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Tiirk • lngiliz resmi 
giriişmeleri başladı 

İki memleketin müşterek 
meseleler hakkında goruş 

menfaatleri ile ilgili 
teatilerinde bulunuldu 

Mözakereleı•ıle, f)ı•t adogu'da Törkiye'ye düşecek 
rol iizeriıııle dur nldugn bildiriliyor . 

Ingiltereııin, Türkiye ~ııiıı 
., silahlaıınıasına ne dereceye kadar yardım 

arasında bulunuyor edebileceği hususları da konuşulan maddeler 

B·ir iflas 
Başlangıcı 

\' \ZA~: 
Ahmet Emin YALMAN 

$ on lkl in an ne l i, çok çekli, 
harplerde, buhranlarda çok 

kurban 'erdi. raknt bir ltibarl.ı 
çok talihli iki ne ildir. On doku. 
1uncıı n rın onlarındanberi dün· 
~ a l üuinde yaşıyan t llil ik, alt· 
mı lık bir aılam, tarihin briki d,. 
rn hr..)ecanlı , ... giiı iiltülü ah· 
n r.lcrine ~r.ı I halinde eyird ol· 
lllu , neler ıırlr.r gormıi tur. 
Ka.H>r.r ,\ !maması, Carl ık Ru · 

Menderes, lngiliz Başbakanma şu cevabı verdi : «Türk
İngiliz dostluğu bize c\tatürk'ün mirasıdır» 

CJı11ı·cJıilf~ lıatıılıır ol11ııyııcak ce 
ası çökli) oı·. Jlarp netice inılc ı • • • • L • _ "' 

bitkin ııu en, cahil diplomatla· ecı Hueaerde11 f aydafOHff CfffJI% diyot• 
rın hataları l ıir.undcn tehlikeli L !J • 
urel!c ~nstalnnan o kohnc .dün. chıl~i~d~a 1~ -::-: B.a~bak~n Chur chill nutkunda; dünyanın kara::ı türkün kı) metli mirasıdır. in. 

' ~nın bun)_e lnd~ bir Jlı ll.r.~·· kate de ~gun.~u Zl)a!etınde dık hk \"ariyeti ile Türk lngiliz mü· gilizlerlc Türkler, dostken de, 
hır l\lu olıni mıkrob~ı hrılı· konu mar sozler o~lenmlş ve nasebefleri fizerindc durnm ... b ' r dil ınan olaıak da birbirinin <le· 
~or, lll o kofluk, kızıl hır nikaba ,, l . a~da ho, safhalar ccı·e aralık sofradaki ımıhalifleri "ÔS ğerini tanımışlar sulh \'Olunda 
buru· k büt dil 11· 1· ,,an e mı tır . . .. , • 

nere. un n) R) ı a ıı. Mcndcr ." . . tererck demıştır ki: . ı ga) l'cllerini bil'lcştirmeği fay-
bullak edı~or. nin es, Churchıll ıle Atllce •- Aramızda ihtilaflar. mii· dalı bulmu !ardır. Bizim dcmok 

onrıı Jlitlerio kunlugu mu· onr:r:ı~a 
1 
oturm~ş, Yemekten na kaşlar eksik ol mu) or. F:ıkat rasimi.ı: siz.in ki gibi asırlar.la de 

azzam Nazi bina ının, l\lu solini· sa konu u 3 efet lıderlle ba ha· ı:örliyorsunuz ki Tiirk dostluğu ğıl. senelerle ölçlilUr. Bizde de 
niıı faşizminin çokiisünu tema· lee için mu ,tur. llenderes A~t na kıymet vermekle hep bel'abc· parti lhtiltıfları eksik değildir. 
U edi~ oruı. t:nrbın yeni hata· ıtir •tc eHt adam• dem ıs riz.• 1''akat millet ıfatile hareket ih· 
ları );izlinden l\loskorluğun dün· Sızan . .. Menderes de Ce\'abında: tly:ıcı karsı ında· ya!ı cins \'e 
) ~nın ha ına na ı l beli edildi· rnaHtıerc gol'e Chur- •- lngiliz dostlu~u bize Ata me, amı ~·a: 5 sü: 4 de) 
ı:ın l göriiyoruz. Rir taraftan da' I 
a lom eııeı j i inin hakim olacağı ra n 
bir denin kapı tna \ 'al'l)'Ol'UZ. r 
aldırıt·ı bir l\lo korlııktan ge. 

lr.n taı~ ik :ıltın ıl a hlir iManlı· 
gın gitgide hiı'le me.ine. köhne 
ınue e l'lerin )"ıkılma ına, de· 
rnokrat 'e hür ruhlu bir dün3 a 
d t \ lrtine doğru sıkı adımlarla 
gidilme ine ahit oluyon z. 

Amerika, lran'ın kararını «müessif» olarak vasıflandırdı 
İngiliz ve İran teb'aları karşılıklı olarak ayrılmak üzere 

nutıin bunları c redebilmiş 
alanlardan blı i ıfatile benim 
l~i. emelim, iki r uyam ur: Na· 
tılıkten, faEizmden onra: bir 
kızı) renkli ra izm den ba ka bir 
~ey olmıyan Moskof t ipi kom ü· 

nl t i tibdadının yıkılma ını e~ · "" rıt lrm uygun bir siya et takip edeceği 1 nın hemen akabinde İran kara· 
tctınek \ e nhe :ı ırl ık t ehditle· Tahran 16 - İran Başbakanı ni ümit etmektedir.• rının ı nsılızlere tcblığ edilece 
ı·ln baskıSl al tından ku rtulan Dr. Musaddık bu"ün millete hl. Dışişlcri Bakanı Falemt, yayı· Devamı Sa: 5 Sü: 5 de> 
'fiı r~. millet inin kend i i tidat v~ taben n~~~da verdiği bir be~;. 
kah.ı lı) etine uygun bir medenı nalt~, hukurnctinin • maalesef 

1 "
1' tJe d oğru yiik elmr.ğe baş· B~.yuk Brıtanya ile diplomatik 

hazırlık yapıyorlar 

•dığı nı dıi n~a gözile görmek ... ~un~sebcllerini kesmek mccbu 
n en .belki Car.la nikbin im. ı~akııt rıyetınde olduğunu. söylemiştir. 
hııgu~k.11 . \1lsaıi t ııbii ömrün çer· Mı.ıqaddık a lında Meclis için 
tr..'e ı ıçınde her iki ınan1.aray1 ham ladığı, fakat gerekli Uiil· 
:.or~bi lPceğime \ e onra gözle· san ,,te ekkul cderncdigi cihetle 

tını huzurla kap ı) acağını.ı lna· parlamento toplantı ında oku~ 3• 

nıl orunı. m.adığı mesajı~da, f n:;ilizleı·te 
dıplomatık muna ebetler! kes

Q addar \ C kundakçı bir i ıem mck kararının sebebini u şekil 
olarak kır.ı l l\lo kofluk fstib· de izah etmiştir: 

~ad!nı n l ıkı lma ı. hlir düıtyRnın •- İn.;:iliz hiikiımeti ~ımdıy" 
u ı ti kaıne tten gelen tazl ikten kadar petrol ihtilUında ~bir :ın~ 

~l' huzur U7.1Uktan kurtulması \C !aşmaya \armamıza mani olmuş 
) O\'Y';t zindanında ~asıyan mil· tur. • 
ctıerın i tikla le ,.e insanca ya· Musaddık dıplomatık mıina:.e 
ı•.nş imkanlarına kanı şma lan : betler kesilmesinin iki devlet a· 
h~.r hür , .e medeni in anın ta· ra~nda do tluk b:ığl:ırının da 

ıı emelidir. lltpimlz, bir d iı zi · kopma ı demek olmadığını SÖ)le 
' e dc.ınirpenlcnin ufuklarında miş \·e demiştiı· ki: 
J:oı gf' ldirir lz. Hu emelin ger· ·- tr:ın de\'leti şimdiye :ca 
jtkle me ini ,·aaıf rdf'n emar~· dar ötcdenb~ '"e da.!ma tn;:iliz 
tr aranz. Baznn bir ta k ım ala· devletıne hilrmet go tcı mış ir. 
~etıuı miihalfığalı urfi ttc tef· 1ran hükiıiımetl, ln;:ıliz hukume 
ıır ,ederek iimitlt.re kapılırız. ti makamlarının imdiki Jtinya 

1 akıt muhakkak olan bir şey durumunun realitelerine daha 
;.:ıdır ki o d a km l Moskof Is· Cazla dıl\.kat edecekleri, milleti•· 
kı adının t abii bir iı l ıimc mah· rin uyanı~ını gözönünde tutacak 
dııın oldugu \e bugün ancıı k hür ları \C şimdiye kadar bize karcı 
llll) an ın hataları sayr.siıırle ya ... östenlen•.ta\'ırlarını degi ti.ip 1 

l>cumı 3a: 5 Sil: 5 ~e) bugünkü dün~a durumuna daha 

Dolnıabah~ede, gece 
bir adanı öldöriildü 

Cinayetin faili belli değil. Öldürülen İsmail 
Ulukan'tn cesedi delillerin tesbiti icin , ~ 

muhafaza alttn(! altndı ı 
iilillli!;;:;~~ Dun saat 20 sıralarında Dol-

hınail t: Jul.an 

mabahçcdc, Teknik Ünh·ersitenin J 
on cephesine rastlayan çamlıklar 
arasında, hela bekçisi tarafından 
bir karaltı görülmiı \ e bu k:ıral
tının yanına yaklaşan bekçi, yer
de bir in anın yatmakla olduğu
nu görmU tür. Biraz daha dikkat 
edince, bunun bir ceset olduğunu 
faı ketmiştir. Hadise polise haber 
'eri l miş, bir taraftan da ';eyfiyrt 
ı.;mniyet ~llidiirlüğünc (luyuı·~ ı 1 
nıustur. 

Hiıılıse yerine, dnayet ma:-ıası 
mcmurlarıylc bizzat Emniyet Mü 
dürU gitıni:ş ve yapılan tetkikat, 
maktulun bir cınayete kurban 
J:ittiğıni gbstermi§tir. Cesedin, 
Ismail Ulukan adında bir şahsa 
ait.olduğu te bit edilmiş, fakat 
cıı~a) etin işleniş taızma \'C delıl-

CDc\ amı Sa: 5 Sü: 3 de> 

ingiltere'ye Ortadoğu savunmasına 

Doğu ve Batı Akdeniz memleketlerinin 
katllmaları gerektiği belirti idi 

ll ıuud .ıtul,ablrlmı.dın 

Geııeı•al 
yakıııda 

Biılg,vııy 
geliyor 

Bu ay sonunda gelecek olan general, birinci 
ordu birlikleriyle lzmirdcki NATO 

karargôhmı teftiş edecek 
Uumri .lluhal>ırtı ı•.d• ı 

Ankara, 16 - Birkaç ay evvel deki NATO kam km'\ctl~rınin 
memleketimize gelerek devlet, çalı mnlarını tcflls edecektir. 
lıükum'ct \C askeri şahsı)ctlcri· Hilindigl 1:ibi, Ocak ayı sonun-

l il'aret Oda ı mecli inin dıinkii toplantı ında mitle tcmaslal'da bulunan, muh- da toplanacak olan NATO de\'
tcllf ordu birliklerim teftiş eden lctleri Dışi3lcri Bakanları korıse-

Tİ CDre t Odası NATO Km~eucri Başkomutanı ~·ıne NATO na~komutanlıftı )ar
Orgencral Ridgway, e{:er sc~·a- dım mc\'zuunda bir rapor ''ere-

1 • • d • • J d halinde bir değişiklik olmazsa, ccktir. Bu r~p.or konsey tarafın-
Dt eC iSi Dil top 811 1 bu a)ın sonlarında \cya önümüz- dan na1.an ıtıbare alınacak u 

deki ayın ilk haftasında memlc- NATO memleketlerine Başkomu-
"I ketimiie gclrcck ,.c bir h:ıftndan tanlığın la\'Sıye ine söre askeri 

f snaftn ög C tatili hakktndaki bir teklif kabul far.la kalacaktır. yardım yapılacaktır. 
edildi. Bir tacir, mallanmızı satmakta becerikli General Rldgway, memleketi- Ridgway'in bu ziyaretinde ~u-

• ınize yapacağı bu scyahatt~ bil· karıda belirttiğimiz ra~~nın, Ge-
d avrana mıyor uz, dedı ha sa oıdu birliklerini 'c lzmlr-1 De\"amı Sa: 5 ~u : 5 de> 

Ticaret Odası mcclıs toplantı. --- - ----

sı dlin ıı:ıt 15 de 'l'ıcaıet Odası 
1 z f u t .,, n D p 

~:11~1~~.11~~tın~:);·~p~~~~r.~ bas·! << a er>>, S BOe U 1111 • • 
İlk olarak d!ikkan ve mağa- ı d• 

zcların öğle talili mesele 1 gö 1 1 • ok t ıır ıyor nişUlmüştiır. Meslek heyetlerin- ( e as a y erı y · ' .. 
den gelen müsbct raporlar üze. • 
rinde cereyan eden görü meler 
netice inde Kazım Yurdakuluıı 
teklifi ekseriyetle kabul cdilmış. I 
tır .Bu teklıf, pazar günlen a· 
çık kalmak musaade i alınış l er 
lerin öğle tatillerinde <le açık 

Çirkin yazıyı yazan Milletvekili D.P. Haysiyet Divanına 
verilecek. Mahut yazı her tarafta nefretle karşılanıyor. 

Talebe federasyonu bir beyanname yayınlayacak mcnnıı ·a: 5 Sii: 8 deı ı 

iill 
flu•• ,,-i "''' "'nnmı:dt:ft 

Ankara 16 - Samsun millet· 
\'ekili llnsan Fehmi Ustaoglıı· 
nun .At,ıtürk 'e inkıliıplarımıı 

~irlc mi ~lillrtler <,enr.I Kurulunun )edinci kong resi ayın 14 ünılc l\'e\ )·ork'da toplıınnıı tır. 
Kongre ba kanlığına Kanada Dı~şleri Bakanı Pearson :n o) la eçilmi tir. Kongı·enin faaliyeti ı
ra ında altmı~ )nkııı siyasi meselen in görüşiilceeii bildirilrntktcdir. Hunlar arasında Kore ınıi· 
taı eke görüşmelerinin So,·yet RU~) a delegeleri) le Rlrlc ik Amerika delege.lesi arasmda çetin 
miınaka alara sebep ol:ıt'ağı tahmin edilmclı.1ed i r. Dünkü göruşmclerde Kore meselesi itirazsız 
olarak gundemc alınmışt ır. A~ nra Tunus ,.e t 'as mesele leri de gündeme alınmış bulunmıı ktadır. 
Bu karara 3al nı ı l 'ransız delege i itiraz r.tmiş \ C bunun Jo'ransa\'a ait bir iç me r.le oldugu nu 
ileri ı; 111 erek muzakcrclf're glrmi~ eceğinl bildirmi tir. Reslmd ı::. ~' ~et drl<'gelrrinılcn \"işinski i le 

Gı omiko,.,enel kurul toplanhsında goru ur lcrken gôriilli) or. 

aleyhindeki yazısı şehrimizde 
parti f::ırkı olmııksmn umumt 
bir infial uyandırmıştır Bilhas· 
a ı;cnçlik dcrın bır teessür i· 

l
çındcdir. 

Milli "Talebe 1-'cdcı asyonu bır 
beyanname yayınlı' arak yazr ı 
tel'in edecektır. Büyük Millet 
Mcclı ınc ele bu hu usta bir sual 

<I>eumı ~a: 5 Sü: 3 dd 

Tramvay kazasmın 

Tahkikahna 
3aşlandı 

ı-:, ... rlkl gün saat 18.15 !ırala· 
rında Aksarayda \'Ukua ğelen 
tram,·ay kazasının tafsilatını dun 
blldirmıştık. 
Hadis~·e t'ikoyan Sa\'cı Fıkret 

1 
Davay, blllrki 1 olarak tayln edi
len Teknik Üııh ersite Doçentle 
ri, Asistanlar \'e Tramvay idare
inın mUhendislcri ve alakalı di-
ğer memurlarla hadise l•crinde 
tahkikata devam ctmictir • 

Sn\ cı 'c bılirki-i olarak ta~ ın 
cdılcn Teknık Ünl\crsılc Elek· 

<Ueumı Sa: 5 Sü: 3 'if) 
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ı GÜNÜN YAZISI 1 

Çiftçilikte maliyet 
buna benzer 

Genl,ş mlk· -------- , r l' AZAN : \ bir takım nıad· 
tarda hu f 1 delerin pamuk 

~ubat ve pa· ı K ekılen tarla· 
muk ihracat· Ntllllftll ıraç )a atılmasiyle 
çısı bır mem , _____________ ....., ___________ muzır ot to· 

leket halıne • h u m ı a r ı · 
geldıkten on- nilmden (54) kilo buğday kal · t · ı d ı k 
?a malıyet mevzuunu baeka bir nın ın aşının on en ı~ \e ı;ı 

• dırılınca hububat tiraati kArlı ı ı da imha edil 
ıaVi"eden, cimdiye kadar hiç mış o an arının . 

J "' b h olmaktadır. dığı \e bu suretle pamuk ne 
dıkkat etmedıgimiz ır veç e· İklim şartlarımız iktizası tar- batına başlangıçta rakıpsız b:_ 
den ele almamız IAzımdır. Ken ıa hazırlama \e tohum ekme · k.. ld "i ·· 
dl kendlnme "ettı"'ımiı devir· bilyilme ım .. nı 'erı l& Goy 

J & i~lerine ait blitUn mesaimizde Jenmekte 'e bu madd lerl i 
lerde iç mUstehliklerimiı ye· toprak rutubetınin muhafazası mal eden firmalar tarafından 
tıştirıcılerın halıni anlardı. A· faktorunü daıma ön plAnda reklam edılmekt dir. 
leleber bUkılmet araya gırer, gormemız lftıımdır. Ban yıllar Ege bölgesi \ e Hatay gibi p3 
ekmeğe narh kor, bu bb~ledir 50 mılimctrclık ya~ış farkı o muk sahalarımızda iklim ş3rt· 
der \e işi bitirırdi. Simdi ye· seneyi bereketli yapmaktadır. tarı dolayıslle, bılhassa sula· 
tiştırdığımizi yabancılara sata· Şu halde tarla hazırlamada nan tarlalarda tenbıt durdu· 
cağız, karfımızda rakiplerimiz 50 milımetrelık yağışa muadil rulamamakta, pamuk kış ort:ı 
Tardır. toprak rütubetini saklıyacak ı k d k ı k k 

Bu rakı.plerin riftriliğl daha arına ·a ar yapra • r o ·meıııe · 
" ,. bır pratik çıftr;ıliğimiz için çok tedır. Bu hal kemali eclktı· 

bılgıli \'e çalıştıkları sistemler kı)·metli bir buluş olacaktır. riyor. Toplama eç kaldığı için 
daha fennldır. Boyle olunca re· İstihsal masrafının glinlük na- ,, 1 d 1 f Ut · 
kabet •abasında müsavi şart· ) a6ış ar an e ya m eessır 

a kit sarfıyatına kanşmıyan &· olu;>or \C kalıte dti Uyor. Son· 
lar elde etmek için bızim de mortismanlar ve me\'ZU serma- baharda kemali tr ri 'e ~eknt· 
en azdan onlar kadar bılgıll ve ;>enin faiz hesaplan da malı:>et saklandırmak için )aprak dö· 
fenni çılı~mamız llnmdır. El· Caktorlerl arasında tarla hazır ken Defolıant maddelcrın kul· 
bette yok pahasına ve körü kö· lama masrafı kadar bir yer tut lanılması belki bizim pamuk· 
rüne \'erılmlş bir fıatla da mı· maktadır. çuluğumuzda da bilyuk fa) da 
Jımııı &atama~ ız. Çiftçiliği bir Bunların düşllriflmesi, her tar temın edebılır. Buna alt 
spor olsun di)e yapmıyoruz. makine alanın, Aletlerinin Aza. bazı denemeler yapılmı tı. Ne 

Hattı c;ıftc;ılık mıllt ekono· mt iş kapasıtesine göre çalış· neticeler alındığını bılmb o· 
mlmızin belkemlğini teskil e- tınlmasına ve l~i iyi tanzim et 
dıyor. 5u halde bir hesaba isti· meslne bağlıdır. Bırçok çiftçi ru:~ \•esile ile , o)le bir nokta· 
nat etmemiı \'e bu i~de klrlı !erimizin halen bu cihetlere nın açıklanmasını bılhassa mii· 
olmamız Uzımdır. hiç ehemmiyet \ermedıklerinı him buluyorum. Hrrhangi bir 
Çiftçilikte Urı göruloruz. Halbuki hesanh madde vrya )eni hır pratığın 
Arttırmanın yolları çırtçilikte dôrt başı mamur du· denenmesi yapılırken o de•ıe· 

~ıinmek 'e bilhassa paraya ta meden faydal:ınma imktınbrı 

Buı;unkü halinde çiftçileri· allfık eden husu tarda çok h3!· nın ne gebi şartlarda kabı! \'e 
mizin hayat seviyeleri dil· &as bulunmak iktiza eyler. miimkün olacağını sc.izcinUndc 

ıUktür. ButUn gayretlerimiz o.n Pamuk ılraatlnde bulundurmak icap eder. Ayni 
}arı lcalkındırarak daha iyl bır Hedr.flmlz zamanda zıraat tcskllatımınn 
hayat yaşamalarını temin et· her an uyanık bulunarak ra· 
meğe matuftur. Cıftçilerimiz Bir taraftan &inteUk mensucat kip istıhsal memlckctlerin1e 
refaha kıvuıursa mılletçe de maddelerinin pamuğa re- tatbıkatı )apılan he hangl bır 
müreffah olacağız. Şu halde kabeti, dığer taraftan biltun prati ın kendı :;artlarımıza gö· 
çlftçilerımizl işınde kArlı n dünyada pamuk istıhsal sahası- re araştırma5ını l apmak cihe· 
başarılı yapmamız lazım. nın geni~lemesi pamuk ziraati tine gitmr.si iktıza c~ler. 

