koruyacak 
~ um er ko)mak, kU\Tctler müvueneı;inl temin etmek feap 

:e~~· Bu hususta herkes mUttefiktlr. Ba bakan Adnan ten· 
s de 1952 sene 1 lptldalarında ı;oyledlği bir nutukta ·A· 

nayasa. tadll cdllccr.ktlr, bu hl 1953 de ele alatafıı. veni se· 
çime 3 eni kanunla ı;lrcceğlz. deml•tl 195" l t 
;)akl t ı. . .. • " unes n n sonu 

a ı ı.ına gore artık harekete geçmek, çıhımıt b 1 . 
mık mlina~lp olmar. mı? ı ıs ı 

nıyasanın tadili kolay bir l• de•lldlr t fl 
tetkikler , 1 ~ • • Ulun ,.e e ra ı 
raknıamı~ a;;r~rası :~.ıımd~r. Ru lıt yalnız politikacılara bı· 

Hayırlı bir mülak\.,t 
< Bası ı lnrldel 

Partisinin liberal ruha çok zıd o
lan dar ve yanlış dünya göril5le
rinl, kendi lehine nlarak fgti<ımar 
f'tmeğe nkit nkit muvaffak ol
muştur. lnı:lltere, Rusya ile olan 
1 birliği devirlerinin hedt>llnl dai
ma ağır bir surette ödemiştir. 

50\-yet Ru~yn, tnglltl"re ·e karşı 

mak, nlhı~·C't ha:::ıın': ~:,::•rının fikirlerinden faydalan· 
me~ine imkln nrmek 1 d n ıaıetelerde mllnakı&ı edll· 

rap r. l'r. Bu uın fi . lıl 
bir an:ıvasa ·apmak dofru değildir İ,- n s t"r, r çırpıda 
len fa da ·ı t"ml ı1 • oyl"" bir kanun beklen!· 

' n e emeı. o hald 

Başbakan Adnan l\lendere , Ankara garında, Jıa5ta Cunıhurba~kanı olmak üzere, kalabalık bir 
hılk kütlesi tarafından uğurlanm15tır. Yukarıki resimde, Cumhurbaşkannle ea,bakan vedala~ır

l~falcl bir iblis rolün!' son 
ıamanlarda yeni baştan sıkı hlr 
ı.ekilde sahip ('ıkm15tır. losknf
lu~un eski an'anesl, Garp de\let
Jerinln arasına nifak sokmak su
retiylt. Garpta köprüba ılar bul
mak ve Moskof nıhunıın diin 'B 

miina~thf'tlf'rlnıll" dalm:ı '.\0ııdırıta
dığı birlik ,.e ahenı;i baltalamak
tır. Rüti.ın kundaklama gı"retle
rinln foyası me~·dana tıkan, her 
sahada gl'riteyım Hı kar~ılaıına 
)·ekpare bir hür dunya mukne
mf't l'l' tesanüdu cıkan Mo~kn,·a 
liderleri, ba51ıca ümltlerlnl in. 
giltere~·i kf'ndl taraflarına ('Pi· 
meğe ,.e iki Anlllo - Salt.son ml"m 
leketlnin arasını açmığa bajlı. 
mı~lardır. 

1 e ha•lamalıvn. Bunun huı:iınkıi e .~rtık ilk adımı ıtmılı, 
lımn blh·uk c:1,.11 d - munnkasalann, dedikodu· 

~ ~ e onune ı:ıe.çee,ır.ı fi h 

larken partililerin de kılıtla kendilerini sclAmlayışı görıilmektedir. 

ği tlrllml'dlkçc d , 1 1 " ı P e•lıdlr. Anayasa de· 
' • Pn seç mill'n bahsetmemellylı. 

İngiliz gazetelerinin dostluk yazıları 
Bu gayretler bugün itin Mr 

tehlike tP.slı.il etmez. Fakat İngl. 
1iı İşçi Partisinin mUfrit hizbi 

Secim kanununa gelincP. t k 1 bu kanunun birçok noksa 1, o - ·ı bir ılhnlyetle haıırlanın 
den e\"\'el ı;ec;im daireleri n ;rı goze ı:arpm~ktadır. Her ıe . 
1!1edlğl insanları eçmek ç k g,nl&tlr, halk hnımıdığı, bil· 
Jeh·eklllnln adını kaç ki zlonınıia kalıyor. f slanbulun 28 mi!· 
~Pkldnl bllh oruz. Seçim da~;e~:blllr! ~unlardan anrak yedi 
c;enln seçimi a\'rı olarsa daha 1 ri küçuıtfilur, meseli her il· 
hıkkaktır. Unutm ı •alım ki fkl sabetll 1eçim yaııılaratı mu· 
ra tatbik edilen iki dereceli s;~ı ıneşrutl)·etin lllnından son· 
veUere değil, mııtasarrıflıklaraç m~e bile mllletveklllerl \'lll· 
tasırrıflıkların '.\'P.rlnl il 1 ınre seçlllrlerdl. Şimdi mu· 
ti • Çf? "" aldığından bu .... 

} aclarına uygun bir lieklld k e~ası, ıunun lh· 
da dlter noksanlan t 1 e ahul etmeliyiz. Bundan ıonra 

P 
amam ımalıyız 

artlzan zihni) ti d . · 
c n en ayrı bır Yaııda bahsedf'eellı. 

( Başı 1 incide) 
dlr: 

cTürkiyenin, müttefiklerimiz 
arasında bulunması "e savunma 
ile sulhün muhafazası için yap· 

1 
tığı işbirliği, tehlikenin bertaraf 
edılmesinde esaslı bir şekilde 

1 rol oynamaktadır.• 
İngilterenln eski Türkiye BU· 

yUk Elı;isi, Türkiyenin en karak. 
tE:risUk noktasının, istikrarı ol
duğuna işaret etmekte \'e bunun 
eu Uç cephesi üzerinde durmak
tadır: 

1 - Siyasi tekamül: Uzun ça· 
lışmalardan sonra bu netice elde 
edılmi~tir. 

:=~~:-------------~E~n~i~ı-T~a~h:ı~ln~T~ll:J 2 - Sosyal birlik: Tilrkiyede bir .sınıf mlicadelesi yoktur. sır ,.1.
0 

Davıd Kelly, Tilrklyede bulundu 

• . ı'. ı etler Kurulu ğu senelerde. hilkflmetin sanayi 
bölgelerini finanse etmek için 

Yar t 
urfettiğı ga)Tete phit olduğunu 

ın oplanıyor ~~:atmakta \'e iÖYle demekte. 

