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1 f<'lyııti: ' 

Kraliçe dün Menderes ve 
Köprülüyü kabul etti 

Menderes ve Köprülü Avam Kamarasında 
yapılan görüşmelerde bulundular 

Bugün başlanacak o Iaıı müzakerelerde, 
Ortadoğunun savunması görüşülecek 

Makbul ~ 
Tutulmayanlar 

\'AZAN: 

Ahmet Emin y ALMAN 

.tr.ıı4olu "ann 

Londra, 15 - İngiltere Krali
cesi İkinci Elizabcth bugün Bu
ch;ngham s:ı.rayınt't:ı Türkiye Baş 
bakanı Adnan l\Ienderes'le Dış 
j !eri Bakanı ı>rof. Fuat Köprü-
lüyU kabul etmi~tir. • . 

Türkiye Ba5bakan~ ılc Dış Jş. 
!eri Bakanı Kraliçe !kinci Ellıa· 
beth'c Dıs 1sleri Bakanı Anthony 
Eden tarafından takdim edilmıs· 
!erdir. Türkiye Dış İşleri B~kan
lıgı umumi katibi ve eski Ingil
tcre büyük elçisi Ce\'at Açık:ıhn 
da bu kabulde hazır bulunmus-
tul'. 

GÜNÜN YAZISI : 

1951 - 52 mali yıhmn 
muvakkat neticeleri 

Yazan : NAMIK ZEKİ ARAL 
Bugün ikinci sayfamızda 1 --

Şark \ ilayctleriıı de son scya. 
halimizi )aparkcn, öyle bir 1 

>ere geldik ki kendi vasıtamız. 
~a. yolumuza devam ttmek im. 
ansız ... <'ok dar \'e iru:alı bir 
enls )olunu asmak lbım ... nu. 
ra~a dıı ancak yolun her girin. 

On beş dakika kadal' süren 
mülaknt sırasında modern 'für
kiyedeki gelişmelerden bahscdil· 
nıiştir. 

na~b:ııkan ::'\lcnderes ,.e Dış İşleri Bakanı l ' uat Köprülü İngillere Ba~bakanı ::'\lr. Churclıill'le ı;_ö_rü_ıı_u_·r_k·c·n--------:-

Başmuharrİ rİ mİz A. E. Yalman telsizle bildiriyor 1 llsınf, ('ıl\ıntı ını eıberden bi. 
len oforler yol alabilir 

Talihim iyi Cilt!: O ):olun in· 
5a ında birinrl derecede rol oy. 
n~>an bir kı ım mülJürü, )olda 
bır tem tunına çıkacaktı. Ren 
de yanına katıldım. Arkadıı!ilan. 
mı da >ine tefti C)ahatlne çık· 
nııs. olan bölge bakım scrı bera

Menderes Türk gazetecilerine 
zil'afct nrdi 

~-""""'-"""-- .... ~-~-~........-"""""'~~ il 

"londra girüfmelerı 
berıııc aldı. 

l Kısım müdüri>lc: on saati gl· 
' erktıı, on Hali de dö k 

Bakanlar ·Buckinsham sarayı. 
nı ziyaretten sonra, kendilerine 

De,·amı Sa: 5 Sü: 5 de) 
--0- çok ümit vericidir,, 

olmak.. nu en 
• uzcre, l irmı aat ba1ba5a 

~l'p de )ol arkadaşlığı ettim. 
rızalı yolda ) avıııı yava5 ilcr· 

~rkt.n, Pek tohii olarak bir hnli 
onuııtuk. Kendi inden katre 

kntte öğrendiğim haklkaller 5u 
kanaatimi le) it etti ki blzd~ a· 

daı~ un uruna kıymet \erme. Adnan l\lenderc \C l'uat Köprülü l.\lr. Edrn'le birlikte 

Bırgiiıı 

Bıışlıyoı• 
liaJın .t.la1Lft 

Londra, lj - Bu sabahki İn· 
giliz gazetelerinde, Türkiye Bas

mennıı Sa: 5 Sü: 7 Je> 

olnıak Mr. Edeıı dedi ki: <<NATO'da ortal\ 

dolayısiyle birlikte konuşma ııız zaruridir>> 
~e H') a 'err.memck hastalığı 

~:':: m~~~~~l~~r ~:~~n:ı,j~d!~:! Du·· n Aksaray'da tramvaylar ara) alları Umum MildürlOtu 
de, berbat \e anla>ıısız malı U· 

ullr.rdcn ileri gelen mü külleri 

:~1.ı~~;:~;::~;.:;;:~;; irbirine giidi. SO kişi yarah 
r.lmek olduğu lc;ln kıymetli )ol 

arkada. ımın adını )aı.ınıyaea· 
{iıııı. l alnız kcnrll ini tarif tl· 
ntck, mr.nuun a)·dınlannıa ı ha· 
kımındon lıbıın... l'ol arkada· 
ıın, l'ıldız Teknik Okulundan 
~n memuru olarak yetlşml$llr. 
1 ~hslJ ma rafını devlet ödediği 
hçın .. ekiz 5cnclik hizmet taab· 

udu vardır. Bu da 1954 de ta· 
hıaın olar.aktır 
oc Kendisi, çok ha~ırlı bir fen 
bi afı olan l'Jldıı Teknik l\lekte· 
cı~~e~ı tahsilinden tok istifade 
1 ıtır. tılgan, becçrlkli bir 
d~sandır, iilnl bir taraftan ken· 
dan~ dc-rt eden, ıllğt.r taraftan 
ıu ·e lf bir haz ,.e alfıka kaynıı· 
dir h::ıne koyan ideali t tiplen· 

ı t uımııilan ht.r !anıra koşar 
ııt ına Yiik lr.nrn ı esullyetıerİ 

ç ındnııınad . 
kl'ıııtı 

1 
an taşır. Onun lçm 

Canı· ;nı.ıatı, 5thlıati, ze' ki, nırn· 
lıaı/ l'ı;IJ, )a l nız i~ \e uzi re 
raşt~s ı""ı~nuuıJ u r. Bakımı:'lle uğ. 
lun ! ' kısmen blzıat yaptığı YO· 
Tarı ~zerine e\·lıidı gibi titrer. 
~old a a~ını ulamak makı;adıyle 
~ata:d endek açan dü lince iz 
kallı la a~l~nn ) aptığı tahriplerle 
apJa ş ı ta ka lbine hançerler 

dar nır. Bu anzalı yola bu k3· 
candan sahip k k b ;rsiddem lk . çı aca , u 

ı·ada lımdcn l ılmıJ arak bu· 
adam t.c\J<le talısacak ik inci bir 
lıtt Yetl§tirmck 7.amana muh· 

ır 'e tok güc-tur. 

yoı arkadnsını, \'aı.ifeslne bu 
Hıs,a k~dar bıığlı. olduğu halde, 
diııı'" c nıt.churı hlzml't taııhhü· 
hırı;~~ı:~nuna ~ele<'eğl gfinii sa· 
,.A ... .. a btklıyor. O gün •elin· 

.~ • ., ureğf " 
ı;fnı b Yanarak resmi vuife· 

Bir tramvayın freninin bozulması kazaya sebep oldu. 
H ızla giden araba bir bisiklet, bir taksi iki tramvay ve 

bir kamyonete çarptı 

llurd:abaş ol an lki tnım\'DY araba ı . 

• Ka.:a 
l'eı•i11de 

Giiriileııler 
'l' JUIAZ ÇETl~ER 

F'•C&n r- ll~•tirı4.,. 

Dün akşam Valde Camiinin ö. 
ııii t!ğnc alsan yere düşmiye
cckı tfıbirine tam ınfınasiyle uy
~un bir manzara gösteriyordu. O 
kalabalık nrasında yerler sanki 
pırlantalar saçılmış gibi cam kı· 
rıklaı ı ile dolm~tu. 1',akat, he. 
men biraz ilerde, raylardan cık· 

.\\llk t ~uı·ullah Kural, dördüncü katlan düştükten sonra 

tekıır ~~~~ca_k, !11ÜleahbHlerln 
kabul d üc mı il fazla maa ı 
bir de: ec~ktir, !'\için? Çünkü 
nıaa la ~ clınr. geçen %25 lira 
nafakası ağ basında ailesinin p f M 
ta kendinı kır§ılayamı.lor. Son· ro 
tlte gö sille aynı ne,·i i l 'C U· • • 
tok ren, belki de bu kadıır 
il nıe~\uliyct ta~ımayan ücı·et· 
larla c daşlar. türlü tiirJü rm· 
aıc11 ıı. R.l nı idareden kendisinin 

Etingü, 
nııs tramvay, yamru yumru ol· 

1 muş römorklar ,.e parçalanan O· 

d • • _ 1 tomobfl, kazanın fecaatini bütün un manaslylc canlandırıyordu. He
le. yaralılara ilk yardım yapılır· 

Döıı bir 
intihar 

avukat 
etti 

11ının iki m· il 
Para ı 1 dcrercslndc 
resini~ 1) orlar. Rir hü!tıimet lll:ı· 
lıir fark m~alila lir.ret di~ e garip 
hiznıl'tı l nratınası ve aynı nevi 
:ı. e iki n 

1 
karşılıcı olarak ücretli· 

lılcaıı ta sil fazla bedel vr.rme i, 
1ııısun damın hakkaniyt.t i uy. 
hart1ıi' ) aralı) or. Hlr ı.:c yol 
cnbı 6~r nıe de i ur. Hizmet i· 
nı:ın kcnalıı. bura1·a ko tuğu U· 

l ol h:ıırçı~I •ne ı:unde 225 kuruş 
lemeğe ın~ı \Prl~orlar. Otele mi, 
lnra mı? c'ı diler :;:aruıi masrar. 
takım nı var bir Jnerkcıe bir 
re kendi a,klneJt.r. getirmek üze· 

(D c ' Crıl en uzun n:ild· 
t\'aını Sa: 5 Sü: 7 .:~) 

1 
ken sinmiş olan ilfıç kokuları, 

Verı• ıdı• saatlerce Aksaray cad~esini A· 
Devamı Sa: 5 Su: 5 :fe> toprağa 4 üncü kattan kendisini atan avukatm 

intiharma geçimsizlik sebep olmuş 
DUn saat 19.20 de, Fındıklıda 1 

Oün vak'a yerinde bilirkici tarafından Bahkesirde iki bir avukat intihar clml~tir. u·· ç subayla 
:t Taksimde Ferldiye caddesinde 

.. yeni bir keşif yapıldı c• t b• Yenik:ılfadar sokak 3 numaralı • 
Teknık Uııiversitc Profesör! d . . . • l . . maye ve lr evdo oturan 65 yaşında Avukat ~ki hemşireye 

rlndcn Muhittin Eti o 0 . c- an bır cbllırkı ın tcsb t edılmış Nurullah Kum! ailevi bir mcsc· 
mit atılarak öldUrUnlg ni n dına. lir. Yüzbaşı Hilmi Sökmen, \'Uz Yol kesme leden üdintU duvarak, Fındıklı Nı·şan verı·ıdı· mcs lle ne- bası Sab h tt• " t · y·· J 
ticelcncn cinayet tr r d a a ın .ı c en 'c uz· da ııa,·y:ır Sokağındaki oğlıı n a-
cılıkça yapılan ~hk~kı~ a Sav- ba 1 Ziya Özdenden mfileşekkil Balıkesir, 15 (Hususi) - iv- binin e\'lne gitmlstir. Orada 4 l1ıı.ttut MvıurM,.1...f~ .... 
de öldil ü için son c a İşt;auı bllirki~I. dün hadise mahalline rindinin Patlak köyünden 58 yas Uncil kattan kendini a~a~ı atan Ankara, 15 - B•·gün Ordue· 

Yalnız cinayeti afrlrm 1· giderek tctkiklerC:e bulunmuştur lannda Mehmet Alan, altı aylık a\'ukat derhal 51milstiir. vinde, Korede bacan "Österen • n ~enmes nde Gerek inf"l"k t • d d' .k .. e. 
kullanılan dinamitin evsafını tA mi 

1 "·ı emın e en. ına- ı en evltıtlık olarak aldığı 23 Hadiseye clkoyan Savcı Yar· ilç subay lle iki hasta bakıcısına 
)'İn etmek \e nereden alındığı· hat vartaları, g~~ekse ha~ıse I'!'a yaşında Recep .ı\lan'Ia arkad:ısı ~ımcısı Fikret Davas, milntehi Amerikan liyakat nişanları '!le: 
nı bulmak itin çalışılmaya b _ t ~~~ a1~ ayrı ~?zden geçırUmıs, Demir Günay tarafından tabanca rın cebinde, intihar edeceğine da raslmle verildi Törende Mıllı 
lanmıştır 'Su arada 1stıhU aı t' ıı edılmek uzere parçalar a· ile Ynahınarak öldürUlmilstfir.

1 

ir bir mektup bulmuş. böylrcc Savunma, Millı Eğitim Bakanla· 
kulunu:ı t11Utehassı~ suba 1m · ınarak IAboratuara göt~rillmüş Sanılt Recebin, nıanevt babası ttıhkikat kısa bir zamanda neli· rı ile Gı>nel Kurma)' ikinci ~as 

Yarın- <Denmı Sa: 5 Su: 6 C11') (Devamı Sa: 5 Sü: 6 ıla) cçlenmlştlr. (Devamı Sa: 5 Sü : •de ) 

Bu notada Bulgarlar taraf mdan kaçtrtlan 
erimizin iadesi isteniyor 

Uıuı.:ıı ""'•'ll•t9İnll.lfcn 

Ankara, 15 - Tahminen 15 
giln eV\ el Türk - Bulgar hudu
dunda bir hAdi~e olmuş \'e bazı 
silahlı Bulgar askerleri topr:ık
larımıza tecavüz etmi5, pusu ku
rarak bir erimizi yaralamış \'e 
mntcakıben de kaçırmışlardı. 

llilkömetimiz, Bulgarların bu 
çirkin tecavüz hareketine karşı 
bugün şiddetli bir protesto no
tasını Bulgarist:ının Ankar:ı el
çisine ,·ermiştir. Notada ezcilm
le, ınUtecadzler tarııfından .Bul

fDt.l'amı Sıı: 5 SD: 4 de) 

Chnrchill, harbi 
nıuhteınel görnıöyor 

Tahrik.ata 
.a ladı 

Aııt><'laltd T'ruı 

Londra. 15 - 19 uncu kO· 
münist parU kongresinin ka 
pnnış c(')scslnde kürsuye cı· 
kan St:ılin dünyadaki komü· 
nist partilerine hitapla şun
lan slivlemlştlr: 

•Azlmkfir tauınızı muha
faza ediniz. Zorluklardan 
korkmayını1, sonunda muza{. 
rer olarakı:ınız 1) 

!\loskova radyosunun bildir 
diğln., göre Stalin bütün diln 
v:ıdaki komünist partilerine 
Rusyanın kendilerini destek 
teyecetıinl \adPtmistir 

<r.P\'llMI ı.:ı: !i Sü· il j3) 

4•• 

bed 
ıc 

ıa 

)lr. 

l 
B 

YU 
5• 
1~ 
ırı 



-ı 

YAZISI 

1951 - 52 mali yılının 
neticeleri 

50.000 kundura 

muvakkat işçisinin protestosu 
Evvelki eiln saat 17.30 da olaganlistü bir toplantı yapan 

Ayakkabı İşçileri Sendikası, Daımi F.ncümenin, iş yerlerinin 
oaat 19 dan sonra calışmamasına dair aldıgı kararın h.il8 yerine 
getirilmediCinden 6ik.1,·et etmişlerdir. Şehrimiıdeki 50 bini mü
tecaviz ayakkabı işcısinin g!'.'ce yarılarına kadar, günde 1-t - 16 
saat calıştırıldığı, aile muhitindrıı uzak ,.e yorucu bir hayat ıtir
dükleri, birçok hastalıklara maruz bulundukları idriia edılıni~; 

butün bu mağduriyetleri protesto için BPyazıt meydanında mu
azzam bir miting yapılma~ı kararlaştırılmıştır. ~fitingin tarihi 
pazartesi günü ;apılacak olan idare hf'yeti toplantısında tPsbit 
edilecektir. Bu münasebetle a~·akkabı iş~ilerinin içinde bulun
dukları durumu ıfade ed,.n bir de beyann:ıme yayınlanacaktır. 

Yeıllköy 'ıeteoroloji Is· 
taı1onunuıı tahminlerine &ö 
re, bugıin şehrimiz ,.e l'i· 
\;arında lıa\a sabahlf' in de· 
ni7. ilstıi sisli ve bulutlu, öğ· 
Jrdrn sonra aı bulullu ge. 
terek ru1.ı;:arlar gunt'y .. na 
tı i!ilikamctinden orta kuv· 
\'ette e•rC'thtlr. J-fa\a 1;1cak
lı ında bir drgışiklik • lmt· 
) araktır. 

MAii yıl ( fAZA~ . ' 

martta! 1 
(Emniyet ve 
Jandarma ba
ri~, 3 12,8 i 
devlet borçla· 
rına o/o 12,2 :si 
llilll Eğitime 
\e % 7,6 Sl 

::;~·:da 1~~ha; Naıııık Zeki Aral 
yete erer. Mi. """------------------------' 
Jıye YekAleti-
n in ahiren 

•neıretti~i ıubat 1952 hazine ay. 
lık mltanı da bize aynı za
manda 1951-52 maıı yılının 
mu,·ıkkat neticclerinl bildir
mektedir. Sene butçe&I ba~la· 
JUrken nridat 1345 milyon Ji. 
ra ve masraf 1.580 milyon U
ra diye tahmin edilip açık da 
23~ milyon lira olarak tesbit 
edılmiıtı. Şimdi eldeki mizan 
yıl ıonunda varld.ıt tahsll~tını 
-Amerikan yardımı dahil-
1.544 mılyon ve ınasraf için 
tediyıtı 1.543 milyon lira gös· 
term..,ktll'ıi~r. Bu rakamlara gö. 
re yıl biıtcesi bir milyon lira 
fatla vermLitir, demek Jhım 
gelir 

Fakat; makalemizin ba;lıtın. 
dan da anlaşılacatı gibi neti
celflr h~nüı muvakkattır. He
saba katılma<ı !Uıumlu daha 
batka un.surlar vardır. Ezcüm 
le mlli yılın son ayında ak· 
tedılmiş olan 60 mil~·on liralık 
lstıkruın ha·ıJatı ııkarıkl he
sar.•a rlahıl dPğıldir, Sonra 
l.~13 milıon Jirllık tediyat bü
tün mae;raf demek olmayıp; bir 
takım mah~up muamPIPlrıriyle 
yıl bi1t('f'stne mal cdilecrk da
h.1. hır hayli ma!;raf mevcuttur. 
Elde heniiz infaz edilmemiş 
121 7 mılyon liralık tedıye e
mirlı>rinden hPp~i mahsup mu
amı>lesinP t~bi tutulmasa da 
bunlard.ın rnuhim bir kısmı her 
halt')P yılın fiilt garfi •atına in-

TEŞEKKÜR 

A lf' reisimız; 
RE~!Zİ .\\'l:SDl"K'un 

Olumünden duydu~umuz de 
rin üztlntli ve kederimizi ı.i 
yarette bulunmak suretiy
le paylaşan. mektup ve tel
ar.ıIIa acımıza iştlr8k eden, 
cenaze mera'"imme gelerek 
ve ·a çelenk ,ıcindermek su 
rett)le taziyede bulunan 
muhterem ze:\·at ve müesse .. 
sata acımız dolayısi ·le a)·rı 
ayrı teı:ekkllre imkan bula
madığımızdan gaz.eteniz va
sıtas[yle tf!-rıkkiir ed~riz. 

E l ve Cornk ları. ___ ııiıııııı __ _ 

ACI BİR ÖLÜM 
Hürriyet Gazetesi tahrir he

yetinden arkada~ımız Tahsin Öz 
tinin ağabeyı;i ve Demokrat İz
mir Gatetcsl yazarlarından 

'ILR.\T OZTİN 
vefat etmiştir. 

1\lerbuma Allahtan rahmet. ke 
derli ailesine başsağlığı dile-
riz. 

r
ı--.., 

SELANİK 
BANKASI' nın 
3 Aralık 1952 

Keşidesine girmekte acele 
edıniz. 

* Bu keıidede 

kıUb edecek ve böylece o 1543 
mılyon liralık masraf yekOnu· 
nu kabartacaktır. Asıl kat'l ne
ticeleri -belki bir sene kadar 
sonra- hazine hesabı umumi
sinde ,;:Oreceliz. Fakat sadeccı 
umumt biltı;enin nihai ye kat'l 
şeklin! almıs rakamlarına ba· 
karak da mm yılın !azim ve
ya acı#';ı ıudur. dire kı>atlrmek 
imk.inı pek yoktur. Bu nokta
ya ileride rücü edece~iz. 

JI. 
Biz ~imdi mAll yıl zarfında va-

ri'la.t, daha doğrusu varidat 
tahsilAtı ne olmustur, ona ba· 
kalım. Aşa~ıdaki cetvelde yıl 
tah~ilıtı, bir sE"ne evvele ait 
rakamlarla mukayeseli olarak 
verilmektedir 

- ~lilyon lira -
1951 -~ c .. 

~:";;j = -c ~ "" -
il .-4 "! 

~ 

" -; -;; ... 
:ı; ... 

~tuamele 255 304 2l5 
Gelir 
(ve Kazanç) 351 301 ~10 

Trk<l 197 190 182 
htihl~k 175 170 156 
Gumrük 140 160 120 
Dam<:a 35 40 34 
HaY\·anlar 26 27 30 
B,.nıind~n yol 21 2t 18 
Kurumlar 23 23 2 
·akliyat 16 16 15 

Tapu 13 15 11 
Piyango 21 11 12 
Derle! malları 11 10 7 

128.5 1291 1232 
Diler kalemler 61 69 76 

YekQn 1345 1360 1308 

Bayındırlıta babet etmekte· 
dir. 

Eldeki muvakkat rakamlara 
göre 1951-52 mm yılının 

neticelerini takribi olarak da 
tesbit etmek imk.inı yok mu
dur~ .. 