Çıftçılıkte kArı arttırmanı:ı miz için çok yakından ve dık· Amcrıkada pamuk hasadı 
yollan şunlardır: katle takip olunması icap eden makineleştlrılmıştır. llirlm pa 

ı - Fert halinde her çiftçi· hususlardır. Tarım ve Ticaret mukçuluğumuz için makineli 
miı bugunku istıhsalinden da· Bakanlıkları bu veçhelerden hasadı kat'ıyen mevsimsiz say. 
ha fazla yetlştırecektir. Bu bir dün\anın gidı~ini gôzetlemeğl mıyalım. Şimdiye kadar de\·let 
taraftan sahanın genişletılme- ve zaman zaman çiftçilerimize çiftlikleri bu gıbl hususlarrla 
si , eyı ,.erimin arttırıhnasile ikazlar yapmağı , azife bilmeli· daima ôna) ak olmu5lardır. Ne 
temın olunur. Makineleşmek dirler. den bugune kadır pamuk h 1· 

ıuretıle sahayı arttırmak YO· Bızim görüşümüze göre dün- sat makinelerinden bırkaç tipi 
Jundayız. Verimi arttırmak için ya piyasalarındaki rekabette getirtip denemcdiğimlıe hay· 
henüz teknik yollardan fayda· muvaffaklyeUmiz yilksek kail· ret ediyorum. 
Janma kolaylığına erişemedik. tell mal arzetmck ve ucuza İyi bılellm ki seneler çabuk 
Bu hususta en mühim vazife· verebilmekle kabil olacaktı;:. geçmekte \'e lşlrr dev adımla· 
ler Tarım BakanlıRının sırtın· Pamuk ziraatlmlzde maliye in rile yürilmektedlr. 
dadır. Tarım Bakanlığı biltiln dücUrillmeslni, donlimden lstlh ------------

V AT A N ~------~~~~~~~~~~~~--~~~----~----~------~---------------------::-

md il lti ·il 
Tütün koııgresi 

hazırlıklar 
16 millet delegelerinden mü tesekkil Dünya Tutun Merkezi 

Kurma Komitesinin 21 ekim salı gUnU Tekel Genel lllüdürlü· 
ğıi bınasında yapılacak \e 5 giln devam edecek ~mumi ko.n· 
gresıne rbaset etmek üzere. A~erıka ııraat \ekAletı sabık mus 
tesarı ll!r. Hud on diın saat l 'i.30 da uçakla liehrimlze gel
miştir. 

J\:endi i) le görüşen gazetecilere: kongre hanrlıklannı gö~· 
mck , e toplantıl:ıra riyaset etmek üzere memleketimize gcldı{lı. 
ni so)lc~en ?ılr. Hud on; .Bur dakı müzakeorel~rın ~onun<\~, 
1950 A \Tupa 'e 1951 DUnya Tüt Un Konı;relerının Uzerınde d~r. 
katle durduğu bir mevzu, :titiln mcrkez.ı kurulması isi bır 
mecraya okulmuş olacaktır,, d miştır. 

Dun, bu me,-zuda bıze m:ılfımat \'('rmesi için Tıililncüler Bir 
lil!i Reisi Cem Umur'la da bir gorıi~me yaptık. Ceıat Umur, 
bu mc\"Zuda şu izahatı \'crdı: . 

•- rn..,o senesinde italyada hır Auupa Tutiın Kongre_ ı 
toplamnı~tı. Muteakıben 1'151 vılında, Amsterdamda Dı.inya Tu· 
tun Kon~resi toplandı ve bir rlunva tutun merkezi .ku_rıılnıası 
mevzuunda mıiuıkereler yapıldı. Bır nizamname proJı:Jı hazır
landı. Am.stcrdam kongre ınde, bu Iıkrin tatbikatı ic;in Uızım t??· 
len tc ebb!ıslcri yapmak: kongr~ye istirak .edrn 5 t devlete mu
racaatla bir merkez teşkili hu usunda fı~irlerini almak: ve ):e
ni bir kon"re toplayarak bu meuuu goriışmek üzere. 16 mıl
lct mumessilınden mutesekkll bır dün) a tütün merkezı kurma 
komitesi te kil olundu. 

Bu komite 21-26 ekim a raıanda rhrimizde toplanacak· 
tır. Komite başkanı lir. Hud on bug ın şehrimize gelmiştir. 
Hazırlıkları bitırmış bulunuyoruz. l\Irmleketımizi temsılen, top 
lantılarda, Tekrl Genel l\tudürU Kenan Yalter bulunacaktır. Di 
ğer ~abancı delegeler, önUmilzdeki gilnlerde şehrimizde olacak. 
tardır.> 

Yec:ilk1iy J\lcteoı oloji İs ta& 
;>onunun talııninlerine gore: 

nugun, chrimi:ı: \C ch·a
rında ha\ a !i hah leyin &isli 
sonraları umumiyetle bulut· 
Ju geçecek, ruz,gdrlar gunun 
erken sa'ltkrindc <ll'ğişik 
)onlerdeıı hafif, sonralan ku 
zey - do urlan orta t.;u, ... ·ctte 
csecrktir. Sıcaklık derecesi 
biraz azalacaktır. 

Uı.in şehrimizde hau az bu 
lutlu gec;ıııl ; riıır,drlar drği· 
şik ) bnlenlen hafif olarak 
r ıniı, ha\11 sıcaklığı gv~c
rle :ız:ımi ~3. a ı;ııı i 13,4 ı:an· 
tigrat olarak kal dedılmiştlr. 

KUCUK HABERLER 
t 

Yugoslav Belediye 
Başkanlarının 

Tetkikleri 
Şehrimizrle misafir bulunan 

Yugoslav Federal Halk Cumhu· 
riyeti Belgrat, Uskup \•e Zağrep 
beledı~ e başkanları dun sut 
11.30 da 'ıHi.~ ete gelerek \'ali ve 
beledıye reisi dnktor Fahrettın 
Kerım Goka~ ı ziyaret etmişler· 
dir. Gokay he~ etin \ıu zi) aretl 
dolayısıle kendilerine şunları 
sciylemiştir: 

• YugoslaV) ada geı;irdiğimız 
dokuz gıiniln tatlı hAtıraları biz 
de o kadar derin intıbalar hı· 
rakmıştır ki, bunu hiç bir zaman 
unutamıyacağız. Yugoslavya se
:iahatimizin güzel intibalarını 
Avrupada da anlattım. B .. gUn 
bu davetimizi kabul ederek ba 

TERBİ\'E\'İ REHBERLİK na \'e arkadaşlarıma iadeı ziya· 
f>ElltiNERi SONA rette bulunmuş olmanız müna-
ERDİ sebetıle ~ehlr adına sizlere bir 

Galatasaray J,i c·lnde devam kere daha hoş geldiniz diyorum. 
etmekte olan (Terbı~e\I Rehber Gönlüm isterdi ki Yugoslavya· 
!ık Semineri) bu Un saat 16 da da ziyaret ettiğimiz diğer bele· 
merasimle sona erecektir. diye başkanları da memleketimi 
Semınerde alınan kararlar şeh ze gelsinler.• 

rimiıdeki bUtun okullara gönde- l\luteakiben mi afir belediye 
rılerek, oı<.retmenler kurulları ,.. hl aşk~nl.arlıi ~ehbirllerdl~in bhekdiye· 
sıta lylc tatbık me,kiinc ko- erı~ı \3 \e. e e ıye a~ anı
nacak; ayrıca bir sureti de l\hl· na 'ermişlerdır. B~ arada, Zağ· 

Sucuk ve 
Pashrmalar 
Kontrol edilecek 

1 Eıı r Bakanlığına gonderi- rep be!edıye reısi 'aliye \ ugos· 

l D B k ı ı- 1 ım lav mılU kurtuluş hareketını 
l. an ası kccktır. • • temo;il eden küçilk bir heykel ve 

ALl\IAN BASKONS?J.OS~ rerek •bu heykelin iki memle· 
Cı' leplerı' ne 'ıc ŞEHRlı\llZHEN A \ Rlı.tl OR ketin miıstakbel tecavıizlere kar 

Kıs meHimlnin başlaması do 
la:>ısıle pıyasa.)a külliyetli mik· 
tarda r;uçuk \e pastırma getıril· 
mektedir. Ancak belediyenin 
yaptığı kontrollarda alınan nıi· 
munelcrın r.kserısi matluba mu 
ufık çıkmamıştır. 
Ayrıca bılhassa sucukların ya 

pıldıkları imalathanelerin pis 
oldulkan da tesbıt edilmiştir. 

Bcicdıye bu imalathaneleri sı· 
kı bir kontrol altına almakla be· 
raber A nadolunun muhtelif böl 
gelerinden gönderilen pastırma· 
!arı da tetkike tabi tutmuştur. 

lJı,şarıdan getirilen pastırma· 

lar çimlendirilmeden ewel be· 
lediye doktorları tarafından mua 
rene r.dılecoktir. 

Belediyenin et ve balık 

tanzim satııları 

-/ 'f Yaş hadrli dolayı ile emekliye şı hürriyetlerini mildafaa için 
çıkarılan Frderııl Almıınya Cum kanlarını son damlasına kadar Bulunuyor huriyeti ba konsolo u Dr. Kurt dokeceklerinln bir sembolU ol· 
von Kamphövrner ay sonuna duğunu. söylemi§tir. 

Dcnizcilık Bankası, verdiği bir dol!ru $l'hrım izd n ayrılacaktır. Misafir heyet , UAyetten son· 
haberde, bütun dunya deniz nak· Bu vaz.lfc e hcnuz yeni bir t:ı· ra Yugoslav başkonsolo·ıu:unu 
llyatında umuml bir buhran ol- yin )ap lmadı ı ıçin ba konso· oğleden sonra da Ayasofya, To~ 
duğunu, bu yüzden birçok ar- lo lu~a Dr. l'trıch Scheske ve· kapı miızclPl"lnl, Yerebatan sa· 
matorUn mü•kul durumda bulun Ulct edecektır. rayını ve ~tileymanı) e camiıni 
du~unu bildırmektedir. B l k I k malzemesinin gezmişlerdır. 

Yine bu habere. gore, buhran a 1 Si 1 Misafir belediye başkanları 
.sebebiyle Yunanistanda da kil- ithal ıekli bugün Şehir l\feclisl mUzakPre-
çUklü büyliklu 140 şilep; iGSiZ !erinde bulunacaklardır. 
kalmış bulunmaktadır. Balıkı;ılı a ait her turlu mal-

Banka, bu duruma rağmen, zemrnin ithali me\'zuunda Anka
kendısine aıt hiç bir şilebin iş- rada temaslar ) apan Tıcarct 0-
siz kalmadığını da ilhe etmek· dası me•lek heyetı baskanı, müs 
tedir. bet neticeler elde ederek sehri· 

iki otobüs sarpışh mlze dönmlı hir. 
Illı gibi malzemeleri ithal ede 

Dun ak5aın saat 19 30 sırala· 
rında. Bahçclievlerde Çorlu 113 
plAkalı otoblis ile Istanbul 2433 
pltıkalı otobüs çarpışmıştır. 

Çarpı5mada iki kişi yaralan
m:ştır. 

cek ol:ınlar, T icaret Odası mes
lek komitesine müracaat rderck 
bir ihtiyaç 'esi kası alacaklar ve 
bu vesıka ıle Bakanlıktan li ans 
talebinde bulunab leceklcrdir. 

--o-

l 933 Ergani tahvilleri 

Ankara, 16 (D.H.A.) - 1933 
senesinde ikramiyeli olarak A. 
B. C. tertipleri ile piyasaya ar· 
zedılen 20 liralık Ergani tah\"11-
lerinden 546.000 tanesi şimdiye 
kadar ikramiye \'e amorti ile it· 
fa edilmis bulunuyordu. 

Hangisini 
Kazımah l 
Fransanın eski ve tanınınıt 

gaıeterilerindfn biri .. 
lan A. de Segonıac, Franre • 
Solr ıazetesine Londrad .. 
telefonla §Oyle bildiriyor: 

•Londrada, hattA Londr .. 
nın sbasi mahfıUerinde 
Türk Ba,\akanının adını aJ 
kımse bılmektedir. Yalnll 
bıldıklerı, onun Dışışleri B• 
kanı beraberinde olduğu hal
de bugun gelmekte olduJI"' 
dur. Bu, Türkhe Cumhurl• 
) etının kuruluşundanbetl 
bır Osmanlı Vekıller heyeti 
ba5kanının BUyilk Britanya
l ı ılk ziyaretidir. İsmi Adud 
l\lindenez:'dır.• 

J\le•hur hlklyedlr: 
\'aktile İstanbul aokakl,. 

rında, belinde kama ta51y,. 
bir hoca yakalayıp Yrnlçerl 
Ağasının onıine c;ıkarmıetır· 
Hoca yakaya kurtarmak JçlJI: 

- Brn bu kama~ı. yaııtır
dıkl ) an haları kazımak içi• 
ta$ıyorum ..• Drmls. 

- l"ıntıı kazımak için kf' 
camın kama mı JIZJmdır, bl 
adam?! ... 

- Hiddet buyurmıyı11dt 
öyle yınlıelır 'ardır ki o9" 
lan kazımak için bu kaJlll 
bile az grlir. 

Hiktyedekl gibi, bu Fr,.. 
ıız gazetecisinin hangi yı .. 
lııını ,.e hangi kamayla k .. 
zıyılım. 

Haydi diyelim ki, Adn•• 
Menderes ismi telefonda iv 
duan Mindenez diye anlaııl
mııtır veya Türk flimlerbl• 
alışık olmıyan operatorıer 
tarafından ,anlıı dizllmletlt• 
Fakıt •Tlirkiye CumhuriY,. 
tinin kunılu111ndanberl bit 
Osmanlı VekUler Hey,tl Bil 
kanının Büyuk Brltanyı1' 
ilk ziyaretle ciimlesf ne tel., 
fonla alınırken yanlıı %ıptf' 
dlllr, ne de opuatörler tar•· 
fından yanlıı dizilir. Bu dol• 
nıdın doğruya, yıllırdanbf" 
ri mt.slekte bulunan gaıe
tf~clnin bilgisizliğiılir. Bu bil• 
glsiztik, rğer o ıOsmanh İJd• 
rıarııtorlugu kunılahı\anberi 
bir Osmanh Baı,·rkillnln l~ 
zi ·arrtb demiş olsaydı, Jıll· 
gislzliğini bir dereceye it .. 
dar mazur gorebilirdik, d' 
'altının Osmanlı İmparator• 
luğıınun tarihe kan•tıtınd,. varlığıle çiftçilerimize verimı::ı ulin arttırılmasile temin ede ı 

arttırılması ) ollarını öğrete· eeğiz. Çiftçilerimiz, bil tün pa· 
cektir. muk yetisen ahalarımızda su· 

2 - Pahalı salmaktır. 1stlh· lamak ıurelile istıhuller nl 
sal ha::1atımızda yalnıı kendi arttırmak yolunu tutmuşlardır. 
kendimize yetse Idık, belki bu Sulama işlerinde kendilerine 
kabil olurdu. Fakat dış piyasa· blbUk yardımlar yapmamız ve 
}ara mal satınca bu lı:ontrolll doğru yolu göstermemiz Jazım· 
elimizde olmı~an bir faktör dır. Pamuk ıiraatinde kimyevi 
haline girmiştir. Onun için gtıbreler kullanacağız. Haşere 
belki baakalarından daha U· \'e hastalıklarla iyi mbcadelc 
cuz satmanın yollarını bulaca· etleceğız \'c yüksek kaliteli to· 
ğız. Bu da teknik c;alısma saye· hum ekeceğiz. 

~EtMl$TE 
BUGÜN 

llfıdı e hakkında tahkikata bas 
lanmı5tır. 

Üniversite rektörü ve 

G. Sekreteri Kanada' 

Kış a) larında belediyenin ya· 
pacagı et 'e balık tanzim satış
ları için belediyece hükı'.lmetle 

temaslara başlanmı tır. Bu ar'.l· 
da et 'e balık umum müdilrlü~!.i 
İstanbulda tetkıkler ) apmak il· 
zere üç kişilık bır heyet gönde· dan dönüyorlar 

Kınkkale' deki 
Kazada 7 kişi öldü, 
15 kisi yaralandı 

Bu tah\'illerden piyasada kal
mış bulunan 53.100 tanesinin de 
16 nisan 1953 de tediye edilme
si kararlaştınlmıştır. Tediye şek 
lı şu &ekilde olacaktır: 

l\lcvcut tabvıllerden 900 tane
si ikramiyeli, 52 200 tanesi de 
amortili olarak ödenecektir. İk. 
rambclcr l tane 30 bin ljra. 1 
tane 15 bin lira. 3 tane 3 bin 
!ıra, 6 adet 909 Ura, 289 tane de 
120 lira olacaktır. Geriye kalan 
tahviller 20 ljer lira amorti ile 
tasfiye edilecektir. 

hlli haberi yok der geçer• lr 
dik. Halbuki o. yazdığı <'üıtt· 
leden anla5ıldığına gör• 
Turklye Cumhuriyetinin Jt11• 
rulduğunu ,.e ne uman kU
rulduğunu bllmektP, fıtıt 

sinde milmkUn olacaktır. Her ekim mevsimi gelince 
3 - İatihsal masrafını azalt yüksek kaliteli tohum tedariki 

ınaktır. hususunda çiftçilerimizin çek· 

Bububıt dnltlnde 
Ana faktbrler 

Çiftı;lllkde klr ıetirlr bir sis
tem. u masrafla ı;ok Is· 

tıhul etmek yoludur. Hububat 
ııraatinde istihsal masrafı un· 
aurlarına bir gôz atarsak görü· 
ruz ki tarlanın hazırlanması ol 
dukı;a mUhim bir masraf kapı
sıdır. 

Memleketimiz deneme istas· 
yonlarında tarla hazırlam~ işle~ 
rıne dair Orta Anadolu zıraatı 
için bir parı;a çalışılmıstır. 
Fakat son senelerde Amerika· 
da yapılan ırastırmalar başka 
istikametler tutmuştur. Tarla· 
ları pullukla sürmenin aleY· 
hine bir takım cereyanlar be· 
lirmiştir. 

Bu sebeple kendi şartlarımı· 
ıa gore 'e bu istıkamette ban 
yeni arastırmalann l'apılması· 
nı lUzumlu buluyoruz. Traktor 
alın her ı;iftçimiz tarlasını de
rin sürmeğe yelteniyor. Bunun 
malıyete ne tesiri olur. Bu de· 
rin ıtirmenln tarlanın istik!la· 
line ne gıbi fa) daları olacak 
veya zararları dokunacaktır. 
Bu hususlarda çütçilerimiz.e 
cesaretle şöyle yap veya yap· 
mı diyecek durumda değllız. 

Anlaşılıyor ki hububat yetı~ 
tlrllen her bolgemizde böyle 
bir takım denemelere ve ara' 
tırmalara girişmemiz lAzımd:r. 
Hedefımiz de, istıhsal masrafı. 
ııın yüklllce bir kısmını tes'<ıl 
eden tarla hazırlama işini u 
cuzlatmak olacaktır. Bu arada 
ıunu da söyliyelim ki Amerl 
kada makineli ziraat sayesinde 
eı emeğinin azaltılması, ve ya. 
pılan işlerde lüzumsuz ameli· 
yelerden bllerek kaçınılması 
suretlle bizim hesaplarla dô· 

tiği sıkıntı ve gösterdıkleri te· 
IA:;ı bu sene de geçirmememiz 
için tam bugıinlerde çırçırlama 
işlerini tohumluk gayesine gö· 
re iyi organize etmekle tem: 
ve temin edebiliriz. Bu \azıfo 
SUmerbank ''e kooperatifler· 
den ziyade Tarım Bakanlığının 
işi benlmseme~i ile en salim ve 
doğru bir şekilde hallolunur. 
Pamuk ziraatinde kalite mali 
yete çok milecsirdir. Pamuk e· 
kimini iyi pamuk yetiştiren 
bolgelere ha retmemiz ıazım· 
dır. Bu bolgeler için böyle ol· 
duğu gibi herhangi bir çiftçi 
de arazisinde en iyi pamuk ye 
tlştlrecek yeri seçmelidir. Pa· 
muk para edlyormu$ diye o 
ıur olmaz yere pamuk ekm.?k· 
le ve dönümleri arttırmakla ne 
fert ve ne de millet olarak btr 
fayda buluruz. 

Prunuk zlraatlnıle 
\'eni usuller 

Pamuk zlraatinde istihsal mas 
rafına müessir faktörier 

mUtaib olununca el emeğinin 
bU)lik bir )er tuttuğunu görü 
yoruz. Fılhakika aile ziraati ya 
pılan yerlerde bu mühim bir 
mesele değıldlr. Fakat pamuk· 
culuğumuzun l urt içinde tut 
tuğu yol geniş ziraate dogru· 
dur. Onun için el emeğini a· 
zaltacak pratiklerin gözônfin· 
de bulundurulması ve memle 
ket &artlarına gôre denenmesi 
icap eder. 

Son senelerde Amerikadıı 
pamuk çapası ameliyesinde a· 
iev saçan cihazlar kullanılm:ı 
ğa başlanmıştır. 

Çekltlerln lntas devresi, ya. 
tıslı olan bolgelerde mum ot 
]ar meselesi hazan bir bas be 
Ihı ke~ilmektedlr. Dinitro ve 

Yerli Mah Şeker Sandığı Ahnacak 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. den : 

Yerli malı koknar veya kontrpltık 600.000 adet ıeker 
ııandıfı alınacaktır. 

İhale, Ankarada şirket m"rkezinde 24 kasım 1952 saat 
ıs de yapılacaktır. 

istekliler, bu işe ait &artnımeyi Ankara'da &irket mer· 
kezinden, lstanbul'da Şeker (Eski Baker) Hanındaki İstan· 
bul Bürosundan TL. 5.- mukabilinde alabilirler. 

(16590) 

K oso va sav aşı recektlr. Kanada hUk!ımetinln davetli· 
soı yıl en el bugün, 17 Ka- lstanbulda Avusturya si olarak bir aydanberi Kanada- Ankara, 16 _ Bu akeam Kı. 

sım 1418 rle ikinci KoSO\'a Baıkonsolosluğu asıldı nın muhtelif ilniversitelerinde rıkkalo yolunda feci bir otobüs 
me .. dan mııharebest hacla- tetkiklr.rıle bulunmakta olan k 1 h 

" " Ayusturya Federal Cumhurı R kt' K. i · ı G ·rk i azası o mu~,ı enuz numarası 
ml~tı. JA •·• d<'ki \'ama ma». c or azım sınaı u ·an - • . 

" ... ,. r. yetinin 1stnnbulda yeni ihdas 1 .. 1 . 1 kr t 1 11 teshit eullemıyen bır otobiis u. 
lilbiyctinln acı ını çıkarmak c, un VPrsıte gene se e er a çıırumdan ~ uvarlıınmış, yedi kişi 
le bu hezimetin lekesini sil- ettiği başkonsolos~uk Niş.mtaşı sım Helik Ertuğ pazartesi glinil olml·ıc, ıs kı· ş·ı ağır surette yara. 

Valikonağı caddesı 35 numaralı h · · d.. ki d. v 
mek lstr~en l\lacarlstan Krnl- u şe rımıze onece · er ır. ı~nmıctır. llaclıse tahkı·k edıl-" ııpartımanın ikinci katında d n- u v 
lığı Naibi Jan Jlunyad, )edl den itibaren faaliyete geçmiştir. Mahmudiye köyünde mrktcdir. 
kraldan ordu toıılı~nrak Avusturla başkonsolosluğu va b 1 d' -•••••••lllıııı. 