Altmış mil/ f • •Bu devlet sosyalizmidir. Bura 

New Y k'
e e mensup sıyaset adam/arı dıı rıe grevlere \'e ne de komU· 

- or a g ld · 8 · I . nist partisine yer yoktur .• 
So t d I e ı. " eşık Amerika ile 3 - Sir Da\"İd Kelly ilçilncil 

vye e ~geleri arastnda şiddetli mücade- mühim nokta olarak, TUrk or· 
lemn b I dusunu \'e bu ordunun modern 

aş ıyacağı söyleniyor bir hale getirilmesini ele almak-
• Aııodatıd p,,,, tadır.• 

?\evyork, 12 - Sah gUnU 1 1 d ' Sunday Times'in makalesinde 
tılacık olan Birle mi M l . ır. !ü k. d 1 t' i 
Genel Kurulunun 17 'ncl ı ltetler :Birll';mlt Milletler Gtnel ••k r ıye ev e ın n genç bir dev 

o uru rete ı T 0
" • !et olma'1na ratmen bUyUk bir 

rnuna l&tırlk etmek üzere &Ö ı r Tyg\ıe Lie beyanattı bu. imparatorluktan da an'anevt bir 
rnıllete mensup tanınmıs siyu"'t ~arak elmdiye kadar bir kaç tecrlibe sahibi bulunduğu belir-

• içinde hiiküm sürf'n rerennları 
istikbal hesabını küçük görmek 

• hıt~ olur. 
Bütün bu n"·I dertlrrln 2na 

df'.nsı. dünya yiiıünıle yepyeni 
bir manni iklim yaratmak \ f' 
bilhassa Orta Şarkı, lstlkra~V:
lıktan kurtarmaktır. Lonilra mıi-
13katının en muhitn \'e Jmmf'tll 
tarafı, hu snn nnkta üıerlndP. rı·
revan edt'rek olan fikir teafüMlr. 
B~ndıın; iki memleketin miin:ıse
hl'tlerl, Orta Şarkın lstikran fe 
hür dün)·anın ıselAmPtl hP.sahına 
ha~ırh netlcell"r beklemek caiz
dir. 

Diğer taraftan k siyasi ha)atı. 
mız, bir yol ağ11nda bıılunu,·or. 
Önümüzde biri sb·asi sulh ve hu
zura. dil!eri eski Balkan usulü, 
('ok kötü bir partldliğe giden iki 
yol vardır. !\tühim kararlann ve 
gelişmelerin arifesinde Demok
rat Parti liderlerinin hUrrlyetln 
ve ı.iva~i toleransın hrşlğl sayı· 

lan İnl!iltcrı•Ji ziyarl'tll'rini ve 
Aum Kamara!iının hürri)el an'a. 
neleriyle dolu havasını teneffüs 
etmelerini, memleket hf'sahına 
aynca hayırlı bir tesadıif saya-
rız. 

Ahmet Emin YALMAN 

ldaınıarı bugün burayı gelme ~e enkalırıın, Amerikan ruml tilmektedir. 
baŞJamışlardır. Y :ka~a7 tarafındın \·erll~n rıSunday Observer.t ı;azetesl de Ba~bakan Menderes, Farkotelin ö nünde otomobilindt'n inerken .. 

Kurulun bu toplantıiınd A. 
1 

e ıc delill~rl' dayanılarak aTürkiyenin Batılılar arasındaki~----------------------

Koraltan, cıKomünizmin 

asırlardır yurdumuzu 
tehdit ettiğini• söyledi 
Buyük Millet Meclisi Başkanı 

Refık Koraltan, beratıerinde An. 
kara Valisl ve Ankara ?ılilleh·e. 
killeri oldu.ıtu hıılde diın Kı· 
rıkkaleye giderek, orada bir ko· 
nusma ~·apnııştır. Bu konuşma. 
sında Koraltan, 14 mayıstan be. 

~e~ıka Dıııılerı Bakını ~ea~ ~.~~~ımiı ~~~lletlfırdeki ''atlftlt: yeri. bafhklı bir makale ya)ın- p• A 'k 'J A ı ı 
.c eıon, Kuzey Kore \e Cınln nı D uu. aştırılmıı oldukları lamıftır. cSunday Times• gibi ınay, men a 1 e syanın numara 1 

Kore mütarek ıl için ileri ı;UrU- ad t~ıt ttınıftlr. Try;vLe Lle bu cok okunan bir pazar gazetesi 
len fartları kabul etmeleri bu- rıl 8 ilan~ lıoınUnlst te~ekkillle- olan ıSunday Observen de bu DOSf ka Jr:ıı '"' S J ' 
gusunda yeni bir teklıf ortaya I· dil~·ğl'\1ı olduklarının tesbit e. )amında Tilrklyenin hem aske· ~cag il, av aş 1 ncı 
lacaktır. 1 

n llhe etmiştir. rl \'C hem de lktısadl bakımdan 
1 Ru&ların bu mevzudaki hkir- m~1:· k~ndisl~e ikna edici de. cok kuv\'etli olduğuna l~aret et· Dedi 

lhlnl, Sov~ et dı§i~lerl bakanı vı han 1 
1~. tcrıldıt.ı takdirde her. mekteciir. 

dnski bildırecektir. Vişlnskl ya. :ıakı! t ır Uyeyı teekllltt.n U· oSunday Ob~erverı deki maka <Bası 1 tnclde> 
rın buraya gelmis olacaktır ra ,} ı~acağını fakat kuru ifti. lede ~u noktalar belirtilmekte· devam edeceğini söylemi5tir. 

Gene] Kurulun ilk toplaniısın. kete şl ~helerle h?vle bir hare. dir: Başbakan Pinay ezcUmle şöyle 
da, &ah ğünU; Bırleşik Amerika tir. g rı ,\-nlyeceğınl bildirmiş. «Türkiye son senelerde öyle in demiştir: \ I 
ile Rus delegeleri arasında 61d- Ça klşaf etmiştir ki, Orta Doğuda •- Fransa Birleşik Amerika 
~etli bir mücadelenin başlayaca. le re;nıbı gUnU Birleşmiş Mil bu &ekilde inkişaf eden diğer ile olan münasebetlerine büyük 

1 anlaşılmaktadır. ti herk eşkllltının genel slrıse- bir memleket l:Östermek mümkün bir ehemmiyet vermektedir. Bir 
~ Amerikadı almdi de Birleşmiş defaa 1.~ınd~kl müzakerelerde ilk değildir. ParlAmenter demokrasi leşik Amerika ile iyi mlinasebet
• ~ ılletıer TeekılAtında komünist lacaktı/· ean Achespn söz a. ile bir arada yürüyen bu inkl· !erde bulunmak Fransa tarihinin 
~Jını olarak Amerikalı üyelerin Salı · pf, emniyet \'erici bir durum değişmez düsturlarından biridir. 
~undu~u ılerl sUrülmllştür .. rasımi ıun~ yapılacak açış me- husule getirmiştir. Böyle emnl- Fakat Fransanın kendi bası· 
~ l!~onsın Hnatôrll Cumhuriyet. kanı 'lt~de revyork Belediye Baş yet \•erici bir hissi hür dUnyıdı na büyük bir millet olduğunu, 
d~ti 1Vıl~y verdııti bir demeçte deleıesf · 1.lmp""llltteri, Amerikan bulmak ise ı:Uçtür.• yapılacak işleri bulunduğunu U· 
M v $ erı bakanlığını Birleşmiı kuruh r. Wan-en Aurıln ,.e •Sunday Obse,rverıı yazısını nutmamak icap eder.• 
~· illetıerdekı Amerika delegele· kan ıı'n :;,n toplantmndaki Bae föyle son vermPktedir: Başbakan Pinay bundan son· 
d~learuında bulunduğu iddia e- alacaıJ'~rd nls Padllla ~el"\·o söz •Tflrkler bugün he~nelmitel ra Fransanın tarihte şimdiye ka 
ları n komunist temayUllU $&hııı- Fransa ır. durum kar~ı ındı Güney DoAu dar orduğu gibi, bundan böyle 
tir teınwemeye davet etmiş- Srhuın Dışlfleri Bakanı Mr. A~TUpa ve Orta Doğuda mUhlm de \'crdlf:i sözleri \'e lmzaladı~ı 