Yeni iktidarın bu ilk bütc;esi 
daha yıl girmezden e\•vel ba~
landıf:ı sıralarda olduğu gibi; 
·ıt sonlarına doğru neticeleri

nin belirmeye başladığı aylarda 
da yıl açıJ!:ı muhalefPtle mu\·a· 
fakat arasında bir ha ·Ii mü
nakaşalara rnevıu teşkil etmiş
ti. Bütçe ba~lanırken acık 235 
milyon lirildan baslatılarak ya. 
rım mih·ar ile bir milyar lira 
ara:;1 rakamlara kadar çıkarıla. 
bıliyordu. i'ıl sonlarına do~ru 

\e yıl ıonlarınrla ise resmi be
yanat, açı*ı 60 milyonluk bir 
istikrazın hasılatı; rviyesıne 
kadar indirır cibi intıbalara vol 
açmıyor ı\ı!ğildi. Şimdi elde 
mevcut rakamlar ne diyor? .. 

~faıraf 15 ı3 milyon lira gö
rünüyor. Heniiz kari olmayan 
bu nlasraf yrkl'ınunun lBl,7 
mil ·on lirası Amerik:ın ~;ardı~ 
mı ile kapanmıştır. \'ardımdan 
müteşrkkil bu 18·1.7 nlilyon 
masraf karşılığını t~knik ba
kımındJn atık rliye tanım:ı.k is
temesek de -rte\'let gC'lir mem 
balarından elde edilmedh,1 nok 
tıi nazarına istinadrn- bu kar 
ıılığı kendi blitç• kanunlariyle 
aeık diye kabul etmekte muva
fakat ve muhalefrt aralarında 
itti[ak ediyorlardı. rakat 1543 
milyonluk ma rnf -yuk:ırılar
da mn7uhahls 121,7 milyon Ji. 
ralık tPrliye emirlC'r!nden- ,ı:e
lip in1im:ıın edrcC'k daha b::ı;,ka 

(De\"anJI Sa: 6 ~ü: 1 de) 

G. Sanatlar 
Akademisi 
Dün açıldı 

Armatörlerimiz 
Büyük bir buhran 
Geçiriyorlar 

Güıel Sanatlar Akademisi dtin, Armatörlerimizin hariı;ten iş 
Fındıklıdaki binasında yapılan bulmak için sefere ı;onderdikle
merasimle )'eni ders sene~ine rı şilepler son gi.ınlerde iş b!.11l

başl.lmıs buhınu)·or. mam.1ktadırlar. Geçen sene di1n-
F..ski \'e yeni talehPlerin, . .\. ';:a- ya navlun tıcretlf'rinin yliksel· 

demi hocalarıyle güzel sanatlar mrsi netict' i yeni grmiler ala
mrnsuplarının hazır lıulundu~u rak bliyuk borc;lar altına girrın 
toplantıda ilk sözü alan Akıde- hazı armatOrlPrimiz bu yüzden 
mi müdiirlı Prof. Zeki Faik i1er, ifl.is tehlikesiyle karşılaşmıştır
memlekPtimizde gii1rl 6an;ı.tla- lar. Armatörlerimiz bu tehlike
rın mazisinden, bugünkü inkişaf 1 den kurtulmak itın hlikümete 
etmiş \aziyetinrtPn, güzel ıanat başvurarak devlet mübayaatının 
anlayı~ının aldığJ istikametten kendı vasıtaları)·le naklini ıste
hahisle özlü bir konuşma yap- mişlerdir. 
mıı; bıiyük ıangından sonra bi- Çanakkale abidesi 
na bakımından büyük Gütltikler
le kartalaşılrlıt!:ından, yeni in.,a.a
tın Akademinin kurulu$unıın 
71 inci yıldöntimü olan 3 n111 ta 
karlar bitirileceğinden bahsel· 
mictir. 

l\Iütcakıhen l\timari bOlUmtin
den Prof. Sırrı Bilen ve T:ılPhe 
cemiyf'tinden hir gencin konıış
masıyle toplantı sona ermiş \'e 
df'r~lere bcv;Janmıı>lır. 

ilk okul öğretmenlerinin 

dünkü toplantısı 

çalıımaları devom 

ediyor 

Çanakkaleye dıkilecek abide
nin yardım komite.si dUn \"!!3-
yette \'ali Gokay'ın başkanlı~ı:ı
da toplanarak bugı.ine kadarki 
çalışnıalan gozden geçirmi~. hıın 
dan ~onraki !aalıyetleri bir prog 
raına ba~lan11ştır. 

Abidenin lnşa!lına 400 bin 11-
rayı mütcca\·iz bir yardın1 vad~
ch·n İstanbul Ticaret Borsasının 

Dün F.ıninönil ilte:r1i lh::retmen 
\'8 ba o&:retmenlrri lılahmu~p:ı~a 
ilkokulunda toplanarak yeni 
ders yılı içinde yapılacak faali
l'Ctlcr etrafınd.:ı konuşmuşlar ve 

(Fon h'sabı) adı altında va- ı r bilhassa rnlizik talışmalarırın 
ridat ara51na &iren Amerikan I tanzinli ile öıtretmenlerin hazır-
yardımı yukarıki celvrlde da· lanma ·ı itin kura acılma~ı ve 

şahsında ~C'lırimiz: ttiCC'tırlarına 
şükran duygusu iı.h<ır edildiktC'n 
ı-onra, hütün ,·iJayetlerin bıı nv:?v 
zuda al;ika göstermeleri için \'3e 

liliklf're birer mektup yazılması
na karar \'erilmiştir. 

Çanakkale §rhitlf'rimizin nıu 

azzpz ruhlarına l.lyık olacak blr 
şekilde inşa edilecek olan }ıu 
itbide hir buçuk nıilyon lirı1ya 

tıkacaktır. 

hil değildir. Bu yardımlar 19.:iO rligrr okul ıncsell'leri U1,.rinde 
de 81.2 milyon ve l!J51de18t7 gorüşmlişlerdir. Bu toplanhya 
mil30on lira olarak hasılat ara· İstanhuld:ı n1lsarir bulunan S.ay-
sındi )er almış bulunmaktadır- nelmilrl İzcilik Teşkilatı haşkrnı O. P. tahkik heyetinin 

~ar. \'ine yukarıki cetYelden ~tr. \-,rilson da iştirak etmiştir. 
anlaşılaea~ı gibi J9jl-52 yılı Nazi harp Toplantıda ~!illi nitim mil-
hasılatı bir sene e\\·ele nisbet- l 1 dilrü, Oğretmenlere Pten yılki Şehrimizde bulunan Demok?"at 
le 5~ milyon ve muhammenata SUÇ U arının verimli çalışmalarından dolayı Parti tahkik heyeti tetkiklHine 
nazaran 15 milyon lira f;ızla ver idamı te~ekkür etmiş. yeni ders r;enesi devam etmektedir. Dün de Eınin-

tetkikleri 

rnııtir. :\fe\'zubahslmiz olan ·11 için dt? başarılar dilPmiştir. Onü ve Fatih ilçelerinden hJyf.I 
1 6 yıl e»el bugün, 16 E~lm 

da gelir (\e Kaıanç) Vergis, ilaç imalôthaneleri yet di\·anına verilen partilileri 
oldukca mühim noksan göster- ı 9tG da Nazi harp guçl·farı dinlf'mi~lerdir. Tahkik heyeti 

idam edllmi~tl. Alman):anıu k 1 d'I k miş ve fakat vaıiyeti Muame- ontro e ı ece bu üyeleri dınlemekle beraber 
le. Gümriik, i~tihlak ve Damga t 9-t5 ~Jayı~ında kayıt.ıuz ıart· fı İdare Kurulunun \'e Hay iyet 

!lilZ teslim olmaıtı ve 8 1\-Jayıı- saıı-.ltk müdürlilğilnce hazır 2ibi ver~iler kurtarmıştır. Gc· 6 dıvanının da noktai nazarlarını 
lır \'ergisindeki noksan, ver i- ta A\rupa harbine on \eril- il.le )'apan ima13.thanelerin kon- almaktadır. 

m.si uzf'rine ilk mahl.:f'me- trolilııe ba•lanmı<tır nin tathikata yrni girmesinden " " · Sııan haberlere gOre, Sf'hir 
Jer Franı;;ada h:ı.,.lanıı,, 1\lare· Tiu arada her nevi sıhht tesl-ve ec;kive nazaran hizmet er· mecli'-İ üyelerinden üç kişinin 
ıaı Petrn'in idam cezası mu· saltan uzak bulunan han orla!a- 1 

babını daha az tekli[e tabi tut- ihraç kararı tahkik heyet tara· 

JJun ~chrimbrle h~na umu 
nli)'ttle az bulutlu geçmis, 
ru1~.trlar günt"y - batııl<ın 

hafir olarak e:o.mi'j; günün 

1 
ııcaklı~ı azami 23 .. 'l1 a~g!lri 1 
18.! s~ntigrat olarak kayde
diln1iştir. ................... ~~~~~~....: 

KUÇUK HABERLER 
Ç,\S \KK.\T.E Y,\Pl'RU 
lL\ \"\",\'il N,\KI f:OJO:Cl:K 

Karadeniz hattında hay,·an 
nakli itin kullanılrtn \'3purlara 
il.1\'e olarak Çanakkale Yaouru 
da ayrıi hatta tah t cdilmi~tır. 
K.\S1'1P\S \il\ Rlıt 
r.\Nl\ESİCİl.İK lııol \Si 
Yalovanın Blitün kôyünden 

Hasan Kaya isminde bir şahı~. 
polt-e mtiracaat ederek, Kasım· 
pa,adaki A:ıklar mezarlığında, 
törre t 1nıyahilece~i bir k::ıdın 
tarafından. pantalcın cebinden 
202 lirasının ı;alındığ1nı iddia 
etmiştir . 

11.\di>e hakkında tahkikata baı 
l.:tnmı,tır. 

S \RllOS ŞOFÜ!lf.F.R 
T f(Jp F:nıı.h·oR 

S<'yril efl"r f"kipleri tarafınıl~n 
gece knntrolltrinf" dP\'am cdıt
mrktrrlır. Snn bir hafta ıarfınri.1 
,-apılan kontrollerde sarhoş oT;-ı. 
rak <traba kııllanan on fki şofor 
\-·akı1J;:ınm1ı:;t1r 

ıınin:ı- fii\ııfntl 
R \!;flf'.T (;ORU\OR 

GrçPn ~ene h- '! ın buvuk ra 
brtini ı:or n hri~l't kriınür ~atı
"'"a bu ~('ne de drvam edileco)k 
tir. Anr:ık r.ctrn ı-r.ne :V<iln 1z lTn
k:ıpanınd>ı hıılıınan hu d,..pon:ın 

hıı srnr şrhrln muhtelif ırm'lr
rinrle de e;uhclcrıııin aı:-ılm1~1 
kararla.ştırıln1ı~t ır. lTnkapanınrlan 

ha~k:t 1emllf!rde satılacak köınii 
riın tnnund~n iki lıra nakliye i!c
rpfi ,ılın~r~ktır. 
RİR ZORR \:'\I~ 
\·,\rTIKI, \RI 

S;ıhıkalılard.ın Cafer T:ıyv.ır 

Kes1tintrıp.- ev\rlkı gece ~arho 

hoMe, Fatih İbrahimoaıa cad~o
ı:;j 170/1 numaralı ı\hmet Ye$il· 
dağın kah' c~ine ı;:ıdrrek rnüşt~
rilerl rahatsız: etme.ğe ba:Iam;ş. 

tır 

KC'ndisine nı~ni olmak isteyen 
kah""rrinin o lu ŞükrUre k-ıre;ı 
hıı;-a .ını çeken Cafer, bu sır:ırla 

:ıraya giren Stikrtinün :am("ı~ı 
Şrfik )'etoıld~f-ı kilrnından ağır 
.surPtte '':ır;t]:ımı tır. 

''aralı Cerrahpasa ha·,tanesine 
kaldırılmış Ye sanık yakal:ın1nış 
tır. 

--O--

Eroin meselesi ıebbrt kıiregP tah\'il edilmiş rında ilAc imal edenler hakkın.. · .J ı· h masınriandır. fından da tasyıp eui ır ma iyet-
ı~e de J.a\·al bao;ını kurtara· da da hazı kar;ırl;ır alınmıştır. t ·· ") kt d. T hk.k t Eroin mevzuunda yapılan nec: 

'IAH yıl zarfında Vasıtalı V~ nıamı!jfı. İklnrl C'lh:an }tarhi Bu gihl yf'rlerde cahşan fma- e goru me e ır. a ı a sa· riı·at üzerine )'e,-ılay Kurum~ 
gilcr; Vasıta:;ız Vergilere tefev- sonraır;;ının en ntiihim hadi· lAtiulneler Sa~lık Bakanlıijının nunda heyet başkanı ~tilfit Er· ikinci başkanı ''ecihi Di\·itçi ıu 
\ ·ukunu bı"ra• daha artırmııtır: 1 • h 1 kuyumcunun bir acıklamada hu· "' se~ ,.,.ürrn er.ıt nıahkemf'!'i · koydu~u ıartl:ırı tatbik etme- lunm" .1 mııhterneldir. atıklamı1da bulunmuştur: 
ller iki cesit vergilerin umu- dlr. Bur<tda ,-t'rilPn birçok dikleri takdirde derhal kap:ıtıla- •- Eroinle yapılan mUradele 
mt hasıl tı arasında Vasıtalı ağır rP1alardan başka )iare· cak1ardır. Küçükpazarda bir mevzuunda 8. 10. 9.J2 tarıhinde 
\~ergıler ':O 75 ve Vasltasız Ver şal Görinsr, .Alman orduları I k kadın intihar etti gazetelere gönderdilim yazı bir 
gıler % 25 kadar tutmaktadır. ha•kum•nılanı ,. ıare•ol Krl· Dünya tütüncü er toı i· 1 -ı ~ beyanname o mayıp, şah-an ka· 
m .. apta müteferrik gelirler; tel, D"i~lerl Hakanı Rih· lalı baıkanı geliyor KüçUkpaıar ~!ollaşemsettin so- leme aldı~ım bir mektuptan iba 
\'asıtasıı \'ergi diye kabul e· h•ntror. Polon~·a Uınumı kak O numarada oturan Fatma rettir ki met,·zuıımıızd.ıki c;:alıs 
dilmiş \'e hazineye ait nazım \-'ali~i Frank ıthi Alman or- 21 ekimde İ.stanbuJda toplana- Demir, sandığına koyduğu para .. matara kalem sahıbi kıymetli 
\e Ozel gelirler hesap harici tu- du ,., dt'\let ada-mlarının 1· cak olan DUnya Tı.itün Teskil.i- ıını bulamayınca, bu paraların yazarlarımızı davet etme~ için 
tulmuştur). Bunda da gelir (ve damına karar , . .,rilmlş le ce- tının 16 Jar komitesi reisi Ame- evvelce yanlarında kalan kızı Sa- yazıtınıştır. 

Bıçak tehdidiyle 
l\açırılan kız 
Birka~ gtın Bnce Çemberlit•ı· 

ta. 13 :ya ında bir kızı bu;a~;la 
tehdit edip kaı;ıran Ye sonra te
cavüz edC'n bir adam yakalanı
rak tr\·kif f'dilmiştir. H.ldise:ıin 

taf-,iJ,i.tı şti) 1cdir: 

Kızıltoprakta Se>·im sokak 
34/4 num.1rah evde oturan kun
duracı Cemil Ayhan Çemberli
ta~IJn gPçtrk~n hir kız tOC"'J#u 
~örmüştür. Çemherlitas 'reıirhan 
içi 51 numrtr.ıda oturan Agop 
kızı, 13 yac:ında )'erzakiyi pek 
bC'ğenen Cemil. hemen bıça.~)n1 
çekmiş \'e •Benimle ~elmf'1-.rn 
srıni ölriürürüm,. dPml tir. Kız··a
ğız korku içinde arlamı takip et
ml"ğe ba lamı';:, bcraberC'e Kıvl
topr;:ıkta bir f',.P, gitmişlerriir. 
ZaYallı k11f"::t~ız;:ı rırı1da zrırla te· 
cavüzdP. bulunan Cemil kaı;mı-::. 
fakat diln .Yakalttnmıştır. Sor;•t· 
sunu müteakıp kunduracı tl"',·kif 
edilPrtık CP aPvine gönderilmİi· 
tir. Zavallı küçük kız el'an korku 
içindedir. 

Dün a izcileri 
le karşılıklı 

Ziyaret yapılacak 
Bir mıidd•ttenberl memleketi

mizde tetkiklerde bulunan Dün
ya İıcllık TeikılAtı Baıkanı Mr . 
'Vilson dlın saat ı8 de bir ba
sın toplantısı yaparak, Türkiye 
intıbalarını anlatmıştır: 

«- Tıirklveyi bu. ilk zi.yare
t:mdır. İzcilık sahasında mcmlc 
kctiniz son 25 sene zarfında mil
him ilerlcmelrr kaydetmi$tiT. 
:liılli F.ğitim Bakanınııla gilrı.iş
tilm. Kenrlisine istikhal hakkın
daki gorfııı;lrrinıi anlattım. iz· 
ci1ik sı:ıha~ında Tiırkiytde. ~~apı
lara'k başlıca ıslahat, izri teşki
l~tlarını nırıktrp du\·arları ara· 
sından kurtarıp açık havaya tı
karmaktır. Hunun icin rle mahal. 
1i izci kampları kurarak tnrıık
ları faali ·ete, ve spora alıştır
rrak lAzımdır. 
Kız izcileriniz, erkek izcilere 

nazaran bu işe daha fazla al.ika 
~östcrmPktedirler. Diğer taraf
tan. izcilik trşkil~tını inkişaf et. 
mesf icin de, e;ki izcilerin ·eni 
iıcıl re '"rrlım elmC'lE'ri sarthr. 

~lilli Fğitim Bak;ınınızla üze
rinde du"rl11,11mn"' dil'rr bir hu· 
su::; da, Tiirkb e ile öbür mem
leket i1cileri karşılıklı ziyaret 
nıesele·i idi.ıı. 

Müteakıben Mr .. Wilson. Dün. 
ya İ7.cilik Teşki1Atına takriben 
hes buçuk mılyon erkek ve üe 
milynn kız i1f'.'itıin llye olrtu~unu 
b('Jirterek: Türkiyccla i1rili~in e 
sash bir suretıP inkisar edebil· 
mesl için i1ci liderlE>rinin yetiş
tirilmPsinin elzPm oldu~unu P.ÖY 
lrmi~tir. :'.\fr 'Vilson buradan 
B") rut, Pakio:::tan. Hindi~tan. 
Hong - Kon,!?. Si~·am. Filipinler. 
Avustralya, \?eni Zt'lanrıa. Endo 
ne?:ya, Sıngapur. 'falaya, SeyJAn. 
Suriyr>ye gidecektir. 

Siyah un kullanan fı rın-

lar takip ediliyor 

Yeni paçala gore ekmek ima· 
!ine devam €'dilmektedir. Ancak 
Beledi\·e mürakıpları yaptıkl:ırı 
kontroJlrrrle sthrin kenar semt· 
terindeki fırınlardan tı~.,ıl~rırı·n 

k:ıra un kullanmakta devam f't
tiklerini trııı:.bjt f'tmi$}Prdir. nn 
fırınlar hakkında takibata geçil 
miştir. 

Aşırı mübalağa 
Yeşllay genel merkezi jkln~ 

el baskanının imıa~ll lt 
bir bı>~·an~ame )·ayınlannııt
Bu br' arınamrJc .ııtfire İstan· 
bulda 100.000 eroin müple· 
IAı;ı varmış, lıatta J;.11 llsrlt· 
rinde hile eroin kullananl11f 
çoAalmı$. 

l\hıthiş! ... l\Iüthiş ama t.e· 
yannamf'dtki p1iibal;)ij;'l d:ı 
~ yalnır. •miıbal.iğa• sözü .aı 
gelPrtk ı:allha. onun i('İfl 
·a~ırı mübal.ita• demek J1· 
ıım gf"lecrk - daha az deh· 
elli dt"jrildlr. 

Bir J..ere akıl \'ar, h:'an t·.:ır: 
lst;ınhulun nil(usıı bir ınll· 
\·on kaıiardır. ~ehirde )-'iİJ' 
İ1in eroin mUplE>l.1~1 buJuns,2 
i~tanhıılda on inoııanda btrı· 
nin eroin,,man olması ıavrn· 
dır. llf"r birimi7: hu ~ehirf1t 
en 97. beş )'ii1 J\İ!iİ tanırız, t.a; 
nırtıtımız her bP$ yüz ı.ı= 
içinrle bir eroin müptplJ~I 
ya buhıru1, ·a bıılmayıı. 

'letoilav rrmh·t'tfnin ba<.lıa· 
nı dokto~ Şukrü Haum, bÖ~" 
1e bir bP ·ann:ıme ne ri için · 
hl"rhan~i bir karar ,·errnt" 
dık1f'rini, hu br~·~nnamrııln 
Cl'mb·rte mal edil('mh·rrell· 
n1, iddianın tamamıyle Uf 
durm:ı olrt11c-11n11 ~f'h·lü,·or. 

\~ali '·alanhlor. ~İilli Eli 
tim miirlıiru yalanlı\'or, S?.f· 
Jılc: ıniirliırıi d,. ö\·lP. s~ı.1r· 

kôy '\kıl h~t~ne~I 1'~chf'ld 
mi Fahri C'rl\J dP ıımdi'·' 
Jqul:ır ernin m11n•p)'\1 ot:ırık 
hiç bir kıt 4'1lrf'nrinin b:ı .. t:ı· 
rırve g('tirilmediğinl iJj\·f! 

erth·or. 
İı;tanhuld;ı t"roin rniirfrJ\· 

l::tn yok dPlil. !'1ıintE"ı.11:ır l 
ohlıı~una ;t<ıre eroin -satırıt.ı· 
n da elhf'lt~ \·ar. Eroin ~:t· 

tırı1an olduıı:una p:öre jti,11 
ı::hll tah~:ın eroin hnalith~· 
nrlrı i d" Jnf'\:rut. Ru, hf'rl· 
tnbin hihli i hlr ff'V. ·jtt· 

l..lm pr1Jl111Jn1;ınJ:ırın, eroinı I· 
lrrin yakal.-nd1f1nı, fm:ıJH· 
h:ınelerin hı~ıhlıZ-ını, eu "l' 
dar ve~·a hır kadar erotnlıt 
f'le ,Cf'clrihti"ini zaman ı:t· 
ma11 ı:a7f'f PlrrdP oku,·nrtıt· 
8('yaz 1ehir atanlarla ı111:tl 
f'dtnlttrt' to" ~ıkı f;:t\'a'i ar11· 
matoıtH, kanunt mii"'vyidf'lrr 
J..1fi cfptiJ,.r. bunları11 arttı .. 
rılmtt"lnı hf'r vr.c;ile ile ya·ı· 
lO"U7. ve f.;;t h·nru7:. 