Bursa Valisi terfi etti 

Bursa, 16 (Hususi) - 10 ay 
e\'vel llimi7.e tayin edilmiş olan 
Vali Cahil Ortaç, bir Ust dere
ceye terfi etmiş ve asil maası 100 
!ıraya yilkselmi§tir. 

me\cudu ,.liz bini ncaıı muaz- k ir cinayet iş en ı 
" w zifeslne tayin olunan An ·ara f • 

zam bir ordu ile ı·~tcden fa ret müsteşarı Dr. Karı Maix Bakırköylin, Mahmudiye nahi T E ş E K K o R r- TAK v t M -1 
) ürii) ilşe gcçnıl~tl. Tarafı- de şehrimıze gelerek leni vıızi· ycsine bağlı; Çıftelcr köyünde Kardeşim, 1 
mızdan yapılınıs olan sulh fesine başlamıştır. bir cına) et olmustur. REMZİ A \'Ul'\DUK'un 17 EKbı 1952 
tekliflerini de kabul etınhor- Mesut Cemil 'ıübilesi Hılml Gtingor isminde bir Cl'MA 
du. Crlgrad - Kosova istika- genç, ile kadın yilzlinden Meh· cenaze törenınde bizzat bu· Ay 10-GÜN 31-HIZIR 165 
metinde llerli)crek Turk or- bir sanat hadisesi met Emin kavga etmiştir. B.r lunnıak, telgraf, mektup ' RUMİ 1368 - EKİM 4 
dusu halA Arnavutlukta meş- aralık tabancasını çeken Hilmi, ~azmak \'e çelenk gunder- HİCRİ 13il - Muharrem 21 

bu trnrulu&la Osmanlı fmp•· 
ratorlutuıfun ortadan kail· 
mıı olması JAzım gPlereJbll 
akıl erlemf'mektedlr. 

Türk ıtızeterilrrl arasdl• 
da mesPU: Fransa Cumhd• 
rfyrtinln bafında hulun•• 
•Kral \'incent Aurloh dlY" 
rek tek klıt çıkmaz. 

Sadun G. SA \'CI 

ON KELblEYLE 
Stalin, komfinlstlerln Rıd 

ajını olduklarıqı itiraf edl• 
}onnuş ... 

Bllfnmlyen ljey cJetil ki!.-
TATLISER1 

gul i e arkasındon 'urup olacak arkadaşını öldıirmüştUr. nıck ımreti)le tcessUrlerl- Vuıt1 Eun1 
malwc<tecektl. Kııçıik fakat 14 kasım cuma gecesi Atlas Katıl vakalanmıe, tahkikata nıize yakın aUıkalannı gös· SABAH 06.12 12.44 Ceryana kapılan bir 
ınuntaiaın \·e imanlı bir ordu sinemasında yapılacak olan ÜS· başlanmıştır. teren zevat ve mUcssesafa ÖGLE 11.59 06.31 • • "ld'• 
ile hareket eılrn Sultan İkin- tad l\lesut Cemıl jilbılesinin Bir katil mahkum oldu ayrı a:m te ekktire büyük İKiNDİ 15.03 09.34 ıtçı o U 
ri l\lurat, haçlılarla Koso\a memleket çapında bir sanat .M· acımız mani olmaktarlır. AKŞAM 17.27 12.00 

1 sahrasında karşıla tı. Ür; gun discsi olması için ç:ılışmalara de Bundan bir müddet önce, kar- Duydufumuz minnet ve YATSI 18.57 oı.31 Bakırköyünde Asmalıya ı 
üç gece devam etlrn bir ıı:ı- vaın edilmektedir. Bu arada ma. de§inl iildıiren Hnsan Akbayrak şUkran h islerlnıizin kendile İMSAK 04.35 11.07 kağında Arif Uluya ait lnsilt 
u 6tnn sonra Turkler ımııar- rııf piyanist ve bestekar Cemal ismindeki gencin 1 inci Ağır Ce. r ine ibta •ına sayın gazete· G4uıoııu ıı&nd1nl•" .,.,. ta çalışan Naki Ba~tıbaşaun. 
f ld 1 J il 1 Rccit Rey de programda yer a za Mahkemesinde devam eden nizln delaletini rica c•·le- ., .... 
de:s~nuu;.~~k:;ak ~;;~~'. • or- lac~k ''e Mes'ut Cemilin viyo- duruşması dtin bitmiştir. rim. J "'""" •uıZat"· ._,.....,,. 144' eaatın blti&ilindeki apartma 

TÜI.BENTçi lonsel konserine pıyano ile re Sanık 12 sene hapse mahküm Üze;> ir A YUNDUK .._•."_ .... _ ....... _____ ..., _ _.... ı kablo ile elektrik alırken 

·~;;=:;;;~:;~~~~~~;fga~k;a~t ;e~d~e~ce~kgt~ir~. ;;;;;;:;:;;;,.;;;:;~-~m;u~ş~tu;r;. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:~~~~~~~~~~~~~=;;, )'ana kapılıp ölmüstUr. ~ ___ ;;,;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;~;;;;.;;;;;;;;;;;;;;11,1 
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Richard'ın bir polo maçında 
OldUğünU Ray, otobüste. )anın· 

YAZAN$ 'FANN9' NUllST 

97 

ÇGVİ!ifN~ 'REZZAN A.E. >'ALMAN 

da oturan bir adamın gazetesin
de okudu. Bu satırları gorur 
görmez, her nedense. çok acalp 
bir htıdi e~i hatırladı. Vaktl)le 
oturduğu mahallede komşusu o 
lan bir l\lme Ditenhofcr vardı 
Corinne'ı birdenbire ona ben
zetti. Bu kadınca ız kıpkırmızı 
ellerini 'e tombul kollarını is 
önlüğüne sarar, avlunun tahta 
parmaklığına &l~man \'e s:ırl.ık 
~oğsUnil dayar, hiç nefes alma 
dan herkese başına gelmiş olan 
fclAketlerl anlatırdı. Eğer !Arın 
arkasını getirmesine imktın o 
!ursa insan bu kadının bir a~ 
içinde hem kocasını, hem üç co 
cuğunu, hem de yeğenini kay 
betmiş olduğunu anla)·abillrdi 
Bu gibi hadiseler dtın) a yüzUn 
de cok \aki olu}ordu. Çok defa 
bir erkeğın kısa zaman Jc;ind 
h11m karısını, hem de çocukla
rını kaybettiği görtilmtiştü. Bir 
aileden birkaç kisinin birden 
\ eya pek az fasılalarla oldilğu 

olur. Zaten bllım insanlara mU
teaddit silleler indirmekten hoş 
lanır. FeJAketler bir geminin 
etrafında dolaean Yunus balık
ları gıbi hep süru halinde gelir, 
çatar. 

Corlnne de şimdi oğlunu kay 
betmiştl. Ray ile ikisi Uç ay i
çinde se\ dıklcri iki kisinin Ö· 

lümüne aahıt olmuslardı. 
Ray, ancak ter içinde e\'e dön 
duğü zaman bu fadanın mahi 
velini idrAk edebildi. Bu defa 
olen, gene \'e r,Uzel bir delikanlı 
idi. 
Çantasındaki eşyayı masanın 

tlzerine boşalttı. Anahtarları ve 
pudra kutusundan başka orada 
ıki tane yirmi dolarlık ile alt
mı& sekiz sent bozukluk ''ardı . 
Rkhard'ın posta kutusuna bir 
zarf içinde bıraktığı ilk \'e son 
aylıktan kalan buydu. 

XL\'111 

Artık 'taziyeti hakkında 

Ray'ın hiçbir tcreddlidU ola
mazdı. Taşınmağa mecburdu. 
On beş gUn içinde duvardaki 
çcrı;e' eler kalktı, perdeler in
dirildi. 1-:\ i su le:> en bu tün u
fak tefek fiC) ler, fıllcr. Eifel 
kule i, sıgara tablaları. çin ı
raklar, \elhasıl her şey bir tah 
ta sandı~a ~erlestl 'e Freda'nın 
adre•ine gönderilmek Uzere 
hazırlandı. 

Du rsyaların nakli masrafı bel 
ki de kendi kıymetlerinden da. 
ha fazla tutacaktı. Fakat hepsi 
nin bir hatıra kıymeti vardı kı 
o, para ile ölçiiiemezcli Hem u 
ırakta hile olsa hazı e{yayıı s:ı 
hip olmak his i in anın kalbinr 
kun et 'ercbilircll Böyle bir 
anda da insanın herhangi bir 
§eyden J..-un et alma~a ihtiyacı 
vardı. Ray, c kicılerin eve ge. 
lip de eşyaları satın alacakları 
gün çok acı dtı)du. 
De~e hörgucune benzeyen 

arka ı lr kah' eren"! kadife se 

dire on dört dolar verdiler. Hal 
buki Walter onu en aşağı iki 
yilz dolara satın almış olacaktı. 

- Bu kadar güzel bir eşyaya 
bu fiyatı vermeğe utanmıyor 
musunuz? diye isyan edince es
kiciler. ona şu cevabı verdıler: 

- Modası geçmiş, yayları kı
rık, kumaşı ~ ırtılmış. İşinize 
gelmiyorsa ,·ermeyinlı. 

Ray, bunun ilıerine, \'erdikle
ri fıyatı kabul etmrğe mecbur 
kaldı. A~ılıp kapanan yatağa 
da Uç dolar \'erdiler. Üzerinde 
yemek )edikleri kU\ilk masa da 
dort dolara satılrlı . Biltlin e5y11 
da buna güre elden çıktı . 

Sonbahar kokan bir sabah 
Ray, şapkası başında, tilyden 
boası boynunda, Freda'nın ad
resi yazılı olan tahta sandığın 
Uzerinde oturuyordu. Biraz son
ra bu &andığı da postahaneye 
götlirmek üzere altından aldık
ları uman apartıman bombos 
kaldı. 

Kapının önünde duran kil~ 
sandıktan ve Bebe'den baık' 
bir eey kalmadı. 

Ray, bir gece evvel ıönnOI 
olduğu korkulu rüyadan bili 
uyanmamıı; gibiydi. Walter'dell 
kalan eşyalar, eunlardı: Bir çe1' 
me içinde unutulmuı;ı bir çift 
kol düğmesiyle markalı bir de· 
ri cüıdan ve bir çift rugan pı· 
buç ... Pabuçlar kalıba geçiril· 
miş olarak duruyordu. Buntat1 
kendi elbiseleriyle beraber un· 
dığa yerleetirmişti. Kalan ufal 
tefek kıymetsjz eş)•aları da ba1'· 
kalın çırağına hediye etti. 

Ray'a en-garip gelen şey, sa· 
atlerin tiktakını i&itmemekti· 
Etrafında liyle garip bir sessi~ 
Iık urdı ki, sanki odanın kal 
artık çarpmı)or gibiydi. 

Bir hamal geldi \'e sandıJI 
yüklendi. O zaman Ray, ancal 
koşe başına kadar gidip de diS· 
necekmiş gibi, hlc arkasın• 
bakmadan oradan ayrıldı. 

Behe ile beraber bir taksiY' 
bindi. Times gazetesinin kuçUl 
ilAnları sayesinde bulduğu "' 
eşyasıyle beraber kiraladığı o· 
daya gitti. Bu oda bir fırınıll 
üstünde ve Colomb caddesinde 
idi. Sokağa bakan iki pencere· 
si \"ardı. Duvardaki aynaya d• 
ışık vuruyordu. Vardığındall 
yarım saat sonra ev sahibesi o
na iki keten havlu ile )irmi ııel 
cent ka11ılığı olarak odanın •· 
nahtannı teslim etti. 

CD!\'lmı yar> 

a 
b 
d 
1 



Kati karar 
Z ı eldi 

Yazan: E. T * f,ondrada bulunan Türkl-B lrlc<mls Iilletler Asamblesi ) e Başbakanı Adnan Men-
bugunlrrdc Kore mcselrsl- dcres 'c Dış! lerl Bakanı 

nı gortirnleğe baslı arık. nunun. Fuat Koprulü ile foglliı 
b bu mrsele asamhlrde uçuncfi de\let adamlan arasında 
defa olarak b hl me\'7.uu edile- iki &I) asi gbnışmeler de-
ttktlr. llk defa rnso nin son. \om etmektedir. 
larına do ru görilşulmü tıi A- * Jran, İngiltere ile olan ı. 
latnble tonlandığı 1ıı:nan lmııli )asi muna ebetlerinl kcs-
k ordllerln tanmızlan defedil· meği kar:ırlaştınnıştır. 
iniş, \Dnılnn kar ı taarruzla bun. * r.Jrlrşlk Amerika Dı lşlc-
lar şlmalr dof:ru Urıılmu !erdi. rl Hakanı Acheson, Kore-
llarhin 'akınıtn bitme l beklenl. de teca\Uzti durdurmak 
Yordu. llatt Grnrral Mac .Art. için nıuradele) c de\ om 
hur, nskrrlerlnc •Noeli )Urdu· 1 cdilccrğini söylemiştir. 
DUzda &rçiı·crek~lnb a demişti. * Kore'de sa\'aşlar de\am 
Bu scbrnlc Asamble umn mii· etmektedir. 

lakrreJere lıizum giirnıemlştl. ----·-------....: 
Fakat e\ deki hesap çar 13 a 

T:ııı• 

l' aı•ff la11d1 

•Hnadı. Komıinist ~inlilerin Sabite 
lıul uk kutıeler hnlinde • imali 
korrlılcrc :>ardıma ko malan 
Bırle~mlş l'ılillcller kın' etlerini 
ıerl çekilme •e mecbur etti. O 
ranıandanbcri harp de\ nm edip 
duru)or. 1-'akat iki tarar da kat'i 

A hra A cıllft 

lıır netirc dde cdemcdiğlııclen ~nkara. 16 - .Şeh~imize bağ-
1951 sene lnln temmuz ayında lı Kızılcaham m ılçesmde Sabite 
•ır mütareke > apmak için go'. Tur GUlermanın tabanca ile ya. 
rti nıelcrc- haşlandı. ' ralanması netıce i mue~~if bir 

:'llıitareke ,, u m 1 • 1 k kaza 'ukua ı:elmıştir. llfıdısenln 
• oor S e rrııı n ı a ecre~ an l'kli "Ö ledir-

«Kore'de, teca,rözü 
dord.oracagız» 

Birle~ik Amerika Dııiıleri Bakanı Acheson, 
hakkaniyete dayanan esaslar üzerinde mü

tareke aktedildiği anda muharebeye 
son vereceğiz, dedi 

Ancıdo!u Monn 

Birleşmiş Milletler, 16 - BugUn öğleden sonra Birleşmiş 
Mllletler Genel Kurulu huzurunda söı alan Birleşik Amerika 
Dıslşlerl Bakanı Dean Acheson dc>miştlr ki: 

•- Korede tecavüzü duıdurmak, barış ve gü,•enlıği yeniden 
tesis etmek için gerektiği kadar uzun mUddet mticadeleye de 
vam edeceğiz. 

Hakkaniyete dayanan esaslar üzerinde mütareke ak!edıldiğl 
anda muharebrye son vereceğiz. Gayemiz barışı konım:ıktır. 
Alçaklar \'e küstahların bu ~aycmizl akim bırakmalarına mil· 
saadc etmiycccğiz. l\Iütecavitlcr şıınu bilmclirlirlcr ki, muhare
benin de\•amı onlara kazançtan çok zarara mal olacaktır.ıı 

Acheson hundan sonra, Birleşik Amerikanın atom, mikrop 
\'Cya diğer herhangi sllAhlarla hiç bir tccuiize girişmiycceği 
hususunda gen~l kurula resmen teminat vermiş ve Amerika
nın her vazh·rtte beynelmilel anlaşmazlıkları barışçı yollarla 
halletmeye çalışacağını vAdetmlştir. 

Çin Hindinde 
Komünistler 
Tar ruza geçti 

Tun us' ta bir 
Ecza deposunda 
• 

infilak oldu 

Müşfe ... ek düşmarı 
Bir yobaı, hem de 1050 de 

kazara milletn•klll ıeçilmlş 
olan bir yob:ıı Atatilrk'c r.ov 
müs. 
Şimdi muhalif, muvafık bü 

tün gazeteler a)nt mevzu ü
zerinde konuşu) or ... 

Dünkü Zaff!r <D.P.) bu •· 
damın partiden ka,·utmısını 
istiyor. 

Ulus (C.H.P.) de aynı fi
kirde ... 

Yalnız, c\et yalnıı bir me 
sele \Rr. 

nu fikir mutabakatlnl te. 
min için, muhal.kak; bir A
nn,·asa komisyonu sfüriisii 
mlJletvekllinln, Atallirk'e 
sÖ\ mcslnl beklemek mi lA· 
zım? •. 

ECVET GÜRESİS 

Bir askeri uçağım11 
Mecburi iniş yapfl 

.ı. ncıdolu .ı. fonn 

Ankara, 16 - l\Iilll Savunma 
Bakanlığı temsil bürosundan bil. 
dirilmiştir: 

ır ıanııında neticrlencrl'ği tah. S~bitc \ GJı · k J noe!attd Prıu 
'1in edilh orılu. llıı ı;cbcıılc ge. n f t ur . erman, ·ocası 
fen srnekl ıh:ımlıle toplııntı ın. a e Gülrrman ıle saat 11.30 Si • ll:ınoi, 16 (AP) - Vietminh 
da Kore m .. 1 1 .. '· rnlarındn Kmle:ıhamamda otelin komünist kuvvetlerinin Fransız 
L 

1
' ' r nncıı ııe" aı kıraathıı · d t k i uahsedllıli. llnlbukl, hlilıin limit nesın e 0 urur e~, eş • ı bölgesine k::ırşı yapm::ıya haşla-

\'e tahminler hllArına olarak nln tab:ıncası yere dUşmUs ve dıklnrı baskıyı haCifletmek için 

.ı. ıı4dolv A Jcınrı 

Tlfnus, 16 - Dlin gece bura
rla bir ecza deposunda patlayan 
bomba sonunda bir kişi ağır su 
rette yaralanmış \'c fnfildk ne· 
ticesi başlayan yangın etrafa si
rayet etmeden söndUrUlmilştUr. 

16 Ekım 1952 gUnU hava Us. 
teğmı:nl H .Aslan idaresindeki 
bir askeri uçağımıı eğitim uçu· 
şu esnasında motor arızasından 
dolayı Bursa en arında bir YC· ı 
re mecburi iniş yapmıştır. İnsan 
ca zayiat yoktur. 

Balıkesirde bir caddeye 1 
Nuri Pamir'in adı 

verilecek 

lrıutarc-kc gorupnrlerl on be' ates almıştır. . Fransızlar diln bu bölgeye kuv-
•~danberi ,erin ı ı Çıkan kurşun Snbıte Tur'un \etli takv ye kuv\'etleri gönder
dlye kadar· hl 'eı· :ı,>ı ol r,, dml· kalçasına, i abl't ederek iki ba. mMerdlr. 

r ne ıce e 1 e (' • a"' d r . b ı . leıırcU. Bu r.hc- ıle Asamble c eının c ınme ınc se ı:ıp o muş 
ılındı Kore i ini 

1
dddi surette tur. Derhal ı;aı:tık ~erkezine kal Fransızlar harekfıtın tefernıa-

tle alacaktır dırılan analkara ılk tedavi ya- tı hakkında fazla bilgi vermek-
• pılmıştır. ki M rd' Fr l :'llutarekr-nlıı )apılnmanı:ı ına ı Yara • ten çe nm. e ır. ansıı. ara 

iebep e lrlerln rnııbadele ı me· t f dsı a~ır dcğıld!r. Savcılık ait altı muharebe ileri karakolu-
~! idi K 1 1 ara ın an )apılan tahkikat so- . 
111 • r. omun sfür, nJrlrş. nunda hadisede kasit olmadığı nun komUnıst kun·eUer tarafın. 
teki ll~ı~~et~r kun etlerinin elin. anlaşılmış, kocası Rafet serbest dan işgal edildiği anlaşılmakta-

. ' n c!ilrln t:ımnmcn bırakılmıştır d 
la lınıJnı lstlvorlar Halbuki bun · ır. 
t rdan ) uz bini imali Kore' e 
:G nınenırk azmlndccllr. nıınlar 
b{13 te~ll:'ll r dllcnıe7.ler. Asam· 
ne bunun irin bir hal çare ı a. 
~araktır. Hlr rnrc bulunmaz, 

~hut ortala leni gliçl!i kler çı. 1 
••rsa o t.am:ın konı!ııılst Çine 
'81lı tedbirler olınmn ına karar 
erilmesi muhtemeldir. Du ted. 

>itler l\lançurlde"kl üslerin bonı. 
>ardıınanı, Çitı sahlllerlııln ab. 
ikası gfbJ &C;>lcrdir. nu )Olda 
>lr kararın Asyada bu' ıık akis. 

•r yapması \ c ) eni h4dlselere 

• l dan 'erme 1 muhtemelılir ' . •kat hugunkU \'Dıi.)ctln ı;enclrr. 
le uzamasına mc3 elan 'ermemek 

rın bundan ba§ka çare görülme. 
llektedir. 

YENi ISTANBUL 

r.,·ERE\E 
Gioh·om'z? 

Habip Edip • Torchan Sam. 
SU.n llllllch rklllcrlndrıı biri. 
nin Atatıırke dil uzatma ın. 
dan, jobazlığın le insi pro. 
l>agandanın online getmemiş 
0•1.:naınızdan, tarllılnılıln on 
ı 1 l uı Sf'nl' inin zulıinı, lrti· 
kAp, lttlsa ile ılolıı olıltıliıın
d~n, Şc~ lılslRıııhır ara ındB 
IUtllrttcn talınan paralarla ke 
~erini dolduranlar bulundu. 

undan bahisle clhor ki: 
i •Demokrat Partı altı sene· 
~ il'Çt'n milcadeil' ınde hep 
ıu rnılletın lstcnlldığı kadar 
~Ierıı) cm dı tnd n bahsctu. 

•ilet de ajnı fıkirdc oldu u 
ıc n ona o~unu kullanarak bu 
~artı.> ı ış başına gctırdı. Par
liı~k~ to"ramı Cumhuri) et \'C 

1 cı 1 e asına dayanır. Parti 
a _erb muhtelif 'csilelcrle ta
buıu un, cchaleUn ale~ hinde 
d(' ~ndu. Zaten k ndlsindcn 
len Uncl·n başka bir §ey bek-

eınezdi n . 
rıart~ hal karşısında şimdi bu 
k<Jld nın kcndını ada) olarak 
dıcı u u 'ı: .&r.timı kazandır· 
taın bır . IıUet\ı:kıli çıkıp da 
i:er t rsıne b r j ol tutarsa, 
d r C~kt('n anlaşılmaz blr şey· 
lıu · nladığınıız b r şey , ar a 
• ti tnernlekr1e hızmet etmek 
a?~~n \c halkın iLimadını 

tın n ~alı du uncn bir par. 
eı k u gıbı hareketlere kar
Olnı aYıtsız kalmasına ımkAn 

aına ıd hır th ır. Çünkti: bojle 
teıındınaı b r PartiH, asıl de~· 
bıraka~"ı taınamiyle mahrum 
~l<şAMır. 