Bakanıa~i ile İngiltere Dışlşleri n~fuza sahip . . bul~nmaktadırlar. anlaşmaları her zaman gözönün 
Dı i~ler· b k r. F.den 4 kasımria A T~rk ""' İngılız ~ıyıs~eri bu de bulunduracağını \•e bunlara 

dl hiç bi ı a anlığı bu menu- md erıkan seçimleri yapılınrava k; bolg~lerdt koordıne edıleblldiRi riayet erleceğini söylemiştir.• 
d•tı ı,· r ''ıklamada bulunma. ar genel kurul t 1 l ljkdırdf' bunun, istikrarın temi Pi ö 
l~tl gıTı buradaki Blrle~mls Mil· ı:!"lmi)et'ekl . op antı arı!1a ni hususunda tesirleri bu .. ııı. • nıy e >le deva~ et~iştlr: 
le .er e~kılAtı Amerıkan çevre- ııt erdır. Fransa ve In. lecaktır.:1 " ... ., 0 •- Fransa Blrleşmış Mıiletler 
darı de bo)le bir ~e•·den haber· ~ ere toplantıda Dıslşleri na. anıa~masını imza! t BI 

r 1 d ~ ~ ·ialn d~·~lrdımeıları tarafmdan tem • 1 • amış ır ve r 
-~klarını SÖ)lemi~ler- , e 1 eeektir. lngiltere'ye t~:.mlş Milletlere sadık kalacak 

f af"ıh ( H p ID:----k..:.:.:..:_______ Fransa A\'rupanın blrıestiril· . . . emo raf Gidecek olan mesine istirAk etmektedir \'e bu 

K . )·olda gayreUer sarfetmekten ge on gresi lşçı' p f. • G 1 ri durmıyacaktır. Anlaşmalarına ar 1$1 azef ec•ı er heyetı• sadık olan Fransa dostluklarına 
laral;: fktid < R:t$1 1 incide) < B da sadıktır. Fransa Atlantik pak 
nuıma arı tenkid eden ko- lama •a C atı l lneldPl < Bası l lnrldel tı devletlerile dostane münııse· 
da uzu~rbtapmıflardır. Bı1 :ıra- nuş,;uca ını, ancak hatibin ko· he)·eti~le birlikte beş klfilik gı. betler kurmuştur \'e bu ~ckilde 
p 11 ida r konu~ma yapan c H. tur l 

1 ıu~ te$kil ediyorsa sus ıetecih~r heyeti de Londraya ha- hareket etmiye devam edecek· 
nıı S re kurulu başkanı llha· bir" .up 1vu Yeti~ bir nbıtııı tes. ceket ed,rektir. tir. Amerika ile ittifakına büyUk 
lilini ancar, ıon hAdıselerin tah- za~~:n tu~i ettılini söyll'mistir. . <?a~eteciler heyeti, başmuhar- ehemmiyet \'eren Fransa hiç bir 
tanct/~Ptıktan sonra tarafsız va- aonra kon up imza edildikten rırımız Ahmet Emin Yalman, uman bu anlıı~madan \'az:eç· 
söy!"~i~~~: hitap ederek $Unları mi~tir uşmalara devam edil· •Cumhuriyet• ba~muharriri Na- mek niyetinde değildir.• 

Bu ~ d . dir Nadi, ·Zafer• başmuharriri Ra~bak .. n Pinay bir taraftan 
ler'i-y) .. Shizlerln memleket mesele- 1 . ra a söz alan İbrahim GU Mümtaz Faik Fenik, •Milliyet• Amerika ile Frıın~a arasındaki 

"r u ze ce. b h · · Ali ,... · Ukadar 
1 

ı: nden daha fazla a- B k b BEmu arrırı nacı Karacan münasebetlere büyük değer \'er 
nızı rıea o arak uyanık bulunma- r;-da;ı~~· a~~~va maruz kalanla ''e •Ulus• siyasi muharriri Ah- diğini söylerken, di~er taraftan 
Jiıı. ·ı -·t dederlm. İftira tahrikrı. 1 A .az kls blrblrine bağ met Şükrü Esmer'den mürekkep- da memleketinin Tlınus mesele-

ı; ..... o u 1 ~ ~r ç ınsanlar sopa ile, ted- tir. 1 
dan öt"ve nuı ıdAiet kapısın- hışle değil, ektnekle yol l' s nde hiç bir fedakArlıkta bulun 
tahrı1'tılı"'ııeçmemiase, galeyan demiştir. a J:e ır, mak niyetinde olmadığını si;ylc. 
ı ı. s metodu da ıldn m s 1 k B b k mlş \e Frıınsanın denluısırı bau !..;ttın bli n ' em on o ara konu•ıın parti "e- aş a an ve terdıfııı· ~ uk muelelerine gôs- nel başkanı Orhan •AruJ lae '"ez. memleketlere karşı bir takım ta . 
anıeı k ıı akın alAka \e ak•liJ. cümle şunları ıöyleml•ıır· . ahhilUerl olduğundan bahisle 
b• nıı ında z.avaııı ,.e "cl , 1 h 1 • . D I ş'ışlerı' Bakan I • tarih bu "Örc' !eri Fransaya ır silAh l .. z .«- " u te ıf .ıını!lıırı bllny•sl ., 
.. 0 arak kalacaktır •. b 1 1 " yliklemfctlr ve Fransa bu mem 
••ti Yapanl .'e U· Cıne 1 ın totalıter part·ıler dal· " dır. . ar erı:ec utanacaklar- f < 8111 1 lnddel leketlerle sonuna kadar me~gul 

ma men aat peşinde koşar ,.e lunarak; gardan vapura kadar olacaktır• demiştır. 
Daha gonra C totaliter zihniyete Yol açar. 1 bir konu ma eut Durıunollu Parllmentoda muhtelif menfaat o an birkaç yüz metrelik yolu 

Genr-l lda ~apmıs 'e nihavet gruplarını temsil edl'cek bir si•- ancak 20 dakikada katedebilmi~ 
Ca re Kurulu üvelerind 1 i "" ler: ve Ba•bakan kendisine kır· vıt o ı ~ en tem kabu ed lmelldir. Nl•bl 5•• " 

ra süz alarak· 0 
" ~ı ıösterilen bu çok candan kar 

lık;;d!~çbtr zaman bu Eilmarık- çim bir ıarureltir. Biz hlitün mu şılıma merasiminden dolayı mu. 
maltYtz Bdilolayı ı.imidlmid kırm.~- halefet partileriyle teşriki mesai tehassis olmuştur. 

l ·• ye tıraftar ve hauru: .• 
kette deın me ly!z ki hu memle- •Ya$a, var ol!• Avazelerl \e 

llzerıne k 0kratl sağlam temeller miştir. alkışlar arasında, güçliikle vapu 
suikast Y urulmuıtur On:ı kimse ilçe idare 'kuruluna ise Ganim ra blneblltn Bııbakan Adnan 
aldığı hA:iPa!"az. milletin eline Zenglner, Nesimi Ergenç. Fahri Menderes, hafif bir baygınlık ge 
namaz 'e ~•Yet asla ~lınden alı- Alpay. Hasan İnan~il. Abdullah çirlr ıibl olmu~u da bu hal pek 
demlyecekr una kimse :Ilr'et e- Paksoy, Sabahat Olcay. ŞlikrU kıla devam etmem~Ur. 