Ru bi" lf'! o1m~J.la beratı"" 
- Prnln 1m~ı f'denlpr]e ı:;atırı· 
J;trını dahf hf'!!aba sokrnt' 
d;tn - lc.t~nhuld;ı \'ah111 t'roir. 
miıptf'l.lsı ol.ırak .100.000 Jd· 
tl '·;.r df'mf'k, ,·ani İtofanh11l· 
da h,,r on Jdı:;idf'n biri ernltl 
müpfp1.\odır lflr'li~--ında b•I· 
lunnıak ,.e hn tftrua,·ı da •1 

rf'Jli: calihivPtH bir r~mfre.tlıt 
hryannamr~ı - o cemi,·rt tı 111 c 
k~nının YP id:-ıre hr''f'til"lll 
h~bf'ri olmilıtın - kılt~ın:t 
.qkm:tk lıi11ımo:nz bir ft'1J' 

\"f' ,-t'ro;f7: l:tJr ht''"t'ran .,,·a11' 
r'hr~ı1kt:1ıı ha~ı a hlr m.\nJl' 
J..o1ııy kolay alınilmar.. 

Sadun G ~A \!CI 
ON l\TT IMEn.E I 

Churrhill: •Harp ibtlrn· 1 
za~·ıftır• diyor. 

~ulh perisi fltoman mı ca1 
ki~!.. TATJ,lSF.~ 

,--TAK VİM-'i 
16 X:Kl~I 1952 1 
PEJ!ŞE,!BE 

AY 10-GÜN 31-HIZIR t6! 
RUMi 1368 - EKht 6 
HiCRi 1371 - 'luharreın Z 

1 Vasati t;ıa 0 

S~BAH 06.11 12.41 

OGLE 12.00 o&.30 
İKiNDi 15.0~ 09.3I 
AKSA.! 17.28 12~ 

1 aded 20.000 liralık 
5 ,. 1.000 ,. 

Kazanç) Vergisinin noksan ha- zaltırı infaz: rflilmtştl. rikalı doktor l!udson bugün sa<ıt bahat taraCından calınmaı.ına mil Bu yazıda ıeı:en rakamlar bir 
~ılat \'rrme~i bir amil teşkil :'\lahkf'me kararını vermt,. 15.30 da uçakla ;ehrimize gele- tees.sir olarak, ekmek bıçağını daktilo hatası olarak yüksek çık = 

eder. 19.:;Q-51 de ni!ibetler N (akat tarih henüz hükmünü cektir. kendi karnına saplamıştır. mıştır. Bu vesile ile şunu da rek~e salAhiyetli idare makam-

YATSI 18.W 01.3 
h!SAK MU l~ 

1 o ,. 500 ,. 63 ve o/o 37 kadardır. ~ıAliye \·ermemJştlr. Komite toplantıları Tekel ge- Ağır ı;urelte yaralanan Fatnıa tebarüz ettirmek isterim ki uyuş larının gÖ"terdi~i yakın allka ve Ga.utını!u ,.&"4ıril" 1ıan "' f' 

""''" luı/~9', lıwt.imUııt "" 

olmak üzere 

tetkık hevetinden muhterrm TCLBESTÇİ nel müdürlü~iı içtima salonunda Cerrahpaşa hastanesine kaldırı- turucu maddelerle yapılan mü· titizliği şükranl.a karşılamak bir 
Naıif Ok;r'in (Türk vergi sis- yapılacaktır. larak tahkikata başlanmıştır. cadelede 5erek hi.ıkUmet, ,.e ge· borçtur.• •41"'''· /, 

temi) ismindeki tetkiki 1948 ı. ~;;;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;;;;;;~;;~:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,.;;;;;;~==;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;~;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;:;;:;;;;;;;;;~ 
30.000 cin bu nishetlPri % 61,5 ve % ~ --

Liralık para ikramiyeleri 
mevcuddur. 

* '\"atırılan her 200 lira, bir 
kur'a numarası alır. 

* Her müşteri 100 kur'a 
numarası alabilir. 

* Keşideye girebilmek için, 
yatırılan paraların keside 
gününe kadar en az 200 
liradan aşağı dilşilrülme-

mesl e:artfır. 

* 31 Ekim 1952 akşamına ka· 
dar actırılan hesablar, bu 

ke;ideye iştirak ettirilir. 

Şubeler: Galata re Sultan
hamam - İs tan bul. Saat 

9 dan 18 e kadar 

38,5 olarak teı:ohit ediyordu. 
JI. 

Masrafa geçelim~ !.Iasraf 1~ 
tin bütçe lle alınan tahsi

iat 1.579 milyon liradır. Yıl 
zarfında bu tah•i,.ta 316 mil
Yon lira eklenip 12 5 milyon ti. 
~a da tah i~attan çıkarılmak su 
retiyle yekün 1.883 milyon JI. 
raya baliğ olmuştur. Fakat sar. 
fiyat için venlmiş ol:ın ödeme 
emirleri 1.665 milyon lirada kal 
mıştır. Bu ödeme emirleri de 
12 aylık melli sene zarfında ta
mamen kııllanılamıyarak 121.7 
millon liralık bir bAkıye gÖS· 
terl)oordu.. I\Iali seneyi asan 
mahsup de\Tesl içinde bu mik
tardan her halde mühim bir 

kısmı -Yukarılarda da söyle· 
diğim gibı- yılın masrafına 

inzimam edecektir. - 1..513 milyon liralık tedlyat
tan C" 28,6 ,;i Iilli Savunmaya 

• 

DENiZLER l(ASIRGASI 
The Breaking Pofnt• 

Amer k nın en kudretli san'atk~rları 

( JOHN GARFIELD ve 
PATRICIA NEAL)' ın 

en .son filmleri 

Artı.!t, bu filmi bitirdikten &onra vefat etmistir. 

Bu akıamdan itibaren LA l E Sinemasında 

\\"alter'in vasiyetnamesinin 
sureti gazetelerde çıkmı,tı. A· ~ -
ileye, hizmetk~rlara, bayır iş· ... 
lerine külliyetli nliktarda hi
belerde bulunmuştu. Ray ken- ~· 
disine ilit hiç bir kayıt olma· ::r, 
dığını &örmekle ne hayrete ~. .., 
düştü ne bundan dolayı tees-irlS: 

/ t:;;1 
sür duydu. Watıer'in bunu yap-
mamış oldu~una zaten o ka-
dar emindi ki .. Corinne'e zıyan YAZAN~ FANNY NtlllST 
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çEviRE11~ REZZAN A.E. YALMAN 
t,·ermemek şartile m_uhakkak W". 
surette kendisini dtişı.inmüş · 
olduğunu umuyordu. Bunu her . . . . .. 
halde &:al-Ti resmi bir tarzda herk.esın b.ıten:ııyece~L ve oğr~
)apmış olacaktı. n~m.ıJece~ı hır ;ekılde _-Rayı 

Vasıvetnamenin meydana c;ı- du,,unmUş ve ona da bır pay 
kacağı~ı ve herkes tarafından ayırmı~ olacaktı. Walter'in ken 
okunacağını \Valter biliyordu. disi.nı u~ut.muş olm3~ı~a Ray 
Rav'd3n bahsetme-ine imktın katıyen ıhtın1al vermıyo~du. 

. , s·r y y idare edebıl e o 
yoktu. nunun için de zaten ne 1 ı 1 a . 
kadar üzülüyordu. Corinne'e ZJmana kadar ~asılsa vazıyet 
bir milvon. çocukların her bi· aydınlanırdı. İhtıy~t par~ ı da 
risine birer milyon. hayır ce· pek atdı ... su. nlevsımde ış bul· 
miyetlerine ytizbinlerce dolar, mak da guçtü .Fakat Emma ar-

. . tık hayatını kazanmağa başla-
uzak ak~abaJ;ıra ve aıleye hız· mak üzere idi. Walter hiç ol 

~ae~:::~şal~~k~~a~a&obno;a ~~~t:~i mazsa Ray'a elli bi.n d.oı.ar hı· 
ıanat eşyalarını ve resim ko- rakmış olsaydı \'azıyetı.nı kur· 
leksiyonlarını da şehir müze· tar~ış ~ıu:.du . Em~a ~ın <la 
terine bırakmıştı. \'asıyetna- aksı. E:~bı gozlerı ~ek ~ağlam 
mede aileye mensup olmıyan değıldı. Ancilk bır ay r;onr~ 
•Ray Scmidt isn1inde bir dosta hayatı?ı kazanmağa başlayabı· 
da yliz bin dolar bırakıyorum• lecektı. 
di)·e bir kayıt koyamazdı ya.. Ray'ın içinde öyle bir em· 
Bıı hem tehlikeli bir şey, hem niyet \'ardı ki \Valter, muhak. 
de kendisini ele ;·ermek olur· kak •urette kendisine hayatını 
du. Walter ne iyi etmiş de temin edebilecek kadar hır ;ey 
böyle bir ıey yapmamııtı. FJ. bırakmışlı. 
kat her halde Corinne'in \'e Eşyalarını toplamakla meş· 

guldü. Tam o sırada on beş ~I;! 
ne el\'el kendi eliyle işlediti 
ve 'Valter ile üzerınde birçok 
defalar yemek yemiş olduğu 
bir örtüyü devşirmekle meş
gulken kapı çalındı. Ev sahihi 
ni bekliyordu. Ekim ayının bi
rinden itibaren e,·den çıkaca
ğını haber verecekti. Kapıyı a 
car acmaz az kalsın bayılacak 
tı. Çünkü Richard ile karşılJl· 
tı. Nefe~i kesildi, başı döndü. 
Delikanlı, Ray'ın kPndisini ka 
bul etmek istemediğini zannet 
tiği için bir an durakladı, son· 
ra: 

- Eğer müsaade ederseniz 
gireyim, dedi. 

Ray, neye uğradığını bilml· 
yordu. Neden sonra kendine 
geldi. Karmakarışık odaya, •· 
cık sandıkların arasına Rt· 
chard'ı aldı, oturttu. 

Delikanlı, ciddi bir tavır1a ve 
Ray'ın biraz ~ert buldu~u btr 
sesle su sözleri söyledi: 

- Babam benim böyle yap. 
mamı her halde isterdi. 

- Ne yapmanızı? 
- Buraya gelmemi.. 
- Ne vesıle ile geldini.z' 
Rıchard, kırnHzı dud.1klarırıı 

ısırıyordu .. Hay gUrınej·eli bı· 
yık salıverıntşti. Her haldr· 
babasının metresi olan bu ka 
dının evine gelmek. onu rah:t. 
sız ediyordu. Delikanlı, gen'; 
olnı!!yan ve buna rağmen h3.lj 
kapJlma olmağa de\·am eden 
kadınlardan nefret ediyordu 

- Her halde olan biteni 
duymuşsunuzdur'! • 

- Gazetelerde okudum. 
- Çok !nl oldu. Böyle ~ir 

şeye hiç ihtimal veremiy:>r 
duk. Sabah:ı karşı beşe on kala 
annemi çağırdı. Ben bir g:.in 
evvel annemle beraber Parig 
ten .gelmiştik. Babamın yata"ı· 
nın yanına yakla tıtım zam~r. 
onu oturmuş olarttk buldı.t"lı. 
Gözleri cam \!ibi parlıyorrin. 

Rengi sap3arıydı. Felce uğra 
mış olduğunu sandım. Annem, 
kız kardeşimin odasına ko~up 

yardım istedi. Ben de bab~ma 
eJimden geleni yapma!a çal·c 
tım. Bir an babamla yaır. • 

kaldık. Size bunu nasıl anlat3· 
) ı m bilmem ki, benimle konuş 
mak istedi. Hrr halde size ai~ 

bir feyler sövlemeğe çalı~ıyo!' 
du. Fakat gözler) gibi dudak· 
tarı da hareketsizdi. Yilzilnd<"
ki ma.na tıpkı o gün beni sizin 
odanızda iördü~ü günkil gibiy. 
di. 

Belki yanılıyorum. Bir ba· 
kımdan yanılma~ı da isti}'orum 
ama her halde babam sizi dil· 
şünerek öldü. Yüzünde size ait 
bir mana t:ışıdı~ını gördüm. 

Ray. l:i~ cev;ıp \·eremedi. Du
dakları hareketsiz kaldı. Hl· 
chard, sözlerine ~öyle devam 
etti: 

- Babama ~erek annem. g~
rek kız k~rde~im. ~erekıo:e kar 

deşim \'e ben son derece~~ 
saygı besleriz. Onun en kilCl.lf 
hır arzu-unu bir emir tetik" 
eder, yerine getirmek isteriı. 
Hayatta g:öslerdiği bütün za:1f· 
lara rağnıen babam bizim Jçı1'1 
mukaddes bir şahsıyettir. ırı 
arzuyu aı;ıkça ifade etmett'h~ 
olduğu halde ben bi.settim •' 
verine getirmeği bir vaıi!e ~
tarak kabul ediyorum. Va::;ıyc; 
namesinde size ait hiı;bir ka)'~ 
vok. Fakat her halde sizinle •· 
~asında bir anlaşma olmu~tıır· 
öı le değil mi? 

- Harır. 

- Size bakıyor, her ttı:1 • 
ihtiyacınızı yerine getiriyornı;~ 
Bunu tamamıyle araroı 1d 
kalması şartıyle ben yine d: 
vam ettireceğim. Babam ~ ı 
ne yapıyorsa onu ben yapae' 
ğım. 

- Çok lütııfUrsınıı. 
- l\1ecburi vazifemi yapı)"O" 

rum 

- Bu gibi vazivetlerde !de1 

böyle bir tekli!i reddetın•~ 
tir. Fakat Uen reddetm .. 
ğim. Onun heni ölürken dUşf.ir 
mesini gözönünde tu~arak )CJ; 
bul edecelim. Demek ki b•" 
sevdiklerinden ayırmadı. 

- Aranızdaki mukavele 11r 
idi? Babam size ne verirdi~ 

- İki ı·üı dola". 
- Haftada mı'! 
- Hayır, ayda. 

(De,·amı ,-a~ 
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Geçende İran \e l\lısır'ı ıha-
ret etmiş olan tanınmı~ i

man malhccl ı Dr. Sı;h:ırht ,a. 
kında lspan'a)a gidecek \e t~
pan ol hukümet ndanılıırnle J:O· 
nısecektir. Bu ı;r.,ahat " ~ı- ı 
nıan ıının Ortadof:uda ı;ti trrdlği 
lkbsadl faalh et hilha•"a Fran-1 
uda, dikkati çekmcğe ha lamış
tır. Pariste çıl an ı,e londc ga. 
ıetesi bu munasebrtlr: ·Alman. 

a, Ortaıtoğuda kn~ belliği p ki 
tne\ kileri blN'r birer trkrıır l'lc 
r;eçlrl or• hn-şlıklı hir makııle 
tı~retınlş, Almanların faaliyeti 
hakkında dikkati çrkmişllr. 

Dr. Srhacht lııtlda irann git. 
rıılı, !ıhı adılıkla umn giirli~nır.
ltr apınıştı, I°rRnSll ı:azr.te İlle 
l:ıire bu gdriism!!lerıll' irandn sa. 
na. iln ~urulmıı!lı ı:01drn ı;rçlril
nıı tir. Iranda iptidni mııdd!! bol
dur. Alman nıali) l'l'I 1, sana\l 
kuruluna, \erimli neticeler rlde 
edilerfğinl anlııtmı tır. nunun 
için lAum ı:l'len ermn}C lhli)at 
!tın mr\ rudundan :ırfedllecrk

tlr. LUıumlu maklnelrr \e s:ılr 
tesicler A iman' adan ı;rtlrtllr. 
~.ekUr. Bunun kan;ılığı petrolle 
odenecektlr. 

l.ondrnda çıkan Flnanclnl 
Tlınts gazr.trı;lne gıire ı\lman ·a. 
nın lrnnd~kl lktısadi f:ınlivetl ,.e 
rekabeti lııı;lllı mnhrillrrlni rn. 
dlıe e diı iirmn tür. Alınnnyanın 
lrana ihracatı 1!151 de bir mMI 
tı.rtmıstır. Ilu fienr. de gr.çen \ıla 
aılgbetlc hıhük artı rnrclır. • 

rı~ıra gelince Or. Srhacht, Ge
neral ctlııl" ıptığı 1tiiru5mrde 
draatın ıslahı, ımtnm:ı ı teri, 1111 
tnunasebctlc çalı mıı te klhitı 
lmrutma ı hakkınılıı t0 , l)elcrde 
bulunınu tur. Grnrral hu tnsl
) el"rl U) un bulmuştur. 

Fran~ız ı;aırtcsl Türkh c ile 
Alman'a nrulltdıı lktı~adi fa;ıli
)'etln arttığından, iznılr r.rı::I in
de en hU\iik ]la\l)onun Alman 
pui,cnu olıluğunıt:ın hahsedhor 
\e Almıınlann Tıirk phnsa ına 
~ü, u.k ehemmi) et \'erdiklerini 
ıoylıı)or. 

Alman mali ecl 1 clıııdl t~pan-
\·a~ . • , h Ja gıtınektrıtlr. flu r.yııhatin 

pan)a Ue lktısadl mlınasebet
lerin arttırılmasından ti~ nde o 
)'olla Fas tıl)ua ını elr grçlr
mek l,çln olduğu ldılln l'dilll or. 

Fas ta hu iik ta) ıır<' fııbrik:ı. 
b.n kurulmo ı karnrlaştınlmıs 
~ihldir. Amt"rikalılann bu folırl
l::elan Alm nlarla blrlktt" kurn
cakan rhınctıerl dola$makt:ıdır. 
Fr nsız ııaıctelrrl hundan bliyük 
ehemmi) elle bah5eıll) orlar. 

Hulasa Alman) nnııı iktı~aıli 
faali) ttl Fran ada rndlşc U\"an
dınnağa baılamıştır. Frnns:ının 

•• 

* İngllterrde bulunan Tlir· 
ki) e ~~kanı Adnan 
l\Jcndereı. ile nı,ı lerl na 
kanı Pror. l"ııat Kıiprliliı 
dun, Kraliçe İkinci Ellıa· 
brth tarafından kabul e· 
clilml terdir. * Son hudut hadi plr.rh le 
ata kah <ılarak Turki) e 
Rulı;aristana bir nota , er 
miştlr, * Tunusta mllllyetçllerle 
Fransı~lar arasında bli· 
) iik bir çarpı5ma olmıı&· 
tur. 

* inı;lltere Başbakanı Wlns 
ton Churchlll, bir nul· 
kunda, üçıincii dun) a har 
bine bir ihtimal \"t'fme. 
dlğinl söyll'ml tir. 

-------------------= Yunanh larm eski 
Harp gemileri 
Değistirilecek 
Atına, 15 (A.P.) - D. Ameri. 

kan Donanma Bakanı Dan Kfm. 
ball huı:ıın sazelccılerin sorula
rı.na ec\aben Türkiye \'e Yun:ı. 
nıstanın kendilerine komşu dil· 
şen bir memleketin taarruıuna 
uğramaları halındc TUrk - Yu· 
nan ku"' etlerinin dilşman tara. 
fından aşılamıyaeağı inancını be 
lırtmıştır. 

.. Tiırkiyl'~e yaptıi\ı tlyaret dö· 
nuşündp Atinaya uğra) ao Donan 
rr.a Bakanı, eski Yunan harp ~e. 
mılerınden bazılarının deği5tirll
me ıne çalısacağını fakat bu hu. 
su~ta nihai kararın Washlngtona 
bnğlı bulundilğunu ka) delmiştir. 

D.P. Merkez: idare Kurulu 

feshedildi 

Afyon, l5 (Hu usi) - İlimiz 
~· P. il idare kurulu, mcrk<'z ilçe. 
ıc~are kurulu ha kan \l' üyclerı. 
nın partı ıırc tijini dü5lırdüklı•ri 
mülAhıızasıyle, merkez ılçe idare 
kurulunun feshine karar vermiş 
\e bu karar gcınr.1 merkcızcc tas. 
dık olunarak H ba~kanlığına hil. 
dırılmiştır. 

. Ö~rendıı!hne göre, bu hafta 
ı~ındcı genel idare kurulu tiyelcı· 
rınden Prof. Rıfkı Satım Burçak 

h"hrlr:ılze grll'rek mUte&ebbıs 
l'Yetı kurataktır. 

hugün iç \e dış sahada kar ıla • 
tığı 5l)n i gfiçltikler )ÜzUnden 
huna e a it ımrettc mukabf'le 
edememesi cndf5eyl arthrm:ık
tadır. 

çarpıştı 

Ba&bakan l'\Jenderes Lon· 
drada Turk gDll'lecll"rl· 

ne bir 1lyafcl 'l'Tmla a zl. 
yafet ı;ok samimi hava için· 
de geçmiş. Hu hir ... 

1'0r• 11arc4i.t A.ltınn 

Başhalian sofrnıla sağ ta· 
rafına oturan tılus muhar· 
rirl ile gr.ne çok samimi ola· 
rak ha5hihallerde bulunmuş. 
Bu d,a lklii ... 

Tunus, 15 - Tunus milliyetçileri ile Fransız kuvvetleri ara
sında bugün tam mlna~iyle bir harp cereyan etmiştir.. 1500 
kişllık bir milliyetçi km·veU Tunus ch-arında bulunan Burj ka· 
lesine hücum ederek, kaleyi istirdat etmek istemisUr. 

