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Başmulıarririmiz Alunet Emin Yalman'daıı telsizle 

! GöriJiinelerdeumuıdUğliiidan 
daha geniş neticeler alındı 

ın üzakereler 

buğün sona erecek. Heyetimiz yarın geliyor 

,bir zihniyet içinde geçen 
. ,... 

sıyası 

:umhuri3 etçi Parti Cumhurbask anı ad • 

Eisenhow~f :~· s:;;;t;~:h'didi·~·~ 
Türk heyetine operada tezahürat yapıldl 

karşı koymamız lazım ,dedi 
Tru r h m~n, ısen ower Kore' de savaşı sona erdirecek bir hal 
çoresı bulduysa bir çok canın kurtulması için bunu derhal 

Auee<D•ıd Prm 1 aç~klamalıdır, diyor 
Nc\3ork, 17 - General Eıscn- bi Dığer taraftan Los Angcles'te IC'mektcd ır. 

hower Rusyanın hür dün3ayı C· P·r s.cçlm nutku veren Der.ı\lkrat Stalin kapıtalist dünya ılc ko. 
1" geçlrm<'k için hazırladığı plan d~rtı adayı Stevenson b.r b:ırı~ münLt diinya arasında harbin ka ı 
l::n ızah ettikten sonra "hür mıl n~nyası .. ya!atmanın me uliycli· çınılmaz bir hakikat olduğu hak 
lctıl'r Sovyct tehditlerini paniğe ın ~ugunku ~merikan neslinin kındaki Marksist nazarhclcri bir 
lı ramadan karşılıyabılceek du-

0
:11u - ~nn~ yuklenmekte olduğu kere daha tl'yit etmiş bulunm:ok-

ı umd dırlar. dcmi~ir n:ı so~lemıs ve «Bu gayclc cris· l~dır.P 
Eiscnhower Mosko~·ada ~apı- ~~J~lnl en emin .Yolu Birleşmiş Gcncr:ıl Eısenho\\er'c göre 

lan komünist partisi 19 uncu ~c E'et e~ Teskllatıdır demiştir. Ru~yanın bütün ümidi bir tarar-
ncl kongresini ele alarak bı~ cun{~en ow.cr n.ut~uncla bllhassa tan Fran a Ye diğer taraftan İn- ı 
toplantıdan çıkan ııcticclcri ·:ı. ! • n belırtmiştır: gıltl're ile liirlc;;ik Amerikanın 
leden ınceye tahlil ctmi~tir ı. H"~I. Ru yanın çelik istihsaliıtı ara ının açılmasıdır. 

• Bu kongre 105" ııonbah. • ı. erın Sovyetlere taarruz el- Nihayl't Bırleşik Amerikanın 

Londra, 17 - Perşembe :ık~a· 
mı Adnan l\lenderes'Je :Fuat 
Köprülü'nün, Mareşal Alexan· 
der'in davetlisi olarak operaya 
gltnıcleri, seyirciler tarafıııdan 
1ngutcre için fcvka!Ade sayıla· 
C'ak dostluk tezahürll'.rine yol 
açmış, Jngiliı \ 'e 'l'ü rk milli 
marşları ayakta dinlenmiştir. 

Oyundan sonra lnrcşal'in Sa. 
\'OY otelindeki ziyafeti çok sa· 
mimi olmuştur. 

Churehill'in ziyafetinde, MC'n· 
deres, Churchill'le Attlee'nin 
Türkiyeyc dair sordukları sual
lere cevap olarak; istihsal arlı· 
şına ve zirai inkılaba dair izahat 
vermiş, bu iıahat karşısında her 
ikisi de büyük alaka \'e hayran· 
lık izhar etmişlerdir. 

Siyasi müzakereler, yeni bir 

zihniyet çerçevesinre cereyan et. 
miş, umulandan cok daha -::eniş 
neticeler alınmıştır. Bu ziyaret 
vesilesi)~ ingillercde; Türkiye· 
nin dünya \"C Orta Şark işlerin· 
de oynıyacağı barışçı role dair 
yepyeni gbrti~ler uyanmış, Men· 
dercs burada çok sevilmiştir. • 

:\lcnderes'le Köprülü, bu sa· 
hah, Mane\1 Silahlanma Teşki· 
Jltının merkezini 2.iyaret ederek 
aUıkalılarla tanışmışlar, bunlanıı 
faaliyetlerine ve hareket tanla· 
rına dair bllgi edinmlslerdlr. 

Türk heyetiyle yapılan siyasl 
müzakerelere Cumartesi günll 
devam edileeeldir. Bugün için 
tertjplenen basın konferansı da 
Cumartesiye bırakılmıştır. 