Geç 'ak ır . demiştir. Eaıaran secllmi$1erdlr. İl rlele- Galatı rıhtımında da ayni coş 
Ytt \eren ~~ talı•mahrına nlha- l'kl i i 5 kun tezahüratla ltar~ılanan Ad· " ge ı er ne 5e ım Enver '.Batur, nan M d 
tekrar ile obncre. Cevat Kabanı F tl Gtil 1 h . en eres. Prof. Fuat Köp. 

c a&kanlığına "Ctir- a ı ee. e met Çokeer&ln rlillı, kalabalık arasından gUç· 
.. seçilm!~Jerdir. lUkle geçerek otomoblllerine 

binmişler ve Parkotele hareket 
etml§lerdlr. 

Heyetimiz bııgUn saat 13.15 de 
Ye$1lköy hava alanından hususi 
bir uçakla Londraya müte\"ecci· 
hen hareket edecektir. 

Londraya s:ldecek olan bu he· 
yete. Başbakanla Dışi~Jeri Ba· 
kanından ~ayrl: Dışişleri Bakan 
lığı umumi kAtlbi büyUk elçi Ce· 
nt Açıkahn, umumi kAtip mua· 
vinl Muharrem Birge, Dışlşleri 
Bakanlıtı hususi kalem müdUrU 
Sadi Eldem \'e Başbakanlık ya· 
veri yütbası Ersu de dahil bulun
maktadır. 

Y 111 nda ri başarılan işleri saydıktan ve 
bu neticelerin millet iradeslle 

(Başı t tnrldtl i~ başına gcı;miş ~iiktimetin ese. 
maralı harbi yedinci yılına yal~· ı rı old.u.~unu belırttlkten sonra 
!aştığı halde her iki taraf için d.ı.ş polıtlka me\'ıuunda şunları 
herhangi bir şekilde zafer üml- soylemiştir: .. 
dl görUnmemektedir. •- Batı .n~nvası ~rtık hlze .!· 

Filhakika. Fran~ız kuvvetleri· n~nıyor ve ıtımad edı\'or. En bu· 
le komünist Vietminh arasında· yUk de"l~t adam~arından başlıya 
kı mücadele artık tam mAnasly!e r~k ~ep~ı ~·eni bır hazine keşfe· 
bir l'ıpratma harbi şeklini almı5 dılmış . gıbl memleketl.mlzl a~ın 
bulunmaktadır. akın zıyaret etmektedırler. Bıta. 

Vietminh'll komünist birlikle· raf müşahitlerin sozleri de ıner
rınin kuvvetleri kırılacağa ben- dandadır. 
z<'memektedlr. Diğer taraftan Bu gelişme !cerde ,.e dısarda 
Fransız birliklerine bir müd. hfpimizln şerefini nidn artırdı. 
dcttenberı gemiler dolusu Ame· ~un.u~ s~bebi nedir? Türk mille: 
rıknn harb malzemesi göncieril· tı sızın ıradenlzle bu kıymetlerı 
mektedlr. Hcr ne kad;ır kat'l ve meydana çıkarmak imkAnını bul· 
nihai darbeyi indirmek sırası mu5, bu suretle mı>dl'nl Ale~ın 
r'ransıılarda ise de hu ('Ok çe· haklı olarak muhabbet ve lıilr
tin bir lşdir. Zira kaJ"iıdaki dil§- metini kazanmıştır. 
man normal olarak sını!landırıl- Asırlar boyunca yurdumuzu 
mış birlikler ~eklinde değildir. tehdit ~den komünizm belbı ı;irn 
DUsman normal bir harbden ti. di bUtun insanlığı t~hdit etmek
yade gerilla savaşı yapmaktadır. tedir. !il:k ml~leti iradesini en 
Victmlnh'll komünistler çete har habetlı hır ~ekılde kullanma$lnı 
bine pek müsaıt olan bataklık 1• bilmeseydi, buciln bu be!A valnız 
razide saklanmakta ,.e fırsat bul memleketimızln değil bütün in
dukça meydana çıkarak Fran- sanlı~ın talihin.i ka~artacaktı . 
sızlara darbe indirmeye gayret İşte bunun ısındır ki, mede· 
etmektedirler. Fransızların bura niyet dUnya&ı bize itimat edi
da zafer kazanmaları için her yor.• 
6Cyden eV\'l'} bir savaş ccephe· 
sine• ihtiyaçları \"ardır. Fakat 
bu harbde •cephe• dıye bir ~ey 
yoktur. 

Se istersenlı 
< \Vhat You Will) 
Komedi 2 Rölilm 
\"ııan ı W. Sbıbı· 

ı-e•N CeTlreo: 01" Komünistler bu bölgede 276 
bin Fransıı askerini seferber hal han Bıır lan Babu· 
de tutmaktan ve buraya Ameri. u ko7an ı Mnbıın 
kan askeri yardımının gönderil. F.rt11tnıl Cırıamba· 
mesindr.n pek memnun, olmakta. ~ ... baıka h•r ak· 
dırlar. Zaten gayeleri de budur. ıım uat .ı ı dı Cuma, ruar ma· 

\'letminh makıımları bu har- ttu ıaat tam ı 1 dı Telt!on: 4027ft 

bin Fransada hiç sevilmediğini , 
bilmekt!!Qlrler. Üstelik Fransa Veni Set 0pf'ff't1 Cf.JS 
bu harbde her yıl memleketteki Her aksım 21 dF - -
harp akademllerınden mezun O· Vnuılar Allf'sl 1 
lıın subay sayı ından çok daha Operet S l'PNlf -
fazla suba)' da kaybetmekted:r Çı:ırşambı halkı 
Bu savaşın her sene Fransa~·a Cumartesı talebi" 
1 milyar dolara malolması d:ı \'e tenzilAtlı Vfl t'araı wnO 
komünistleri se\'indırmektedir. Matineler 15 de 
Bu masr:ıfa yalnız bu savaslarda Tf'I: t9~69 
kullanılmak üzere Amerikaclan 1000 ton kadar askeri malzeme 
gündcrilen yıllık 500 mllyon do- gönderdiği kat'ıyetle tesblt edil. 
larlık malzeme de lllvc cdllirr~ miEtir. 
konıilnistlerin lstt?dıklı>ri iktı~a· Fransıı kunrtlrrl taarnııa 
dl sarsıntıyı yarattıkları kabuı arçti 
edilebilir. Fransız kuvvetleri bu sabah Vi 