Franı;ız askerleri derhal atrş açmı$hır , e kanlı çarpışma· 
lar olmuştur. Ask<'rin iıırarlı mukavemrti karsısında takviye 
ku\·veUerinin de gelece~ınl haber alan milllyetçılcr çekilmej e 
mecl;ıur olmuşlardır. Bir buçuk aat süren çarpısmaların kat'i 
bilAnçosu hrnüz bilinmemekle berabcır 'ilzlerce ynrah olduğu 
öğrenilmiştir. 

r\ ıılaşılan gaıetccllerln 
bundan sonra rnl bir se~·a· 
hat dna brklemekten ba$ka 
çareleri ) ok. 

Yahut bir tare daha dü~li· 
nüleblllr ... 

Ayrıca, Franmlara karşı lstiklfıl ufruııdnn amansız bir 
milcac\t'le açan milliyetçiler Sofııkes şehrinde bir sinema,·a da 
~~mb~ koymuşlar?ır. Bomba. seans bittikten sonra patladığı 
ıçın, ınsanca zayıat olmamış; !&kat sinema aljır hasara uğra
mıştır. 

Şıh le hep beraber hatta 
milletçe bir dun)a turuna 
çıkmak ... 

EC\"ET GÜRESiN 

Tunus ve Sıısa şehirlrrinde rie nıııhtellf mahallere bırakılan 
bombalar infilak elmı§ \'e bi.ı) uk hasar mC'ydana gelmiştir. 

Fransız makamları hadiseler Uzerine aldıkları tedbirleri ağır. 
la5tırmakta ve Tunuslular üzerinde btiylik bir baskı yapmak· 

GI. Saunders 
Bugün Bahkesir' e 

tadırlar. 

Libya ordusu 
Başkomutanı 

1 
Gidiyor 

Kore'de kızıllar ""..,'' l!uAnı.ırı ... <14•" 

Bir Türk olacak 
Dingazi (Libya) 15 (T.H.A.) -

Libya Savunma Bakanı bugün 
verdiği bir bt>yanatta, yeniden 
kurulmaktıı olan J,ibya ordusu 
haşkomulanlığına bir Türk ı::cnc 
ralin getirilmesi hususunun Tiir 
kiye ile Libya hükumeUrri ara. 
sında kararlastırıl<lığını ve bir 
anla~ma yapıldığını bildirmiştir. 

Sa unma Bakanı ııyrıea, Türk 
gcn!!r:ılinin bir Türk askert he. 
yeti ile birlikte yakında Libya. 
ya mliteveccihen hareket edece
ğini açıklamıştır. 

Fakat, bu Türk ~cneralinln is. 
mi bildirilmemiştir. 

Kore'den hareket eden 

yaralılar 
Ankıırıı, 15 (A.A.) - 6 ekim 

1952 ı:iinil Yokohama'rlan hare
ket C'dcn • Usıı GPneral S. n. 
Stıır.ıııs. .ııeınisi İIP. ~elen yıır:ılı 
3 sııhay ve 1:5 erimizin isimleri 
a~alhdadır. 

Gemi muhtPmclı>n 1 kasım !l52 
tarihinde İımir limanına muva
salat edrcrktlr. 

Yııralılar: 

!\~· P. Yzb. Muzaffer Temiz, 
P. Utğm. Ltitfi Vurur, 6. s. As. 
Yrg, ~ami Özsoylu, ta\'U6 Müs
l~m Büyükda~. onba~ı Mehmet 
Özdcmir, Abdullah Yiğit, er Ali 
Karaca, İbrahim Isık, Halli Te
kin, Necati Aksoy, KAmil Demir, 
Nevzat Gürkan, İsmail Karakaya, 
l\lürteza Taşhaş, Dursun Turan, 
lbrahlm Arabacı, Hasan Uzunoğ. 
lu. 

Ankara, 15 - NATO hava kuv 

Alda' l ld 1 
vctkri başkomutanı Orgeneral 
Sır Saıınders bugün Milli Savıın· 

Aııoclatıd l'ruı ma Bakanı Hulusi Roymen'Je 
Seoul, 15 - Amerikan 7 ncl Genel Kurmay Başkanı Orgeneral 

piyade tümenine mensup birlik· Nuri Yamutu makamında ziva
ler sis ve çlsili bir havada ı,J. ret ctmi~tir. General öğleden 
cıımlarına dımıın ederek Demir sonra Ha\"a Kııwclleri Komutan. 
Üçgen tepesine hakim olmuş- lığına sclPrek Org"n~rnl Muz:ır. 
Jarclır fer Göksenlıı'i makamında ılya. 

Daha halıda, Giincıy Koreli Pİ· r~t l'lnıiş. "? n~Utr.akıhcn .. Ha.''a 
yad eler neyazat dağını tam ola-! ~un:etıeı ı _ıı~rı ı::elcnlermın ış
rak elll'rınc geçinnlş bulunmJk- tırakıylc mııhım bir toplantı ya. 
tadırlar pılmı.,lır. Bu toplantıda 'filrk 
Demi~ Üçı::en tepesine kızıl Çin ham. ku~'\ etlerinin inkişafı \e 

lilcrin y:ıptıkları bütiın taarruz- tak':~~esı 'e mcy~a~larımııın 
lıır muvaffııkiyetle pUsktirtülmuş tc\Sıı hususunda .görilş.mel~rde 
ve dost km'\ etler tepryi kal'i 0 _ b~lunulduğu. ~ahının edılme.ı;te
larıık ele ı::rçirmlşlerdlr. dır. İçtim.a .ıkı saatten faıla de-

lleyazat da~ına knrşı hilcum vam et.mıştır. Orn~ncral yarın 
ed<'n son Çin birlikleri istihMm- Balıkesıre gldeccktır. 
cılıınn muvaffakiyetlc kurdukları 
tuz:ıklar sayesinde bertaraf celil 
miştir. 

Birleşmiş l\!illetlcr kara, deniz 
ve hava müCrezelrrinden mütc
şckkil bir karma akınrı gücU im. 

Yeni şehit ve 
Yaralı listesi 

ı;:un kuzey - do~u Krırcde bir çı. Ankara, 15 CA.A.) - Milli Sa· 
karma manevrası yapmıştır. \'tınma Bakanlığı Temsil Büro. 

Bu harekAtı hakiki bir çıknr. sundan hildlrilmi5tir: 
ma ııkını zannrclrn binlerce ~ı- Kore savaş birliğimizin 12 ey. 
zıl askf:'r ~i~lrnrllkkrl mlistahl:cm IOl 952 gilnilnden 14 ekim 952 
mevki rn mevzllrrdPn açığa 'ırla- I giınline kadar muhtelif sebcpler
mış \'C orada miitterik uçaklar le şehit \c yaralı olarak verdiği 
tar:ıfından bastırılıp esaslı zııyl- ıayınt aşağıya tıkarılmıetır: 
ata ıııtramışlardır. Şehitler: 

Kore mc rlesi nırıe~mlş Er. l\Iahmut Aydın. 
llllrller gundemine alındı Yar:ılılar: 

Birle~miş Mılletler, 15 (A P. "Üt m Kemalettin Sevglner 
\.) - Bııgun öiıleden sonra P. T m. Hıkmet Özlü, Onb. liün~ 
toplanan Birleşmiş l\Iılleller Ge gör Şahın, er Ahmet Çoruh, Mus 
n.eı . Kurul divanı Kore mesele· ıtafa Eren, Hamdi Güvenç, Sami 
sının genel kurul glindemine Mutlu. 
alınmasına hiç münakasasız ka· 
rar \crmlstir. A "k B h • 

Macaristanda siyasi mcrı a a rıye 
mahkumlar ağır işlerde Bakanı gitti 

lllrkaç giindeııbrri mcmleke· 
çalıştırılıyor timizde bulunan Birle~lk Ame· 

..... lh l" (T ır A rika Bııhriye Bııkanı nan A . .uun , <> • • .)-(Hür Av 
rupa R8<1~osu) _ Alınan bazı Kımball, dün sabah saat 10,30 
h b ı d · da ozcl uçağı ile Atinaya mUte· 

a er er e bıldirildiğine göre ,·eccihen Yesilköyden hareket 
Macaristan adalet bakanlığı si· 

SUTUNLAR u~~~guro@~ 
AKŞAM 

~ 
81C'AK KEMICE OAYAlllOI:~ 

yası mahkumlara afır hapis ce- etmiştir. 
ıalan vermekte ve bunları ba- Aml'rikan Dahrlye Bakanı, se· 
kanlı[ln bağlı olnn iktısadl, zirat lam rc~mıni ifa eden ~e başında 
'·.e sınai şubelcırln tesbit ettit;i ih bando bulunan deniz kıtasını 
tıyaea göre iş )·erlerine se\•ket· teftış etlikten sonra özel uçağı· 
mekted"r. na doğru lleı !emiş ve uçağa bi 

Siyast mahkiımlar, sıhhi du· neceği ı;ırada elini sıktığı Kora
rumlnrı hiç nazarı itibara alınma mira! Sadık Altıneana fUnları 
ı!an çok tehlikeli yerlerde 'e söylemiştir: 
mııden ocaklarında çalıstınlmak. •l\fomleketlniı.de bıılundultum 
tadır. sıı·ada gerek deniz kuvvetleri 

Dır yUzd('n birçok ölüm vak'a- mensuplarından ''e J::!!reksc 
lıırının oldıığu bildirllml'kferlir. Tü.rk ~::ılkıncl::ı~ görmılş olduı!ıım 
Macar Adalet Bakanlığı hfilen mısafır?crvcrlığe \'e yakınlığa 
38.000 siyasi mahkumu daima pek mill!!şekk,rım. Ttırkiye için 
elinin altında hazır olarak tut· elimden gelen her şeyi yapaca· 
makta vcı ihtiyaca göre kendi he gım ve icap ederse ı:lizel memıe. 
sabına fabrikalardıı, çiftliklerde ketinize tekrar geleceğim .• 
ve maden ocaklarında kira ile ça Malta'da NATO ilo ala
lıştırmaktadır. 

kalı bir toplantı 

Adalet mensupları yapılacak 
arasında yeni tayinler Auupadakl l\filttefik Kuvvet· 

Ankara, 15 (T.Il.A.) _ Ada- !er Genel Kararg!lhından, 15 
lct Dııkanlıl?ıncla yrnl bazı t:ıyın CA.P.) - Yfikı;ek rütbeli Ame· 
ve nakiller yapılmıştır, Bunların rikan ve İngiliz suba.}larının 
listesi asağıdndır: NATO'ya baı!lı GOney Avrupa 

Eyiip cez:ı yargıçlığına. istan- Bölgesi Komutanlığı ve Ortado. 
bul sulh cr.ı.a hfıkimi Ali Ncrat ğudnkl İngiliz kuvvetleri başko· 
}ezel; lstanhul sulh h5kimlıği:ıe, ~utıınlığını~ m!lı!afa~ pllinları 
lstanhııl icra hAkim muavini 1\hıs j '.e nıe~:ıl~erı.ııi k~ordınıı etmek 
tafn Hnkcr; İstanbul c. Savcı üz.ere onl~mlızclekı pazartesi sil· 
yardımcılığına, Kutahyn c. Savcı 1 n~ Malta da loplnnacakları hu· 
yardımcısı l\tehmrt Haha Okur; gun Shnpe'den tebliğ edllmiştir. 
İstanbul sulh hfıkimliğincı, Yar- Konfcran n Amiral Robert Car 
gıtay raportörl<'rind~n Rabla Şe- ney riyaset edecektir. Kendisine 
reC; Çatalca h!lkim nıuavlnJlrrine, Malta konferan~ında ref k • d 
Tekman h!lkim muavini Şer,1fct- cek k a a. e e 
tin J>:ılban ve Sanycr icra me- k urm.ay heyı>t~ arasında Tür 
murluğuna Gerıe icra memuru i.} e, 1ngıltere, Bırleşik Ameri· 
Basri Yal~ınknya almakta olduk- ka, Yunanistan, İtalya ve Fran· 
ları a.ylıklarıylc nakli \C ~ayin sayı temsil eden subaylar bulu 
edilmı5lcrdir. nacaktır. --

'f i -

Ba§bakan , e D151~1erl Da kanı, !Ur. Edenle samimi bir hasbıhal tSDt5tnda 
-~ .-

-

-... t • 
1 • '"' 

Ihlamur kasrında ) eni kbrulan Tanzimat müzesi dün ııaat 17 de ıçılmııtır. Vali ve Belediye 
Başkanının kısa bir konu~masını müteakıp ve tanınmıs tarllıı;lmi ı İbnıilemln 1\1. Kemal İılıl 
tarafından açılmıı olan ) eni miiırde, Tanıimata ait muhtelif müzelerlmlLde bulunan eserlerle 

baı.ı ~ahısların yaptığı teberrulordan mıirekkep eserler tqhlr edllmrktedlr. _ --.. ... 

.....,, 
Tarım Ilakanlığınra tertlplrnr.n İstl~ari Ormancılık kongresi Ankarada dün sabah 9.30 dan ttib•· 
ren Tarım Bakanlığında çalı~malarına ba5lamıştır. Resim kongrede bulunanlan ıöıtermekteıUr. 

' 

~ 
NATO'nun Güney • Dlğu Bölgesine bağlı bir 1Mrarıi;1n\oıın Sellnlktf ıtıldıJını ,.~ bu mıks•tl• 
bir merasim yapıldığını blldlrmlıtik. Resimde dini törende GI. Wlllard Wynmı. ıori.tlntektdir. 
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~fa..~• Joh11. S. Joyeı 

!ugoslavya turizme 
büyük önem veriyor -- -- ----- -- -------- ----ı Almanya'nın her tarafın da çok çahşan ve eğlen-

mesini bilen insanlar gördüm 
,,_..,._....., __ ,,,_...,.-:""'"_ ........ ,,.._.,._..,. ___ .,._..,._.....,..,.____ ... -----~ ..... -..... ~ 

- ıı-

G e~en Haziran'ın 20 sinde 
Dublin'deki C\İmden a)Tl· 

larak, \'apurn bındim ve bir 
gece süren yolculuktan sonra 
Livcrpool'a vardım. Butün di· 
ııer oto - stop seyahatlerime de 
aynrn böyle başlamış ve her 
sdcrındc aynı büyük heyecanı 
duymuştum. Düşünüyordum: A 
cab:ı tasav\Urlarımı yerine ge
tirebılecek mıl im? Turkiye'ye 
kadar uzanm:ım mümkün ola
cak mı? Tanışacağım insanlar 
'c orcceğim di)arlar ne gibi 
surprizler teşkil edecek? Ve a. 
caba basıma ne gibi aksilıkler, 
hattü klakeUer, gelecek? 

Her sefer olduğu gibi, Lon· 
dra')a çabucak \ardım. Oto -
stop usulu ile en seri seyah:ıt 
edilebilen memlekeUerin biri 
de muhakkak ki, ingiltere'dir. 
Bir defa bütün yollarından pek 
çok \asıla geçer, sonra; daha 
da milhiml. araba kullananlar, 
oto - stop yapanlara çok alaka 
gostcrirler. Bu alakanın sebe
bi, harp ) ıllarında askerden 1-
zinll olarak gidip gelirken, ken
dilerinin de çok zaman bu şe
kilde seyahat etmiş olmaları
dır. Londra'da iken, finiversite 
imtlhanlarımda muvaffak ol
duğum haberini aldım. Dört 
aylık )az tatiline artık hak ka· 
zanmıştım. 

Frankrurt'un merkezindeki bu gibi harabeler ~eşil saha ,·cya 
oto - park mahalli haline gelmekleclir. 

SEl"AHATİN İLK 
Ki l\11 

tında gcccle;;in bile çalıstığı· 
m sık sık gornıek kabil. Şid
detli bombardımanlara maruz 

Manş Denizini gayet gfö:el, kalmış şehirlerin yeniden inşa 
sıcak bir sUnde geçtim. Do edıJlş şekli de gayet alaka çe

~cr'in, guneşin altında parlayan kici. Şehirlerin merke:& kısım
beyaz kayalarını geride bıra- larında, temizlcııcn honıbardı· 
karak, geçen harpte harap o- ınan sahalarının yerine, geniş 
Jan Calais limanına vardık. ;;eşil sahalar vr. oto - park 

Oto • stop ;;aparak Fransa'- :ıerleri ::,apılı.)~r. Yıkılan m~· 
mn kuze)ini katettikten sonra, hallelere ::,enıden sıkıŞlk vazı. 
Belçıka'ya geçtim. Oradan da )elle c\ler inşa etmektense, şe 
Aimanya'da Aaehen'e yollana· hirJerııı dış mahallelere doğru 
caktım. gcni~Icmcsini sağlıl orlar. Al· 

Belçıka'nın, zengin demir ve manyanın, dünyayı hayrette bı
çelık madenlerıne sahip olan, rakan sın.3~ kalkınması, Al
sanayi bolge i, güneşin altın- man . işçısınl~ .çalışkanlığının 
da kendine gore· bir giızellik en buyuk delılıdır. 
arzedıyordu. Halbuki a) nı :ı:er· • B.ugunkil Alı~an:ı: a~ın. dii!7_r 
!eri ya •murlu ba\'alarda ne ka. b.ırız h~ısusi:,elı ne edır. B~· 
dar çirkin bulmuştum. tiln şehırlcrde kalabalık ga~ı· 

Almanyn'da Ren nehrinin nolar \e parlak ı~ıklar soru
muhteşem vadisini takiben gü. luyor. 
neye indim. Tarihi şatolar, GÜSEn~ no(.RU 
nehrin iki yanına çifter çifter iSil'ORUl\l 
sıralanmışlardı. Ren nehri ile 
istanbulun Boğaziçindekl ka
le ve surlar arasında benzerlik 
bulduğumu da burada naklede· 
yim. }"rankfurt'tan Münicb'e, 
omdan da Salzburg'a cauto· 
bahn-. üzerinden gittim. işin 
garibi, Almanya'nın cautobahnıı 
demlen son derece gösterişli 
yolları, oto • stop yapmaya pek 
o kadnr elverişli degildir. Şoför 
ler kendılerini, bu alabildiğine 
uzanan, hiırıkulade; beton aha
Jııı ların Uzerinde buldular mı, 
hiç endişr. du)madan, azami 
sliı-'alle giderler 'e oto - stop 
yapan bır yolcuyu almak için 
) alaljlamak pek işlerine gel· 
mez. Tek çarenin. autobahnıı a 
açılan bir :ı:olun kenarında bek 
lemck olacağını kestirdim. Bu
radan gelen 'asıtalar ana )ola 
sapmadan ev\ el ;) a\'aşlıyor· 
l3rdı. 

ALMAN\' ' ' iN 
BUGCNKU llJ\Lİ 

ge)ah:ıt cdcrkeıı Almanya'da 
harbin sebep olduğu tahri

batı gormek. insanı çok üzü
yor. Aachen, Kolon) a, Frank
furt, Stutt~ard 'e l\lünich müt 
hiş zarar gormilşlcr. Bütün Al
man şehirleri ara"ında :ı egane 
bombardıman görmemiş şehir 
olan Heidclbt'rg'i de ziyaret et
tım. llen orada iken üniversılc 
- Alman dılinde tedrisat :ı n· 
pan ünh ersilelerın en cskisi
deue sonu mUnasebeti:ıle, Hei
delbcrg şatosunun harebelerini 
çe\Tele) en güzel ve romanlık 
arazide bir balo terti'>lemişti. 

Alm:ınya'da edindiğim ba"lı
ca intıba) 1 iki kelime ne hülit· 
sa edebılırim Çalışmak 'e 
neş"e. Hiç hır b:ışka memleket. 
te bu kadar zevkli bir çalışma
ya rastlamadım. İn aat faaliye. 
ti her tarafta biıtUn hızı ile 
clevam edhor; ha~ta gece ekip
lerinin. projckt<irlerin ışığı al· 

A vusturya'da Alpleri mc~hur 
Grossglockner geçidinden 

geçmek suretiyle astım. A vus· 
turya'nın en hfırikuliıde tabiat 
güzelliklerinden birini teşkil 
eden bu geçidin lOlu, bir hayli 
;) ukseldıkten sonra, aynı isimli 
cumudiycnin etr:ıfını dolanı
l Or. 

Oradan büyük Yenedik vadi· 
sine indim "ie Londra'dan ay
rılışımın dokuzuncu gününde 
Tricste'ye vardım. Trkste'dc, 
Joyee'un <•> kardeşi Profesör 
J. Stanislaus J'oyce'un evinde 
misafirdim. Jaınes Joyce uzun 
yıllnr Tricste'de ~aşamıştı. Tri 
este Üniversitesinde İnglliıce 
profcsörU olan kardeşi, halen, 
Jo~ce hakkında yeni bir eser 
hazırlamaktadır. Profesörün e
linde bulunan, Joyce tarafın· 
dan yazılmış' ı;eşitli kısa yazı
lar da, bu kitapta ilk defa o
larak ne~rcdilcceklir. 

1TGO J.AYYADA 
DÖHT HU.TA 

Bundan sonra Yugosl:l\'·ya'da· 
ki dört haftalık )Olculuğum 

başladı. Bu seyahat c nasında 
Slav mlsafırper\•erliğinin. tu· 
ı·ist cclbetmek için broşürlere 
;) azılan u~durma bir Uikırdıdan 
ibaret olmadığını b ice ~elle· 
mck fırsatını elde ettim. Yu
ı::o lavlardan gördüğüm samimi 
karşılanışı her zaman hatırla· 
yac~ğım. Hemen her gece bas· 
ka bir :ıile beni evinde barındı
rıyor \e itibarlı bir misafirmi-
5im gibi muamele edi)ordır. 