~ l'ıAı:.itt.s:-r:l' 1çt • 
l 'Al\t l\t() Kl: I. m:\'fR 

. • SıYon 
Nttrııetıı 

:ıra 1 rıtli n Sadak Partiler 
lltlnden b n~ betlerin gergin· 

•l>arııı a iste dl3 or kl: 
lcriıı b er ara ı nıUnasebet. 

• a·k 
•ncak bUY!J~ ın.eınleketlcrde 

........... scı;ımler zamanı 

-EMNİYET SANDIGl'nın 
75.000 

lira tutarında ViLLA ve çe~itli 
PARA ikramiyeleri 

4' • .... 

Şimdiden 150 liralık bir hesap açtırmakta 
acele ediniz. 

Her 1 SO liraya bir kur'a numara11 

görUIUp geçiveren bu gergin, 
nahos duruma gırıncsinde se. 
hep, part lerın ikı )Ildır he
men her gun birbırlcri) le uğ. 
raşmalarıdır. Seçimlerı en par 

lak şekılde kazanan Demokrat 
Parti polıtıkacıları. bu zaferle 
de hınC'ını alamamış insanlar 
g hl, ilk Ciındrn, eski ıktıdar. 
la .u~raşmaya başladılar. göz. 
lcrını geçmişten bir tilrlU ayı
ramadılar .• 

NccDlc>llln Sadak makalesi
ne şu sureti o son , eriyor: 

•Muhalefctın, biıtün mem. 
le ket dA\ alıınnda kendi görüş. 
lcrini açıklaına) a başlaması 
z:ımanı gclnılştır. Kısaca, es
kiden ne ~aptık a gene öyle 
)apacağız. !!enıleceğini anmı
~oruz. Çiınku o takdirde se
çimleri ka\ bcderiz.. 

llıç §ilphe )ok ki muhalefet 
için daha muşkUI bir de\•ir 
~ ııklaşt) or. Yalnıı kahraman. 
!ık bakımından de ıl, yapıcı· 
!ık bakımından da. 

HÜRRiYET 

llJE~llERESIN 
LONDR.\ SE\'AHATİ 

Srdat Sima\ i Raşbakan ile 
nı~lşlcrl Rn kanının r;eyahatı 
mıinasebetl) le İnglllı nıatbu. 
atında )azıhn makalelerden 
bahisle 'lh or ki: 

uAh ne olurdu lngilızler bu 
kı) metimizı ) arım asır C\'\'el 
bi'miş olsalardı .. O zaman hiç 
şuphe )Ok ki Turkl30c 3'alnrı 
Orta • Şarkın dcğıl belki de 
A, rup:ının en kun·ctlı bir dev 
letı olarak a~akta kal•rdı. A. 
ma inı;:ılızler \e Fransızlar 
) arım asır e\.,,el bizi böyle 
göremediler. Bizlm hasta a. 
dam olduğumuza hUkmcttiler 
\e bızim içimızdcn İS\•anlar çı. 
kararak bııi p:ırçaladılar. Es. 
ki İmparatorlul!umuzun harf. 
tası ı;:oıUmtin önünde durul or. 
Anupa polltıka~ına kurban 
olduğumuı gundenberl İmpa. 
ratorluğumuzdan tam yirmi 
hır mustakıl memleket çıktı. 
Bu memle"ıcetlerın hepsi de 
bılA btısna bugiln fngıltere· 

nln ve Fransanın başında sun. 
turlu dr~ilse bile, birer pUs
küllU belAdırlar. 

İngiltere hakikati blraı geı; 
anlamış, bizi, ancak bugiln ta 
nımıştır. Biz, muinin biltün 
acı hatıralarını unutmuş bu
lunuyor , .c İngiltereye dost 
elimizi uzatıyoruz.. Temenni 
ed<'lım Adnan Mendercs'in 
Londra seyahati her iki mem. 
leket için çok verimli olsun 
\'e dUnya mukadderatına ha. 
yırlı bir hizmet \'esilcsl teş. 
kil etsin.• 

COMHORIY!T 

K ÜÇÜlllSEi\ti \'ELİllt 
n. Felek l'e~llA · Kurumu 

lklnd ~aşkenının Eroin lptllA· 
ı hakkındaki mcktubu münı· 

scbetlyle diyor ki: 

ttBugUn, kim ne derse de. 
sin, YcşiIAy a başkanı böyle 
bir sir"külrr gönderse de gön. 
dcrmese rle eroin iptila a al· 
mıs ) ürümüştilr. Bu zehire tu 
tulma ~iddetini bilenler için, 
kızların buna tutulmadığını 
iddia etmek boşuna bir iyim. 
serlik olur. Sirküler sahibinin, 
İstanbulda lOO bine yakın 
eroin mUptclnsı bulunduğunu 
\ e Afctın kız liselerine kadar 
gırd ini hiç bir esasa dayan. 
madan iddia etmiş olması ak. 
la mUlayim gelmiyor. 

Başta Vııli Bey olduğu hal
de hUkCtmet bunu da halka 
duyurulmaması lhım gelen 

bir hakikat sayacak yerde 
hatttı aynı milbalaga ile ilAn 
ctnlş olsa ne ka) bederiz? 
Eğer matbuatta, salAhlyetll 

ağızlar bu slrkilleri esassız o
larak vasınandırmasalar ve 
inıın sahibinin bövle bir mek. 
tup yazmasını takbih etmese. 

!ereli, belki hu zattan ve on ın 
bahsetti~! ı daihvetll ağız.. 
lar .. dan daha fa;Ja malUmat 
alınır, bu nıUthlş insanlık dilş 
manlle mücadele blraı daha 
kola~laştırılırdı Şimdi ise her 
"ey s!.lkütı bUrüneeek \'e bun 

DUn gece burada milliyetçiler 
raaliycte geçmişler ve birkaç 
haftadanberi durgun olan hava 
gene karışmıştır. 

Tramvaylar taşlanmış \'C mek 
tep talebelerinden mUteşekkil 
gruplar &-Okaklarda dolaşarak 
cYasasın Durglb:ıa diye bağırmış 
lardır. 

Bilindiği gibi IIabib Burglba, 
rnllliyetcilerin lideridir \'e htılen 
hapistedir. 

Talebelerden bazıları tevkif e
d!lmlştir. 

Yugoslavya Türkiyeye 

pamuklu satacak 

Londra, 16 - Belgrad radyo
su bugtinkil bir yayımında, Tür
kiyeye Yugoslav malı dokuma
lar satmak için Yugoslav Slove
nija Tekstil Ticaret J\IUessesesi 
ile yayında adı ·Gruııiı• şeklin
de J:eçcn bir Türk firması ara-
ında mukavele yapıldığını bil
dirmiştir. 
Yayına göre bir yıl zarfında 

Türki) ryc takriben 1.700.000 do· 
lar değerinde 6 milyon metre 
kadar pamuklu mensucat ihraç 
edilecektir, 

Balıkesir, 16 (Hususi) - Şeh 
rimiz. Beledb e Meclisi bu gece 
yaptığı toplantıda, Korede ~e
hıt dilsen Albay Nuri Pamlr'in 
ismini ~·eni açıl:ın bir caddeye 
H?rmc~I kıırarlaştırmıştır. 

- ÖL 0 M - - -
Dr. Rabi Koralın b:ıbası, A

nıkat Selim Mansur Tosunerin 
ağabC'ysi İstanbul barosu avukat. 
larından: 

.Sl'RUU..AJI KORAL 
15.10.1952 akşamı Hakkın rahme 
tine kavuşmuştur. Cenazesi 
17.10.1952 C'uma gUnU öğle na
mazını miiteakıp Şiş1i Camiin
clen kaldırılarak Fcriköy Mezar
lığına defnedilecektir. Allah rah 
n·C't c~ lıyc. 

MEVLÜD 
Ailemizin buyüğü 
Dr. CcHlct A1'ASAGUN'un 
ölıimiınlin ilk yıl donumu 
olan 18 ckım cumartesi İ· 
kindi namazını muteakıp 
Teş\ ıkiye Camıindc me\•lt'.ı
dil şerif okutulacağından ta 
nıdık \'e dostlarımızın teş
riflerini rica ederiz. 

Ata ağım llliiılr.rri oğlu 

,\ileler!. 

TÜ~KİYE EMtAK RRE~İ BANKMI 

r 

f STANSUL SU SES! 

· T evdiaf Hesapları, Havale, 

Bankactlık Hizmetleri ve 

Ticari Kredi 

Muamelelerine 

20 EKiM 1952 

Pazartesi sabahından itibaren Bahçekapı'da 
Dördüncü Vakılhan.ı altındaki 

BAHÇEKAPI BINASl'nda 

devam edilec ğini degerli mÜilerilerine hildirır. 
Bahçekapı binası telefonu : 22164 
lstanbul Şubesi telefonları : 

Santral ı 24823, M. Muavini 24078 
idare Meclisi : 29640, • 24073 

Müdür: 20042, Pangaltı ajansı 87703 

:l 
İş~I Konfederasyonu delegeleri Ankarada ÇalJşma Bakanı Nuri Ö~an'ı :r.ı~:~r~t. etml~lerdlr. 

karıdakl resimde bu ıdyaretl )'llpan isçiler, Bakanla bırllkte goriıl113or. 

lljans Genel 1'1üdürül 1 

Uray'ın iki -afı 
Saim Nuri Uray, Brüksel kongresine, toplantı 

bittikten sonra gitmiş. Londradan yanltş 
bir haber göndermiş 

BultU4 Mıılıd•tPlmfld"' 

Ankara, 16 - Anadolu Ajan- idare meclisinden karar almış 
sı Umum Müdürü Saim ~urinin, ''e günde 125 lira harcirahla bir 
Başbakanın Londra seyahatini bu~uk ay Pariste Y&Eamı~ır. 
müteakip değl~rileceğinl ikti- Fakat ''azlyetı sonradan öğrenen 
dara yakın mahfiller ısrarla te· idare meclisi ile büyük bir ihti. 
min etmektedirler. Bir seneye IAfa dilşmüstür. 

~akın bir zamandanberi matbu· Bu hldise henUz resmi makam 
atta en küçük bir sempati yapa. lara aksetmeden umum mUdUr 
mıyan bu zatın bilhassa son iki Başbakanın Londra seyahatine 
hAdisesi büyük bir infial uyan. son dakikada Ajansı temsilen il· 
dırmıştır. tihak etm1$tir. Ajans umum mU 

l\fayısta Brükselde toplanan dUrU sıfatile iki giln evvel bir 
mUttefik Ajanslar konferansına 1 haber vererek, Menderesin Chur 
Ajans umum mtidilril sıfatile bu chill'I Türkiyeye da,•et ettiğini, 
zat da davet edilmiş, fakat da· fakat Churchill'in buna icabet 
retiye açılmadan perişan e\'rakı etmiyeceğlni bildirml5tlr. Basın 
arasına karışmıştır. Brüksel kon. Yayının \'e Ajansın uyanıklığı 
fcransı mayısta toplanıp dağıl· sa)eslnde, umum mildliriln ha. 
dıktan sonra her nasılsa daveti. kikate uymayan bu haberi ve ga. 
yeden haberdar olan bu zat yeni fı radro ,.e gazetelere aksetme. 

bir konferansa gidiyormuş gibi mi~l_r_. ---------

4 C.D.P. Milletvekili 
Balıkesir'e gitti 

Milletvekilleri Vali ile son hôdiseleri görüştüler. 
Müessif hôdiselerin, Yunan gazetelerine 

aksettiği bildiriliyor 
B"41Wi il vlldırl,,.ız:1.., 

Balıkesir, 16 - Son hAdiseler 
hakkında tetkiklerde bulunmak 
UZl"re şehrimize gelmis bulunan 
dört C.H.P. l\lılletvekıli bu sa· 
!:Jah valiyi makamında z.iyaret 
eder~k son hAdiseleri görii~miJş. 
ler ve toplantı için 48 saat evvel 
milracaatın §art olduğunu hatır. 
!atmışlardır. 

İddiayı gore, Vali bu hususu 
idrak edemediğini söylemiş, C. 
H. P. lılilletvekilleri geç vakit 
Bandırmaya hareket etmişlerdir. 

Diğer taraftan, şehrimizde çı. 
kan bir gazete bugUnkU nilsha· 
sında, son hAdiselerin Yunan ga. 
zetelerlnde büyUk ba§lıklarla ya 
zıldığını \'l' Adeta memnuniyet 
izhar edildiğin! • belirtmekti', 
•Böyle particilığe IAnet olsunu 
demektedir. 

Ayrıca, C.H.P. İstanbul teskl. 
Utı bııgiln il başkanlığına gön-

derdi~! bir telgrafla 20 avukatın 
son hAdiseler dolayısile emirle· 
rine Amade bulunduğunu bildir· 
mi~tir. 

C.H.P. Çatalca ilçe 

kongresi yapıldı 

C.H.P. Çatalca ilçe kongre.si 
dUn ııat 10 da yapılmış, idare 
heyetinin ytllık faaliyet raporu 
okunmuştur. 

Faaliyet \'e he ap raporlarının 
kabulilnden sonra muhtelif ha· 

tipler söz. alarak iktidarı tenkid 

etrniflerdlr. En son konuşan A· 
vukat İlhami Sanrar iktidar par 

tisinin, söz söylemek menuunda 
muhalefete hık tanımadığını be 

llrterek muhtelif misaller \'er. 

mi~Ur. 

.. 
35 )'aflarında l..eon ı,egat f mln
de bir Belçikalı, 30 kilo kadar 
ağırlıkta olan odundan ~apılmıs 
bir haçı Fransanın kuze)inde hu· 
lunan bir ~ehirden Romaya kadar 
ta ımağa karar \'Crm1$Ur. 3 Ey. 
lulde )'ola ~kan Leon Legat, 
·dllnyanın sulha ka\'Usması• itin 

duadB bulunacaktır. 

İngiltere tarafındın A \'tıstralya 
açıJ.larıııda ıssız bir adacla lnflllk 
ettirilen ilk atom bombası tecrü
besini idare eden Dr. Penny, 

Londra) a döndıiğU &ırada --- ~-----~--~---~~---~~~~~~ 

TElGRAf GELDi!! 
Hoş Memo ile Gül Pembe dün matbaamıza a~ağıdaki 

telgrafı döndermi_şlerdir : 
«Posta katırt hôliı hasta - iki niclô - akıbetimizin ne olacağmı 
biz de bilmiyoruz - iki nida - erkekleri ürperten kadımn muhafızı 
acaba beni· Hoş Memo'yu - öldürecek mi - sual işareti - Ressam 
ba/Jk tutmaya gitmiş - soramadık - okuyuculardan özür dileriz· 
biz de merak içindeyiz - bizim Abdülgaffar Nikbinbaş'ın dediği 

gibi - iki nokta - yarm ola - virgül - haytr ola» 

HOŞ MEMO ve GÜL PEMBE ____________________________________ ....;,_ ____________________________________________________ , ______________________________ _, dan kim klr edecek? Orasını 
siı takdir edebllirsinlz.11 

BONCUK 
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Yazan: OKTAY AKSAL 
E mile Zola 29 cylıil Hl02 de d!ııdeleine Ferahı çıktı . 

Koo-gomal E•dcl hm• •<Ü•<Ü '"'" su h'Yl•r>nd•u h;' hile '"" ., .,,. 1 
ı--K--Ô-R_Efil"N_RöPORTA.iLARj ~ 

karbon gazJ)la zehırlenmc nc
tice~inde ölmüştli. Aradan elli 
yıl geçmi§ bulunuyor. Yarım 

asırlık bir zaman nice Onta ya. 
zarları, şairleri unutturmaya kn
fi gelmi~tir. Zola'nın e erleri de 
bugün elli yıl önceki tesirini, 
canlılığını muhafaza erlbor mu? 
Birçoklarınca, modası geçmiş bir 
realizmin içine gömlilü ı.alınıs 
olan bu büyük razardan kala kıı
la ancak bir iki eser kalmıştır. 
Bazılarına göre de onun te id 
hala birçok ) azarlar üzerinde 
hissedilmektedir. 

Artık Zola kitabevinden ay
rılmış Fıgaro gazete ınrlc, da. 
ha başka clcrgilcrdc yazılar yaz. 
maya başlamıştı. Makaleleri ilgı 
uyandırı~ or. Adını tanıtma) a 
başlıyordu. Sonunda bü~iik e<c· 
rini )azm:ıya koyuldu: · Rougon 
• Macquart'lar• Bunun bir adı 
da «İkinci İmparatorluk çağın. 
da bir ailenin tabii \'e içtimai 
tarıhi • rlir. nu realist <' erlerin 
yek unu on dokuıdur. İçleı inde 
yalnız: •Rııyh rla daha çok ide· ı 
ali t bir taraf bulunur. 

Son haftalarda çıkan Fraıı. ız. Naturalızm Flaubcrt tarafın· 
dergilerinde Zola üzerine yazıl- dan kurulmuş! 11. J<'akat o. 
m15 birçok yazılara r:ı. tlanıyor., nıı Zola <lcıha ileri götürdu 
Tanınmış tcnkidçilerdcıı Andrc Claude Hernarcl'ın fıkirlerindcıı 
Billy di~ or ki: •Zola hftlıl okıın-1 ku\\'et alarak bir ailenin beş 
makta devam ediyor. Okuyanlar nesli üıcrine tesir eden irsi kö· 

Türk Tugay karargahı ... ı halk kalabalıgından insanlardır. tülüklcri bu bü~ ük romanına 
naha uzun zaman okunacak mı? me\'ZU olarak seçti. Doğrusu ;,a, 
Yetişkin zekalara göre onun sıın- bir romancının ılmi bir gorüşü 
atı \'e düşünceleri son derece isbat etmek jı;in romanlar yaz
eskimi~tir. Bir an gelecek halk ma ı insana biraz tuhaf ~örünür. 
kalabalı~ı da onun eserlerine sırt Zaten Zola bu bakımdan çok 
çevirecektir. Amft o zaman da hücuma uğradı. Fakat c erle· 
Zola'ya, eserlerindeki tarihi de- rlndeki bu ilmi taraf bir yana 
ğer bakımından ilgi giistcrccck bır:ıkılıııl'a da, ikinci impara. 
aydınlar bu!unmıyal'ak mıdır?• torluk ıleHinin o yal şartları. 

K11rnı·gahıaki 11eşeli hnvn ve fasılasız 

tatlısı eal1~11ıa .» .» • 
K oredc bir ) er (Uçak postası 

ıle) - Tıirk tugayı, yeni 
kadrosu ile sa\a a hazırdır ..• 
Yeni subay ve erlerimiz bir an 
cwcl er meydanında, yurda 
donmuş bulunan kard~lerın
den aşağı kalmadıklannı ispat 
etmek için Meta kaplarına sı· 
ğamaz olmuElardır. 

Dır akşam ikinci taburun ye. 
dinci bölüğünü ziyaret etmls· 
tım. O ak~am jeneratör bozuk 
olduğu için subay çadırında 
mum ı ığı etrafında oturmus 
ohbct ediyorduk. B~şincl bö

luk komutan vekili Üstel!men 
Rıza Bozkurt da orada idi. Diz 
konuşurken bağlamasını çalı
)Or, yanık memleket türküleri 
söyluyordu. Bu hava içinde, 
Teğmen \dnan Tuncel birden 
bırc: •Ah bir sa\ aı;a girsek! 
Bııra)a avaş etmek iı;in gel
dık • Artık ne brn, ne de cr
kıinı ) C'rlerimizde duramıyo. 
ruz11 dedi. 

Boluk komutanı Yuzba§ı 
lltchmct Tarcan da bunu teyıd 
ederek «Erlere laf anlatmak 
mumkun olmu)or, bo)una (l'\e 
duruyoruz komutanım, saus ne 
gun?) dı) e ~orup duru) orlaro 
dedi. l\Iaamafih derhal şunu da 
o) lı) eyim ki. bu haleti ruhi

~ r sadrce ikınci tabura \ e ) e
dınci bölüğe has değil .. 'fugayı
mızın buhin subay ve erleri 
sabırsızlıkla er meydanına a· 
tılacakları .:unti bekliyorlar. 

Tugay 
karargalıınıla 

T ugay karargahına gelınce: 
Sanki personel hiç dcifüme

nıiş gibi, işlerde hıç bir aksa
ma olmadan faaliyete dc\'am e· 
dy;or. Yeni karargah personeli 
işlcrıni \ e bilhassa Koreye has 
olan usulleri derhal ka\Tamıs 
lar 'e b~ka bir yazımda da be. 
lırttığim gıbi 25 nci tümendeki 
mukabıUcri ile kayna~ıŞlar. 

Kurmay Başkanı Kurmay 
Yarbay Vahit Şellmen, Tümen 
Kurmay Başkanı Albay Del· 
marla yakın bir dosUuk tesis 
etmiş 'c iki Kurmay Baskanı 
birbirlerini ilk isimlcrlylc ça
ğıracak kadar samimi olmu~
lar. Blitün G'lerimız yani şube 
müdlirlcrimız için de a)'nı şey 
\arıt. 

llI ncil Şube l\Iıidlirü Kur· 
may Dınbası Akıf Ya\uZ, lng!. 
lızce bılmemcsine rağmen tü
men ili neli şubcsı mensupları 
ile blr kelime Ingilizce, bes ke
lime Fransızca, allı kelime Al. 
manca olarak mukemmel anla. 
~ı)or. ıv lıncü şube, yanı Kur
may Yarbay Nıhat Günaltan'ın 
şubesi de ikmal işleri hususun. 
da Amerikalı mukabıll ılc tam 
bır isblrliği yapıyor. 

lll illetler 

Koı general Ihıştii l~rrlr.lhun Tuğgrnr.ral Sırrı Arar'Ta 
lıir erin tabancasını ı;öknıc ini sr..) n•ıli.) or 

Y.\1..\~: 

ALTEMUR KILIÇ 
tc men 

• 
Lı an babında: Turk tugayı. 

nın buradakı isım ız kahraman. 
ları, tercüman asteğmenleri u
nutmamalıyız (Bunu kendim as 
teğmen olduğum için söylemi
yorum; tercumanlık i~lcrjndc 
çalı madığım için bu çalıskan 
\C cefnkeş arkada )arımın saf· 
larında addetmiyorum kendi
mi.) Kime sorarsanız sorun, tu
ga) d:ı en fazla çalışan subayla. 
rın arasında muhakkak ki. bu 
17 a teğmeni sayarlar. Gece 
gundıiz demeyip, her tıirlü işe 
''e yere kosan bu asteğmenlc
nn hakkı gilç ödenir! 

ra ıla ıı 
çalı malar 

T ugay karargahında çalışma 
liCCe ,ı:ündüz fasılasız dc

\ am eder. Şubelerde timler 
nobetlc:;e olarak gece ı:ündüz 
hummalı hır şekilde faaliyet 
gosterirlcr ... Illitıin gece cep
heden doğru duyulan top ses
leri arasında suba~larımız, as
subaylarımız ve erlerimiz tu
ga.)ın turlu işlerini tedvir e
derler. Sabah ezanı sadece yeni 
tımlerin ise başlamasını 4sarcl 
eder. 