1950 denberl her ay vasati ç. rtmlnh komünist çtıteriler!ne kar 
\arak 11 nakliye gtmlsl Fran~ız şı bUyUk bir taarruza geçmişler· 
Hindiçinl limanlarına Amerikan dlr. 
askeri malzemesi taşımaktadır. Taarruza Amerikan yapısı mo 

Fransız askeri makamlarının dem bombardıman uçakları da 
fıkrine göre Vletmlnh'li komil· katılarak çeterllerin toplantı 
nlstler kızıl Çindcn \'ardım gör· noktalarına geniş mlkyastrt Na
meseler şimdiye kadar coktan oalm bombaları atmışlardır. 
bu yıpratıcı harbden vaz!leçerler ı Verilen ilk raporlara iÖ?e tı· 
dı Emio kaynaklardan alınan ha anııza i$tir~k eden FTansız blr
h•rlerde kızıl Cinın her av ko· ı lıl;lerlnde 10.000 kisi bulunmak 
miinist \'ıetminh ku\ \'etlerine tııdır. 

• 
Pakista11lı ressaııı 

Pakistanın Ankara Bü~ük Elçiliği Maslahatgfizan Mir l'ttohımmd 
ŞeJh, Paki~tanh ressam Ze)ne!Abldln <solda) eerefine bir ıqam 
yemeği vermiştir. Resim, ZeyneU bldln'l Fin Buyuk Elçisi (toldan 

ikincil 'e diğer dnetlilerd'n hlr grupla bpraber gost.-rmektedir. 

İran, dış 
Siyasetinde 
Değişiklik olacak 

. 
«laf er» lnönü 
Tahrik yapmıştır, 

Diyor 
< Bası 1 lnrldcl <Baıı 1 incide) 

çıklamıstır. ona acımamak mi.imkiın değil. 
Fatemi dış memleketlerde İ· dır. O artık acınacak bir hale 

rana kar&ı hoşa gitmiyecek şe- ielmıştir • 
kilde hır lisanla makale ve hı· Hllseyin Cahit Yalçın da bil· 
ber yayınlayan gazetelere de ge tün kabahati Demokrat Partiye 
rekll ihtarların yapılması için yı.iklemekte, İnonünün bu mitinı 
elçiliklere malümat verıldığini zamanını bilhassa Cumhurbıska 
blldirmistir. nının ve Baebakanın seyahatleri . 

Dışi5leri bakanı bazı Avrupa zamanlarına isabet ettirmemek 
ve Amerıkan gazetelerinin İrana hususunda gösterdiği illnaYl an 
kar6ı İngiliz basınından daha !atarak şeyle demektedir: 
sert bir lisan kullanmakta olduk ı İnont.i Türk vatanının itiba. 
tarından ~ikayet etmiştir. rına ufak bir toz bıle konmama-

Fateml)'e göre böyle hareket sı içın çalı&ıyor, Adnan Mende. 
eden gazeteler meseleleri tek res ise ntandaş kanının leke
taraflı olarak ele almakta ,.e kas lerıle Batı memleketlerine ıidi· 
den tahrif etmektedirler. yor. 

Dısi~leri bakanı ayrıca bazı Muhakkak ki son Mdiıelerde 
yabancı muhabirlerin cumJrtesi dokülen kanların mes'uliyet! ta 
günü vuku bulan İran demiryol· mam~n Demokrat Parti Başka 
ları işçilerinin gr"i haberini ıu- nı Adnan Menderesin omuzların 
r.umundan fazla ıbUyüttOklerini• dadır. 
&övlemiş ve bu hadise hakkında Balıkesirde vatanda~ları yara. 
doğru bilgi vermek için kendi· lıyan bıçakların, Tlirk hayratını 
sine muhabirlerin her saatte mU yerinden kaldırırken polisimizi 
racaat edebileceklerini ilAn et- vuran sılAhın hesabı ancak on. 
mııı ve cılcabedı>rse günde iki de dan sorulabilir. Demokrat Parti 
[a basın toplantısı yapmaya ha· &eflerl ve mılletvekilleri numa· 
ıırım• demiştir. yi&lerde Hıtlerin hücum kıtal~rı 

Fatemi bundan ronra dış mem gibi sHAhlandırılmıG fedailer 
leketlerde tahsilde bulunan f. ırubunun önünde yürümilşler
ranlı öğrencilere verilecek dovlz dır! Hükumet, Demokrat Parti 
mikdarını açıklamış ''e bu oğ- ~flerınln nüfutları altında fel. 
rencilerden 12 tanesinin tahsi· ce uğramıstır; valiler zabıtanın 
satlarının çalışmadıkları için lı;e. vazife ifa etmesine imkAn ver. 
sildiğini bildirmişti:. memişlerdir. Meydan sillhlı De· 

Dışişlerl bakanı bazı memle· mokrat Parti sergerdelerin~ açık 
ketlerde bulunan İran temsilci· k lmı5tır \'e İnonU geniş bir kı· 
ı,.rinin çalısmalarından m!mnun talc m :vdan vermemek içm nef
kalınmadıltını. bunların Tahrana sine hAkım olmuş, itidal ve me. 
geri ça~rılacaklarını dı söyle· lanetini kaybetmemiş, seyahati· 
mlştir. ne fasıla vermiştir. BugUn da· 
htilf'r ırasında s-arpı$m• oldu ba büyOk bir facia karşısında 

İran i~cl partisi başkanı Mu· matem .. ici.n~e kalmamıısak: ~u-
zaffer Bogani istifa etmiştir. nu, .!nonUn~n va!ınseverlığıne 

Tahran banliyösünde Rey Pa ve yuksek dırayetine borçluyuz. 
muklu Mı!nsucat Fabrikasında Sımdi İsml't İnönü gibi Mil. 
parti başkanının istifası üzerine leUerarası yilk&ek bir şahsiyete 
kıırgaşahklara yol açan şldddli bıle memleket iı;inde dola&mak, 
h~diseler \'Uku bulmuştur. '10· serbest toplantı yapmak ve va· 
teaddit işçi yaralanmıştır. Bun- tan meseleleri hakkında konuş. 
lardan biri aldığı yaraların t!sl- ma!. hakkını tanımayan partizan 
riyle olmüştıir. Askeri \'ali fahri- bir lktıdar karşısında een@lbl 
kayı tahliye ettirmiştir. dostJarımwn duymu~ olacaklan 

Bazı dısişlerl memurlarının teessürü ve hayal sukutunu ~k 
,·azifelerine son \erildi gllzel tahmin edıyorum. Bıı: bAll 

İran dışi~Jeri bakanı HUseyin bugün diınyadı hiç bir haltlkı
Fateminin emriyle. tranın Pa- tın saklanamıyaca ını, açıkçası, 
kistan maslahatgüzarı Emin AS· zırvanın tevıl kabul edemiyecl'
lan, Irak büyük elı;isl Kuds Ma ğini anlıyamıyoruz. 
kai ve Cenevre başkonsolosu Ka· Bu dıişüneeslz, haris ve insaf 
fal'nin vazifelerine nihayet ,·e- sız eller bugün Türkiyenin dıı 
rilmiştlr. itibarını haneerlemişl~rdir.• 

tzmir c.·H. P. teşkilatJ 
bir tebliq yayınladı 
Bunda, Manisa ve Balıkesir hadiseleri tenkid 
edilerek, C. H. P. nin muhalefet vazifesine 

devam edeceiji belirtiliyor. 
Hu.....< Uullabfri,,.;zb,. 