Son derece muhtaç olduğu 
)abancı dô\izl temin etmek i· 
çin; Yu~oslnv)a hftlen, turizme 
blıs uk önem vermektedir. Bu 
'ılın b ında dinnrm değerini 
~ 600 <:ı üzde altı .. uz) nlsbe. 
tinde diışürmekle: Yugoslavya, 
turısUere en ucuz gelen Avru
na memleketi haline ııeldl. Her 

Kırklarelide bir kadına ı Balıkesir hadi!.elui 

tecavüz 1 tahkik ediliyor 
KırklarcJI. 15 (Hususi) - Ba- Balıkes:.r, 15 (Hususi) - C. 

haeskinin I>iığungülü kuyünden H. P. eski 'Mılli Eğitim Bal::ın-
1934 doğumlu Şaban Kayı, kocJ-ılarından Ileşat Şems"ltin Sirer, 
~ının e\dC buluıımadığt bir sıra- Ordu m;llelveklli Naşit Fırat, 
da n:,ni k<il'den üç çocuk annesi Sinop millet\ckili doktor r.rnl.ip 
Fatma 'l'aşkıranın evine girmı , Tümerkan \e Muhtar Acardıın 
kadının cıterini ba •ıay.ırak ağ- milteşekkil dört !<i5ilik bir lıe;1et 
ıını tıkadıktan sonra namusuna bugun şehrimize gelmiştir. C. H. 
teca\ Uz etmiştır. P. mlllet'w·ckillerınin .. chrimizde· 

Şıka:, et uzerinc bugun }akala- ki .;on müessir 1:".diseler hakkın. 
nan sanık sorgusuııdan sonra tcv da tahkikat )apacakları ~ahmin 
kif cdılmiştır. edılmektedir. _ 

yerde turi tler için birçok ko
laylıklar gözetilmiştir. Her 5eh
rin bir PUTNİK (yani turist) 
nıerkeıi var. Buralarda birk:ıç 
lisan bilen, glizel ve yakışıklı 
gen~Ier bulunmakta ,.e turist
lere kolaylık göstermektedir. 
AlTICa ecnebilerin ldbi olduğu 
polis formaliteleri a gariye in
dirilmiştir. Hangi bölgelerde fo 
tograf ı;ektiğlm hususundan 
gayri, lıiç bir rne\'zuda polis 
müdahalesine maruz kalmadım 

Yugoslavya'da oto - stop :')ap. 
mak başka yerlerdekine pek 
benzemiyor. Hatta bidayette, 
İspanya'da olduğu gibi, bu i
şin burada da imkan ız olaca
ğını sanmıştım. l\kseıa, bütün 
bir giln zarfında, insanın gitti
ği istikamette, altı 'eya daha 
fazla vasıta geı;en bir yol ımU
kemmelo sayılıyor. Yugoslav 
.standartlarına göre fü:erinden 
günde dörl ''asıla geçen bir yol 
bile işlek addedilmektedir. Dir 
seferinde, nanja - Luk:ı - Sa
rajevo yolunda lıüliln gün be
nim gitmek istediğim istikamet 
tc, ne otomobil, ne de kamyon, 
bir tek vasıta geçmedi. Aksi 
istikametle ise sabahtan akşa
ma kadar sadece iki otomobilin 
geçtiğini gördüm. 

Buna rağmen, Yugoslavya'da 
istisnai bir vazi.}\'t yaratan ve 
oto - stop seyahatini mümkün 
kılan cihet şudur: İşaret edilin
ce durmayan \'asıtalar burada 
ekalliyette kalıyor. Halbuki o
to • stop yaptığım memleket
lerin hepsinde bunun hemen 
hemen tam aksi varllti; yani 
oto - .stop yolcu~una yardım e
den şoförler ckalliycti teşkil 
ediyorlardı. , 

(Deumı var) 

(•)Devrimizin en bü:,ük )ıt· 
zıırlannclan biri olan Jamcs 
Joyce (188Z-19U) mcmleke. 
1imiıde maale er pek az tanın
maktadır. Hat bu bü~ük 1r. 
landalı'nın eDublin'Hlero adlı 
e erindeki hikayelerin biri gc. 
çcn yıl, memleketimizin en ciıl 
di edebiyat dergilerinden cVar. 
Iık ta, 11Rlr İngili.ı Jlikayrsi • 
başlığı altınıla nrşredilmi ti. 
Bunu Joyce'un akraba ı olan 
genç John Joyrc'a ı;iiylrdigiıııiz 
ıanıan ha' ret ini gillrycıneıli. 
Jone'un aUlys e ıı adlı roma
nı üsliıo \e fikir bakımından 
yirır..inrl asnn en miihim ede· 
bi e eri addedilir. 

Bu roman clilimiıc tercumc 
edilmiş olmamakla beraber, o 
kadar çolc A\nıpa'h \C Ameri
ka'h ~azar bu esenle ki ii lup 
dt.nemclerbin te iri altında kal 
mı.şiardır ki; dolayı 1~ le Joy. 
<"e'un te iri, u ve~ n bu şekilde 
ek eri genç Türk hikA) ecilcrin. 
ile de kendini gö tcrmrkte· 
dir. - YATA="-'· 

Yeni Ne~riyat 

e Çamı.ese Böceği o kitabı 
Kerim Yıınd'ıın ( <; aıulı;ese Do c.I) 

adı Ue :raımıa oldoflu bir formadan I· 
bare~ k tap (Yt•D Türkbe Orman llu· 
hcndls llunlnltrl Ccml:retl) tarafından 

bastınlarak ~o tıırus bcd !le utı.a tı· 
karılnıı tır .• 

Dn kitapta, çamları, haJTa !ara, in· 
unlara muu:J&t olarak tahribat ,-aııan 
ha UA l!!3&11ın :oı.ltrlnl bllı k r ed@n 
( Cımkese b6cttl) adlı tırtılın kcndııl, 

ranrlan ~lirtilm :, l;oruııına 7ollın 

~stcrllml Ur. 

VATAN ------ı---------------------------------------------------------~~16-10-1952 ......... 

Yazan : ·TUNÇ YALMAN 
ŞEHİR DRA:\I TİYATROSUX· 

D.\, Shakespeare'in cFırtınu pi· 
) esi Salı ak~arnından il ibaren 
ildnrl aktör ekibi tarafından 
temsil cdilmeğe baı:lanmı tır. 
Jlalcn h:ış rolleri o)nıyan aktör. 
ler şunlardır: ~EC!\ll O\" <Pros. 
ııero), l\"EDRET GÜ\'E~Ç <l'lli· 
nında). A. PALAY <Ferdinanıl), 
KfülIAL TÖZE~I (C31ibanl, Ş.\. 
KiR ARSE\'E:"J (Stephano), 
SIRRI GÜi.TEKİ~ <Trinculo), 
JEl"A':'I AYR.\1, (.ı\rict>, İRRA· 
Hi!U DELİDEXİZ <Ganzalo )eri· 
ne ~imdi AlonT.oyu O) nuyorl. 
K. ERGÜVENÇ <Ganz.alo l, 1:. 
UİLl>.\ (Sebastian), :\f. ' 'E· 
ŞİT.DESİZ (.\ntonio) "\e A1'11" 
A \'CI (Pon.un). 

Şehir Tiyatrosu idaresi gayet 
ımedeniıı davranarak tiyatro 
mUnckkitlcrini, aFırtına• piyesi· 
nln bir de ikinci aktör ekibi 
tanıfından temsil edildiğini gör
meğe davet elti. 

ikinci ekibin, diğer ekipten 
daha başarılı olmıyan O)Unu 
hakkındaki düsüncelerimi bir 
kaç ana noktada hü!asa edeyim: 

I. 11Fırtına ı lttn tercümesi o 
kadar kötli ki, bu metinin replik. 
!erini sövlemek zorunda kalan 
bir alctöi· grubunun muvaffak 
olmasına imkan görcmh·orum. 

ır. Şehl· \·iyafrosun<la eski· 
den beri ıırol yazmak» di~ e ı:a· 
rip bir adet mevcuttur. Aktörle. 
re oynıyacakları piyesin tam 
metni verile<"eği yerde, s:ı hııe
nin arkasında bir odada oturup 
crollerini yaı.maları:o söylenir. 
Onlar da liendi repliklerini ya· 
zıp, ezberler, sözilm ona pro· 
va ederler ve temsil gecesi ckon. 
duitn .sıra sende::o deyince, sah· 
neye çıkıp, ezberlediklerini pa
pağan gibi tekrarlarlar. Piyesi 
başından sonuna kadar okuma
yan, arkadaşları ile müncıkaşası· 
nı clmiyen, roHinün üzerinde 
kafa yormayan bir aklöriin, ha. 
şarı gösterme~i imkansızdır. ne. 
jisör '.:.\lcinecke bu ~arip çalış· 
ma tarzını değiştirmek uğrunda 
gayret sarfetmls olmakla bera. 
bcr, aktörlerin tiyatro mclhu· 
munu bir çırpıda öğrenip tat
bik etmeleri beklenemez. Nitc. 
kim, umumiyetle, cFırlınao nın 
ikinci ekibi de, birinci ekip ı;i
bi, şuurları ile değil, rastgele 
in iyakları ile O;)nu~orlardı. 1n-
an, temsili seyrederken aktör

lerin birine pi~ e in J!ilrttayın 
bır nokta~ında: allu sozle Sha· 
kespearc ne~ i kastediyor? Sız 
bunu niçin bu tonda SÖl'lediniz? 
Bu sahnenin diğerlerine olan ra· 
bıtası nedir?» diye soracak olsa, 
alacağı cevabın tatmin edici o. 
lacağından şüpheye düşüyor. Du 
ooyle olunca, y~ni aktörlerin 
zihnıyeli değişmedikçe ve daha 
esaslı bir çalışma tarzı benim· 
scnıııcdikçe, Şchiı· Tiyatrosu 
temsilleri son derece «iptidai,, 
kalmağa mahkumdur. 

IH. Re~at ~uri Güntckin son 
yıl içinde yazdığı bir kaç maka
lede aktörlcrimızin rollerini lil
yıkiyle ezberlemedikJerlnden ~i
k&yet etti. Şehir Tiyatrosuna )C· 

ni mlıdür, ) eni rejisör gele dur. 

sun, seyirci her repliği iki defa 
(bir kere .sılflörden, ondan son· 
ra da aktörden) duyacak oldıik· 
tan sonra, tiyatro dllüıyonu1> 
nun yaratılabilmesine imkan 
)oktur. Küçl.ik Sahnede olduğu 
gibi, Şehir Tiyatrosunda da suf. 
lör lıdeti tamamen kaldırılsa, a
caba bu mesele hallolmaz mı? 

IV. Aktör Ercüment Behzat 
Lav, Şehir Tiyatrosu idaresi ta· 
rafından yayınlanan e:Türk Ti
yatrosu,, dera:isinde, çıkan bir 
yazısında şiiyle diyor: 

«Batı sahnelerinde bir dil da· 
v:ısı yoktur. Bizde ise henüz • te. 
miz İstanbul şiveı.ini esas ör
nek tutan - edebi komışrna dililc 
ıcnginle~nıiş bir sahne dili yok. 
tur.11 

Bu olmadığı gibi aktörleriml· 
zln ancnk bir ikisinde (Şehir 'l'i
yatrosu aktörlerini kastediyo· 
rum) ses, nefes, dik,,iyon ,.c en· 
tonasyon terbiyesi mevcuttur. 
Nitekim aFırtınaD temsilinde İb
rahim Delidcnlz'dcn ga:,Ti hiç. 
bir aktör, bir cilmleyi, başından 
sonuna kadar her hecenin hakkı. 
nı vererek, ~heııklendirmeyi be
ceremedi. 

.V. Son yıllarda akliirlcrin sa
fında durum böyle olduğu gibi, 
ü tellk temsilin heyeti umumiye. 
siııi idare rdecek bir rejisör de 
mevcut değildi. Sırf insiyakına 
veya tabiat vergisi kablliyetine 
güvenen aktiir, kendi arkadaşla· 
rrnclan birinin idaresi (!) altın. 
cl:ı. bir metnin altından girer 
üstünden çıkardı. Bu yıl temsil. 
ler hiç değilse, bir temele, bir 
iç mimariye kavuştular. Piyesin 
aslını bilen bir kimse, ?ıleinecke'. 
nin mizansenlerindeki maksadı 
takip etmekte gilçlük çekmiyor. 
l\leineeke, yazarın maksadını an· 
ladığı ,.e buna hizmet etmek js
tediği gibi, aktörler de rejisörün 
istediklerini yerine getirebilir 
hale gelince, Şehir Dram Tiyat
ro:su belki, adına liıyık, bir sanat 
tcşckkillU hnline telecektir. 
vı . ..ı\ktörlcrin bazıları ikinci 

ekibe nıensuıl olmağı, birinci e
kilıi, ses tonlarına varıncay:ı ka· 
d:ır kürükoriine t:ıklit etmek ma
n:ısına aln11~lard1. Bu yüzden, 
rollerin birçoğunun oynanışında 
bir yenilik beklerken, ötekilerin 
bil'cr kötü kopyası He karşılaş. 
tık. Yalnız Je)an Ayral'm Ariel'i 
Perihan TedU'nilnklni aratmadı. 
Nedret Güvenç -ezeli diksiyon 
IJ:ıh i bır yana- l\Iıranda rolüne 
Samil c Hündcn çok daha bi uy. 
muııtu. A. Palay 'e Bayan GÜ· 
\Cnç, a k sahnelerinin saf hava. 
sııu diğer ekibin aşklarından çok 
daha fazla verebıldıler. 

Aktörlere, tcm~ilin sonunda. 
halkı sclamlıımağı öğretebildiği 
için :\Icinccke'yi tebrik ederken 
tiyatro ıdııresiııe ele bir şik~·ette 
buluııaymı: ikinci ekibin prog· 
ramdaki rol tevı.iatı sahnede gö. 
rülcn aktöı·Jcre uymuyordu. İda
re, gerek programda adı geçme. 
yen aktörlere, gerek seyircilere 
karşı, bu ciheti l.fımir etmelidir. 
Yoksa bu karı ıklık, bu ı:ibi iş
leri ciddiye alan meraklıların a. 
rıısında, geçen gece olduğu gibi, 
yersiz münakaşa Ye anlaşmazlık· 
larn yol açar. 

Şehir Tiyatrosuna 
' 

tahsisat verildi 
Şehir Tiyatrolarının bu seneki billçclcriııde dekor ve kos· 

tüme ayrılan paranın dokuz lıin liradan ibaret olduğu ma!Um
dur. Bu para ıle dram \'e komedide sekizcrde11 on altı ve ayrı. 
ca iki de çocuk piyesi salıne:,e konulmasının beklendiği yetmi. 
yormuş gibi, Eminönü Halke\ inde bir de Uçüncü tiyatro açılma· 
sı habis mevzuu edilmiştJ. Bu 
para tabiatıyle ilk temsillerin 
masrafını ancak kar5ılayabilmiş 
ve tiyatro, Belediye'den 140 bin 
liralık bir ek tahsi at talep et. 
misti. Eıı talebe mukabil Şehir 
Mecli i Şehir Tilatrolarına dört 
ay için 92 bin liralık bir tahsi. 
sat verilmesini uygun gonııtiş
tiır. Lakin tiyatrodaki dediko· 
dulara göre, bu meblilğın büyük 
bir kısmı, bu kaynaktan Hizumlu 
lüzumsuz. yevmiye alan bazı D. 
P. lilere dağıtıl::ıcak \'e dekor 
masrafına ancak 10 küsur bin li. 
ra ayrılabilecektir . .Maamarih bu 
tahsisat sayesindr. eski Eminönü 
Halke\inin üçüneil bir Şehir Ti. 
yatrosu halıne getirilme.si kati
yet kesbetmiştir. Yeni tiyatro 
Ka ım basında açılacak ve bu· 
rada •elif ve terciimc modern e
serler s:ıhneye konulacaktır. 

Ankara 
tiyatroları 

Dtb ilk Tiyalro'da Sofoklcs'iıı 
.ı:lektrau trajcdisınin de tem. 
si le ba5laııma~ıyle Devlet Tiyat· 
rolarrnın büliin kolları faaliye· 
te 1:eçmiş bulunuyor. ,\nadolu 
Ajansı, AnJ.-ara'daki temsiller ve 
diğer s:uıat hareketleri hakkın. 
da bir sanat bülteni r.eşretmiş. 
tir. l Ekimdeki açılışlann hava· 
disi lG Ekim tarihli bir bülten
de bildirildiğinden, Ajansın bu 
güzel teşei.>büsünden bu sefer ne 
yazık ki faydalanamadık. Blilten
lerin bundıın böyle zamanında 

İstonbuldaki 
sergiler * Beşiktaşta Ihlamur eadde

sınde açtığı Kuçük Galeri'de res
sam Fethi Karaka~ en yeni ~ağ
lı boya tablolarını ve gra\•ürle· 
rini teşhir etmektcdır. * Be~ oğlundaki l\laya Galeri. 
sinde Ferruh Ilıışağ:ı'nın tablo 
ve heykelleri Pazardan b:ı şka 
her ı:üıı saat 14.30 dnn 19 a ka· 
dar teşhir edilmektedir. * Halen Ankarada bulunan 
Pakistanlı ressam Zeynclabi
din'in c erlerinden müteşekkil 
bir sergi yakında İstanbulda da 
açılacal.Lır. 

ca:u:.sı .ım 
Giımsı.ER * Son yılların en alaka çeki
ci Sanat Terihi koleksi)·onunu 
hazırlamış olan Paristeki Skyra 
Yayınlarının sahiplerinden Ma. 
d:ıme Skyra, şehrimizde bulun· 
makta ve Skyra'nın Bizans sana
tı hakkınd,ı hazıı·Ja<lığı bir eser 
için resim \'c mallımat toplamak
tadır. 

hazırlanacağıııı umarız. 
,\nkara'nın Büyük 'l'iyatrosun. 

da halen, bilindiği gibi, Don1ıet· 
ti'nln oSevdn İk iriı> operası ile 
Sofoklcs'in 11Elektra1> trajedisi 
milnavc· e ile temsil edilmekte 
\'e Kilçı.k Tiyatro'da oynanan 
Galip Giiran'ın 1:Ters - Yüzıı pi. 
resini~ de bazı teknik kusurlara 
rağmen, gayet başarılı biı" telif 
olduğu söylenmektedir. 

• 

GENERAL ALI FUAT CEBESOYtue 
~~ --------

!unan taarruzu 
Erkônı Harbiyei Umumiye ve Müdafaai Milliye Vekôl~ 
leri sürekli meclis müzakere lerinden kendilerini ku~ 
ramıyorlar ve bu yüzden asli vazifeleri ile meşgul olcıGd 

zaman bulamıyorlardı. 
miş, mildafaa usulUnli ıııo 
ze eylemiş, sonra ErkA~d 
biyei Umumiye ve l'ıfU 
:\Iilliye Vekillerini vazlfel

111 yapmamış olmakla ıtb• 
mişti. Bu maksatla Mecl.ıS 
çılmış olan müzakereıcrı~.r 
him kısıml:ırını aynen a~ 
alıyorum: 

-:?24-
tzmit mıntak:ı~ındaki 
lladise 
1 O Temmuzda iz.mit mıntaka· 

sında hiç beklemediğimiz 
bir hareket ba~göstermişti. Bu 
lıfldiseyi kısaca izah ettikten 
sonra tekı·ar Garp cephesine 
döneceğim. Yüzbaşı Fehmi Bey 
kumandasındaki milli tabur, 
kısmen Büyük Derbendde ve 
kısmen de çuha fabrikasında 
bulunuyordu. Fabrikanın b3z1 
lılıit 'e cele\'atını dahile nak
lettiği bir sırada, bir batarya 
top, ağır ve h:ıfif makineli tU· 
feklerle mücehhez bir İngiliz 
tabunı Derbende taarruza bas
lamıştı. '.l'abura bir de tayyare 
refakat ediyordu. Bu taarr.ız, 
cwela Derbenddeki bir böliı· 
llUmiizli gafil avlamış, geriye 
tardedcrek ilerlemişti. Vaziye. 
ti gören Yiizbaşı Fehmi Bey, 
eline geçirdiği bir miktar as· 
ker ile derhal İngiliz taburu 
kar5ısında iyi bir nıevıi tut· 
muş, ateşe baslamı:ı ve sonuna 
kadar sebat etmişti. Fehmi Bey 
bu esnada sol kolundan yara· 
lanmıs, fakat meniinl bırak· 
mamıştı. Daha faz.la llerleye
miyeceğinl anlayan İngiliz ta· 
buru geldiği yere çekilmek zo. 
runda kalmıştı. 10 Temmuzdan 
sonra bu civarda yüz bulan 
Rum ve Ermeni ı;eteleri de de
vamlı milsademelerle dağıtıl· 
mışlı. 

)fecllsin 
l\lüdahalesi 

Şiıııdı tekrar Garp cephesine 
dönüyorum. Cephe kumar· 

danlığı çalışıp didinirken, fü·
kıinı Ilarblyei Umumiye \"e \ 
.Milli Müdafaa Vekaletleri sü· 
rekli surette devam eden r.teelis 
müzakerelerinden kendilerini 
kurtaramıyorlar \ e bu yüzden 
de asli \ azlfcleri ile meşgul O· 
lacak zaman bulamıyorlardı. 

Tabiatıylc yeniden teşkil ed'~. 
mektc olan oı·du, onların kır· 
metlı :ı .ırdımlarından mahrum 
olu)'ordu. Bir başkumandanlı
ğın ihdas edilmemesinden d >· 
layı muallfıkta kalan l:u mU· 

Konya mebusu Refik Bey 

hlm makamın işlerine Bilyük 
Millet Meclisi umumi müzııke· 
relerinde müdahale lüzurııu 
duyuluyordu. Meclis bu müda
haleyi şüphesiz ki hüsnüniyet· 
Je yapıyordu. Fak:ıt hiçbir V.il· 

kit umumi harekfıtla kuman
danların idare tarzı bu gibi 
yUksek siyasi meclislerin umu· 
mi heyetleri muvacehesinde 
müzakere ve münakaşası ile 
askeri harek!itın daha iyi tan· 
zim edileceği iddia olunamn· 
dı. BilAkis bu müzakere tarzı· 
nın ordu ve kumandanlar üze
rinde fena bir tesir bırakncağı 
tabii görUlmeli~ dı. Bu teknik 
hakikatlere tamamıyle vfıkıf o· 
lan Birinci Cihan Harbinin Yi!· 
tiştirdiği namdar kumandanla· 
rımızdan bazıları Meclis Reisli· 
ğindc ve Vekiıletlerde bulunu
yorlardı. Hu arkadaşlanmızın 
:\fecllsin bu nevi müzakere ve 
münakaşalarına salim bir isti
kamet veremedikleri günler de 
olmuştu. 