AlnfET E:\l l:\ \"ALM,\N 

Göı•iiş111e ve ıe111aslnı· 

lıakkıııda dijjeı· ıaf sil at 

d.ı hilr dünya)a karı;ı "onc:ıır.'·ı"ı· tl ıı;ı zamanki istihsalfıtın il..i mis- kuvvetinden b.~ lıscden Geneı·aı 
tn ld " - ıne ~akla§mı t R d " Jla hakan Adnan ) Jcndens n Dı işleri Bakanı Fuat Kıiprülü, İngiltrrc Sa\·unma Bakanı ~iare. 1 0 lıı Ueıi !)lr meydan ok"•- h · ır. US)-ıt a atom Ei cnhn•\\'cr so"zlcrı"nı· co'"yJe bi. 1 1 d Al d •· d ti ' · .. .. sa asındak ..._ " şa .or exan er ın "ve ısı olarak .,.adlers Wells 11.)alrosuna trldikleri sırada t i,·atroda 

btr karara varılac:ıktır. Tiirkiye 
llasbaknnı Adnan .lllcndC'rcs, Dıı 
ıı.teri Ilakoııı Profesör Fuot Köp. 
ı·ülü Hı müşa\ irlcrinin bir harta 
suren tC'smi zıyarctlerl yar n EO m dır. L er hürrıyet içinde va. ı araştırmalar da iler <Devamı Sa: 5 Sü: 3 de> " 

~am~ ı~o~~ ~ rneydan·~ ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~'.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~«~D~id~o~q~A~e~n~u~D~o~pcr~ıtcnDiledilm~~ <De,·amı Sa: 5 Su: 2 de) 

kuma:ıa, bu tehditlere kar~ı koy. 
nıamız ıcabctmcktedır.ı 

General Eısenho\\cr hı mü. 
hım nutkunda Batılı Mutlef ki~. 
r .n .soV\ et tchdıtıcrınc karşı h 
'abılecck ku~\ ete sıı.hip oldt:k· • 
l~rını birkaç kere tekrar e'rniş
tır. 

Şükrü Kanatlı 
Tec~ıvi için 
Amerika'ya gidiyor 

şüpheli görüldü 
Haydarpaşa hastahanesinde ölen Afife Ana
fortanın cesedi morga kaldınldı . Afifenin koca
sı hakkrnda ölümle ilgili bir ihbarda bulunull/u 

İki gündür, bütün Şa.kınbak
kal! me~gul eden bir ölüm hldi· 
sesınin tahkikauna Kadıköy sav. 
cılığı elkoymuş bulunmaktadır 
Hadise ~erinde yaptığımız tah: 
ki~ata gor~. cinayet olduğu iddia 
edılen bu olüm hadisesinin laf. 
sillitı şudur: 

Afife A 
ırastnd ııafarta'nın çiçtkler 

a Çekilmi~ bir resmi 

Bundan_, beJ yıl önce, bir ma. 
rangoz dukkanının ııahibi olan 
Fethi is~ind.e bir genç, AOfe 
Anafarta ısmınde, güzel bir kız. 
la tanışmış ve onunla evlenmek 
istemiştir. iki genç, bir müddet 
sonra imam nikahı ile evlenmiş. 
ler ve bir de Firuzan isolnde 
çocukları olmuştur. Genç kızın 
bu arada ailesiyle arası açılmış. 
tır. 

Şaşkınbakkalda, Karakol çık· 
mazı sokağında 4/5 numaralı ev. 
de kocası ile oturan Afife, Uzün. 
tüsünil unutmak için kendisini 
sigaraya vermiştir. 

Bundan ba ka nikAhsız yaşa. 
Devamı Sa: S Sü: 5 Jc) 

Milli Savunma Bakanlığı bu husustaki tasarıyı Meclisten 
geri aldı. Müddetlerin uzatılması hakkmdaki teklif halen 

Bakanlar Kurulunda bulunuyor 
altında bulunan yedek suba) in 
rın "hizmetlerinin temdit edil mi· 
yeeeği hususunda çıkan haber 
tamamen asılsızdır. 

Tanınm • rt" t · Ch iu haldış sın.eı::.~ a k ı ı arlle ,Chaplin <Şarlo), beraberinde karısı \e çocukla rından ik!ı.l olılu· 
umu 

1 
e en~. 1 a şnm Londra da •Odeon• sinemasında, son filmi olan •Sehir J&ı kları• nın ilk 

ten ~- te~sılınde hazır bulunmuştur. Temsilde, Prenses l\largaret, l ,ady P amela l\lountbat· 
Lei' h ı~ok tanınmış ahsıyctler n sinema a rtistll'rindcn Sir L a" Tente Olhier l'c eşi Vh·ian 
ncı!a' ' oel _Conard, Douglas Fairbanks da hazır bulunmuşlard ır. Charl ie Chaplln ile karı ı, si· 

nın holunde P r enses lllargaret'e takdim eılilm islf'rdi r. Yukarıdaki resimde, Şarlo'ııun P ren· 
se5e taJ.:dim edili§i görülÜ)Or. 