Tuga.) ıı'ı çadırdan yapılmış 
bır camıi ,;e cepanc kululann
dan yapılma bır minaresi var
d r. Beş \akit, .)a birlik imamı 
Muhsın Örtu ya da Ankaralı 
rr llhanıi Güçlil ezan oku)or
lar. 

Tugay karargahı pcrsonelı
nın hummalı çalısmadan \8kıt 

alıp da şölle birbırleri ile soh· 
brt cdebıldıklerl )egane zaman 
~emek ııaallcrl, 'e bllha a nk· 
şam l emeği saatıdır •. Erler ve 
:ıs uba~lar kendi g:ııinolıırında, 
~uba~ Jar da kendi gazinoların
da ne~·e içınde l emek ~erler. 
Sunu da soylı~cyim ki, erlere 
'e suba)'lara burada tamamiy
lc a~nı ~emek çıkar. \'emekler, 
Amerikan malzemesinden ya. 
pılmakla beraber alaturkadır. 
Yalnız burada bazı Amerikan 
yemeklerine alı~ılmıştır. Bu a· 
rada fıstık yağı pek taıımmiim 
etmiştir; kimse bir dilim ek
meğe fıstık yağı ürmcden le· 
mek yiyemez, Meta. 

Rirlc miş l\l illcllcr 
tatlısı 

Tuı k Mehmedinin zekası bu-
rada alıştığımız Amerikan 

tatlılarından birine ne{is bir 
ad bulmuştur: Dır gun yemek 
yerken bir de sağdan soldan 
"Birleşmiş Milletler bir! Birleş 
mis Milletler iki, sulu olsun!n 
diye bağırıp duruyorlar. Mersin 
lı er Kemale sordum, hiç isli· 
fini bozmadan cevap verdi: 
o.Tatlıya Birlcşnıis ?ılilletler dl 
) orm: asteğmenim ... 'D l\leğcr i
çinde türlU mey\ alar bulunan 
bir nevi mey\•a salatasına Bir
leşmiş Milletler adını 'crmis· 
!er. 

llartnda dört ak~am büliln 
Turk birlıklerlnde olduğu gibi, 
tugay karargahında da sinema 
gosterillr. Bu fılmlcr eminim 
ki, heniız Türkiycdc gosteril· 
memış ço ) eni filmlerdir. 
Fılmlcr İngilizce olduğu 'e 
Türkı;c l azıları da bulunmadı
ğı için, Asteğmen Ayfer Sakar
ya elindeki mikrofonla olup bi. 
tenleri, konuşmaları scyircılcrc 
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Billy bugünkü 1'"ran ız cdCbi- nı \e atmo ferini öylesine ha.Şan 
yatında Zola'nın açtı~ı yoldan ile çizmişti kl, bu kitaplaı· birer 
gidenler olduğunu söylüyor: \'nn • \esika degcri de kazanıyorlardı . 
der ::llecrsch, ~Iaurice Duron, Tanınmış edebiy:ıt tarihçisi I.an· 
Jules Romalııs adlarını sayıyor. son 7.ola i!,'in u hükiimleri veri. 
Zol~'nın haı·aretli hayranların- ~ or: ~ilmi ihlinı lnrına rağmen 
dan ~:~zar ~a~c _Bcrıııı~.d'.. Zlll:ı- Zola her şeyden önce bir roman. 
nın dunya olçusunde buyuk bir tıktir. Bana V. Hııgo'yu hatırla· 
ilgi toplamakta devam ettırrini, tır. KuH'etli hır kabiliyeti var
Amerikada cep kitapları seri•in- dır. }:Serleri' kaba ve a(!ır birer 
de basılan •l\"ana• nın iki mil- şiirdir. Bu ;onı:ıntizm, bu kud. 
yon nüsha satıldığını bildiriror. retli romantizm, Zola'nın eseri. 

Genç romancılar arasında açı- ne değerini kazandırıyor. Tek 
lan bir ankete verdiği cevapta kişiyi ya atmakta beceriksizlik 
Jean Dut~u~d. Fl~ubert Ye l\fau. gösteren bu yazarda, büyük ka· 
passant gıbı Zola nın da bıı~i\n labalıkları kaynaştırmak kudre· 
için değeri kalmadığını belirt- ti ,·ardır ... 
meklc beraber, gene de onun lrn- Dünyanın her diline tercüme 
günkü realist Amerikan rom:ın- edilmiş olan Zola :'\':ıtiıraliımin 
cılarına üstün ~.lduğunu açık~a: ııcfi sayıldı. Roman gôrtişOnii 
makta: •Zola, yuı. Stelnbeck. ıkı anlatan o:Tecrfibi romıınn v.S,ı. 
yüz Caldwell, bin S. Lewis. hiç türalist ronıaııcılarn adlı eserlerı 
de~füe ik.i, üç Dos Pa sos eder \'ardır. Tanınıp, zengıııliğc crı~
demcktedır. tikten sonra da Zola çalı~nı.ı ıııı 
Fransıı dergılcrinde Zola'ya, durdurmadı. Mcdan·daki c\•ınln 

sanatına ayrılan sayfalar, açı. çalışma odasında «Bir s:ıtır yaz. 
l?n _anketler on~ıt <i!ümıinün el- madan bır gün geçnıemelı ~a· 
lıncı yılında bulun kuv,·ctıyle zısı duvarda okunu) ordu Dıı 
~aşamakta olduğunu belll et- kadar başaı 1) a kar ılık o kadar 
rnektedir. TuhaC bir tcsadur •lla- isrmcsıne rağmen A'kadcmı~ e 
rak psıkolojlk romanları ılc bır •eçılemcdı. Çunkli madem k ı 
zamanlar pek me hur olan J'aul lı ır Akadem ı \'ardı , orada olma. 
Bourgcfnın doı,umunun ~ liziı:ıcli ~ı ~erektı, Üç !;ieh ı r • adlı er~ 
yılı da Zola'nın ohimunun rilın rını bu sırada -.azdı. Ömrunun 
ci yıldönfım.~ne. rastlamıştır. nır son yıllarında k

0

arı,:;tığı Dre~fus 
zamanların unlU romancı ı Bour· dil\ ası 7.ola 'nın bavatının en blı. 
s.et_'n_in .. ~amamı~le \~nt~tulup "tl· ~ ük b~şarısını te.şkil eder. Bu 
tığını gostc.~en ~lgı ızlıklc, Zolıı- da\Dda bııyük yazar suçsuılııt:u· 
ya karşı so terıleıı bu alAka na inıındı~ı bir insanın savun. 
b~yiik natiırafot ~ ~z.1rın e. crivle ı ması yolunda her şcyınj tehlike. 
a~akta duıduğunu ıspat elmekte-ı Yt' atmış, bu ~iızden rnenückctın 
dır. , den kaçmak zorunda bile kalmış 

zoıa 1840 da Parislc doğmuş· 
tu. Kliı;ük yaşta babasını 

kaybetti. 1848 de Parisc oku
maya gitti. Tahsilini bitirince 
hayatını kazanmak mecburi)cli 
le kar•ı karşıya kaldı. Uzun za. 
man sefalet içinde ya adı. Kıs 
günlermde ekmc{tini yağa batı. 
rarak yediğini •Yağ olduğu müd· 
detçe aç kalınmıyacağtD yolun· 
da felsefelere dnldığını anlatır. 
lar. Pencereye konan kuşlan 
avlay:Q> karnını doyurduğu da 
Zolanın hayatının hikA)clcrin. 
dendir. Sonunda Hnehetle k İ· 
tap evinde bir i~ buldu. Artık 
geçimini temin etmişti. İlk yaz· 
dıj!ı eser olan e.Ninon'a masal. 
lar• da ~alısmı hir u liıp ta. 
şıdığını gösterdi. Bir yıl sonra 
ıClaucle'un ıtirafları .. , onun ar
dından «Thcrc e Raquine ve 

tı. Yıllaı c·a süren bu miıcadelc· 
nin zafcı le hittıgıni gordükten 
pek az sonra ha~aı:azı ile zehir
lenerek öldü. 

zoıa menılekctımizdc en çok 
SC\ ilen 1''ran ız romancıları. 

mn ba ında .ı:elir. Yıllıırdanbcrl 
romanları Tiirk okuyucu u ta. 
rafından se,·giylc okunmuş. he
men hemen en iyi eserleri di· ı 
Jımızdc basılmıştJr. ÇcRiUi ki. 
tapçıların ) ayııılıırından b:ışka, 
:Mılli Eğitım Bakanlıgı kliısıklcr 
sen inde ril• Zolaııın en gulcl e. 
serleri çıknııstır. Bunlar arasın. 
ela •Bir ,\ ~k Sa~fasın, «Yaşama 
Zcvku. ~ırakıkat.. dlülya», «Döl 
Bereketin, «Emek• « Rougonların 
Yiiksclı~ıo, «Toprak .. , "Tazı Pa· 
) ıo ,ı1..::;er11, «Beşerdeki İfrJt., 
•Jermınal' i, ilk akla gelenler 
arasında .aymak mümkündür. 

Polis Okulundan 1 Hasan ve Hüseyin 
122 kisi mezun oldu Düelloda öldüler 
İstanbul Polis Okulunun 66 ncı 

öğretim dönemıni hillrcnlcrln 
diploma töreni dıin Yıldızdakı o. 
kul binasında yapılmıştır. Tö· 
rende, Vnli ve Belediye Başkanı 
Orct Prof. Dr. Fahrettin Kerim 
Gökay, Ankara Vali i ve J<~mnl· 
vct Genel Müdür Vekili Kemal 
Ayglln. emniyet mensupları \'C 

diğer davetliler hazır bulunmuş. 
!ardır. 

Okul l\tüdüıü Kemal Ka)a, kı. 
sa bir konu~ma yaparak. hu dö
nemde 122 mezun verdıklcrıni 
bunların önce namzet memur o

. Jarak \'azifc göreceklerini sö)le. 
miştir. 

Bilahare Vali Gökııy, "Vazife 
yolculu~unun. bfitün sorumhıhı. 
ğunu üzerine alan genç arkada5. 
l&tı• diye söze başlayarak güzel 
bir konıışma yapmıslır. 

Daha sonra, Polis Okulunun 
ilk mezunlarından olan, fımir 
Polis :ıtıidürliigünden emekli Fn 
ik Koksal, gençlere tavsiyelerde 
bulunmuştur. 

Diplomalar tevzi edıldiklcn 
~cnra törene ~on verilmiştir. 

Konyada 107 bin dekar 
ara:ıi dağıtıldı 

Konya, 16 <Hususi) - Şlmdi

Ankara, 16 - Dun Kırıkkale
nın hır ko) imde, sonu ölümle ne
ticelenen bir tabanca düellosu 
olmuştur. Vak'a şöyle cereyan ct
ınıstır: 

Kırıkkalcııın Kulaksız kdyıııı
.ılcn Hasan Hasar \'C llfı.e) in Ccy 
lan acllnrındn iki kışi arazi ihti
llifr-.) Uzünden ka\·galı bulunmak. 
ta inıişler. Xıhayct dün yine bu 
11raz.i ) liıündcıı yrniclen kavgaya 
tutu an Hasan \ c Hliscyııı, bır 
aralık birbirlerini tabanca düel
losuna da\ et etmişlerdir. Hıç 
kimseye haber vermeden taban
calarını ~anlarına alan bu iki şa. 
hıs, köyün yakınındaki dcrevc 
gitmi fer ve birbirlerine karşılı·k
lı cephe almışlardır. Bu vaziyette 
tabancalarını çeken iki arkadaş. 
tan ilk defa ateş eden lliiseyin, 
bir kurşunla llasaııı yere 6crnıiş. 
tir. nundnn sonra ateş sırası Ha. 
sana gclmi~ 'e y:ıralı olmasına 
rağmen yerden yavaş yavaş kal
karak Ilüseyine ateş etmiş ve o 
da ) aralanarak yere yuvarlan. 
ınıştır. Ağır sıırelte yaralanan Ha 
san ve Hüseyin, aldıkları yara
lardan ve fazla kan kavbclmele
rinden dtiello yaptıkla~ı yerde 
olmüşlcrdır. 

)'e kadar köylüye 107.929 dekar dllcrine 'erılmiştir. Bu mıktar 
.;,.,., ....... ....,.,,,...,.,-. ..... ...,. .,,,.......,..,.,,,;,,.__,...,..,....,.,.;.;,..,._ _ __,...,._,..,.._,..,,.,;,.w.o;..,.;,;.;;;.;;;;..;..;.;,;;..,N...,;;.;;y;;;;.;,;;;;;,;;..,..,., _ __,......J;.:. araı.i dağıWmış ve tapuları kcn- 140 bin dekara çıkanlacaklır. 

Şöyle bir mütalaa ileri sürülmüştü · Şark cephesi 
Ermeni ordusu mağlup edilmeden evvel Garp cep 
kuvvet göndermek doğru değildir. Mesul bir başkll 

dan bu vaziyeti evvelden takdir ederdi .. 
- 22.) -

ınerlis 
l\liizakerelcri 

M u. lafa Kcııınl Paşa sôzlcri
ııe iiylc de\·aın etmişti: 

1\Iustafa Kemal Paşa (Anka
r a) - Bundan haşka yine bir
çok zayıatımız vardır ki, eline 
bir kıta gcçırcıncmiş veyahut 
elınclekf kıta elinden çıkmış, 
hunlar zabıtan bolüğü altı:ıd:> 
ııcfrrlr.r gibi muharebeye ıılıl
m:ı.ğa hazırlanmıştır. Bunu ken 
di s:özümle gördüm ......... Bu-
günkü izahattan başka bir §t'· 

~ ın izahına 1\izum görmüyorum. 
'l'eferrunta daha fazla vakır ol-
mak lstivor~anız.. ...... . muhte-
lir enciınıenlcrdcn bir encümen 
le kil edrr iniz, alakadaran o
rada lırr ~e) i sıiylcr ,.,. mutma
in olur ıınıız. Rıı hususa daır, 
rn clre vcnliğim izahatla har
lı! sagıı· 1cşkillıtıııa fiilrn haş
Janmıc; \'e pek kıymetli ve bii
~ lik saliılıi) elli arkadaşlarım 
huna mt'mur crlilmistir ...... :ı-:. 
fcndım, lkıncı maddeye gcçecc
tlim, ı ufckas ı muhtcremeden 
hn· kı mı gonullu teşkil etmek, 
Km·a) ı l\lilliye 'ücuda getır
mck, dii.,mnn karşısına hareket 
etmek iizcre bu suretle ta\2İ{ 
edilmişlerdir. Ve yine içinizde 
me\eııt arkadasJardan herhangi 
bıri i kaç ki i olursa olsun ben 
falan yerde kU\'\et teşkil ede
bilirim drrse deı·hal arzu ettıgi 
\azifr)i tevdi ederiz. Biz zaten 
böyle arkadaşlar arıyoruz. Ve 
hızım derhatır edemcdi~imiz 
arkada(larıınız liıtfcn derhal 
gel inler. konuşalım \'e bila 
ıf:ıte i aıı böyle ,·atanı va1jfcye 
tc\cs ııl buyuısunlar. 

Ticfık Şe\ket Bey (Sanı· 
han) - ..... ... Nam \C şöhre-
tııı nıu'liaffakıyatta fevkalade 
muc sır olduğunu unutmıyalım. 
Buna mi al olarak soyleye~im, 
Aln chırı bo altan kuvvetin tcv 
k ı fı ıçın Ali Fuat Pa anın namı 
k.ıfı gclmıstir. l\liic:aı unıleyb·in 
efradı \ıç ~üz mü. dört ~üz mü 
ıdı bılemem. Fakat efradı az ol-

Refik Şe,·ket Bey 

dııgu halde namı duşınanı tc\·. 
kıfc klıfi gclmi§Ur. En ön kaçan 
memurin \e cfrad onun namı 
altında ıniikenımel bir kuV\'et 
tc~kil etmiştir. nınaenaleyh 
namdar namlar, hakıkaten şöh
ret ihraz etmiş zevat bugiin ba
şımızda bulunsun. Mus\ara Ke
mal Pa~anın bugun Eski.şehire 
gitme i, orada ycnı hır hayatın 
uyanmasına sebep olmu~tur. 
Den l terdim ki. Erkanı llarbi
yei Umumiye Rci imiz de ve 
l\Justafa Kemal 'c F'm zi Paşa
lar hazeratı da birkaç saat için 
cephelerde bulunsıınlar. Ve za. 
ten kırık olan kuwcte bırkaç 
Yazifc duygusu telkin \'e feda
karlık nfımuncsi irae etsinler. 

ismet Rey (.Malatya mebusu 
'e Erkanı Harbi~ eı Umumiye 
Vr.kili). 

nrfik Şe\ ket Bey (.Sarıı
lıan) - Ders ı teme~ iz cfcn
dıın. 

İsmet Bey - .• ... . Mesela 
Salihli rrplıc~inden kaı;an ku
mandandan bahc:olunuyor. Ben 
tahkikat yapacağım dedim. He
pimit.ln il anı hürmetle ilımat 
<'ltigimız C<'phe kumandanına 
bızzat gıttım \C sordum. Salıh
li cephesinden kaçtı denen ku-
mandan ............. .. 

F.ğer bir başkumand .. 
Edilmis olsaydı ..• 

M eclisin memleket 
ı;ına ait olan JJI 

münakaşalarından bit 
yukarıya çıkarmış 
rum. Bıından da a 
iizere o zaman için ve 

• tiın kurtuluş savaşı 
ettiği müddet içcrıs' 
rephcsi en mühim et 
muş \'C burada kaıa 
zafer, millı da\•aınJll 
dünyaya kabul etti 
buki o günlerin M~ 
kcrelcrindc en isabetll 
\ e tedbirlerin neler 
iyice anlaşılamamıştı. 
idare i bütün memle 
ve Bilyük Millet Jıl _ .... 
nun icra heyetine 1'~r 
olacak bir başkuman 
edilseydi, bütün me-,,11 
cepheleri gezerek JlllP'. 
nın neticesi üzerinde 

olacak, Garp cepbesİ~...,ı 
haline bırakmıyarak dr.ı 
hclerden kuvvet, eslibl ~ 
zeme tasarruf ederek r~ 
dcdr ve bu cephenin bil 
ve! kuvveUcnmeslnill 
bulurdu. O zamanlar 

mütataa Jlcri sürülın 
cephesindeki Ermeni 
mağlup edilmeden 
dan Garp cephesine lt 
dermek doğru değildir· 
Se\•k ve idareden mesul 
kumandan, elbette b\I.,.,,. 
evvcldt-n takdir edrr 
harekatını çabuklaştı 

Biiyük :Millet l\Ieclisi 
de memleketin harici 
ı;iyasct \'e idaresi ile 
rette me~gul bulunaca1' 
lı kumandanlarımıı.ın 
hakkındaki vazJfo ve 
) etlerinin derecesi n• 
olsun, ba§kumandanl~ ~ 
~ini yapahllecek ııe ~ 
ııe de mekana sahıp ol 
lerdi. Hadi eler bu teŞ 
aldanmadığımıı.ı gös~..,. 

<DeVP"" 