!.\fecli, 
!Uüzakerelerl 

12 Temmuz Pazartesi günil öıt· 
leden sonra BUyük Millt?t 

Meclisinin akdettiği celsede 
Konya mebusu Refik (Büyük 
l\lillet Meclisi Reisi sayın nenk 
Koraltan) Bey, on beş arkadaşı 
ile beraber 'er mis olduğu bır 
takrir münasebetiyle kürsüye 
çıkarak uzun bir nutuk söyle-

ReCik Bey (Konya) - · 
dafaai Milliye Vekflleti, ~ 
nı Harbiyei Umumiye Ve 
vazlCelerinl yapamamıştır-" 

Mustafa Kem:ıl Paşa <· 
ra) - . .. Cümlenizin ~ 
dadır ki. heyeti icraiycn111 

harebe hususundaki nok 
zarını burada izah ederi:~ 
mistim ki, uzun zaman 
rebe etmek ve biıtiln ııı~ 
hissi ccngaveranestni 
zinde tutabilmek içın hnr 
gir yapacağız. Bunu so 
ğim zaman kuvvetımiz ıı 
ufak klitlelerclen nılitC 
olacağını ciimleniz nnlS 
Bu ufak kuv\'etlerin bS bl' 
zabitler haJI faaliyette O. 
nacaktır. Bu esasen bük • 
heyeti icraiyenin vermiş 
ftu bir karar ve kabul etJll 
duğu bir usul ve bir 11 

naz:ırdır. Ve tatbikata d 
nılmış oduğunu tebşir e .

111 
Bu lüzumu takdir ederı 
isabet de vardır •••.•. :sıı;p 
mek istiyoruz ki, BU 
vatanı kurtarmak için fS 
bir teşkilat yapmışlard1• ıc 
biz vatanımızı kurtar~ll eıf 
kavi olan dlişmanı mtıt 
yen ümitsiz kalacak bir~ 
ve kendi ümitlerimizin e 
zclı:el olduğunu göstcrtıl 
çin böyle bir teşkilat y:ı~t 
Binaenaleyh biz bu harc

13 A!mıınların ve ne de , 
!arın hareklltından alr111 

Onların teşkilatını bize 
yeye lilzum yoktur ....... 
nıafih bugün ittihaz ctJ11 
duğumuz tedabir mer•ı 
olan düsman kıtaatını 
için tedabiri askeriye '~ 
gibi mücadelemize de\11 

mek için de arzettiğiıtl 
harbi sagir teşkllfltı yıı~ 
fiilen teşebbüs edilmi<tl "

me\"tl~ 

• 
AMERiKA.DAN 
VATANA.~VJ 

llt~~ SA~4 'E'r/TIJCrll/L ~ 

New -Y ork'un üyük bir 
otelinde bir T :· ·k gecesi 
Fasulye, pilôv, aşure yedik, memleket havalarır'l1 

dinledik, oyunlarını seyrettik 

Amerikanın verdiği gemileri almağa giden bahriyelileri· 
mizin büyük bir dertleri var : Para sıkıntısı. .. 

Ncw · York, Eklm - Ameri- Q gece hakiki blr Türk gece- f!'tlş olmasına imkan yotı:l~ 
kan yardımından donanma- si ya~adık oWe güzel sesli nıilerin hareketine ac:ııC! 

nııza \erilecek olan harp gemi- bahriyelilerimizden memleket rı bir, bir buçuk ay ka"' 
lcrinl teslim almak üzere Tür- havaları dinledik Karadeniz o· zaman vardır. Bu mliddct 
kiye donanmasına mensup su- yunları, zeybek ~eyrcttik. ela bir insanın on p:ır:ısıt 
bay ve. erlerden müteşekkil Subay \e erlerimizle milm· ya~ıyabileceğini anla~ıı!11 ~ 
g;uplarm buraya geldiği. ı:na- kün olduğu kadar konuşmaya Yemek. i~·mek \'e ) at!11:tl 

l 
lum lur. Subay ve erlerımızln çalıştım. Hepsi vatana ~eni ge. mide olmasına rağmen g 
şc tın geçenlerde buradaki miler gölilrmektcn sevinç içe· insanın tiç beş kuruş ~ır t 
Tu k Kllibü tarafından bir top. risinde olmakla br.rııbcr yaba- lığa ihtiyacı olur. pığ~t 
Jantı tertibcdilm.iştir, ~rooklyn na atılmıy:ıcak büyük bir dert· :nesele de gcmilerd~ld ti~ 

~ denen semtte ulmperıal Pala- le~·i var .. Parasızlık ... Amerikan b:ş ~syasına hattanıyele!t~ 
~ ce11 otelinde hazırlanan bu top- hiıkumetı subaylara g[inde ~e- ruzgar kapullılrının ildi 
ı laııtıda Tiirk kolonisine men- klz dolar vernıektedır. Kendi· mamasıdır. Asker kcn ~ 
~ sup bazı kimseler de hazır bu. Icrine gösterilen yer. y:ıtmaya cuyla b~ttaniycsini getl il' 
ı lunmuştur. müsait olınauığı için otrle geç· duğu içın bu hususta rıı 

I<lilp reisi \ e fıuları kıy- ınck mecburiyetinde knlmışhır. B.-ttnniyesiz kalanlar stı 
metli misafirlerini agırlıyabil- Bu sekiz dolar ancak otele vı> dır. _ 
mck için ellerinden geleni yap. ) iyeceğe kıt kanaat ) ~tişınekle :JI ·ıt 
m:ı~ a çalışmışlar \'C denizcilere ve hatta bazaıı kafi ~elmemek· Amerikan hükıimeti bl d• 
h_as bir )emek olan fasul:ıa. pi. tedir. Gediklilere pdi dolllr diğl gemilerin yan!11 ,c 
la\)a a;jure hazırlamışlardır. tahsis edilmiş. bunı:n iki buçuk veç donanmasına da bır1'I 

11İmperial Palaceıı otelinin ka dolan yalak pnrasl. iıç buçuk mi ,·ermektedir. Hattıı 
pısmdan iı;eriye girdiğim za- doları da yiyecek parası olarak merasimi aynı günde ~11~t 
man kendımi Gölcilkte herhan- alıkonmuştur. Bu \'ıtzivette gc. tır Tiirk subay ,.e crı' 
gi hır bahıiyc toplantısında zan diklileriıı elinde ancak {!ünde aldıı!ı aynı para) ı alnrı 

111 
nettim. Subaylarımız ve erleri. hır dolar kalnıa:ttaçlır. F-ler i· gemicileriıır. kt"ndi Iıli\;O 1 
ııılz, muhtelif masalara dağıl· sc Jıeıncn hem, "l hiç bir şey a~rıca günde beş dolar 
nıışl:ırdı .. Sağclan soldan, bura- almamaktadır etmiştir. 111 
da hasret.ini bir hayli duyduğu- Asıl mcselıı ı.:r.ıııilcr Ameri- Amerikaıla hayat şa~tı ~ 
muz, güzel Türk~·enıiz yükseli- kan hüklın1etinden teslim ,ı;ılı- 'lleseydim ve burava ııı~ 1 ı,ı 
yordu. Programf kısa bir söy- nır alınmın başlayneaklır.. Oğ. ıııiş olsaydım. hu şikuycl, 
levlc açan kliip reisi bahriye- rendillime göre, gemilere Türk frzla bulur az da olsa rııtl~ 
hlcre hoş geldiniz. dedikten sor bayrağı cekilir çekilmez subay bir para ile burada sıe111 
ra; Birleşmiş Milletler nezdin- ye erlr·re verilen gündelik ta. bilr.ceviııi tahmin ede~\ı 
el<? çalışan gazeteci arkadaşımız mamMe kesilecek. >alnız er- kal gördüğüme 'c ı~. 
Sınnn Korte bir konusma yap. lere gUnde TUrk parasiyle elli göre subay ve crlerin1!11ı 
lı ve bir iki aya kadar memle- kurıış verilecektir Bu vazh·ette raz daha fazlı> pııravn 1 rı 

kete dönecek olan denizcileri· h h . b' b' , C k b' ları vardır .. Vrrilecrk P~1 
mizle, vatanın taşına toprağı· . er angı ır su a:,m u 3 ır me~e. ri'!lcnmeye \'C\'ll 8 c 
na, denize seıamlarını gönder- ıh' iyacını bile karşılnm sına ric:c dnğil: mllbrem lh'b 

~ ~--------------~~~..!~~=.;~~;~ ___ ::;;;:~!;~~!!,!!:,;._........-~ 
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İkiıı • Sis 
- Fazıl Ahmet Ayka~'ın yeni eseri -

Fazıl Ahmet Aykaç me ti . 
dlr S ru >et dcvrınin en kuvvetli hlcivcisl-

ranlık;a o'::ıerce ınüddet ~nun esprl dolu şiirleri ze\kle, hay
k rt d ndu. Onun teh1ıl okundan hemen hiç klmsr. kendini 

t~l aramda 1
• De3lnd l\lehmcdln Çannkk:ale harbi münasebe 

1) e DZ 1 'I 'ey d rd -di5ahını bit a az ı ııtı ıtlre )aphfı nnzlrc ile denin pa-
c tclızll etti. 7.amnnın 1:ılrlerinden Abdiılhak mı 

mlt'ten l\IC'hınct F · • k d ' • -
rel ' .mın c a nr, hcrı inin şiirlerine parlak nazi. 

({ yaptı. t:zun mudıl t herkes FAz.ıl Ahmed'e ha~Tan <ıldu 
lltiı.:t~~e Cumhur)) et drnindr şiiri 'e edebi ~h bırakor:ık ~o
l\1111 m agu! olmnğn ha~ladı. Uzun r.rneler kendMnl Duyuk 

et kellsl az.ı ı, m llr.tlerara51 toplantılarda Tur'k delrge 1 
ol:ırnk gurdük, nu uretle edebi faali ettrn uzak kalnn FA 

5

1 
Ahmrt \)koç, imdi kalemi tekrar eline almı ' muhtelif tıırl~
~erde ~ıızılm15 &llrlPrlne ~enilerlni Uhe ederek hunlan <ikinci 
.,Is> adlı bir e erde toplamıs. l"ıiul Ahmet A)kaç eserine u 
suretle ba5lı) or: 

•Su kitapta bugıinun tnze :r:c\klne ikram edil bil k hl bir e , ,... d e ece ç 
,.ey )o . .,e \arsa une, eHelhi güne \e daha öte)e alt. O 

~:hepi dlr kl naz;ırnlarımı kendim gibi \ezin tll')·nklsi eski dost
ra ith f edhorum. Zaten eni dun;ulann musikisi için en ta

bii mızrap genç ~alrlcrin kalemi degU midır?• 
E f'r iki p:ırr;.a~ır. Dirind kısımda barı trhzlllrr \'e latifeler-

le hich ler, 1 tncısınde •sırtındnn Aruz kart t 
k fi -•ıı--' nını :ımamıı \•e 
~ )C u .:n çalnn ıozler• urdır. Birinci kısımda en ziyade 

dikkati çeken &lir ~ikinci Sis• tlr. Fhıl Ahmet A)kaç bu ı;ebep
le esl're ~iklncl Sıs• adını urm1$tlr. Du kısımda •Ufaktdek• 
ba5lıklı ıo:t le bir lir 'ar: 

Eb!'dl Şef demi ti ki gerçek mür§lt ilımdir 
Fakat bence basmeseJe ortadaki kılimdirl 

Çok ıUkUr ki llsanımız ilımden de kurtuldu 
Simdi orıun makamına kaim olan ·bilim• dir! 

A evlAdım her i.lmiz bir kapanın elinde 
O sebeple zaten benim gonlüm dılim dilimdir! 

Du3duğum_uz patırdının özü gCı~a seçimdir! 
Fakat hepsı bos Ukırdı, asıl dAva geçımdirl 

Dünkü kazada yaralanıp hastane~ e kaldın lan kadınlardan biri 

Dün Aksarayda tramvaylar birbirine 
girdi. 50 kişi yarah 

ya 
lstonbulda hazırlanıp Ankarada yapılan bas· 

BAŞMAKALEDEN DEVAM ---------
Makbul 
Tutulmayanlar 

kında kaçakçılar polise hücum ettiler ı sası ~ ınrıdc> 
Bundan bir mllddet iince Em- miştir. Afyon satıcı-ı bu teklifi 1

1 
d ~ili bir ~'t7~fede :r;ığ1 .Y01 1 ~r~· 

ni)et Genel l\liıdilru ,·e Ankara de kabul rtmiş, ancak 10 bin 16 ınla re fn .. en r. kP·
81

1 ıarıanraa 3 e' · ı· ı.• ı \ t i ı· 't · 1 · t · e\'fn n na a ... 11~ız m s \ \ a ısi nema ı ygun gnzc cm ze ıra depozı o \'C'rmesın ıs emış- bl h .
1
• ,. • t k s'ne • bep 

d ıı· b tt 1 . . ü · b' 1• r a~ ı sı"ın ı çe me ı .. e 

Ahmet Sevkef dün 
Ameri rnya gitti 
Milli güreşçimiz On:vcrsİ· 
tedc hem tahsiline de· Hr ıeı e\'ana a. eroın e mlıca- tır. Bunun zerıne, on ın ıra 

1 
t 

dele etmek içın, •Önce afyon sa. Prra Palas O!elinin ka asına bir 0 muş ur. vam edecek ve hem de 
tışını sıkı bir kontrol altına al- senet tanzim edılerek yatırılmış, Her ne,·i işletme faali) etinde, •. 
mak Uz mdıu demişti. f kat Seyfi. b nu d:ı kabul etmi- en mühim unsur insandır., antenörluk yapacak 

Uzun zamandan beri Tlirkiye. ~erek Sırkec de :ıh babı Aram Becerikli, bllı;lli, fedakar. fera· l\lılll ı: re ı:ilrrimlzden Türkl-
deki eroin imalcllerinin ham Klrko~a ) atırılırsa itimat edece- gatll bir insan: bir lira ile iki " Gre1-o • Romen şampi ·onu 
maddesi afyonu tedarik eden, fa ınl bıldirmiştir. liralık fş çıkarır. Para, zaman, e· 67 lnloda hmC't Şenol ziraat \C 

kat bir tarlU yakalanama:tan Zi S ~fınin bu malları Ankarada mek israfına mani olur, kitaba beden terbi)c i tahsllIPri yap
ı li Sevfi Özmen suçü tU yaka. te hm rde('ef,ini soylemesl ilze. uygun, fakat maslahata alkırı rrık üırrf', Amnrılrn a mü•"\<'C· 
lanmıştır. Bır ha~li mücadeleli rine; İstanbuldnn shil memurlar nice lıatAları ''e ihmalleri oı.ler. cihnn d ın J.indcnw<ıod Vıc•ory 
feçcn baskının taf~ lı'ıtı şiSyle- da Ankara) a hareket etmişler- fi) le olduğu halde bizde calı an· gE>ll'I i ıle harekrt etmiştir. 
dir: dır. Ankara Valsi Kemal AygUn la çalıı;mayın, \erimli hizmet c· Bundan ıki srne önce Amerika 

İstanbulda eroin ımalcileri ile <ırada da hususi bir ekip te~kıl denle ihmallere ,.e hatAlara se· Bırle ık Devl"tl"rl 1ndlana C'\ ıı
tenıasta olduğu te~blt edılen Sey ederck, :ıfvonlar tarlada, sahte hep olan birbirinden ayrılmaz. leli Purdur tinher itesi, Tlirk 
fi ile. kı)afet d0ğlştlren bir po tuccar:ı teslim edılirkrn bir bas- reragatll insana: makbul t::tul· Gıirr· Ff'derıı \!Onuna m!ira('aat 
lls, ahbap olmu hır .. Kendisine kın yapılmıştır. 500 kilo afyonu du~u v~ tahdlr edildiği hiçbi .. 511 cderrk, ikı Tilrk gllrE"sci•ini bey. 
Adanalı bir aryan kaçakçısı sil- kamyonla gE>tıren SP~ii Özmen, rttle hr.llrlilmez. İnetinds 6'.l· nPlmılrl bur lan fa~dalanarak, 
sil veren polis memuru l'era Pa. oğlu Nurrttin Özmen, Hasan hlbi olduğu rn etrk öıımeğl hll· okutm:ık i t('ıni ti. Ahmet Şenol 
!as Otelinde ikAmet ctmeğe baş- Kars Sami A\l miz 'e Nihat is- medlğl için aksine olarak gı:dir· da iki yıl rwel gitmrk istemıs, 
lamıs ve Sabri ilminde bir ko- mindrki kaçakçılar polislt!rc kar den gaıHre ul!rar, hatla umumı fal at ıngıllz eyi bılml'diğ'nden, 
misyonrıı '·asttasi)le ıfson ihti- ı:ı gelmek istE>miş, sıiah çekmiş çalışmaların ahengini, fazla gaY· kcndı ine mu aadP ,erılrııemı~ıı. 
"acı olduğunu Seyfıye bildirmiş. !erdir. Neticede kaçakçılar yaka rell 3 iuiindl"n bozduğu için ns:ıt Sekiz a da in ... ill!Ce;'ii bl.lr.!n"n 
tir. Seyfi, kilo u 60 liradan 500 lanmış, afyonlar ele geçirilmiş- derccr) I ,.e ondan aşağısını tem· Şenol nihı;'irt mü :ıadeyi almış 
kılo af~on \erebllece~ini s6vle- tir. Tahkikata de\•:ım ed Jmckte. sil cdenlr.rin baskısı altına dü ,e dlın }ola çıl mı ıır. 
yince, polis memuru pazarlığa dir. Afyonl:ınn değeri 150 bin f"r, eıilir, frragatıe çalıştığına, Diğrr taraftan ı:: rr·çirniz A· 
giri~mlş \ e fı) a ı 55 lıraya indır lır:ıdır. çalışacağına pişman edilir. ml'rıkada tah•ıl etmekle kalrna-

Kaza yerinde 
Görülenler 

( Ba5ı 1 incide} 
deta hastahane koridorlarına çe 
'irmie•ı. 

Sf alin tahrikat a 
Basladı • 

< nası 1 incide) 
~ ·utkunda sık sık "kardeş 

partılE>rı> tAbirini kullanarak 
bununla dış memleketlerde
ki komunist partılerınl kas
teden Stalin s ::!erine 6öyle 
devam etmi•tir: 

'Bu memleketin biitün gerlliğl, ) ıp, Arncrıkalılara serbest '<e 
iyi insanların desteklenerek Greko • Romen gure~te Türk sti
) crde ezilmesi ~üzünrlenrlir. Se· Un! ö"'relrcektir. 
IAmet , e terakki ~olunu dn, her 1 k 
şe3 den enrl iyi insana kıymrt Bu hafta yapı aca 
\ermek, <ınu aramak, bulmak, lig maçları 
rüssesine ~öre mesulivet emanet 
etmek suretiyle sağlama b:ığla 
) abllirlz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Profr onPI ve amatör li ... rnıe
larırrn C'llm rl !' f V(' pazar rilıt· 
lcri de\ m erlılccektir Bu h:ıfta 
v 1·11hrak m~çların rıkll•türu a· 
şağırladır· 

CT l\RTF.~f 
Jlıılmab~hr" stndınrl:ı: 

~kinci kısımda eski enirler gibi )'azdığı §ilrlcr lntlfe]er 
&~ • lar vardır. Rııa Te\ rık'ln • füıgun sana gonlil '~nneğe el: 
dı!1.'1" ıllrlne •İhtiyar Dedi kt. ba~hklı nnzlresi bilhassa dik~atl 
ÇeA )Of, 

FAı.ıl Ahmet A> kaç eserin l>a~ında: •Eğer 'adii kadim c • 
nllerlnden tamamı:tle bıkmomıı blrk:ı • ç $ 
ara ında ho ıtd k t kt k ç dn-an meraklısı, bunlar 

( 8a5ı 1 incide> 
muhtemel olan bilyuk bir faci. 
anın ününe geçmek için elinden 
gelen her şeyi yapmışsa da, YO· 

1 kuştan aşağı son sür'atle gıden 
tr:ım'<ayı durdurmak imkanını 
bulamamıstır. 

36026 plakalı kamyonete çarp
mış, ht'm de önündeki 2811 yaka 
numaralı vatman İsmail idaresın 
deki Bahçekapı - Topkapı tram 
rnyına bindirmiştir. Bu Topkapı 
arabası da çarpm:ının tesırlyle 
raydan çıkmıştır. 

b dönü~U olduğu için tram· 
\ a)ların en kalabalık, tıklım tık 
hm dolu bulunduğu saate ras
hmasına rağmen, çok stiklir kı. 
hafıf geçen, kaz.ıda hafıfler daha 
fazla olmak üzere 50 kadar ya. 
rnlı \'ardı. Bunların ckscrısine 
avak tedavisi ynpılmııı \'C e\le
rine gönderılmiştl. .. 

Karakolun, Aksaray karakolu. 
nun durumu ise bamba$ka bir 
alem. sanki ana - baba gunUy
dü Dort bir taraftan ko an ka
dın, erkek, çoluk. çocuk; evle
rine dönmeyen oğullarını, anne 
\'eya b:ıbalarını arıyorlar 11Falon 
c:ı ela \'ar mı?D diye polislere 
muttasıl i im soruyorlardı ... 

"Eskıye nazaran şimdi vaziyet 
çok deği~mı tır. Çın '<e Koreden 
ÇC'koslo\ akla ile Macari tana ka 
dar l eol mfieadele e lp!(!ri teş
kılit!andırılmış \C ağlam bir 

Müzakereler 
ugü başhyor 

ı Ba&ı ı lncldeı 
bakanı ile Dısiilerı Bakanının 
İngılız Ba;bakanı Churchıll ile 
bir arada çekilmiş resimleri tn· 

15 00 l<"l"nrrbahre • İsi Spor (P) 
Scref t dında: 

ts on G11:ıta uav . d;ılE>t <Al 
15 00 Galata arav Adalet (P) 

Fenrrh hçe !atlında: 

Ö 1 ce e u mı ralara rastbrsa ne ıı:. di)or. 
.> e unn dı orum ld )alnız dhan tncraklılan değil daha ve-

nller, hattı g ntler blle •Yeni Sis. te zevki k -
ler bulacaklardır. e o uyacakları lir-

Enis Tahsin Til 

Yugoslav Belediye 
heyeti dün geldi 

Heyet başkanı Türk • Yugoslav dostluk bağlarını 
geliştirmek için geldiklerini söyledi 

Yugoslav beledi)e heyeti Ycstlkôyde. 