İzmir, 12 - Bul(Ün C.H.P. fz. sempati bu tesebbüsll tamamen 
mir il ıdare kunılunda yapılan akim bırakmıptır. Bununla bera
toplantıdan sonra arağıdaki tr.b· ber hu ihtimali deJ1ılf eden bu 
liğ yayınlanmıştır: tertipleri eV\ elden tıatıer alan il 

·Manisa 'e Balıkesir hadisele- idare kurulunun, 4 Ekim taribin
ri, Genel Baskanımız inôniı'nUn de 540 sayılı yatı ile key
muhalefet lideri olarak, kanunla- fiyetten ValiliCi haberdar 
rın himayesi altında bulunan se- ettıği i<>rülmustur. Bu ihale go· 
yahat hakkıyle vatandaslann re Manisa \'e Balıkesir \'alile· 
toplanma haklannı ağır surette rinln kendi merkezlerinde vuku 
lhlfıl etmiştir. Buna ilAve olank bulan tecavUı hAdis .. ıerini tz. 
idari makamlann vazife telakki· mir nutkun• atfetmek isteme· 
lerinde elem \'erici kayıtsıtlıklar leri ciddıyet ve hakikatle te!ıf 
eörülmUştür. Bu sebeple en az etmete imkln olmıyan ıayret· 
ıktidar kadar şerefli bir memlc- lerdlr. 
ket vazifesi Ua eden C.H.P. teş- l\'etiee olarak İzmir c. H. P. 

1 kılatı bugıin il merkezınde rap· teşkılAtı son olayların tsl"f ,·e· 
tığı toplantıda ıünün hadiselcrı- rici mahiyetini d!!ha ziyada ı· 
nl uıun uzadıya incelemış "e a- ziz milletımizin takdirine bıra· 
iağıdaki hususları tesbit etmi5· karak, şer"fll bir memleket va· 
tir: zifesi olan muhalefette de ır· 

1 - C.H.P. Genel İdare Kuru- tarı bir hızla çalışmak karamıda 
!unun yayırtladıeı beyanname. de olduğunu bir kere daha belirtr 
mokrasımizın bugunkü rcalıtt!e-
rlni ,.e muhalefetin maruz kaldı- miştır. Maddi varlılına ıell ver 
"'ı haksız muameleleri canlandı- mek )'olunda alıucalt ltanrlır, 
b mahiyetleri ne olursa olsun bW 
ran ciddi \'e tarihi hır \'esika ola-
rak tas\•ip edı!mistır. inandıi!ımız d.1va1ırdı memle· 

2 _ Sa' ın inönu'nUn Ege ge. kete hlımete devamdan asla ılı 
ıisi ilk dc!a İzmlrde baltaıanmak koyamayacaktır. Anayuanın le 
istenmiştir. Bu tertipleri atmık minatı aftın~a bulunan ıtyut 
lçin tnönUnUrı itlişinden tillCll bılc •e bllmyetJmlıi bllanaea· 
lırnirde D.P. nln 7aptığı toplan- tıı. Bun!Jll ;çin de Yin• hnun· 
tıdı bu partiye mensup bazı ra· lara ve T-Ork mllleUnlıt vartılt· 
vlu vatandıılaruı ıösterdiklerl na \'e ut duyusuna dıyınıcı
muk•''eınet ve muhalefet bu gıy- ğız. Hür ve ~eretll Tilrk buı
reUeri ıarstığı gibi; bilhassa 1- oının gösterdiği :memleket ve 
tıönfl'Je tarp bl1ttltı muhitte ken hakseverhk blum jçin (Ok )liyük 
c!lslnl ı~sterell ıer.r~ alAka 'e bir kU\'\ et kaynağıdır.• 

dta 

Sa 
l!'ı 
il\ 
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Kış yaklaş1rken umu mi bir 
dert.: Yakacak tedariki ! 
ls tanbu l'da nekadar odun, kömür sarfedil ir? - Mevcut stokun 
miktarı - Kok kömürüne rağbet neden azaldı? - Belediyen in 

tanzim satısla rı hazırlığı - En doğru yol 

B ir de cistanbulun me\·siml 
yoktur: lodos. eserse yaz, 

poyraz eserse kış• derler. Pe
ki, böyledir de. bu hazırlık· 
lıklar ne o\tQ·or? Demek ki, 
bundan sonra po\•razın lodosa 
nazaran daha çok csercğı tah· 
min olunuyor: ~oksa bu kadar 
killfete niçin katlanılsın. <leğıl 
mi efendim? 

Kış, pek az insanın hoşlana
blldiği bir mevsimdir. Hoşlann 
bıldiği diyorum, 2.ira bu elimiz
de olan bir şey değildir. Yok· 
sa kıs güzel mevsimdir; 13p:ı 
lapa karın yağışını sc)Tctmek. 
bembeyaz yumuşacık karlar ü
zerinde yürümek, kardan adam 
yapmak, kartopu oynamak gü· 
ıeldir .•. Güzeldir ama; lişüdü
ğUnüz zaman tatlı, ılık bir eve 
sığınabilirseniz. kalınca bir pal· 
toya sarın.:ıbilirseniz. sıcak. m•J 
gaddi bir şeyler yiyebilirse-
niz ... 

* BiliyorsunllZ, şimdi ne ror 
hayat şartları içinde yaşıyoruz 
\e kış, bu zorluktan daha da 
artıran bir me\•sim oluyor. :Mü
cadele etmekten bıkmış, yo· 
nılmuş. bedbinleşmiş insan oğ. 
luna boyle bir mevsimi beğen· 
dirmek kolay mı? Zaten ben bu 
satırları bbyle bir maksada A
let etmeye hiç niyetli deği
lim .•• Bunu yapmaya çalışsam, 
kı~ı sızc beğendireceğim diye, 
bcnd<'n soğumanıza yardım et· 
mis olacağım. Bunu ise biç is· 
temem, Allah korusun ... 

* Geçen günlerin birinde; «Kış 
geliyor• dedim; «Acaba 5chrin 
mahrukat durumu nasıl?ıt O· 
dunumuz. kömürümüz şehirliye 
yetişecek kadar \'ar mı?ı> Ve a
Uikalılarla temas etmeye başla 
dım. 

İlk olarak Bcledbc İktısat 
?ıtudürlüğu ile temasa geçtim. 
Orada, .saliıhiyeUi bir ıatla a
ramızda şö~ le bir konuşma ce
reyan etli: 

- Efendim, şehrin odun Is· 
tıhlaki hakkında bana bıraz 
malıimat verir misiniz? 