AMERIKADAN 
VATANA 

~~~ SA~A 'Ef'ITtJftllL 

Amerika' da Barbaros güd 
Türk donanmasına 

alma 
verilen üç mayın gemisinin t 
resmi parlak oldu 

N e'\ • 'ı'ork, J-:kiııı - Ektm 
ayıııın allınrı gıınıi :o;ew • 

York'da tam ıııiııasi) le bir 
Uarharos günü yasarlık. O t:ün 
Anıerıkan ) aı·clımıııdan donan· 
nıanıııa \'erilen \İç mayın ge
misıniıı teslim merasiminde bu 
lundıik ve gıinılmüzU akşama 
kadar bahrhclılerin arasında 
gcçırdık. 

Teslım nıcrasımi dunyanın 
en bu~ tik tersanelerinden biri 
olan Ncw • York tersanesinde 
:ı. apıldı. Aynı zaman~a Non·cç 
donanmasına da iki mayın gc
ını~i te lım cclildı. 

lcrasımin yapılacagı gün, 
t on bire doğrn tersaneye 

tt .k. Dızlcri kapıda karşıla-
:ı. an askeri polisler merasimin 
)apılacağı hususi yere kadar 
gotıırdüler. Rıhtımın bir tara 
fınıla bize verilen iiı; mayın ge
misi, dii?cr tarafında ise Nor· 
'eı; hükiımetme verilecek iki 
gemi rampa etmiş duruyordu. 
Gemilerin liııilnde. onları tes'. 
lım alacak olorı Turk ,.e Nor. 
veçll bahriyeJiler ) er almıştı. 
Ortada Tılrk, Amerikan ve Nor 
,·cç b:ı)"Taklan ile süslenmiş bir 
kursu \'ardı. Biraz ilerıde baş
la bando olmak Uzcrc bir A· 
merıkaıı denız piyade ihtiram 
kıtası duruyordu .. 
K ursünlin iınünde misafirlere 

ayrılmış olan yere gl'çip o
tıırcluk. navetlilcr arasında 
Ncw . \'ork Başkonsolosumuz 
t'\ccdct Kent, Birleşmiş l\lillet
ler ııezcliııdckl- daimi delegas.. 
) on azaları ve eşleri, Norveç 
elçiliği erkanı. misafirler ve 
sıazeteciler \'ardı. 

Programda Non eç BüyUkcl 
çisınin nutuk vereceği yazılı 
olduğu halde 1'urkfyenin Was 
hıngton BU) iikelçlsine ait bir 
şev )oktu. Teslim merasiminde 
yalnız deniz ataşemiz memleke 

limiti teınsıl edecekti. 
Bii) Ukelçımizln gelmemesı hl 

ze yapılacak olan merasimi bir 
hayli kısaltıyordu. Büyük , e 
gösterişli bir ıncı·asiııı yerine 
basit bir de' ru • te lım mua· 
melesi ve imza teatisi yapıla
caktı. Bu hal, gerek Tiirk su· 
bay \e eı;lerini, gerekse Türk 
kolonisi men uplarını mahzun 
etmişU. Çok daha C\ yelden da· 
\Cl edildiği halde Washington 
BUyükclı;imlz Feridun Cemal 
Erkin. her nedense ı!a\'ctİ ka
bul etmemiş ve o gUn Washing
ton cİ\arında bir yere gitmiş
tir. 

• 
B iz aramızda konuşup bırbıri. 

mizi tescili etmeye çalışır
ken ihtiram kılası esas \aziye
tiııe geçti \'e uzun bir «Tİ• bo
rusundan sonra bando istiklal 
~larşııııızı çalmaya başladı. Ile. 
pimiz hayret içindeydik çtinkli 
merasimin baslam:ısından ya
rını saat kadar ev\•el gelen dc
nız ataşemiz Ha~dar Olc:ıyno
yana merasim yapılmış 'e ken. 
disl kürsüde )er alnıı~tı . Pro
grama göre, b:ışka bir mera•i· 
min yapılmaması lazımdı. Esa
sen milli marş, ancak de\let 
mumcssillerinc \'e onları tenı· 
sil eden bUyuk elçilerin geli
şinde ı;alınır. 

Biraz sonra tersanenin arka 
tarafında bulunan toplar ateş 
etmeye başladı, on dokuz pare 
top atıldıktan sonra: Birleşmiş 
Milletler nezdindekl daimi tem 
silcimiz Selim Sarper göründü, 
Bir Amerikan amiralinin refa
katinde ihtiram kıtasını teftiş 

etti. Rıhtımtla yer almış olan 
'l'ürk ve N'on•eç bahriyelileri· 
nin de önünden geçip onları 
selamladıktan sonra kürsüde 
kendisine yer \'erlldi. Biraz ev. 
\·elki ha~Tetimiz: sc~inç halini 
almıştı. Gemilerin önünde sı-

ralanmış subay ve eri 
~tizleri gülüyordu. 

Amerikan makamlar• 
bir nezaket ve anla)'1J 
tcrc.rek oraya yalnız d• 

Jarak gelen Seli111 ıt' 
pere devlet reisler 
pılan bir mcrasiııtlJI 
mış, milli marş ve ~ 
lamlamıştır. Amer kaJI 
makamlannın bu ın 

leri hakikaten çok ıe d 
tir. Amerikan hüküıne_ıl 
de memlrketimızı te~ 

) en, sadece Birle,mı< 
de büyük elçi sıfatı)Je 
YC) i temsil eden SellJll 
re apılan bu merasiJll 
kalı makamların; 
kaf$ı olan ı;e\·gi ye 
gôsterir. 

"' B iraz sonra Non·~il' 
hington büyük <'1~!:!, 

ve ona da aynı merıı-
mıştır. 

Savunma Bakanlığı 
Güvenlik İşleri Ba~k 
işleri Bakan Mua\İ 
~lr. Battle açılış nutk~ 
miştir. N"cw - York d 1'fl 
komutanı ve diğer bir:..ıı. 
ral de söz söylemişi~ 
milerin de\'nt - teslim 
lesi yapıldıktan sonr•....ı 
biıyük elçisi ve NorPY. 
ata§esi söz almış ye ıtıt' 
konuşma yapmışlartltf·11 gemilerin tesliminde 
kUrsüye ~elen deniz • 
Haydar Olcaynoyan 1'1~ 
zel bir konuşma yapat" 
kiir etmiştir. BundaJI 
Türk \'e Norveç mili~ 
çalınmış, gemilere ba ııl 
miş, subay ve erat >e 
!erini teslim almışlardd, 

Bu merasimi m0teık~.1 
rikan deniz makamlıfJJl'"J 
dıği bir öğle ziyafetine f 

CDe\·anu Sa: 5 sil: 
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~~ «Zafer» r Ustaoğlu'nun D. P. de asla B~~ Türk - İn~i!~~ .r~~.~! ~.~~~.~~~~!~d.~a.~~.~.~ o R 
- - . ki d' Bir iflas başlangıcı Til,.ki)e~e Orta Doğu mil· \\8r\\ ckshlredekl seçım daıresı H b t L • t h •ı• yen yo ur, ıyor dolu mdo on tin p!And• bir no gld"ekllr. _ .. 

1 

, 1 ayra e yan yann 1 e a Si. 1 ( ··~ 1 lncld•l mııııı. DAva, ilk kademe nah- ( .... 1 lnddel rol dilşeoektır. ı ......... Tik- !l•ndeml• Koprulu, op•., , i
ki 1 b' takriri verilecektir. kemelerin salAhiyetslzlık kararı şamağa clcum ettiğidir. klycnin yardımiyle Orta Do. ittiler. .. aksam Yvel le 

"ne."" on " »ld•n on iki '''' ,.ı.mıa !he t.hslll Diğer tarafton, Hmn Fehmi üzerine bu '"'" 21 inde •~iye ""'°' """'" mtiloanh in· ğu Komut.nhğ• proj.,lnl, birçok Londu. 16 (A.A.) - Turkbe • 
olmd• ıenldon •n blro iodlrilb~nnuş ... Ne d"'"' doğra ı:st.,ğlunun Demokrol Puti hlklmliğlnce ele ohn.,.kttr. lh· ,..,,,.. mu Jmk vol•m do!il· ıon Bat•h devletkdn Akdenlt B"b•kom Adnon ll<~dm le 1 olduğu,. henu. hllmomekle '"'h" hu h;ob"I gazetelorde "'"''" "''anm• mllmk '" vam - MUsllmln, Fedalyanı • "'· "'"" hlr komhnluu Jd ... "'"'""''ki t""'"""'"' •••· D•ı ııori Bokam Prolesor ;;•J Karş l aBŞ 1 YOf olruduğ"m umon hiç '"m•dom. ÇünkU hldm ,,,.,;,. h•ıl,. tıdon ;hraç odllmesl bir giln !sllm gobi diger hon memloko< ıoı;.; "'"lndo; blrbklno "' in· h ne .,,.,,,.,gibi göriinon Arop KHpriilU. >lüdofu Bokam ' 1 . 

••l•m" 1 in "nu.u ot,..fh •ureııo du ünm..ı._ fml • .,.,,., mmlesldır. Bu Aklbetl ı.>.mın !erdeki lohrlpkAr ,. lah,.kk•• ""'" un•nd• •••'!hl' teeonü• ,:,ıotıerine kabul eltl,.holmok Alex•nde<'lo dmlbsl olorok, Bir mü1dottenbe" ı~rlmı,dı \'erdiğimizi bilirim. llu, 3alnız ldnri ı Ierde dl'ğll, knnunlan. ettifi itin kendisinin atik davra- faaliyetlerini her giln dilnya ?~ ,aratılam m•ştır. lll'psi alrı kül· . ·a· dedir İngiltere aynı ıa- S;.lderı Wells Tıyatrosunda Par bulunan Fran·ız boksoru Hayra· 
m"d' do "'" ''"'"· Rngun kobul edilen bir kan.,nun «>k n"'k i•lll• otmesi do beklen· b"lerlnden mflo l~klp dh~•· lfirle<e, '"' dntore, "" n•e<· ~=~.~ Türkİrenln, ileride kurul- "'""• oDldo_" Am•So opm- h•lyon tiçnneü maçon• yum gt 
getmedrn Uıdll edilınl'si Jazım ıellr. 'Bir müddet sonra '"eni mektedlr. miz mumasıı. ~eşekkilllerln, so hrpkrc, a)rı eınelil're sahip 

0
• sı mümkün bir Orta Doğu ka· sını se}Tetmışlerdır. cc, Cez yırlı l\lusevı boksor A hl 

a • ~ Bu"llnkfi ·Zafer• de • Bir Yo- nunda kımin ısıne yarayacağı bı lan n'ıcc millet, anc. k lstlbclat ma . .. askl'r·ı birlikler ayır- Temsilden sonra, Lord Al xan bert Yvel ıle yapacaktır. r t .. dılc luzum ıurülllr. Di;ı;cr lmnunlar hakkında bir fty e ra gucunc ı f' e ıı ı b k 1950 yılında 
°' " baz· baslıklı yaııda Ustaoğlu Is- llnmi)en anarşık maksat \'e g~ bao:kısilc bir arııı!a tutulııl or. 

1 
akladır der Türk Bakan arı şere ın Cezayır ı o sör 

•li> llıemom. F•kot o unu pek ga.,ı blllrim• l•irullıelln 111· itim dmt edllmekı.d.,, Ga· yeler• de ne kod" mu ur maho· 7.ora>l ''"" IH•hll •lerlne m~,~~ıf ;n~.~'::ııere .;,., bugUn ,,,;, mmlşhr. Cmı .,de H'lTlboty•no, olbn" 
nmdan """ kohul edllon m•lbuol konunn ,.,, • .,bir ddo il- "''· Aloturko ,. Jnktl•Pl•nm•· YoUI olduğu, fü.ednde 'Y"" ntm" demlrperde Aleminde kü :'.,ü,>kmler """nd• lngll· Til•k, B•konlan, yu•n fifü ·~ rovundd• mfi ahakm terk• meo 
dit edlle<ek urun mUdd ı merl elle k>ld•t• h>lde 1831 d• ı-11- ., küslaht• dd uuton bu 1'Ul'• durmoya •h!tYoÇ gö"ermboeek bir tek '"""'" bite k"'I in> tmnln, Türkiyenln yonld•n .ı- mekler~nl Londro ünl•en le 1 • bur edmk, ıcnmootl. 
rlir!Ofe giren ı nl k•nun k> • ı; "''"" '""'m "kb. defa 1'- nofretlo kuşdomoklo ve etellm hdu Abolllr. Bluat •BtiYük C. koflok ı l•mlne nndon boğh "hlanm"'"' ne dereeeye kod" n•lo bmm~d• '""'k!'" ok- Bu '"'l•le gore, """ okoam 
dil •dllmiıtl. Doku,.neu !Mil gorlişldu.ken lklld•nt• değişik- le ofirle demekledl" h•d• hokkmd• do olmdJye kod.r olma" b•klmm". ÇunkU h" '"'hm etmok ilttidonnd• oldu- ı•m do, Turko e Bu>uk Elç h >'P•locok ol•n '""· 1950 yobn. 
ilk oldu. eni Me<ll eni bir h• on bnonu bbul etti... •- Ö rend•!lml<e gCre. bu m•bıllen mut,.ddlt defo lak•ba feri, kendini mlldofoa lmk•nm• ğn nokl"' ilminde durulmuş ,~ ğlnde "'.'flerme verd•eek ko· d• ıop•l•n mo"n bir """' Ardı ara51 gelme en bu tAdlller iizunıt.en kanunlanmınn kUstah ~azının çıktığı •BD}uk ta geçilmiş ise de nesriyatındakl sahip olmadan m hkum 1 çl ka· anlasıldığına göre Eden, Tilrkl· bul resmınde haıır bulunacak· mahı)l'tındl'dır. 
d d' Cihad•, f 16m Demokrat Parti i bozguncu ruh 'e zihniyete rağ· filelerine bir eııılr hm hctile J.t:ı· e Yu oslav, .. a , ıı Yunanistan a- ıardır. \'\'el, maçı kazanaı:ağını limit 

a e ı durm dan artıyor. Simdi ıltı bin ıulanndadır. Bu gt. adı altında toplanarak dinimizi men, se~kC'dilcn adil makamlar tılmak trhlikr ine her An marut· > , d ı; k Jım~sı milmkün bir Türk gazetecileri Reuter e mrkle hrraber, aradan geçen 
dl le kısa bir umanda on bine )akla5acatmı "'Üphe edilme- 1 t' t l 1 k t l gö memlaJerdlr 1 ra ın a uru " k 'nde . il h t a ı ha"ll 

" ~ ısmar sure ıy c meme e en · suç unsuru r w • dur. Akrabasının, c\dlklrr nin 
11 

lü aktın ana hatlarına temas mer ·ezı . ık! scnenın ayra e Y n J 

•in,,. fok sokm•I• uğroı•nlrnn !ikide Bu gmtenln Ol """ nüsha· hu """'' d"•lhğ .. nun ,.ı.,ııe- f . ~ n -,
1
, hir bOlcc tookill· Londro, 16 (A.A.) - Turk ı:> ''""'''''"m" olduğunu da •'' ı.ıscıer ho>k>nd• <I• vorl)et hö,ı, olmu,.., Lbolorln isle- dnl Y•Ymaktad.,, Billndlll gibi, sındo nefretle okuduğumu. Y"'· <ini h" gijn görUyor. Dlüm·•t ~ ~rl '· _ ';,, u Avrupo b61g.,i. role<ilerl hugün Reuıer Al_ .. -ı finündo hulundurmakt.d". Y•nı 

•llon °'""' 1 lehe )Ollollremedlklerl görl1Jlinee l•h•ll müd- bu leşokkülün ı.,h; için •d•let nm ıltma ımumm al•n küfltl " hokkantıeı prop0gond•fan 
1 

',;:,'~,,.,,. bok<mmd•n diğer mn merkezini riyarcl ctn"''"· moç,. <ehn olm~on• ve kum! 
••il hlr "ne •rttmlnuıhr. Slnıdl hn•un dmle dm olm•d•ıt- Yolu)'!• derh•I teıebbilsc .,,.ı. medmo UhnlyeUI sllhnrde zo alhn<I• ne kodar ""'' ''e setim ~·~r ~ 

1 
h mütlefikler tonfm- ldr. Kenddulne !bom gelon ita ıı bir "kiple k"'"'""ğmı '"'""m•ı. nu ı ••den "M>e donDlmesı duıumllilı o•mus... ı. gellneo, ""'' öğrenlyoru• ki, '"'" ne kod" ho>.,thk " yol· d u '~ =~oylc desleklenmkllr. hol verllmlıtlr. ka b"I olmoklodlr. •Zarı11"1n neresinden clontıtıırl!e kardır. sözü ııek domıdur. nı. D 1 b h d bir parti mensubudur. Bu mıl· sutluk hiıküm sfirdiigünii farket an a:; 

1 1 
dcumı Doğu Akdeniz sarnnması Hayrabet~ana gelınce, ;revan· 

naenall') h 'nıl} et hakikaten böyle t e tocuklan liselerde bos o ma a çe e, leh·eklll. Demokrat Parti me:ı· me 1 itin lıarlçtcn ı;özüniln ~Çil· . orıı§mt er ~ meler Türk gorüşulu\'or 1 kazanmak azmındedir. in ça. 
ere bir ırne daha ıılıkoym:ıkta fa) da Yoktur ve eakbe don- su bu dl) o geçinmektedir. ın:ısına hirnm )oktur. En basit d Ytnı ~e :mı gol ~ıltere~l ter· Londra 16 (A.A.) - Turk ye lıştı~ını 'e her ~E'Ç"Cek ravun. nıek l!lUUfıktır. Illitün mesele iki sene en el acele bir kırar Gece bi_r adam Demokrat Partiye mensup ol· insan zekfısı, bunu farkctıirmeğe k ı::; etd a am ~r; n n cumartesi Ba~bakanı Adnan Menderes \e dun kendisini galıbıyetr daha 

mak, bu partinln esas prensiple klfa;)ct eder. Sonra en ;)ıiksek r. ~e en ene' Y:t 1 Dışişlcri Bakanı Fuat Köpr!ılu yaklaştıraca~ını so~lemektedir. '~rilml olmasındadır. J,lseler istenilen e\'lafta talebe yctlı- o·· ıdu" ru .. ldu•• rinden en :ı..-uvvetllsini tcskil e ikbal mel kilndc bulunanlar bl· gilnu vuk•ı blulilaca ırlerinde bil bu Un Dı§işleri Bakanlığında tn Her halde yarın akıamki maç •Irmı "" hu•un ocbeblnl d•h• •lnfh hlr m•ll• l•lkU. •t- den lnkılAp umdelodnl k>bul •• le. scbebl bUdlrllmeden ldh"' ne mi in •' ';:-";:h ,.,. ••· gdte" Doıtıled B•kam Anlhony çok <otin " çeki m•li olo<akt"· nıeı. l>nm ıetm" mi dl?... mi• olm>k demektir. Eğer "Y'" uğromok, nefıed•hnek "Y• .,,. dmld• me • "d ~ ,.; kom· Eden ile ••riiımüolerdir. 
FAklden, bucunkli il elore m"dU, 7 ""'"' ld•dllcr var- IH•sı 1 lnddel H.,,. Fehmi Usl.,ğlu, aksi k•· '''" lemlrlonmok leblik<Slno rli meler "uun ' ." h 

1
, 

1
• Sut ıı 30 dan " """ b" T' f Qd dı. Üt & nelık iptidai t h 111 de i!Ate edilince lise tahsili on lerine mllteallik herhangi bir tet- naatlcr tasıyor idise, şahsi sere- her zaman maruzdur. lar alındmldl)'a.caktır. u UTSUu~klye lıyan görusmelerde Doğu Akde ıcare ası 

d kikata geçilmemi~tir. Buna da fi lA D k t p t' ır ıave c ı ı ıne n zaran, . 'kt dl e • 
sene e tamamlanmı:ı olu) ordu. Programlar da oldukça yüklil sebep, havanın karanlık olması , evv~ . b~mok ·ra . adr.ğıylnc ggö. nln Atlantık Paktına iltihakın· niıın. s.avu~mda 'de ı lısa t nr1e ( naşı ı lncıde> 
idi. F.\~elce an nede tamamlanan bu tahsile ıtmdl on birse- memcsını, ır ere gır ı e . Malinkofun son zamanlarda d Lo d ile Ankara a- lclerı UZl'rın e uru muşu . k l asını miltcbaki dilkkfın ve 1 

Yllzilnden cinayet sahasında izle. re susmasını veyahut da parU· .\·aptı;ı;ı trnkldli bcy:ınat, acı an sonr.a n ra dere Bu sahaılakı' toplantıdan sonra a m ' 

1 

tatılı • mala-°' ••den el m"'"' DBlun mmıe bunun """' hiı' m.•tıe 1 k b • d lk d r. o1'rok bu · mo '"'"'" • e »P ıraıtınlmasında, haklkt &ebcbln bulunmasındaclır. Bunu "•P· ' n oy nlmm " çlğnenm.,ı ih- den istifa elmoslnl " '""k DO· feryat ve hoykm•I.,, ı>ok <•1 fa. "'"· ~·' • 1 e t ',,l.,d•n mok lnlglt"e D•ılıleri Bak>nh•m r k . ; mhdafoa elm•kledlr. 

• tlm•lidlr. dan sonu hn tmd• ""'" r>• " ''"''"'" SoV)d ı.tlhd•I ''' cc mu '"! ~an •m. .. ··meli "" yoyonı,..n lebhğde, emek " ' ''" , .,..,,.
0
, "'''"'' loh il mfiddetinl on Ut, hotll on bei eneıe "kamk Smohk, medl ,., ein•rct ye- m"mı blllum ederdi. F•kol :e teminin """ yokl'>l•grno hl" "'· h" ıko memleket huku , !iye ""'"'k ol•n lmpmlorhok T•liloo hongo '"" ' dl "' bledlğlmı. netkey1 elde edemeylL rlnl PDll• '"' jond.,mo m"hoio- e5'üf ve '"'''tirle güriilüyor ki •"m•.t dly• telikki orlllmlşfü. """''' bir nokl•I ~"" !""- genel kurm•y bo<k>n• Mmıolı yapılaC'a ı hususunu~ bel~ Y - t 

Enis Tahsin Til "" •Hm• '"'""k "b•h• bek- bu "'· Demoknt l'o<tl men>u· nu görüote '""" m mo? "'"" sin_! '~'!'in _etm;kton ıb"·'~'\,. sır wımom sıım·iıı do mD.ake t>ıln ,., " bıll ~'~'~ ·~::;;'.;, 
lemek lüzumunu duymustur. bu ve Samsun milletvekili sıfa· nr. Ingılız sıyası çevrelerın e 

1 
relerde hazır bulunduğu bildirıl kın karar. önhı_n z r ı. gu _____________ _,, _ _,,_ ..... ______ ..,,,,.,: Büyle"' ,.,., yerindeki !der ""' da kullonarak inkdabm, in Bn nikbin komllmldn "be- kim oı.n k,.aate güre. Tilrk. mi,tır. ""''doı• ' boldml••"kt''. j, ka· 

Taks·ım esk'ı Bucak Mu .. du" ru·· nu" n '"' ddliler bu sah>h dnoyet "''" ......... medenlyelln ve >r•I " hl de oudu" >Tnllnkor S"'Yet >• n.,bokom ile n.,ı,ıerı ··~·· Tebliğde şiiylo donllmekledi" >rut .. k<bon. '500 "~' 5 
\ &as1 rr emurları \'e mütehassısları manda da bizzat dinimizin dilş· nus,·ada ytirutiılmrğc ' çalı~ılan nı, İngiltl're ilrı m.ilştrrekcn a· ·Tlİrklye Başbakanı, Dış! feri I nun gerr~ınce tee·sus e en da-