Belgrat, Zogrep, ÜskUp halk başkanı ~u beyanatta bul 
ltornıteıeri başkanlarından mU- tur: unmuş. 
rekkep Yugo lav Belediye heyet-
leri reisleri dUn gece uçakla şrh- hl "I .Dclgr:ıt, ÜskUp, Z:ıgrep şe. 
tinıi 1 • ı d l\I' r ı r en halkının sellmlarını Js. 
"' ze ge mı. rr ır. ıs:ı ır er tan bul Va!ısine 'e İstanbul hal-
~ etılkoy hava alanındo Vali ve k hl 
Beledıye Reisi, Şehır mecli i ınn ldlnnekle bahti~arım. 
ba5kan vekilleri, Emniyet mudil· Diz buraya ıı:ıdece İstanbul 
rU, Bel dıye reis mua\ inleri, Yu- Yalısının z.tyaretini iade 'c mev
ıosıav kon olo u \C kon olo luk cut olan dostluk bağlarını gclhı· 
erklnı, Beledlye \C basın m n- tirmek ~çin gelmiş bulunuyoruz. 
&Uplarıyle ilgilı mile e eler \e Şchirlcrımlz arasındaki yakınlaş-
~evat tarafından karliılanmısl r- ma \'e tanışma iki memleket ara-

ır, sındakı yakınla~mayı da arttıra-
.2_Ie et adına Bclgrat Belediye caktır .• 

«Londra görüşmeleri çok ümit vericidir» 
y < na ı ı incide> ~ız sebebiyle toplanmamız ve 
1 Azılı b yanatta ise Eden f\ln· bırlıkte konuşmamız sadece doğ. 
arı söylemıstır: ru olmakla kalmayıp bir zaruret 

T .cıDasbakan ve ben bu hafta de arzetmektcdir, 
B Ur"kı)'e Başbakanı ve Dı&i.leri ÖnUmUzdekl gilnlerde aramı•. 
akanının yaptıkları ziyaretle ı ı .. 

~erdıkleri fırsattan dolayı son aı: sam m gôrüısmelcr olacağına 
etrece memnunuz. ve bu m.Uzakerclerin dostluğumu 

b 
kı memleketimiz arasındaki z~ takvıse ederek memleketle

atıar 1 rımlzi d ha Yakın bir s:ımlmi)c
t sa am ve samimi oldu- ti! hazırlayacağına kanı bulun. 
li~t ııbl, barış uğrunda daha bir makta~ım.• 
t·ır e ı:ok çalı.mamız gerekecek· 

Eaşbakanın tl.> afeti 

ar~en ıahsen iki memleketimiz ~u~iln Başba~anın gazeteci he 
ın sındakı an anevl do tluğa dal yetimıze vcrdığı samiml 6ğle ye. 
tı~dınandım. HattA siyası haya- meğinde güzel bir teiadilfle u. 
d a Yaptıj!ım ilk konuşmalar· lus muharrirırl A. Şukrü Esmer 
1:~.1blrının Inglltcre) le Tllrkıye Mendcre·in sağında yer almış. 
lnad ndakı anlaşmanın hararetli lır. 
ti in1raaıarını\3n birini teskil et Bu zi) afette gün Un mevzula
tunı, hatırladıkça memnun olu- rınd:ın ve memleket islerinden 

lı.tıa t samimi bir hava içinde bahsedil 
tnız n 1k Paktında ortak olma nılştır. 
Yet \e kılıt m vkılerde mesull- h E • y 
- 'c ınuk<'11rr1\et1er tasıma A met mın alman 

İ!' · As. Dairesi Bşk. dan : 
lerırı:t h_ A~ Şube inde kayıtlı malfıl b.ay. ~r ve şehit ~etim 
hind fh2 \ılı 1 1 Un ıkram esi yoklamalarına 1/10/!l:'ıl tari· 
Ur. ~ ~t !anacak ve ı~ 11 952 tarıhıne l:ıidar devam ettirılecek 

& lerın belgelerıle bırlıkte As. Şube ınc iTi racaatlan 
(3776 - 16!86) 

Bu suretle, kontrolsüz giden 
tram\·ay ilk olarak bisikleti~ le 
aynı caddeden gıtmcktc olan 
Kadri Dökere çarparak 15-20 
metre öte.> e fırlatıp atmıştır. 

Bundan sonra yoluna devam 
ederek bu sefer de t:ım Valide 
C:ımıinin önünde içerisinde üç 
yolcu bulunan Mustafa Eroğlu 
idaresindeki 11160 pUlkah tak· 
siye çarpmıştır .. Fakat bu ~arpış 
o kadar şiddetli olmu~tur ki, ko. 
ca otomobil sadmenin tesiriyle 
bir ltıstik top gibi kaldırımı a
şıp Valide Camlinin du,·arına ka 
dar atılmıştır. 

Taksiye çarptıktan sonra da 
yine hızını alamayan araba o 
sür'atle durakta yolcu boşaltmak 
t:ı olan 46 numaralı Harbiye -
Akı:ıray tramvayına çarpmı§
tır. 

Gelen tehlikenin büyüklüğtinli 
sezen 46 numaralı Harbiye -
Aksaray tr:ım\ a;'i ının vatmanı Sa 
lih Hopop yolculara çabuk inme
lerini söyledikten sonra kendi de 
arabayı bağlayıp aşağı inmiştir. 

Bu şiddetli sadmeyc m~ruz. kn. 
lan Harbiye - Aksar:ıy nrabası 
d~ hem oradan geçmekte olan 

Düştüğü yazılan 

Dava hakkında 
Bir karar 

Bu arada, freni bozulup kazayı 
~ :ıpan Bahçekapı - Topkapı 
tramvayı, arkasındaki römork 
da ondekinc çarptıktan sonra an 
cak durabilmiştir. 

l\IUtcakıbcn hAdise yerine po· 
lls ~ etlşmlş ve yaralıların hasta 
hanelere scvkedılmesine başlan. 
mıştır. 

Ağır yaralılar g8nderildikleri 
hastahanelere yatırılmış hafif ya 
ralıların ise gerekli teda,·Ueri 
yapılmıştır. Haseki Hastahanesi
ne gondcrllenler şunlardır: l\fil. 
mine Yoktur, Hacer Bilba•ar, 
Kı) met Adar, Hatice Fett~h. Yal 
çın Bcşdere, HuHlsiye Terlikçi, 
Nedret Adar, Dudur Düren, Bed 
ı i) e Dıksırt: 

C!'rrahpasa Ha tah;ınc•iııe ı;ön 
derilen rarahlar fsc şunlard r: 
Ali Koca, Yılmaz Tulumbac1, Ha 
san Çekiç, Nrjat Çağla, tuhar
rem Srpetçiler, Mehmet Özbek, 
l\Iustaf:ı Eroğlu, Erdoğan Har
manlı, Se!Ami Conuk, Bedros 
Baltazar, Bekir Çetin, Kemal Al. 
tıntop, O man KUr;Uk, Şemsi U
luova, Kadri Döker, Necmettin 
Deliorman, İlhan Emel, Hayriye 
Armah. Kazım, Leyl~ Kasa. .. 
Uç subayla . 
iki hemşireye 
Nişan verildi 

Gazetemizin Başmuharrlrine • < B:ışı 1 incide) 
karşı sıstematik bir surette vuku ı kanı, Kara ku.,.,.etıerl komutanı, 
bulan hakart't ve tecavUt!crden 

1 
Mıllt Savu~ma müsteşarı, gene· 

dolayı BUyiık Doıiu gazetesi rnes- raller, &ehıt aileleri, Koredc ya. 
ulleri aleyhine üç d~vanın :ıçıl- kınları bulun:mlar, muhteli! iz
dığı \'e bunların halen Toplu el teşekkülleri ve basın mensup. 
Ceza mahkemesinde görlilmekte !arı hazır bulundular. 
bulunduğu keyfiyeti, okuyucula- Merasime Türk ve Amerikan 
nmızca mnlOmdur. Milli Marşlarının çalınmasile 

Btiytik Doğu gazetesi ıs. 9. 9:12 başlandı. Milteakıben l\hlll Savun 
tarıhli nüsha~ının birinci sayfa ma Bakanı, Kore harbinin chem
sında yayınladığı •'DünkU hcs:ıp. miyetlni belirten bir konu§ma 
laşma• başlığı altındaki yaıısın- yaptı. 
da, •Abdurrahman Şerefin yaptı. Bu~dan sonra T?pçu yarbayı 
~ı bombardımandan sonra Yal- ~ahsın. Kurtaya leJıyoner paye· 
man ve avukatı Mehmet Ali Se- sı~de lıy~kat. madalyası ku:may 
b~k. ikinci dfl\'aya giremedil,.r Bınbaşı \ asfı Arkuna ve Üstcğ
ve dava düştü. volund b' ü men Ragıp Ulub:ıy:ı bronz lıldız 
le ilave etmişti;. a ır c m- madnlyaları, Aml'rikan Ataşesi 

o d • d \lbay l\Ieat tarafından takıldı. 
ava a, ı::an.ık Abdurrnh:n:ın IIcmcirelerden Seher Şimşekle 

Şeref Laç, tahkıkatın gl'nişletil- l\lüncV\er Şahine Kızıl:ıyın liya
mesi lUzumunu ileri süren uwn kat nişanları \'erildi. 
bazı taleplerde bulunmuş ve bir Töreni müteakip Orducvinde 
kısım gazete kollcksiyonl:ır•nı kahramanlık sergisi açıldı. 
ihraz etmiştir. Avukatımız ileri Kore Birliğımizin 1950.1{)51 
sürülen hususlara ayn n).;.. ce- ) ıllan içındc subay, as subay ve 
vnplar vermiş ve sanıkların cc- er olarak ~erdiği fehillerln ortn
zalandırılmasını istemiştir. tııh- lama ) (izde nisbetinl gösteren 
keme, keyfiyeti mlizakere etm!ş bir grafik de vardı. Bu grafiğe 
\'e tahkikatın genişletilmesine nazaran f:Chit nlsbeti subaylar 
lüzum olmadığına karar vere-rk arasında yüzde 6, •as subaylar 
anığı müdafaasını yapmağ:ı da- arasında yilzde 3 \'e erler ar:ı. 

vr.t eylemiştir. Sanık. mlid:ıfaa. sında yüzde beş idi. 
sını yapmak için mühlet istemiş -----
\'e muhakeme talik edilmiştir. 

Bundan sonra. listenin sonun
da kalan bir davamız daha \'ar
dı. O da, Bil\fik Do u mes'ulleri 
aleyhine açılmı~tı. O dfnanın ni-
çin dlişta~a ve tekrar neden do
layı eski hale getirildiği ke~ fi. 
yeti Tonlu Ceza mahkemeı:inin 
24. 9. 932 tarih ve 52n3 sayılı 
kararında açıklanmııtır. 

Bulgarisfana 
Bir nota verdik 

<Başı 1 incide> 
garistana kaçırılan yaralı erimi. 
un iadesi, bu gibi lıAdlsel"rın 
badema tekerrilr etmemesi için 
gereken tedbirlerin alınması \'e 
suçluların cezalandırılması isten
mektedir. 

Kaza mahalline kısa bir zaman 
içindr. İstanbul Elektrik Tram
\'ay Umum Müdürü Kllmuran 
Görgün, Emniyet l\1Udur l\Iuavl
nı Mehmet Ali Alpsar gddıler. 
Yanlnrınd:ıki mütehassıs memur
larla birlikte tramvayların duru 
mu gozden geçirıldl. .. 

Yaralılar en kısa bir zaman 
ıçlnde Haseki, Cerrahpalia ve 
Guraba Hastahanelerine nnkledil 
d klcri için. can kaY(lmı ile ek· 
ıerl 1 çantalarını, pakctlrrlni. ol· 
du u gıbl bırakmıelardı. Jiat
tli mantosunu ayakkabısını bıra
kıp çorapla h:ı tahaneye giden
irr pek çoktu. 

Fakat, ılk tedavileri yapılır ya 
pılmaz, "Mal canın yong:ısıdırıı 
derler. Hepsi· "Param, mantom, 
ayakkabım• diye karakola kosu
yorlardı. 

Vatman ne dl3or? 
Kaza~·a sebebiyet \'eren tram

\'a~1n, vatmanı Ali Koca da ya
ralılar arasındaydı. Buna r:ığ. 
men. hastahaneden çıkarak gelen 
Ali Kocanın ı;esi kısılmış, konu· 
şamıyordu. YuzU, gözü sarılı o
larak; httdise) l su eekılde an
lattı: 

- Yc lltulumbada durduk-
tan sonra, Aksara)a doğru ini
yordum. Duraktan 5 metre ay. 
rılmı5tım ki. elektrik frenini 
kontrol ettım tutmadı. Araba hız 
landı. El frenine bastım, o da 
tutmndı. O sırada önüme çıkan 
bisiklete, otomobile çarpmışım. 
hı a.t:ır yaralanmışım, ba~ka bir 
şey hatırlayamıyorum. 

Hadiseye Savcı Muavinlerin
den Fikret Da\•as elko) muştur. 
Kaza mahallinde tetkikler )Rpıl. 
maktadır. Bugiln de ehli\'ukuf 
tarafından k~$İf }apılacak kaza· 
da 'atmanın bir kusuru olup ol. 
madıl!ı te bit rdilecektır. 

Kraliçe dün 
Menderes ve 
Köprülü'yü 
Kabul etti 

<naşı 1 lnrlrlel 
refakat eden ııltı Tıirk gazetrei
sine, Claridg" otelinde bir öğle 
yemeği \'ermislerdir. 

MisafirlPr :ırasında Turkıye 
bil~ ük elçıliği b:ısın ataşesi Ne
jad Sonmez de bulunmuştur. 

nıenderesle Köıırülü Avam 
Kamarasında 

Başbakan Adnan Menderesle 
Dış Işleri Bakanı Profesör Fuat 
KöprU!ü ö leden sonra, Av:ım 
Kamarasına giderek miımtaz 'Zi· 
raretçilere mahsus galeriden, !n 
~11 tere Dış İşleri Bakanı füi":t'ın 
Ingili:r: • İran petrol ihtilıHına 
dair beyanatını dlnlemişlerdiı:. 

Bu karara göre, avuk tımız, 
gene gazetemizin bir d~va.ın:ı 
bakmakta olan A lıve 2 nci Hu. 
kuk mahkeme ine gitmiş ve ny. 
ni saatte Biiylık Do~u·3 a ait du 
rusmanın cerr~ an ettiği Toplu 
C za3a )'rtişememiştir. Arnkatı 
mızın bu kanuni maıere•i Toplu 
C'eza mahkeme ince kabul edıl 

Tlirk ele\ let adanılan dnh3 •on
ra, Avam Kamar:ı~ı b:ı5kanı Wıl
lia:zı Morrison ile birlikte çay 
içmişlt'rdir. 

Al~kalı ma!:amlnr hadi~enin C'hunhlli ziyafet verdi 
oluş tarihi ile notanın veriliş ta- İngiltere Başbakanı Churchııı 

i miş \C d ı en d~va eski hale ge 
tırılml, tır. 

rihl arasındaki zamnn urf:nda bu gece Türkıye Raşhakanı Ad· 
bu me\·zuun cereyan tarzını i};. nan Menderes ,.e Dış İşleri 83-
ce teshil edebilmek için muhte- kanı Profesör Fuat Köprulü şe 
lif heyetlerini uk'a mahalline refine ziyafet ,·ermiştir. 
ı?öndermis \e bu heyetlerin VC'r· ı A. Eden Tur!. ı:a1ctecilerhh~ 
dıklE>rl sıhhntli raporlar son ır.:l:ı gbrıi tU 
prote.,to notası hazırlanmıştır. Dış hlerı Bakanı Antlıony 

ckilde kurulmu tur. 
P:ırtimız için milcadele daha 

kolaylaşmış \'e çalışma eskiye kı 
~asen daha neş'eli bir hal al
mı•tır.11 

Prof. M. Etigün, 
D .. n toprağa 
Verildi 

ması ı lnrldel 
llir. 

Diğer taraftan da son olarak; 
maktulü, katilı tanıyan bazı kim 
&eler ile, Profesörun en yakın 
akrabalarından kıym~lli roman· 
cı ve muharrir Refik Halit Ka
rayın da Sa\ cılıkta Ha deleri a. 
lınmıştır 

Cina~ete ismi karısın İhsan 
ismindeki kadın, bilindiği ı:ibl; 
Refık Halit Karayın yanında es. 
kiden bulunmu tur. 

Yanlış haberler 
Savcılı~ın bildirdiğine göre, 

haz.ı gazetelerde bu dnavete si· 
yast bir m~na \'eren haberler 
çıkmı~tır. Savcılık, bunları ihbar 
tetakki ederek, harekele geçmis
tir. 

Profesöriin tl"nnzrc;i merasimle 
:kaldırıldı 

Profe·or Muhittin EtlngUnlln 
cenazesi diin ailesi mensupları 
\ e arkadaşları ile talebelerinin 
teessür ve gôzya§ları arasında 
k:ıldırılmışlır. 

Ta kıclanın giriş holünde saat 
10 da yapılan merasimde konu· 
an Teknik Ünivenitc Rektörli 

Prof. Emin Onat. Makine Faklil 
tesi Dcka111 Fikret Narter, mer
humun 35 s!'nelik arkadaşı Al· 
bav Adnan Kaynar ,.e Talebe Bir 
liğindrn bir genç, Profesör l'ıfu· 
!.ittin Elingilntin vefatı ile duyu. 
lan büylik üziintliyU bellrtmis· 
l<'rdir. 

Merhumun nlişı, Taşkısladan 
Teknik Üniversiteye ı:etirilerrk, 
burad:ı vapılan kısa bir vakfedl'n 
sonra Bevazıt Camiine nakledi· 
lerrk ö_ltlevi mUte:ıkıp cenaze na 
mazı kılındıktan sonra I<:dirne
k~pı Şehitli indeki ebedi istira 
hatg<lhına tevdi edilmiştir. 

ahkesird iki 
Cinayet· ve bir 
Yol kesme 

< Bası 1 incirle> 
Mehmet Alanı bundan bir mUd 
det önce öldürmek maksadıyle 
zehirlediği ve bi!Ahare kurtarıl
dığı anlasılmaktadır. 

A~Tıca. Gönenin Sarıköy buca· 
ğından göçcbrlcrden 17 yaşında 
Ha~an Karatay, ayni yaşta bulu
nan arkada"ı Asir Krkliği t:ıhan
ca ve bıç:ıkl:ı y:ıralıyar:ık 61dur
mUştar. 

Diğer taraftan Konakpınar 
bucağının Kozderc Gıinen köyün
den 17 yaşında Tevfik, siUıhlı O· 

!arak manın Kar:ıcataş kôyilrı
den Ahmet Kurt, arkadn~ı l\Jeh. 
met Yamanın yolunu kesmış, 
tehdit ederek bunları soymu~ 'e 
hadisryi muteakıp fırar etmi~tir 
Yakılanan sanık bugiln şehrlMız 
de sorgu unu müteakıp ~evkif 
C'dilmiştir. 

Eden, Türk gazetecılerini Dış İş 
teri Bakanlıjtında kabul ederek, 
Türkiye ile İngiltere ara~ındaki 
mlına el:<'llerin daha da sıkla,a 
cağı Umıdını ızh:ır eımı~llr. 

tısar etmistır. 
Dıplomatik muharrirlerin be 

lirttiklerinc gdre, Türkl~ e ile 
İngiltere arasındaki görüşmelere 
esaslı bir ~ekilde yarın başlana· 
caktır. Ele alınacak mevzular a 
rasında, Orta Doğu'nun savun· 
ması da \'ardır. Aynı z:ımanda 
Yunanistanın Orta Do~ıı savun
ma teşki!Uına iştiraki hususun· 

1 da yaptığı teklifin de İngiliz ve 
Türk de\'let adamları tarafından 
fnceleneceğf zannedilmektedir. 

Sıyasl çe\'relerde belırtildıği 
ne göre, bu ziyaret esasen kuv 
\oetli olan Türk - İngıliz do·tlu· 
ğunu bir kat daha arttırmıştır. 

Muzakereler Dışişlerı Bakan· 
lı~ında yapılacaktır. 

13 30 Hım • Galata 
15 15 Ort'll.:ov • Alemdar 

vrra ı;hıtınıta: 

13 30 E T T • A Hisar 
15.15 Demir ı:ıor ~illeymaniye 

PAZ\R 
Dolm bahrr stnıtınıl:ı: 

15 00 n l K • Vefa 
Şrrcf stadında: 

11 00 B J K • Defterdar (i\) 
15 noo R Spor • Emnıyet (P) 

rrn .. rbah"C stadında: 
10 ~O 1 nkarıanı - nadolu 
13 00 Rrs l oz • Kasım paşa (A) 
Hi 00 Be\ koz • Kasımpaşa (P) 

Yda cot dında: 
10 30 r ragumrlık • Da\·utpaşa 
12 30 Eyı.ip • Torkapı 
14 ftn !=:ar13er • Halıc 

Bölge Müdürlüğünün 
Ticari meseleler de gönısulecek ycıpara::jı tam"m 

Londra, 15 (AA) - Turk dev Brdrn Terhive>•I Btilge nıüdür-
let adamlarıyle lngiliz Bakanla lüğu bugUnlrrde hütlin l·liirıl re 
rının Türk - İngiliz ticaret ve bir tamim J?ondererek. mfü:ıh.1-
iktısat meselejerini de göril~e· kaların rE>rf'' anıın ıık<ıatncak h:ı
ceklerJ umulmaktadır. rekf'll"rdc bulunan ldarE>cilerle, 

Bıışb~kan. Adnan Menderes .. i· kııpden fanıl vapan. hvga eden, 
le. Dısışlcrı B:ıkanı Profe•or ı . . . . 
.Fuat Kbprillü.nün yarın Türkiy~ ~~~~m~~n va:~~~:~~~arı~a~:~:.~1rı: 
~üytık. F.lç.ılığlnde \'ereceklerı reıalanrlırıla"aklarını bıld1r1>cek, 
öğl~ zıyafetınde, İngıltere Dışış milsabakalıırın s,.ıameti bakımın
lerı Bakanı Eden haı.ır buluna- dan bu gibi üzlicü hareketlere 
cak~r. 