- Hay, hay!. Orman İşlet
mesi, İstanbulun ihtiyaçlarına 

400.000 çeki odun tahsis etmek 
tedir. Harbden evvel bu mikria· 
rın hepsi sarfolunuyordu. Fa
kat harbi müteakıp sarfiyat 300 
bin çekiye düştü, Bunda kok 
kömürünün mühim rolü olu· 
sor tabii .. . Bu sebeple biz, yıl
lık ihtiyaçlar için, şimdi bu tah 
sisın 300.000 çckisinden istifa
de ediyoruz. 

- Bu odunlar nereden geli· 
sor? 

- S<'hirdcki büyük depolara. 
Jğneada ve Kandıradan gelir .. 
Karşı tarafın, yani Üsküdar, 
Kadıköy cihetinin ihtiyacını A· 
lemdağ kar ılar. Kumkapı ve 
Yenikapı depolarına ise umu· 
miyetle Tl'akyadan, İstranca or 
manlarından odun gelir. 

- llıilen fehirde depo 

Yeni Ne~riyot 

Orman le A,. 
(Onı:ııı ,.. AT) Duımııın Al>'t11l01 

Yaıan : 

Sadun Tanju 

•• 
miş odun mikdarı nedir? 

- 60.000 çeki stok bulunu· 
~ordu. Bugilne kadar gelenler 
\'e yolda olanlarla 200.000 çe· 
ki odunumuz hazır vaziyette. 
:Mütebaki 100.000 çeki odun da 
peyderpey, önümlizdeki a) !ar
da gctirtilecektir. 

- Tanzim satışlarınız için ne 
gibi tedbirler aldınız.? 

- Elimizde 20.000 çeki o
dun 'ar. Ankara ile temas ha
lindeyiz. Bir mikdar odun da
ha, bugilnlerde beledi) c •i n· 
rine verilecek. :Maamafih biz, 
önümüzdeki günlerde, elimizde 
ki mikdarla tanı1m sahşları
mıza başlayacağız. 

- Bari faydalı olabiliyor 
mu'..' 

- Geçen sene işe geç başla· 
mıştık. Buna rağmen umumi 
istihJAkin ~ 15 i nisbetinde 
tanzim satısı yapabildik. Bu yıl 

bu nisbet daha yilksek olacak
tır. Ve <'lbette ki, faydadan 
hali değildir. 

- Mangal kömürü i tihlaki 
hakkında da biraz malUmat ri
ca edebilir miyim? 

- Şehrin bugünkü istihlaki 
20.000 tondur ve harbdcn e\'
velsinc nazaran 'ö 50 noksan
dır. 1939-40 ~ ıllarında 40.000 
ton ol:ın odun kömüril lstihll· 
ki buı:ıün ~·arı varıya diişmüş
tiir. Bunda tabii olarak, mo· 
dern ısıtma vasıtalarının bii
yük dahli \'ar. 

HAlen 12.000 ton kömür ha· 
zır ' 'aziycttedir. 6.000 ton dııh:ı 
bu yakınlarda gelecektir. Bi· 
zim kömür ihtb acımızı Trakya 
ha\'ali i. bilhassa Çcrke~köy, 
Kabakça, lğncada mıntakaları 
ırmin etmektedir. Bulgaristan
d:ın da 1500-2000 tonluk bir 
parti gelecektir. Biz 2000 ton
lıık bir stok yaptık. Onunla tan 
zim satışlarına başlıyacağız. 

- Demek ki, kömür piyasa· 
sına ~ 10 nisbetindc bir mil· 
dahaleniz olacak. Bunda bir 
fayda müşahede edebiliyor mu
sunuz? 

- Siz aksi kanaatte misiniz? 
Rica ederim, bu vaziyet 

karşı ında ben nasıl «kanaatim 
müsbcttir diyebilirdim. 

* Sonra. kok kömürü \'e diğer 
maden kömürlerinin istihl• k 
ni bellerini öğrenmeye çalış
tım. Kömür tevzi müessesesi
nin pek çalı kan elemanlarm· 
dan biri olan Sayın Fahri Gök· 
şen, bu me\'zuda; aşağıda oku
)acağınız izahatı \'erdi. 

- Biz, şehrin kok kömürü 
i tih!Akindc bir evvelki yılı na
zarı ltibare alırız. Geçen yılın 
umumi istlhl!ıki 100.000 ton· 

dur. Bunun 86.000 tonu halkın 
ihtiyaçlarına; mfitcbakisi de 
sınaı tesisler, hastahaneler ve 
diğer hususi mürsseselere \'e· 
rilmiştir. Yine geçen yıl 90.000 
beyanname ,·erilmlştir .• Bir ev. 
\'elki yıl, bu mikdıır 95.000 ci
\·arındaydı. Aradaki fark. kö· 
mür fiyatlarının 45 liradan G9 
liraya çıkmış olmasından ve 
linyit lstihlaklnin artmasın f:ın 
ileri gelmiştır. Bu yıl. beyan
name alm:2k usulünde bazı im· 
laylıkların ihdas edilmesi yfi· 
zünden, yeniden hır artma o
lacağı tahmin olunabilır. 

- Linyit istihlaki artıyor de 
diniz.. Bir nisbet , erir misı
nız? 

- Biz, bu müc se ede, SÜ· 
mcrbank camiasına giren Turı~ 
bilek, Değirmisaz, Som:ı : ~anı 
garp linyitleri ismi vcrılrn kö· 
mürlcri satıyoruz. Bu N'• kların 
ıımuml ıstlh ali 194 l ele 200.000 
ton iken bugün 800.000 ton ol· 
muştur. 1stanbulun, bizim \'a
sıtamızla bu ocaklardan istih
lak ettifü mikdar ise 56.000 ton 
dur. Göriiyorsunuz ki, büyük 
bir inki~af \'ar. 

- Taş kömüril sarfiyatı ne 
kadardır? 

- Yıllık l 10.000 ton civarın 
dadır. Bu kömür. biliyorsunuz. 
Kaloriferlerde, sınai tesislerde 
\'e vapur ihli) açların da kulla· 
nılıyor. ... 

İşte, az.iz okuyuculıırım, is. 
lanbulun mahrukat durumu bu 
merkezde. Son senelerde ı:oğal. 
maya başlayan gaz sobalarının 
geçen kış bazı mürs if lıiıdi
Lelt're sebebiyet vcm1clcrl ha l
kı hayli korkutmuş bulunuyor. 
Esasen bıı gibi moaem ısıtma 
\'asıtalıırından istifade eden· 
ler mühimscnemiyecek kadar 
az. Büyük kütle odun ve kö
müre rağbet edi)or. Edi)or a
ma. bu iş pek o kadar basit 
değıl... Ben nice aileler biliyo
rum ki, henüz ateş paha ına 
çıkmamış, yağmurdan, kardan 
ıslanmamış kuru birkaç çeki 
odunu e\·lcrine atabilmek için, 
Einstcin'in içinden ~ıkamıy:ıca 
ğı hesaplar yapmakla meşgul
ler ... 