l•nf•nd•n ""'"' incelenecek manı olarnk kalemi eline •lmak ;0.;nnı.m ld"lojlsinln, >t•k kip odoleeek bir S'l"""" ~· Sok•m ve D•ıtotorl Bokonhğ, u "'"Od• •nm. T'·"~!iı ~'";:h::. d d d'ld' " elnoyelln ilk lpuçlmmn ele ton <ekinmlyor, ,.,ı.,ıuge, ıol uduğo, aull limo· hotlmm t~•bde hour nim• ' mum! kltibl beubedcrlnde mll •Y"lmaso !"""' e . Y •., ;. uruşmasına evam e ( ( G'<lrllmeslne <•hoıloeokt". !nkollp ve "1111 >lüe>dele gUn le kor" bir dm le kit elmodl· b"'bor. ıomd•ye k•d" do!ludo kom Adnon Mondcr'5 ile DlŞoole °"' <den "d~I, de~"b': u~n~• 
j Bir kod•n nd•"n" ölil lerlnl blmt Y•,.yanl" veı"b"I ğlnl ''' ınlukl"'n Sovyol ııu.-pe ;, ed11ecek hl• müdafao man· Bak•nı Mıld•faa B>kanı " im h• m"elelmn hol o ~ :;' ho 

Aldnl<0 Wnlndo hir lolyon- gUn "~•l bu.,k mOdllrli bonl bulundu bugllnleri """''" tetkik eden- ,.,,; genlo hltüdo Mlküm "'" mm.,inde kondiledno "" ol>n pmlo;luk ""'' kurm•J h• la yctkoli komi>•• "" •• ~". ,· 
dan r SV<'t almaktan &anık Tak. çağırtarak yaldıu:ılık yaptığım Fenrrdeki Rum Erkek Lisesi. !er yakinen bilirler ki o devrin düğünu zoraki zirai istihsal sis· I hattı harl'ketten de kaçınmama· nı l'e mü~avirleriyle tophnmıf zırlanan protokol umu":til ~.}~ e 
"m Bueok >lüdUrü S•fa Akkc- dükklnnnm bmS>ndan ç>kan nln namı memuru ofan Lef- SeyhülislAm" bugfin Huon Feh- teminin' ylirum.,llğlnl lfüof e· " " lnhlnf ot_memeıe dikkat her iki .;emlekehn mOşlmk onoluemuı " kohul .' ~·· ~: 
Ptl•• muhakeme.ine dün 9 un- dum•nlud•n •lklyet edlldlğinl ter K"kinoğlu dün "bdaya mil- mi U'1.,ğlu'nun, S•m•undokl diyor. Hun• karı• bul•hlldlğl etmekledldor. Tu;k devlet ad•m m"eleler hokkmdo lam ,., '" Bun••• ,..,., Ankar~,. d., 
<'U A&lı)e Ceza Mahkemesinde söyledi. Den de ruhsat almak I· racaat ederek, Rum Lisesi mü. BüyUk Cihadın 1stanbuldaki mU· de\'a ise daha f:ı71o <lislplin, da-ı lan I..ondra ile Kahire arasınd~ mimt görU5 teatisinde bulunmuş den Tır r~.t Odası. ~e~e~ : d~~ 
devam edılmiştlr. tin kcndisıne istida götürdURUm dilrü miltevcffa Karadis'in eşi masili bazı sözde din mccmuala· ha faıla taz)ikteıı ibarettir. bir ıınla•mıı)a varma )·oluna g · !ardır.• Arıf Te et ın verdığı ıza a ın EvveU &ahıt olarak dinlenen ıaman· d e nunfyet ı · t 
Ald.,ico .,,unııe ounı." şöyle. • Boyan Ano,.asyonm on beş GÜ• "nın mü dar" etmek istedi!\ 8.,,,1 n"'' "'• '"'" uten dimi• nim Hm ,. m m •

1 
>lü"k"' 

1
,,. kohl•n Türk enm• . "· im. kl b 

1 
ntlı<tr: - Sen .,ı..-dor "''"'"' ofa. donbod ortohkt• görOnmedi!ml blwt dlnlmbln de menfuru O· 1,j,.,.,..,1 haddini •ım.,İor. llu· !erini ithu odcrok bu '""' • bereli Bu '"h•h "" 

1
• •• ,.' Eu· 

<ak kaçak <•hom•ı~n. elmdl moh "e kodomn ik•met etli!! odod•n !on lrlieo flklrlerlnl tom•llen, A· nuo hlm dobo olddellonm"l, l bir ort, - Do~ mUd~I•~ ı.,kl· Tilrkl e bü Uk eloilliinden b' modo!•n• ifade edon ".uh" 'n 
,._ CUrmUme6hultan birkaç kemelere diışeceksin, dUkk~nın fena kokular geldiğini haber ver nadoludak.ilere ·~agtdirlcr, ka· insaıılıırı daha Inı:la hr\es \'CI ı ~fıtı kurmak lçı~ en bliylık ma~~ gUn bıılrildl~ine göre, İngiltere dr~~r: be~anatla tatbıkat ~r~!~ 

do kopon..,k. Eğer beni göriir- mlşUr. llll~rl .-Oeopll•• doye gUnün holn fü<ellc ç•h ımn•I• .ı,ğ;ı, kor· '" orl•d•n k>lkm•s olduıt-m• hUkOmeuıle ,.,.,,,. bütün siy• • ." lonok~u l•ue~ ~",'.' •Hl· B O R S A. senı bu i•lorl h•llededm. Ne de Okulun nıaıtomll!hndan ol,. P•d.,•h•~•. "'"'u.luk "'"!"''· ku por<le ini """""' ,e ı.llh· n•n'!'•~tad"I". . . ,
1 

firü melerde Ttlrklye B.,b, b!' "".'"~ u~l~k mU"h··'' 
mek istedığimi anlıyor musun? ve karlının ikametgah diye kul· yabancı ıstılfı ordularının muba- dat iizerine da) anan lıağları çöz. Turk1ye Başbakanı 'c Dışışle. k g \jnan enderes ile Dı~işle ğınl bıldırmış. onu takı ben bu 
dedi. Ben "'' londoğo odonm knldl "hd• ''"· <ek "•tammm mb"''' imH· meğe "hep olablllr. Du fllbor· ,.; Bok..,, ,,.., çevrelerin '"'~ ,'';; k n Pro<e·ör Fu>t KOprü· "''""'' etrnfh bl• k•~••m• ,.. 

- Ne ""' btlyonun! diye r .. dan kmlmok ourollle ""m" ne kopo ~tm<Y'. <•hş!"'' ''e. hC 1, h• lohğon voh•mellnln ,.,,. elh~l~rine ••~e'. ln~•llm hüku· ;.,,'. ~~at Açok>hn, llli"Y" pan ~ndl Bl~l'.k. mumle ıun· 
İst. Banasının 16.10.19SZ flattan 
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'°rdum. ve im bir koku olrafa mıl- menf°' ıuretıenne Yme d•ntm•· hhelll •l•rlor touf,.don kim motmm davehm k>bul ederek R>g>P B"Ydur. F•lm zorlu, Tur ı.n ">km• 1.,, . •. 
- Sen ne kadar mfinasip gö. mıştır. zi Met etmeğe kalkmıştı. lılİlr ne gibi bir he aııla açığa Londraya gelmekle. iki memle- k' . bllyük elçilıği miısteşarı Or •- Hukümet lıberasyon :eJı: 

rürsen, o kadar ver, dedi. 60 yaslarında olan Anasta~ya Yazısından açıkça anlıyoruz ki rnnılmasını değil, buna l\arşı ket arasındaki dostluk ve sam!- h~; Evalp ve Türkiye Dışişlrrt mlrr sadak t gô·termekte husn~ 
- Peki 50 lira vereyim, yatağında ölmua ,.e tama~C'n Hasan Fehmi Ustaoğlu'nda, o dii iiııiılcb:len devanın ldfa)ct· miydin büyilk çapta tesis ve te Bakanlığı miısteşarlarından İl ni~ e.t sahibifür. Ancak .tem~nnı 
_ Elti 

11
,. ,.., 

50 
lira 100 kolımuo .-nı,..ııe bulunmu,tu<. umankl hl« feimmoverenlerin sltliglnl, ""' .ı RuS) o he5'bon• "hürllne "b'p ol"!uılml". 

1 
h•• Savul '"'kat elınoktcdlrlor. ' . • lekl.,ln lkWa~I b•: .. :~;;' lirayı bugün roprU bile alma• Keyfıyet savcılığa haber veril- ıihniycti hlılll yaşamaktadır. O bir iflh bnı;Jangıcı dlJc kar§tla· Bugun ba~ka r1es~ı goril:~ ~r Resmi zi)afette hazır tesıs edl'~ı t'C"liı e a b d 1' : 

> ~ ... mlş ve tahkikata geçilmiştir ıaman, ba~tn Atatark olduğu bal mak caizdir. ~apılmamıştır. ngıltere ışıs e bulunanlar İthal ettığ1mlı ~alların e e mı 
500 Un vem•laln, Kodmon hlr elnayol o lru;h•n de htıklll MU,.dolemld '"'. inko- s,., ,, lrtlb•lol l•lomlnln ••· '' r.•k•m Anl~ony &len, lnnm Bugün Dışloleri n..tonhğo I•· ödoyemoveeok b" durumd.• bu. 

- O kod" Pn•m ı-ok. 000 ıı. gltnılş nim•" lhtimoll Ortllnde l~pl~nm!" Y>P••lora kolh v,_ <>k hup s.,cslpde ı.ı.;ye 1 fog_ılıere ile "'"' mUno,.belle. n!ınd•n .-erilmış olon riyofotıo, lunMoo. her an '""""'"''. 
" voremem. ehemmlyoUe dnrulm>klod". """' '"~ lelva monler, el· n.umkün olduğunu ""'n gofll· nm ko-m.,lyle meyd.., gelen t,.ı P•rtlılnden "ki Bo;bakon .,,,.ı,.m~" h'."' 0~"'A" de 

- D.., "'ıt- olnıa• !"men Sam••••• hlr klol ötdurllld O bello ,bugün nn~• .-e nnlann Y'P lor '""'"· ll•tbukl hup bugü· durumu tetkik • ve "!111',I~• et· Cl•ment Attleo, Mohye Bfü., mokhr. B". hAd~•I•". tek tml· 
PU•nm bir k~mmo ıimdl , . ., Sa.,,un, l6 <H"'usl) _ DUn h~• humellel'i mklr edorler. no k•du 1,,nci dohle olf• ol· mok ··~~': bugün: TD<k'l o, ~il· Rlohırd Bu O er. Lord Alexond.,, h ol orak mhlo ll~d'". koçmm•d•k 
müiebakloiol de aonro vorl,.ln. ' '"' 20.30 ""l•nndo GUmrGk Demok"t Porıt "fl"mda hiç mu~ur? ır.r >•n; hR'P, eski ı Uk o!tohğmden . do~noeo D•,ı.le İn•illerenln Türkiye BOybk El· <• bu durum '" omlen vurnh• 

N•i'nhm bknl ile kuyumeu eaddosinde bfr dnoyet lılemnlo- bir •urnllo ye,J olmoy•n Hmn dertlore yenllodnl koim•ol.,, rl BfünhğoM "''!"'Olfr. l 1 çial Sir Alexonder Knox l!elm, kavu<om•y•.,kl.,, . M•llmmnı 
Knran'a giderek yardımını istrı- tir. Frhmi Usta oğlunu, Tilrk umumi 11 1 1 h Siyası ve strateJik mesele er n s· WiUiam Strang ve Dışişll"ri satmakta Pl'k bl'cerıklı davrana-dık. O da bu işi ancak Beyoğlu Sabri, Haydar, Zeki ve Sera- efkarı mli\'aeehesinde istifaya . ~o\-yct saldırış. : e~ n rn ~~ tekrar baı.lıca mevzu ?!.arak. ele Bı;kanhğı ~üksek memurları ha. mı~ onız 
D. P. Backanı AbdUlkadı'r Tan- davet ediyoruz.• ıstıkaınctteıı gcrıJe o u ı alınacaı\ı Tilrk - İngılıı mliza· l d Kore'den ro"porıa·ııar·. ku v frttin adında dört kişi, bir hayli . mağa yiiı tuttuı:u bir ı;ır da, hlir . cumartesi gUnU Dış· ıır bulunmu~ ar ır. 

t h•llodeblllr, dedi. Bu vesile lçtlkton oonro Gümriik cadd.,in- ~UI" tmrton nnus) I~ •A· dunya)'o düşen mile; kendi hl<· ~erolenn~;nh•md& dev>m cdl- Turk Elçlllgindekl rl .•fe~ 
ile hidisr) i kendisine anlattığı. den seçerlerken, oradaki bir kah- tat~r~~. ink~r r:den D. P. h mıl liğlnl, ı tikrarını muhafaza et· 1 lcrı .Ba 

0 
Londra. 16 (A.A.) - Türkıye mıı 

Abdulkadir Tankut, ''edrn sarhoş bir halde çıkan Re- lehckılı· haslığı altında yazdığı k llloskounın nifak ı;ayret· lecektır. hil~f Bacbakanı Adnan Menderes H 
çok 

Z 
· d S 'il t · k'J' F h me ' E •velce rıkan haberlrr " 1- " ... 'lil - aten bucak mDdüründen fık adında biriyle karşılaşmışlar- yazı a amsun mı e \e ı ı e · ı ·nı hliklimsfit bırakmak 'e \ .. d nı~~leri Bakanı Fuat Kopru • !ikayetıer var, bu iş ancak dır. Eskiden ııralıınnda me\'cut mi Ustaoğlunun ·~ilyük Cih~~· h~~ı ılr hiç bir h:ırp niyeti bcs· na, burada r~smi çe\~~ı:~ ;.~~k Türkiye Büyük Eltılığinde, fn. 

cilrmUmC'$hutla halledilebilir, bir kadın meselesinden milnaka. d~ çıka!l makalesınden bahı:.ıe ıemeıllğlnl, So\yct lılemini trh· ıa~1ld!lt.ına. gore, B~k s rll mese giltere Başbakanı Winston Chur· 
erek Vaıı Mua\ ininin yanına şa başlamış, Sabri, Refiğl birkaç dıyor kı: dit etmrıliğinl, nnc:ık saldırıcıya -fn~ılız t~carl ve ~kt~!rar ver· chill ve Dışişleri Bakanı Ant· 
ti. \'erinden bıçakla yaralamıştır. •Eğer D. P. Atalllrkün adını karşı müdafaa mc,·kiinde olclu· le~erı tetkık etme;,e hony Eden şerefine bir öğle zl. 
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Bu suretıe le. Emniyet MUdUr. Refik, hastaneye kaldırıldıktan krndisine ldzım olduğu :zaman ğunu, dcmlrpcr<le zindanının sa· mı1ı:ı h~:unm~t~d;rl~r.B kanı E- yafeti vermiştir. ğllne aksederrk. \·ereceğim ~onra ôlmUştUr. Sanıklar yaka- bir istismar metaı olarak kullan klnlrrine her \'asıla ile, her ııe· ngı eri' ışış en a ------

0 liranın numaraları tesbit e- lanmıştır. maktan başka bir şey dlişlinilyor kilde dıı~urmaktır. Q f d "' h kk d y·· k'yenİn gÖrÜSÜ 
dl. CilrmUıneşhut hazırlandık· Orduda lkl .s.o ygunculıık . · A fi • l Bu lstlkamettrJ.i bir müşterek r a ogu a 1 n a ur 1 • , sa, yanı, tat rk inkılap arına 
n sonra bucak mildilrUnUn ya. Ordu, 16 (ANKA) - Uzunısa . 1 siyaseti anlayışla devam ettirir· ( 

8 1 
t ide) Hiıkt1metimizin hazırlamış ol· 

na gittim. Bıına: bucağına bağlı Hatipli köyünden samım surette bağlı ise Samsun sek pek yakında cllinvanın mu· bl l'ği b"tll A ası ncl k t dıı"'u metinde bütün Arap dev. N k d l'ıl h t D 
• · · millet\• k'l' it F ı · Ustaoıt ' d 11 • ı r ı ne u n rap mem e e · ~ • d . - e a ar getirdin? diye e mc ayının evıne gece ) a. e ı ı . e ımı ıs· kad<lf~ratının i.} iye oı-;rıı 1,;ıll . . . . d letll'rilıı Doğu ve Batı Ak enız 

rdu. rısı yiizlcrl maskeli llç kişi gir- lunu derhal partiden çıkarır ve ğlni giirrceğlz, naziliğin, fa lst· :erıle ~oğu \'C _B~tı :.kderıt ~v- memleketlerinin pakta katılması 
- 300 lira dedim. mis ve ocakta bol odunla ateş yak hunu halk eCk6nna ilAn eder.• ligin yıkılma mı nasıl zc\ klıı ~tlerının de ıştıra mi s em ~ . te mekte ve böylece milsterek 
Bir ıarf vererek: tıktan sonra Mehmet Dayı'yı a- seyrctml ek, onun bir benleri tı. . ~sAv: 

1 
in Ortadoğunun savunul-

- Paraları bunun irine yaklarından ocağa asmışlardır. olan kızıl loskofluk istibdadının Emin kaynaklardan aldığım ti tirak edecek memlekı-t. 
dl. Dediğini yaptıkt;n koy, Mehmet Dayı, ateşe dayanama- Churchı'll, Tu .. rk da çöktüğiınu n demlrperde zin- bir habere gore, Orta~otun~n ~~&~~~sı~da sıkı bir fşbirlığinin rfı alarak sonr~ mış ve knTana kı\Tana paraı.ının danında va~ıvan mllletlerln is· &a\'tınması hususunda Türk bil. e ·ıeri suriilmektedır vı->kın ,,.,~"'~•n .• ?"'

1
nd•k'. yednl söylemeye meehur olmuş- tlklllln• .. "'"tuğunu ın,.•ll•h kftmetlnln goruşü ~· bot•~lo~· •tr:::e;.ıl i•bsl«'ler•n ıİade 

alan 200 llr~aı .o) d:.ı \"e g~ tur. Maskrll haydutlar 550 lira Dosflug"'una kıymef serredeblleccğlz. mış ve. Lontdra BDyük ~~çıı:n z ttiklerine gôre. halen Londrada 
1 tahime lşare~ınttl eS:)ın d parayı aldıktan sonra savuşmus· Ahmet Emin YALMAN vası~ısıl~ .n~ıllz haric.ı)esıne ~ulunan Ba&b:ıkan Adnan len. 

er ay 50 lira \'cr!ceksln?r~ed~· la~r. te\ dı cdılmıstır. deres ile Dışışlerı Bakanı Profe. 
Bundan başka bu dl ' ilk Dığrr taraf~an dfin, gazete ba- V k • d d' • • &ôr Fuat Koprulu bu mevzu et uruımasından ~onra b~~n~ndam yii Mehmet Özbucak'ın dükkAnı- erme feyız, e 1 lran, lngiltere ile münasebetini kesti rafında İngılız harıei)esılc mü. 

elerek, kızkardeşim~. na giren ü~ ~ahıs:. boğazını .sık- ( Bası 1 incide) zakerelerdc bulunacaklardır. 
Ald 

1 
mak sureti)'le bUtun parasını al- Yalanlanan bir haber 

d 

Türk Tugayı 
karornôh1. .. 

rnö ı 4 üncfidel 
anlatır Asteğmen Sakarya bu 
i de 0 kadar mmaffak oluyor 
ve konu maları o kadar ince @s 
prıil'r ilA' e ederek anlatıyor ki, 
İngilizce bilen itin bilr. tercU· 
me~ i dınlemek çok ıevklı olu-
yor. 
Kutııp Yıldızı 

<:ıızctesi 

Tugay karargAhında ikinci şu
h .. ye bdlı lki subayımız. Üs 

teğmen Cıhat Berkle, Te~men 
Orhan Cılasun Kutup Yıldızıt1 
adlı gazel"' 1 çıkarırlar .. Bu gıı. 
Z"te h kikntrn mükemmel bir 
cek•ldr hazırlanı~or Hele Teğ. 
mrn Orh':l'l Cılasunun karika
tlırlrri nefıs1 

Velhasıl tııl!ay karargAhında 
ha ~t: çcık çalı~ma. pek az ls· 
tirahat ''" 1'1.!lrnce olarak de· 
\am edip duruyor ..• Savaşa gir 
meye can atan subay ve erle· 
rimıı. ıırkıı'arında mllkemmel 
çalışan bir kıırargAh olduğu i

n 
t 

- ar co mahkemede: •Pa- mıslardır. parti farkı olmadan bütün Türk < Bası J lncldel kan Musaddık'ın Büyiik Dritan. K h ' 

16 

< \ P) _ Türk 

1 

ayı masanın llzerlne ben koy. !erin hararetli vatanse\·erler ke- ğinl söylemiştir. ya ile diplomatik münasebetleri a ıre, . ~. . b u 
umt1 desin, Yoksa bucak mıi. sileceğine emin olunmalıdır.• Amcrikaıla kesmek kararıtıın, İngıllz • İran Elı;lliğinin hır sozcUsil ~g · n 
ilrll beraat edecek' ve AldariC'o Tramvay kazas 1 m n Menderes, kullandığı samimi Vaşington, 16 (A.P.) - Ame. Petrol ihtilfıfına bir hal taresl T.ilrklyen~n ~ıı.nım~n~ d~ğ:~~r~: i 
un baem• hllrbk lelAkeli« •· llsonı. k•lhlerl teohlr elml" mi rlkon ld"eeilerl bugün B.,b•- bul mok itin mfedilen ,,,.,.u,,. doll " oomd~ ı ""' h~ ·ı ""'.'. bir • Amerika' dan vata na 
acak, deml~.D Tahk'ıkat 1 na safirler arasındaki nice tecrilbe ıi kôktinden yıktığını ıuylemış. ~~n e~~;fYta:ı~\~:1~ım°efe~~ın~USU· Al~uleod•n sonra Emnlvet ıı •i»ml •domo, bu kod" ""· l<rdlr. Rosml mohfoller Mus>d- sund•ki """ istoklednl destek 

çin müsterihtlrlrr 
ALTEi\IUR Rll.TÇ 

2 
d 
h 
l 

ncı Şubr. MUdnr Mua\•lnl Ab- dan, tesirli nutuk dlnlemediğıni General Rı'dgway clık tarafındatı ittihaz edılrn bu ıemekte olduğuna dair basın ha. 
Ulkadlr Goneç. Salt Efetllrk, Ba Baş(and 1 söyliyerek kendisini tebrik et· kararın son dereee milesslf ol· bl'rlerinin «tamamiyle muhay. 
•ilin, Rohml Timut1n. Fev,.ı. mi ıtır. duğunu beı •n etmlılordl•. h oldulunu bevon e<miıtir. 
ah Vardılar, Ieliha, Vefa Me. <Bası 1 incide) Churchill; İttihatçılar ıaınanın Yakında ". eliyor lUUnascbetlerln keı;llıflil ye . r 
an. Hilmi, Kemal Cevat, Dr trık Fakültesi Dorenti l\IUnlr 4" dıı Cavit Beyden aldığı .d. ostlu~. 3 ~i d 

· d dı l ı ~ uı ri"smen bildirildi Be rı e n enm ş ve duruşma gU, Doçent Mustafa Bayram davet mektuplarını gosterm.ş, maşı ı incide) 
bazı hususların sorulması için Teknik Üniversite Elektrik Fa: bu da\'et kabul edilecek .?'erd; Tahran 16 (T.P..A.) - fngil. 
başka gllne bırakılmıştır. kültesi Asistanı Yüksek Milhcn- hatalar yapılmasına teessurlerı· nel Kurmayımızla müştereken tere maslUıatgUzarına teslim 

A)'doğan Ö:'\OL dıs Kemal Öz. Makine Fakültesi ni ifade etmiş ve: hazırlanacağı t.:ıhmin edilmekte. cdılcn notada, İngilterenın Tah 
Asistanlarından Yilksek Mühen- •- Bundan sonra lşbirhği ih dil'. randakı Büyiık Elçiliğini on glin 
dls Ahmet Bilyüktur, diln; Ak· mal edilmlyecek, hatalar tekrar. General Wynıan, Erzurumda zarfında kapatması \'e elç~lik 