1 
1' t 

1 1 tevescül edılmeme ini isteyecek-
ren ng e1's gaze es n n tir. 

yazısı Dı~rır tar ftan Boll!e mudıiı 111· 
Londra, 15 <AA.) - l\luhafa. ı:u. hg maçları sonunda her kfi. 

zakAr E'<cnıng Ne\>S gazetesi, me -.e gnıptan biıtiın maçlaru;p 
bugiln • Uzak Ankaradan• bas hıç ceza ve ihtar almadan yap~n 
Jıklı yazısında söyle demekte klilplere birer Ce,,ııtmenlık ku
dir: 

•İngiltere, modern dGnyada pası \C'rmrl!i ka arlastırm~ 
p:ıyına düşeni tam olarak yapan. 
dost ve muktedir eller tarafın· 
dan idare edilen bir milletin 
temsilcilerini samimiyetle karşı 
lamaktadır. Sonunda, modern 
Tıirkiyenin yapıcı teşki!Atcısı 
BUyiik Atatürk'ün zuhur ettiği 
dağdağalı hAdiselerdrnberi otuz 
scıne geçmiş bulunmaktadır. Bu 
otuz sene zarfınrla, diktatörlük. 
ı;:lttikçe 2elişen bir demokrasiye 
lnkıl3p e•miştir ki, bu, diğpr 
Orta Doeu memleketleri için ib 
rl'tle mUcahPrle edilecek bir mı 
hascaladır. Türkiye. buı:ün At· 
!antik Paktı idaresinde kurula:-ı 
•e kllMlarırı cadık ''e kuvvetli 
bu ort ıdır • 

Bir kadın 
Beraber }"a~a 

Er "Öİ vurdu 
ıöı 

H n i ~kr tel r . 
için imli n 
Ya ~ cak? 
Birkaç giln bnccsine kadar il· 

niversıtenın muhtelif faktıltcleri 
ne kaydedilenler, alınaçak olan 
mıkdarın onda b rıni geçmıyor 
\ e müracaat edenlerın olduğu gl 
bı doğruda., doğruya alınacağı, 
test usulunlın tatbık edılmıyece
ği tahmın edılıyordu 

Ev\clkı gtin \e dlin kayıtlar 
birdC'nbıre süratlenmiş, muraca· 
a. edenler. alınacak mıkdarıo üs 
t.ıne çıkmıştır. 

Bu vazn et kaı şısında yalnız 
Edebi)at. İktı at \C Fen 1''akiıl
telerınde test usulu tatbık edil
mıyrcektlr. Edebiyat Fakiıltesıne 
alınacak talebe mıkdarı tahdit 
cdılmediğı halde miiracaat eden 
ler 152 :ıi gcçmcmıştir. lktısat 

Ruıuri Uuha~lrlmidı,. F'akUltesınin alacağı 500 talebe-
Ankara. 15 - Dün gece Bah 

1 
ve karşılık 101 talebe müracaat 

çelı evlerde senelerdenberı be- etmış; Fen Fıkultesıne ıılınac~~ 
rabcr yaşadığı erkeği Belçikalı 650 ö rencı)e m•ıkabil 38 kışı 
bir kadın tabanca ile vurmu~.~ıır. nıuracaatta bulunmııstur. 

Bahçeli e\'ler yedinci cadde Kayıtlar dlın d·sam 17 de co 
24 numaralı evde oturan tş Ban· n" crmlstir DerslE>re 1 kasım
kası Kambiyo şefi ~ıhat Bay. rian ttıh:or,..rı bıı 1 n"r klır 
ramoğlu, bundan dört sene ev N" isterseniz 
vcl e\'lenmek \aadi ile Bdçık:ılı ( What Voıı \Vıll l 
İvano Tıbasari memleketlmıze K<ımcdi 2 Riıliım 
getirmiştir. Aradan uzun miiri. • ııı: w Shakoa· 

det geçmesine rağmen Nihadın are Cn ron: cır-
evlenmrK vaadini tutmaması ka Mn Rnrıan Sahn• 

dınla erkek arasında zaman za e to11ıı: Mnh•ln 

man münakaşalara sebep olmu F:r ııtrnı Car1aıı ba· 
tur. Nihayet dUn ge~c 1130 sı ın .. t>aeta h•r d:· 

ralarında vine h;ı mevzu mıin1. ••" •u 1 "~ 1' 1111• rıuı ma 
kaşa e<l!l.;,i<;, Nihat tvano ile 1 •••• uaı • ' 1 ,. 1 ~ •' ' 402~11 
evlenmeği kal'i sıırrtt« reddet·ı -

m;sıı•. Bun<•n <•n •h•ld• ""''· l•ni S.• "•"'' (' lenen Belçikalı kadın komodin tıpı aksam 21 cı .J ~ 
de sakladığı tabancasını alorak Va\Ullar AllPı;ı - 1-
ıhat Bayramo~Junun Ozcrine Orıerct 8 Per-ır 

iki el :ıtes etmıstir. Kıır•ıınlar. l'ıır ıımha halkı -
dan biri Nihadın kamına, dıi!c muıe~ı talrh,.. 
ri de sırt•", i·1hPt etmiştır. Ya. ve tennlı'itlı "" ,. ı ı clinU 
r lı h cı~'""" kıldırılmış, kadın tılatıne'eı l!'i de 
te\ kıf edılml~tır. frl: 49J69 
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İstanbula bir Fransız \ ~ 

ı::~i~ri~::~o~~p ::~~ğ~:r Bi R TA$ tA 
gösterilecek e~ya satılm ayacaktır 

Ilımdan b,rkaç ay önce Aııka-ı §er bU) Uk dcinc tertip edecek 
rada l• ransız Dışışlerı müsteşarı ve bu dcfılclere başta Cumhur
J.I. Schuman ile Türk de~lct a- başkanı 'c Ba bakan olmak Ü· 
damları arasında ımzalanan Kul- zere; memleketin tanınmış şah
tur Anla ma"'ı gereğince Türki- ı:,ıetlerı 'e ba ın temsılcilcri da 
~ e ılc rransa arasındaki kultıir 'et edılecl'klerdır. llu gostcriler
munasebellerinın gelışmesı ıçın de: tıcarl bır ga)e takıp edilme
bu ene bır çıılışma programı d gi ıçın atı da )apılmı)acak· 
h zırlanmı tır. Önumıizdeki ay- tır. 
tarda Paristc açılacak olan Turk Türkı)c_ye eJccck olan heyet 
s .. ııat ScrgLöının hazırlıklan de· i'ılaggy Rourr miicsscse i mıidtl
um ederken; .Fransaııın en meş ıu Madıım llo\\ald de Saint. Je 
hur •)im \ e moda milesseselc- an'ın başkanlı ındıı bir idare ko· 
nnden bıri olan i\Iaggy HouIT mite i ıle Avrupanın en tanın
rruesscscsi de Türkı) eye bil) iık mış G mankcnınden mutcşekkU 
b r turne tertıp etmiştir. olacaktır. llu mankenlerin her 

Fransı~ hükiımetinin teş\'Jk 'c biri Pari le g[ızeJliklcriylc şoh
l ardımı ıle yapılan. bu seyahatte ret l apnıış kımsclcrdir. 
son senelerde Turkıycde nz::ldı •ı ı Defılelcrde teşhir cdılecck eş
musahede cdılcn Frans!z moda-ı yaların hep ı Fransız k:ıdınının 
sını ,>enıdcn kuHctlendırmck ga hakıki gıl ım tarzını bütun zc
Hsi takıp edilmektcdır. Ameri- rafet 'iC tarıhi guzelliği içinde 
k .. n kadın modasının Türkiyedc ı :ıksctlircn \e şımdi)c kadar hlç
g tlikçe biıyiık bir rağbet k:ıznn-j bır yrrdc gö terılmemı en son 
dı ını gorcn Fransıılar, Turki· modeller olac:ıktır. Tıirkıyeyc 
.>edeki c ki tesırlerını yeniden goııderılccck modeller arasında 
tcmın etmek için bciyle bir mo- nıuhtelıf eıns kilrklcr, tayyorlcr. 
da gosterısı yapmıla karar \er- an amblılar, tmaletlcr, koktc)'l 
mı .lcrdır. . . roplnrı, rob do suarlar , e gelın 
ÖnUmuzdckı ayın ılk gunlerın elbi elcri ıle apka, çanta, eldı

dc lstnnbula gelecek olan moda \en \C mlicc,herler bulunacak
hc)etı İstanbul 'e Ank:ırada ikı tır 

Günün yaıısı : 

BULMACA 
1951 - 52 mali yılının 

1 
1 1 1 4 

, , , 
1 

muvakkat netileri ... ı • • • • 
(Başı 2 ncide) 

masraf \ardır. Hukumetin mas
raf fazl:ı ını karŞllamak için an
cak 60 mıl~on liralık bir iç is· 
tıkraz aktetmlş olmasına baka· 
rak masraf bakıyesini de ancak 
60 mılyon lira dıye tahmin e
derek açık; yukarıki rakam ılc 
bırlıktc 244,7 milyon liraya btı
lığ oluyor, demek lazım se
lır. 

* 

.. - ------:-j-·-=-·= 
- ==·=l·=-=ı 
• • • •• .. -. --. -

----ı~ --•• • 
Şu kadar ki, acık bu kadarla 

sona ermez. Biıtçedc sami
nulık kaıdesine )anaşmak bir 
turlti elimizden gelmedigi içın 
hız umumi blıtçcnin açıkların· 
dan mUhım bir kısmını başka 
taraflara yöneltıriz. 1951 bilt- :s a ı; \ 1 n '· " - Se a lhl t 

çc i bağlanırken de böyle ha· 5 - D 1 •· 11 r bt 1 nıadJe 1. 
rckct cdılmış \C açıklardan 1181 6 - D r h •iı. 7 - D nuk: bu 
mıl)on liralığı mulhak biıtcc- 8 - Xa 1 • • n r tnıa u m. 
lcre ka)dırılmışt ı . Malt )ıl so- D0XK0 BUL~IACANLN HALL1 
nunda bu açıklar o mikdara da • ı - ll • :ı -
balı olamasalar da ne hadler Len • - r: ' - 1 l; Er. " -
dahilındc karar kıldılar? .. He- r l!ıır. 
nuz clımizdc arkası alınmıs 'e 
ne rcdılmis hesaplar olmadığı : Sat 
içın bu bu usta rakam \eremı. - - ı-a. :ı - · ' - llııı t 
)CCCğiz. , - :t !, lJ 15 - :Se; Arı. 7 - E>'; 

Sonra, kar51lıgı harici Jardım ne - Ta • •· 
1 

lardan temin edilip; bUtçc mu-~ 
hammenatı arasına sokulmayan 
ı:ıiçmcn (muhacir) masrafı var-ı 
clır. l\likdarı malum değildir. ~ 
Bu mıkdar da açığa ilave edil- ı l G Ekını 19.>2 - Pcr§embe 
mck llızımdır. Daha sonra ihti. ISTANBUL 
~ aclan ) ıne bütçe haricine kay l. 7 A ,. P ; : I O H btr· 

dırılıırak idare edılcn Toprak 1 13 0 l>ını 
Mahsulleri Ofisine l\Ierkez Ban 
k sı membalarından tesis ser
ma) c ı 'c daimi isletme serma
;"1 esı lcmın cdılmeı...-tedir. Bu ser 
rna)elcr hakkında da kat'i ra
kamlar tesbit cdıp vermek ko· 
lay değıldır. 

Daha başkaca eker şirketi 
'e mumasıl tc5ckkullerc ) ine 
~·a tesıs \e) a uzun \adeli 1 • 
lclmc sermayesi tedarık etmek 
yolunda ancak \C ancak bUl· 
cedeıı temın edilmesi !Azım pa. 
ralann bih•asıta Merkez Ban. 
ka ı membalanna kaydırıl
ma l )uziındcn mlılekev\in a· 
cıkları da aynea hesaba kat
mak lktiza eder. 

İktidar partisi. mecliste bu 
mevzulara temas etmekten ken. 
dıni ure tc tuttukça, memle
ket irfanı namına universilele
rımız de' let he apları dile bir 
meselenin \ücudundan haber
dar gorunmek istcmcdıkçc \C 

11 h et b ı seçmenler Cmıinte· 
h pler) b 'zzat mılletvckllleri
mızden bu hesapları arayıp or 
ma~a kı~met \ermedıkçc, Tur
kıle de\ letının bütçeleri açığı. 
nı \eya faılasını . Hesabı Kat'i 
Kanunu adı a1 tında ortava çı
kınlan \e ıkalar dahı goster
miyccek \ c gosteremıyeceklır. 

'amık Zeki ARAL 

'r. C ?ılerkez Banka ın
daıı aldı ımu: 30 nısan 9:>2 
tarıhh 292 11 dolar. 825 26 
Jlralık gumruk ımr r mek
tubunu kn)'bettık. Yeni ı 
ni alacağımızdan eskısının 
hukmu )oktur. ATAÇERİ 

Soysal H, n N. 15. 
Yenişehir-Ankar:ı 

LEVEND' de 

ANKARA 

o o c. ... 

Jll .o llem 

* A arı 

! F !ar 

EN • • 
iYi, EN ucuz 

KURULU U 

Ç A PAMAR KA 1915 
BORSA 

İst. Borsasının 15.10.1952 fiıtlın 

Acıtır lr11parıır 

l S • a 790 ... 0 ";Ol 
ı D ar :80 so 2ao :ao 
100 Frı l!I Frann O.SO O.JO 
100 L ret 4 &.80 U .60 

ıoo tn ere frı=rı ısı.03 11&.oı 
100 Flor!ıı 73.Gl.•O 'lS.ISS.40 
100 ne clkı fraıı.rı 560 ı.ıo 

100 Drahmi 1 .878 1.171 

100 Çetoı'onlr hr. 1 .150 15.SO 

100 lsrrç Kur. 15".ı2 SO 11 &,12.SO 

ESHAl\f VE TAHVİLAT 
0

;. 7 FAiZLİ TAHViLLER 

Sı .. ı • .Enunım ı 21.00 

"' ns • Enur11m 2 • 7 :ı •o 
19 il D r;ro u I ,.J 40 

t 9 ll Demlrro n II .:: 95 

-3 58 
23115 

ı l lI datu 11 23 6S 

::ı.ıs 

:?• 85 
Z rut Iıankuı I 2;! 30 
n·:ı Z rut B. It 112.SO 

111 00 

lll.~O 

1'a kın ll n lJ 1 ft() 

1'alkıorııll 111 111.llO 
1948 is•tkruı 1 ıı ı.~o 

19~8 ht.J,;ra ı 11 111.30 

1949 ı,ı.1cruı 110 oo 

% 5 FAİZLİ TAHVİLLER 

}r,;a 1 27 .oo 
İkramı eli lr. :\luda!aa :a.:;o 
İl.·nmlrell lOU D. Yolu V 111.00 
Hl ı Tah .. ilı ı os.·o 

lQ;;:ı Zlraat Bı 'L:au 111 ıoı.70 

ır. Zı aal n lV 101.:?0 

0~ 4,5 FAİZLİ TARViLLER 

1oıo Tah•lll ıoa.oo 

BANK HİSSELERi 

Mtrka llınk. 
11 Dınkuı S. 
hı>ı 1'redı B. 
T. Tıcaret ıı. 

Anlan c.meııto 

Sark De •. nnanl rl 
Osman'ı n. 
Ob .a,;roo A d 

.. 50 blll ü d. 

::so.oo 
15 70 

l~.70 

510 
sa oo 
211110 
72.00 

ıu 5o 
12.00 

ı:ıs 000 rr. 
8118 Fr. 

SERBEST PİYASADA 
DÖViZi.ER 

ıı o-ıı.ıss 

1 o :;o!..10.11s 

uo-u:ı 

••Z-.'3 
U s-4'7 

lOi-l OC.50 

TÜRKİYE KIZILAY DERNEGİ 
istanbul Deposu Müdürlüğünden : 

Derneğimiı Aşocakla rı ihtiyac ı olarak a~ağıda .cins, 
mıktar ve mu\'akkat, teminatları yaıılı .7 _kalem muhtelıf gı
da maddesi kapalı za rrıa 22. 10.952 tarıhıne rastlayan. ça_r. 
&amba günü saat l4 de eksllt·neye çıkarı lmıştı r_. 1steklılerın 
eksiltme günü saat 12 ye kadar muvakkat temınatla rın~. l·~: 
tırarak teminat makbuzumuzla kapalı ~rflan1nı 'e mf'hu~lu 
numunelerini Yeniposfahane karşısı Mımar \ ed~t ~ad.~;~ın
de kain Kızılay Hanı Birinci katta Depomuz Mildurlu.,üııc 
tevd i etmeleri ilin olunur. • . 

Derneğimiz arttırma. eksiltme kanununa tabı olmayıp 
ihaleyi yapıp yapma makta taıhamen ser besttir. 

Cinsi Ton Muhammen Muhammen rô 7,5 
Flatı kıymeti teminatı 
Kuru5 Lira Krı. Lira Krı 

Makarna 10 60 6000.- 450.-
Nohut 9 45 4050.- 304.-
Yeşil llercimık 10 45 4500.- 338.-
Fasulye 11 60 6600.- 495.-
Patate~ 37 2;i 8.510.- 638.-

Amerıkalı bir bay içın 
muteber b r aıle nezdinde 
mobılyalı 'e ban,> olu bir 
oda kıralıktır. 

11,2... SAllRAl'Lı\llDA ALTIN 
Rafine pamuk )a~ı 
iialc;a 

12 
1,3 

15.i 18600.- 1393.-
60 900.- 68.-

Le\ end'de C. Y. Zeren 
sokak n. No. ;)a muraent. 

'5.15 

sı.ıo 

11.15 
i Ti 

Bn Fi11Uar (D.R.A.) AJınaı lar• 

f ııdu llU 1T ıh ltsb.t td.llm ıtır. 

lmttyu uhlld: SINAN KOllLB 
Bu ıayıdı ym talerlal ftOea idare eden mes'ul mildir: 

llELtB DNEB 
<VATAN> Gueterillk ve MatbaaC'lhk T. A. S. - latulıel 

VATAN llATBAASI 

Arabuım Mnt•tıaıl ... 
dahe rüeı ınrm-ia içi• 
biı61 edilen ...ıçak taayiltli 
bu l'8tik., u taayilı.le fule 
aa.... ltlDİ• etmf!k ıııretiyle 
ttm.-leri ideı.ı JUl.U. Air 
Rlcle'IDID alırlr.ea.- iç 
lleti&lıWI de kontrol ecliald 
lmhuıda. .. .-ıtileceliaia 
U. S. 8 O YA L Ue '-littiriale. 

Türkiyede Umum Satıı Yeri t MOTÖR LiMİTED 
takılm, Doğu Paloı altında - Telefon ı 82204 • 82205 - Telgraf: MOLlM - ISTAP .. 11' 

Ankara ve Eskiıehir'de: KOÇ TiCARET T. A. Ş. 

fyı traş olmuı trkeği J; 
her kadın beğenir 1 ~ 

Büyük Toptancı Ve Sanayici 
Müşterilerimizin Dikkat Nazarına. 
Yakın alAkalarını gördufumuz sa~ ın mU3terilerimizin 

mevsiminde istiladelerini sağlamak maksadiyle 13.10.1952 pa 
z~rtesi sabahın?an itibaren K amgarn Yiln ipliklerinin beher 
kılosunda bir lıra ve kro~e ipliklerinin de beher kilosunda 
elli kuruş tcnı.ilat yapılmıştır 

AlıcıJarımızın bu tenzilatlı :;atışlardan Iayd:ılannıalarını 
tavsiye edeı lı. 

SOMERBANK 
ALIM VE SATIM MÜESSESESi 

Y. Mühendis, Mühendis veya 'Y. Mimar 
Aranıyor 

1_zı~it As. insaat \'e E mlak Md. ne 625 lira aylık üerelli as
kel'!ığıni yapmış bir Y. Mühendis ,.e~a İnş. Mühendisi bulun· 
madığı takdirde Y. Mimar alınacaktır. Taliplerin aşağıda ya. 
l_!lı _belgelerle 20/Ekim/952 gününe kadar Jzmit As. İ nşaat 'e 
Emlak d. ne müracaatları. 

Te ıs ezkeresi örneği. 
sa,·cılıktan iyi hAI kağ ıdı. 
Diploma örneği. 
Sıht.-at raporu ve ası kağıdı. 
2~ubat/953 sonuna kadar bu göre\de çalışacağına dair 

Noter senedi. 

, Nüfus tezkeresi fü·neği. 
Calışlığı )erlerden aldığı Bonsen is. (3773 - 16485) 

Su Geçmez 
İngiliz - Amerikan - Alman - İsviçre 

KADIN - ERKEK - ÇOCUK 

TREı ÇKOl1 P ARDESV 

Otomatik vitesli yalnız 2 
kilometre yapmış 
renkte 1500 T.L. eks 
milsait şartlarla ~atıl 
ftlüracaat : Tel.: 40491. 

~OCUKLARIN 
HUYSUZLUtaU 

BACAKLARIN 
ARlSINDAKİ 
K8ŞIKLARIN 

TERLEYiP 
PİŞMESINDEN 
iLERi GELiR. 

Raif Ferit Bir 
Verem H DablU B.., 

lan Mlitebusuı lff 
Alucayenebane BeS~ 

l'ramvay Cad. Emniyet ; 

dığı yanında No. ı :.ıe, ~ 
84395, Muayene 17.19-' -
Vali Konağı Cad. NO. (fi 
Bapran Ap. Kat J. relef 
83684 _I ____ ... _ 