Uç uca, çok zaman Uc.'t~ kaç
mış aile bütçelerinden 100-150 
lirayı bu işe tah is etmek me
S<'le... Fakat gelin göriln ki. 
bugün bu imkanı bulup yara· 
tarnazsanız; yarın ilk kar. ilk 
soğukla beraber; küfe ve\'a 
zembille e\'e taşınacak odunl;
n yakmaya kıyamaz olacaksın\l. 
Soba bir dev gibi hep ağzını 
açacak, soğuk bir he~ Ol!i gibi 
h<'P kollarını uzatacak ve siz; 
şimdikinden çok zor bir duru
ma düşüp. şaşıracaksınız. 

İyisi mi, borç harç, şimdiden 
tedarikli bülunmaya çıılısın ve 
tanzim satı,.larıııa -Allah gü
nahımı affetsin'.- pek bel bağ. 
la mayın. 

Tazy1kfı 

Otomatik 
tencerelerle 
Azami sürat 
Azami ekonomi 
Lezzet ve 
Emniyet elde edersiniz 

Bir iıışaat İşi içiıı 
Yılksek Mimar·a - .Makıne ve İnşaat Yuksck Mühcndi· 

sine Mühendis ,.e Teknisyen'e •;e Muhasebe servisi için me 
mur ve daktiloya lhU)aç vardır. Lisıın bilmek ~arttır. Al· 
manca bilenler tercih edilir. Fotoğraf ve mufassal malQma· 
tın (B) rumuziyle Yeni İstanbul Gazetesine gönderilmesi. 
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Maden İşletmek İçin Yabancı Ve 
Yerli Sermayedar anyorum 

Maden işletmek üzere sermayeli ortak arayorum. Mersin 
Silıfke kazasında muntazam şo e ile Taşueu liman \'e \'apur 
iskelesine (20) kilometre mesafede CKalkoprt) ''e bakır. sim 
1i kurşun, gümüs. İspcrkilorit demir ve \'olfıramları <;:, 70 de 
mir (yüz bin tonu miltccavl:ı: yığın) (60) dönümde da{: 
gövdesi diğer sahamda Taşucu liman ve vapur iskelesine 
(37) kilometre muntazam fiO e ile yine kıılkopirit. bakır ma 
deni ve yukarıda arzettiğim madenlerin hepsi de o saham-
da mevcuttur. l\Ianganez \'e kristal manganez de \'ardır. Yal 
nız ocaklara yoldan bir kılometre yol yapılması lazımdır. 
Diğer saham yalnız başına ko romdur. Taşucu limanına 37 ki· 
lomctredir. Yiizdc elli altı ellı üçtiir, bu sahalar şahsıma ait
tir. Ortağım da yoktur. 

Kısmen imtiyaza bağlanmıştır. İki tanesi de ruhsatlıdır. 
lmtiyazıı bağlanacaktır. Ruhsatlar henüz ~ir aylıktır. Yeni· 
dir. Benimle ortak i~letmek isteyenlerin lstanbul Sirkecide 
Uüdavendi,dr Caddesinde No. 28/30 yeni Trakya Otelin
de Hacer Koloğluıııı dört gün zarfında müracaatları rica ve 
ilan olunur. l.facer Kologlu 

imtiyaz aahı : · l'llAN 
Bu sayıda yazı islerini fillen idare eden mes'ul müdür: 

AIELİR \"ENER 
( \ 'ATAN> Gaıeteeili~ ve fttatbaacılık T. A. s. - İstanbul 

V A T A N 1\1 A T R A A S 1 
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traktör için - her toprak için 
n iyisidir! 

iP· A 1 
Diğer l astikle ri n dayaorıır 
dı~ı ) erle rde toprağı yarıt' 
\'C tutunur. D erin oluklat 

derapaja karşı tahiyelidir ... 

sen i ~ pençe her toprak<" 
h e r m enimde azami ,.,, 

daimi çeki~ kudreti u :Iat• 

Al ocoğınıı las t iği göreceğ i iıe göre seç iniı .•. 

fıİM TOIU iLi tı!z~lf 

Türkiyede Umum Satıı Yeri: MOTOR LiMiTED · ŞTİ · 
Taksim, Doğ u Palos a lt ında - h lefon : 82204 • 8 2205 - Telg raf : MOLİM . is~ AN&UL 

Anka ra ve Eski, ehir'de: KOÇ TiCARET T. A. Ş. 
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En modern mobilya ve mef 
ruşat mağazası. 

Beyoğlu Asmalımescit 

'J'elelon: 43013 

Armement Deppe S.A 
ANVERS 

llmanıınu:da bulunan 

ORANIE 
Yapuru lT Ekimde eşyayi 

ticariye alarak dotru 

ANVERS'e 
hareket edccektır. ·ı ııısılAt 
için Galata Tahir Handa 3 

ünell katta kain 
SCA~DİXA \'İA:\' !'i'EAR 

F..\ST AGEXC\ "ye 
mi! c:ı:ıt. Tel: -:H993 - 2 • l ··-------· r- ıu K'l on-• 

1 
Raif Ferit Bir 

Verem •e DahiU Uastalılı 

ları Mütehassısı 

Muayenehane 8cşıkta~ 

l'ramvay Cad. Emniyet San 

dığı yanıı1'da No. 12, 1'el: 1 
84395, Muayene 17.19.5 Ev 
Vah Konağı t;ad. No. 83 
Başaran Ap. Kat 1. felefon 
83684. 

~ 

M murlcmnııın emrine 

köpeği • 
mı v rmok? Av 

Hesap işleriyle uğraşan mcmurlannııın bir saaUık ı;alı$1!2a51 
&iıe, kaça tnll oluyor? Hesap makineleri şeritlerindeki ha~ 

lan bulmak için mcmurlannııın emrine av köpeği vermelf 
düşünemezsiniz?- Muhasebe hesaplanna boğuldukı;a ve \•akd 
kaybettikçe memurlarınız o nisbcte iŞbaJ edilmiş olur. Bilto6 
bunlar mıisraf demektir. 
Kullananlann asabını ve paranm korumak için yeni FACT!t 
toplama makinelerini tertjh edinU. FACTA ile müspet •• 
sür'atli neticeler temin edilir. Dünyaca meşhur FACIT mald
nelcriniD esaslan Qzcrine imal edilmiş olan FACTA. ço11 
aiı;ik iki sıralı kl4vyede çalışan ele Jr.lrct rahat bir imkA1' 
verir. Rakkam tıışlannın iki sıra halinde tertiplenmiş olmat' 
elin bUtiln pamıaklannı kullanmayı mi.imküo kılar, tuşlat 
daha kolay vurulur. Tuştan arıtmaya lüzum yoktur, pannaklaf 
onlan hemen bulur. Tuş adedi asgariye indirilmiş olup sol 
elinizle temas &istemine göre çalışabi· 

fusinlz. Sağ el not almak gibi 
i~Ier için serbest kalır. 

ı/ 

ı/ 

Sol elle hesaplarken 
uğ elle yazabiürainiz 

F.ı 20 

0 0NYAC4 M!ŞHUI l'AciT MJ. tcitJI~ 
Giıl lıcl SIRA ICLAVYELID~ 

ISVEÇ MAMULATIDll 

TÜRKf YEDE MÜMESSİLi 
ELi BURLA ve Ortaklan 

Gatata, fıtcınbul - Telefon : 4'4766 