Milli Piyango Müdürünün uray deposuna çekilen 105 nu- lanmıyacaktır. Türklerin tccrü· Erzunım, 16 (AA.) - NATO memll'P'arının bu müddet hıta-
otomobili eşeğe sarptı maralı motris ve arkasındaki rö. belerinden faydalanacağız• de Gllney • Doğu kara kunctl ri m•nda iranı terkctmesi istenmek 

Konya, 16 (Hususn - Anka
radan Ad~ ıaya gitmekle olan 
Milli Piyango llldtiril SeUhat
tin Belirin Ankara plAkah tak. 

sisi Cıhanbeylinin Seker köyiln· 
den geçerken bir merkebe çarp 
mış, merkep ağır ~ekllde yara. 

!andığından Konya memleket has 
tanesine getirilmiştir. Merkebin 
üzerinde bulunan çocuğa bir 

~ey olmamı~tır. 

mork üzerinde gerekli tetkikatı miştlr. komutanı General Wyman, bC'ra. tcdir. 
yapmışlardır. Londra mUIAkatı, her clhe!!e berindeki askeri :ze~:ıtıa birlikte lran hlıkiımeti tarafındıın bu. 

Bundan sonra, Mdise yerinde daha şimdiden bilyük bir başaı ı bugiın öğle Uzeri hususi bir u- ı;:!in Lonclra bilvUk elcilı~inc hlr 
başka tramvaylarla tatbikat ya. sayılır. çakla sehrlnıizc gelml5tir. talimat göndl'rill'rrk İngıltrrl"d(' 
pılmıştır. Bu arada el freni lle Öğle yemeği, hariciye milste Generali ha\ a alanında \'ali bulunan bü•lln dlnlomatik tem. 
durdurma tecrübeleri de yapıl- sar mua\'inlnin gazetedler Jçi:ı \'ekıli, 3 ilncü Ordu Mtifrttlş \e- sllcilı>rinin rlerhal geri dönme. 
mıştır. tertiplediği bir ziyafette yennıl5 kili Kor~eneral Fc\'Zİ l\tengüç l· lerini emretmiştir. 

Ancak bu tramvay arabası azc tir. Tilrk heyeti İngilterede çok le dif,er askeri ~:ıhsıyetler kar. Ayrıca, siyasi nnhfillerde he· 
rınde daha bazı teknik inceleme- samimi bir ha\·a içinde bulun şılamıştır. liri ldiğine gore. İranın lngilte· 
lerın yapılmasına lüıum görül- maktadır. Heyet cumartesi ak GC'neral, kendisini karşılayan. red" hulunan tabasının hakları· 
dDğunden dün gece şı1li deposu 1 şamı buradan hareket ederek pa !arla tanı~tıktan sonra berabc- nı İsveç hükıiml'ti koruyac:ıl:tır 
na çekilen arabalar üzerinde bu zar günü ~stanbula \Asıl olacak rindcki askeri ze,·atla hirlil te il- lki taraf taba•ının dl hıreket f. 
gUn gerekli tetkikat ynılacak· tır. çüncil ordu kararglhını zıyaret cin h:ızırlandıkları bıldirilmek-
tır. Ahmet Emin YALlllAl'\ etmıştir. tedir. 

Toplantılar ı 
1k•laat Fıktt ıuı munnfan um a 

tanin :rı" le mntad uıınımı h• • :; •· ı 
Um 1952 ulı rtinli uaı ıs 80 da h 
tanbuı Ticani "' Sanı:rt Odau ?>le ifa 
ıalonnnda yaı>ılacalctır. 

• 
natı Trakl a giiçmtnl<'ri 
\'ardım Cem:;r<'tindrn 

FeTb Jde nmıı ' h•· •' toı> ""11 • 
s rkocf, Bıbtiıl caddnlııdı F.1\:1 l' 
ır.!n!inu !ialknl • ht.tnbul c., ,. ... '• 
,.. Y .. b.tı: Oknl ar ötro'lel 1 ka -Se ı 
1 tl.:lm l 9S2 ı>aur ruııll ıaat 11 el• 
ıp lıtıktır 

(': ruı le •le " .. • u,,.oı ıdare se 

cim' <'•:nl t• n lnk •ıfı c n ••tll• ık 

idare ... ı !• h• •• e "'' nrli•ctk u 
llhlTetler. n ... ~. 

Amerika' da 
Barbaros niinü 

ması 4 üncüde) 
fürrı de Türk denız ataşesi ve 
Turk suba)'ları tarafında~ ';
rılen koktc.>yl partiye gıdıL'llı~ 
tir 

Gerl'k merasim & rasında, ge 
rekse toplantıl:ırda hemen he· 
men hrrkr den; Turk deniz.cı~"
rimirn sıta i :e bahsedıldığıni 
d •}dukca. hakikaten iftihar et. 
tık. 

Dl'nizcilC'rimiz, bir buçuk a· 
Ya l.ndar Atlas Okvanuçuna a
çılarak \e vatan karıı sularını 
r!n ru e rcdl'c"kkrdır. GUle 
ı;:ulr git ın'r.r Bur dıı butün 
dl'nı cılt'rimı ın i ımlcrınl ay. 
rı ayrı )3"'m3 a ımkôn yok. fa. 
kat bir i tr~ı vrrıne S:"lirl'rl'k, 
Aml'ri 1da bulunan butlln de
nııcıl,..rimiıin aılelcrıne. qle
rıne. do tların ı scvdıklerlne se 
Um ., c hasretlerıni ulııstınyo. 
rum. 

ara Ertuğnıl 
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BULMACA 
.. .. 
• 

• .. 
Dun~aaın rtı 1\ ı ın ılzt'.rn"tı 
.,. t>n mutr.l.;amı l mal. inrl,.ri 
ı lr muıehauıt Turk İ•çİ~İ ta• 
rafından ımal t'.dıleıı l;r.nrral 
}: lt'.rıric arn pulu daha lıol ı:ı l. 
'rrır, daha (u la da) ınır. 

Sivas C.imento S1Jnayii Müessesesi 
Müdürlüğünden 

Eczacı kalfalı~ı da yapabil ccck evsafta ~ cli~miş bır sağlık 
memuruna ihtiyacımız. \ardır. 

\"erılccek Ucret tahsil 'e hizmet durumlarına :öı e tcsbıt 
cdılecektir. 

Talıplerin en "'l'<; 30/Ekım/9j2 
mize ba \'Urmalaı ı ilan olunur. 

ak~amına kadar mue se e· 
(16448) 

Mıı e c r. 'ludu rlııgıi 

iNŞAAT iL.ANi 

Samsun' da Yapılacak Şube Binası 
Türkiye Emlak Kredi Bankası Genel 

Müdürlüğünden : 
1 - Bankamızca Samsun'da yaptırılacak olan 300.000.

lira ke, if bedclh şube bina ı in aatı kapalı zarf uouli}le 
hırım fıyat csa ı üzerinden ek iltmcye konulmuştur. 
2 - Eksıltme 3 11.1952 tarihine ra tlı~ an paı.artc i gil

nü saat 16.- da Ankar:ı'd:ı Bankamız Genci l\lüdürlüğU bi· 
na ında ~apıl:ıc:ıktır. isteklilerin ek iltmt'\ şartname i tarl
Iatına niJre h:ızırlıyacakları teklif zarflarını :ıynı giin saat 
lrJ.- e kadar Bankamız Genel '.lildiirlii~ilnc vermiş veya 
giindcrmlş olnı:ıları !Azıınclır . Po,tnı \a olacak gecikmelerden 
dola) ı i teklı itiraula bulunamaz. 

3 - Ek iltmc)·e girebilmek ic:tn isleklilel"in 15.750.~ LI· 
ralık mııvakknt teminat \'erme i ve en ıız 200.000.- lira 
bedrlınclc ve bu rk illme me\'ZUUnu tc kıl eden in aat aya
rınd:ı bi n:ı in~aatını is !:ahibinc knr ı münferiden veya mliç
temian akid ve mes'ul müteahhit sıfatı~le ikmal ederek 
en aı ınu\ :ık kat kabuhinü ) aplırmış olma ı şarttır. 

Ortaklık halinde birle en i teklilerden yalnız birinin bu 
artı haiz olma ı kafidir. t tckliler ) uk:mdnki artı haiz 
olduklarına ı\ ir resmi makamlard:ın almış olduklan belge-

Diler 
Zıraat 
makinelerimizde 
olduğu gibi 
bu mibzer de 
Mc CORMICK 
INTERNATIONAL 
HARYESTER;" 
120 yılhk 

.tecrübesinin 
bir eseridir ..... 

' 
•Mc Cotmlck• MF. 1SX 1 Hububat Mlbıerlerı aynı 

zamanda gübreleme tertibatını lhtıva eden, lastik 

tekerleklı, 16 tohum dökme sıralı, bir defada iki 

metre sekHn bef santim genl,liğınde yere tohum 

bırakan, her boy tane için kullanılan ve bilhassa 

hububat ve gübreyi işlenilen mıkdarda ayarlı ola· 

rak serpen ideal bır mlbzerdlr. 
TGrkıye Ge nel Satıc:11 • ı 

TÜRK INTER MAKINELERl A.O. 
Bın~alat Hanı. Galata • l ı tanbul - hl 42983 

•UaELIE.AI: 
ESKiŞEHiR Satırlık uddrn 8 
ANKARA Posıa Cıddrn 78 
ADANA Kartı)ıka Garaıı 
IZMIR Cumhurıyct Bul'lrı 93 
ACENTllELIKLllERI 
Aı-.;TALYA Mcbm~t Balcı 
AKSARAY ı-; IGDE Mehmet Atıçt 

ve Kardcşlrr 
GAZiANTEP Alım Kepkep Kol· 

kl1if Ortaklıtı 
KONYA Altı Oklar Ortakl;tı 
ÇORLU (Tckırda~) : Sulcyman Cemal 

Sur al 

Ht 
LÜLEBURGAZ {Kır ldarclı1 lbı~ Pek· 

tıı ve Şsı 
AMASYA. TOKAT. ÇORUM. lll•nn 

içın Ahmel Kizım Yumuk vr Mch 
met z~kı llıc.ak Kol. Ştı • Amu> • 

hA YSERI Cemal Haıt.ı 

VAltA VAN//(, 'ATLA~ 
CllAN EKJAM~ ·r P1°$İKUltE mıı 

~---·-, 
LEVEND / de 
\merıkalı bir bay için 

muteber bir aile nezdinde 

Levend"de C. Y. Zeren 

iN ERNATIONM. 
11ARVESTER 

f..: IRŞEHIR lblır Ahınnk 

SAMSUN Avnı Muwcti\ı 

IS1ANIUlUN 'N BÜYÜK VE 
& N ~SKİ GIY//ıt HiJESSfS&S I 
OLAN KARAKOYDE. 

GALATA 
BD MAR5[Si 

·-ler ile huı:Unc kadar taahhüt ve ikmal etmi oldukları iş
lerle ''arsa) hA!en taahhütleri altında bulunan işlere ait 
t:ım bir li te~ i eksiltme enakı nıc~ anında bankaya tevdi 
edcc<-klerdir. 

4 - Y.~k illme eHakını ihtı' a eden do:.) alar :ıo.- lira 
bedel mukabilinde i tanbııl, Ankara 'c Samsun şubcmiı mü 
dLirliiklerinclen tedarik edilebilir. 

1 
od:ı kiralıktır. 

ı;=• o. Xo." mücmat~ 

Bor•• 

Yeni Ne~riyot 

,'i - Banka ihale~ i ~ apıp ) apıııamakla ve~ a clilcdi~i-
nc ~ apmakta cı b<' llir. (lf1:;30> 

.---------------------~ . 
Emlak Sahi9lerine ve lstanbulda 
Bulunan Bütün Milletvekillerimize 
Derneğımız 19.10.19~2 pazar gunU saat 15 de Kadıköy 

Sur~~~ a Sıneması üst salonunda ) ;ınılıış;ı,~ a~ lık toplantı•· 
eref \ ermenızı rica ederiz. · Iıl art" Ur.y'r ti 

Cumhuriyetin 29. cu yıldönümünde 

Yapllacak Donanma Tesisafl Hakkmda 
İ.E.T .T. işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

Cumhuriyetin 29 uncu ~ ıl dontımil müna ebetiyle yapılacak 
donanma temiratında a,,ağıda yazılı husu lıınn gözönünde tu
tulması: 

1 - Re mi daireler ve sayın halkımız tarafından yapıla
cak donanma tenvırntına ait tesisatın, yetkili mllteahhıtlere yap 
tırılma ı lazı mdır. 

2 - Bu tc i at her ne kaddr geçici i e de, me\'cut sayıcı 
7"ı kudretinı tccavtız ettiği takdirdi'.'. umum mUdürlilk nıha\ e 25 
n: ıır, M. "' t 11 t• ı.a • u lln •fftr ekim 1952 :ık amına kadar. yazı ile haberdar edilmclidır. Bu 
Z: do•• t h• Tanı• ... ahaıı "'ı lanın 1 kayıtlara aykırı hareket cdildiğı takdirde, }alnıı bir tesisat 
h · • r •'•rl ... lır 1 

•" • • ' ' müteessir olmakla kalmayıp şebekede karışıklığa scbeblyr.t \'e· 
-

1
••••••••• rilmi olacağı gözöniincle tutulmalıdır. Sayın halkımıza ilan o-

DOKTOR ı •ıjunluir~· .... lllıİiıiİİİİİİİmcım6m60mo~>iiiilİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 
RİFAT İNSEL 

tide ve Bağırsak hastalık 
tan, Ba!orun ı meliyatsı:ı 
t,edavısı . 
"lşıntaııı - ftumell C•'

Su i n AparL No ~ Tıl: 
KS433 

"-----~ 

,, o ' 
Bir ecnebi şirket, mühendisleri içın Tak im ile Maçka 

ara ında ikametgah olarak kullanılacak. 

MÖBLELİ veya BOŞ APARTIMANLAR 
aranmaktadır. Muracaat ile adreslerini 41044 telefona bildi· 
rılmesi. 

. KAYIP EVRAK 
T. C ~lerkez Bankasın

d;ın aldığımız 30 nisan 952 
tarihli 292.11 dolar, 825.26 
liralık ~ümrük imrar mek· 
tubunu kaybettık. Yenisi
ni alacağımızdan <' ki inin 
hıikmü yoktur. ATAÇEni 
Soysal Han N. 15. 

Yenişehir-Ankara 
...... ııiıiiıiıiiiıiiillıiıt .... 
_.._. ıo KTO il_, 

Raif Ferit Bir 
\ 'trem ve DahilJ Uastalık 

ları ~Jütthassıs ı 

~luayenehane Bc~lk ta~ 

rram\ ay Cad. Emniyet San 

dığı ,·anında No. 12, Tel: 1 
84395. Muayene 17.19 5 Ev 
\ ali Konağı Cad. :\o. 33 
Başaran Ap. Kat l. Telefon: 
83684. .. _ . ~ 

."\e isttrseniz
l What You Wlll) 
Konıedi '? Bölüm 
\a •D: w. Shal. • 
taN Çn lt!l l 0~ 

h.lu Dıır an Sahne
•• lto1aıı: ı.luhı!n 

r to,Tul Carıamba• 

dan tıuka her ılı:· 

ıam uaı ~ ı de Cuma, paıar mı· 

ı ne ıaat lam 17 de Te'efon: •0~70 

\ 'eni Se<ı Oıırreti 

Her ak~am 21 de 

1 
\'anı zla r Aile i 
Operet 3 Perde 
Çarşamba halka 
Cumartcsı talebe· 

ye tcnziJath ''e ı>azar s:Unll 
Matineler 15 de 

Tel: 4:>369. 

Mevsimin en üstün evsaf ve kalite örneği 

TRENÇKOTLARIMIZ 
TAKSİTLE 

İLAN 
1 - İ stanbul Suleynıani)e A kcri Basımevıne müstahdem O· 

larak (200 lira :ı)lık iıcrctc kadr.r) bır ı.ıto tas sılicısi alına 
l'aktır. 

Lito kagıt vcriciıhtba ~ı ol. nlar t d\ olunur. 
2 - ,\ ş:ığıda )azılı ev afı haız isl klilerin 3 11.l!l:i2 güııu ak 

şamına kadar dilekçe \'e gercklı belgelcrh le mıiı acaat ederek 
sıra numarası almalıııı ' ı' !0.11.1952 gunü saat 15 ete :J:ıpıla 
cıık ına\'cla haur bulunmaları i l ~n olunur. 

. 

a) Tıırk ,·atandaşı olmak, 
b) Okur yazar olmak, 
c) Y:ı ı 45 den bü)iik olmak. 
d) A kcrliğini yapmış olmak, 
e) hi hal sahibi olmak (Kabulden onıa l'.'mnı~el tahkıka· 

tiyle). 
f) skeri iş ) erlerinden iş me\"ıuatına veya askeri dısıpline 

aykın hareketten dolayı çıkarılmış olmamtık. 
g) Sağlık durumunun müsait olduğu ıhhi kurul raporiyle 

teshil olmak (Kabulden sc•nra). 
h) Başarı gö tcrenlerin sınav kurulunca takdır olunacak iş. 

çilik, sın ı r derece ve i.cretlerini kabul etmek. 
<366!1- lGlW 

lst. As. Dairesi Bsk. dan : • 
Fatih As. Subc~indc kayıtlı malul su bay, er ve şehit yetim. 

l 
lerinc 952 ,· ılı tlitiiıı ikramı:.·esi yokl:ımalarınn \/10/0.;2 tari· 
hlııd~ başlanacak \ e 15.l 1.952 tarihine kadar devam ettirılccek. 
lir. ilgılilerin bclgclerlle birlikle As. Şubesine ıııüracaatları. 

\ 

(3776 - 16486) 

İmlİlU sahibi: Sl~M~ KOltLE 

ı 
Bu Sil ıda yazı i~lcrinl fi ilen idare eden mes'ul müdür: 

:llELiH \'E~ER 
t\'ATA:\ ) Gaıelecililı; ' e Matbaacılık T. ı\ . S. - İs tanbul 

VATAN MA'l'BAA S I 

SIHHAT v' KUVVfT 
YiiZ/Jf' YiiZ SAF 

TÜR iYE KIZILAY DERNEGI 
İstanbul Deposu Müdürlüğünden: 

Derneğımiı Asocakları ıhtiyacı olarak a~ağıda eııı 
miktar 'e mU\'akkat, teminatları yazılı 7 kalem muhtelıC 
da maddesi kapalı zarfla 22.10.952 tarihine rastlayan ç: 
;;amba gUnU saat 14 de ek l!t-neyc çıkanlmıştır. fsteklilC 
~ksiltme günli saat 12 ye kadar muvakkat teminatların~~ 
tırarak teminat makbuzumuzla kapalı zarflarını \'e ml'h11 

nünıunelerini Yenlpostahnne karşısı Mimar Vedat cad~CU5tı, 
de kitin Kızılay Hanı Bidnci katta Depomuz :'ılüdürlu# 
tc\'di etıncleı i ilan oltınuı-. . . ,19 

Dcrncgimiz arttırma. cksıllme kanununa tfıbı 01 1113• 
ihale~ i ) :ıpıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

Cin~i 'J'on l\luhamnıcn :'ıtuh;,nnmcn l"l ~ 
l' ia tı kıymeti tcınill' 
Kuru~ Lira Kı Lir•~ 

:'>takama 10 60 6000. 
Nohut 9 4:> 4050.-
Ye.11 Mercımck 10 4;; 4300.-
Fasul) c ıı 60 6600.-
Patate 3i 23 8.310 -
Rafine pamuk )a:ı 12 155 18600.-
Salı;a l ı5 60 900.-

İstanbul, Beyoğlu, Selimiye As. 
Dairesi Bsk. dan • 

,\ nkara 'e tstanbul yedek subay talimgiıhı 37. cı döııeıtl~ 
Kasım • !J52, Ocak \e }layıs • 953 aylarında hangi okull~e 
mezun bulunanların se,·kcdılecekleri a~ağıuaki madde 
gösterilmi tir. 

951 • 9!'i2 ders ~ılından evHI nıeıun olanlarla !l51 'r 
clers yılı Haziran. Bylül. Ekim aylarında mezun olanla 
Kasım - 952 de yedek subay talimgahına yollanacaklar. 

a) Teknik Cniversite Makine FakUltesinin (Ge.mi. tıı0 
:'>luhcndisler) bölümünde 'e lstanbul Yük~ek Denızcılık 

1 lıındnn mczıın olan öğrenciler l/Kasım 952 günü lst:ınbll 
niz Yd. Sb. Talim:ahına sevkedileccklerdir. 

b) Muhtelif Fakülteler, 'ı'Uk.ek okullar, resnıi özel aı ti 
''abancı li clerle l<;tanbul Teknik okul Tekniker k ısmı nıe 
tarı, Köy En titüleri memnu öğretmen lerden yalnız 9.ll ·~ 
,.e 942 . 9U ders ~ılı mezunları 6/Kasım/9:>2 suni.i N1 

Yel, Sb 'l'alim;ahında bu lunac~k şekilde 5 Kasım O:i2 ' 
.\ s. Subclerince sevkleri yapılacaktır. , 

1 ıp Fakülte 1. Di çi, Eczacı, Veteriner okulları ıncı~~ 
Ocak/9.'l:ı ayı içinde Ankara Yd. Sb. 'l'alims~hına sc\ 1'C 
ceklerdır. 

Tkaı et Li eleri. S:ı~lık, Öğretmen , Tarını okulları Jlle 
ları He BollJ Orm:ın Ankara Malıye nıe:ılek, Ankara TaPiıı 
dastro, Ankara Polis Enstlti.i U .• nkara De\•let Kon eı \'3 1 
orta okulu, İstanbul Po ta Telefon. Telgraf .Meslek, auıt 
nallar AkaClemi i orta böllimü, İstanbul Özel Gazetecilllı 1 teoroloji mc lek. Yapı Kalfa. Heybeli Ruhban. İmam }lıı, 
kulları mezunları da l\ln~ ıs/953 ayı içinde alınacak Anı.ar 
Sb. Talimsahına _e\•kcdileceklerdir. 

Kasıın/952 clönemi için ı tanbul Dz. Yd. Sb. Tatını~! 
) oll:ınacakların .\ . Şubelerınde toplama ve sevk 1/~ ti 
952 cumartl'.'ı;i "unü \'C Ankara Yd. Sb. Talimgahına ) o ~ 
cakların yoklama 'e se\ lderi 5 Kasım 952 çar~amb:ı 
_aat 9 dur. 

Toplama gün l eı inde müracaat etmeyenler hakkında ,\ 
nun 89. cu maddesi uysulan:ıcaktır. 

Ka ı m 952 döııeıni.ııdc. sevki icap eden \'d. S.b. adayl~r:r 
muhtelif sebeplerle şımdıve kadar .\ s. Şubelerınce asl\C ıP 
rine karar a l ınmamış olanlarla askerliklerine karıır aitti 
Yd. Sb. okullarına yollanması ~er~k~n !~lemli c~r~kiar1

11 
nüz tamamlanmamış olan ların bclırlı- gunde se,•klel'ı )~P1 
mek için e\·rakların ı tamamlamak üzere toplama gıı~,_ 
beklememeksizin hemen As. Subelcrine müracaatları 1 j 
lunur. (3i81-16487l __.,..,,. 

Y. Muhendis, Muhendi veya Y. Mı 
Aram yor 

t t . ~~ 
zmıt As. nşaat ve Eml~k :'ıld . ne 62Ş hra aylık ~c bıl 

kerl iğini yapmış bir Y. Mühendis veya I nş. :'\tüh endı~I J(IS 
ınadığı takdirde Y. Mimar alı nacaktır. Tal}plerııı aSilğ 1ı 
z ıh belgelerle 20/Ekinı/052 gıinüne kadar lzmıt As. tıu 
l!:ınliik Mu. ne mliracaatlıırı . 

Terhis tetkere i örneği. 
Sa\'cılıktan iyi hal kağıdı. 
Diploma örne i. 
Sıhhat raporu \ e aşı kagıdı. 
28/Şubat 9.'53 sonuna kadar bu sore,·de "alışacağı.ııa 

. ·oter senedi. 
Nüfus tezkeresi örneği. .a6J 
Çalıştı;ı y erleı den aldı&ı Bon-erm. (3773 - 161P 