~1illi Sa\-unma ,.e Genel Kur
mayın, yedek subayların hizmet 
müddetlerinin bir sene uzatıl· 

Devamı Sa: S Sii: 5 de> 

Ba bakan ~fcndere \ 'e Dı~i lcri Bakanı Köprülü Kraliı;e E liza· 
beth'in kabulünden sonra sara~dan çıkarlarken 

«Ulus~< ta Yalçın diyor ki: «Ben kendi hesabıma her itiraz 
ve tenkitten vazgeçmeğe hazırım. Yalmz şu şartla ki inkı

lôbı koruma noktasında birleşelim ve an la sa lı m.» 
lluııuı Jluhalı(rimfrıfın 

Ankara, 17 - Samsun mlllct
vekili Hasan Fehmi Ustaoğlunun 
Atatürk \'e inkılfıpları aleyhinde
ki iğrenç yazısının uyandırdığı 

ıdare heyeti tarafından hay~iy t ı karşılamışlardır. B:ızı D. P. \'e 
divanına verilme i \'e partiden C. H. P. millctyckıllcrı, inkılAp
derhal ihracı prensip olarak kn- ların konınması \ e irtica ile mü
rarlaşmıştır. Çünkü bu çirkin ha- cadcle hususunda iki ana parti
rekct D. P. tüıüğilne de tama· ııin sarih surette anlasması \e 
men aykırıdır. t<'k bır vahdet halinde mileade

Partı farkı olmak ızın bütiiıı 
1 
ıc~ c geçmesi fıkrini müdafaa 

milletvekilleri hadisl'yi nrfrctlc etmektedirler. Eu ana fikir iki 
--------------:-,---...- - partı ileri ~clcnleri tarafından 

1 infial devam etmektedir. Başba· 
kanın Londra dönüşünü mütea
kıp Ustaoğlunun D. P. umumt 

Dışl·şıeruı· de ııakil ve da benimsenecek \C tahakkuk et-
tiri!eeck olursa son l\Ianisa \ 'C 
Balıkesir hadiselerinin ik. parti 

tay, U• .ı .. r yapılıilı arasında yarattı~· uçurum da 
.:::;;- (!oldurulmuş olacaktır. 

Kars milletvekili ' 'e •Ulus• 
başmuharriri Hüseyin CnMt Yal
çın, inkıllıbın korunması hu U• 
sunda iki partinin birleşmesini 
har:ıretle tavsiye ederek 5öyle 
demektedir: 

Tokyo Büyük Elçiliğine İzzet Aksnlur, Bonn 
Elçiliğine Suat Hayri Ürgüplü, Moskova Büyük 

Elçiliğine Faik Zihni Hozar tôyin edildi 
lluıud Jlu~a'l>bimf:ıftn • Kendilerinden rica ediyoruz. 

Ankara, 17 - BilyUk eld ve iızct Aksalur Tokyo büyilk elçi- Tchlıkc vardır \e asıl tehlike 
elçilerin t ayin \'e nakillerine alt liğine, merkezden Ahmet Cevat Ustaoğlu ustalardadır. Ben kendi 
kararname busün yDks<?k tasdik· Üstün Ottawa büyük <'lçillğine, hesabıma her talepten, her iU
tcn çıkmış ve allıkalılara tebliğ Kayseri milletvekili Suat Hayri razdan, her t<!Jlkidden \'azgeçme-
edilmiştir. Lrgüplü Bonn büyiık clçili~lnr, ğe hazırım, birle meğe hazırım. 

Kararnameye göre Orgeneral <De,·aıru Sa: 5 Sü: 2 de) <Del'Dmı Sa: 5 Sü: 7 .:e> 
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f GüNON YAZISI 1 

Kalb hastalıklarının 
ameliyatla tedavisi 

Nafen ajan-
sının Lon- f i' AZAl\ : ) 

pamaz mıyız? 
meramın elin. 
d e n birşey 

k u r t u 1-
mayacağı ıçin 
y a p a b 1 1-
mişlerdır. Fa-

dradan verdığı 1 1 
~~ ha~~~a~1!~ Dı·. Keı11al Saracoğlıı 
hekim olmayan ,__....,.,.... __ ..., ____ _.. ________________________ ............. ....: 

lar elinde ne 
~ekle gırdiğine bir misaldir. 
Bu telgrafta bıldirıldığine gore 
eylUl ıçinde Londrada toplanan 
Avrupa l\tilletleri Kalb kongre
sine mitral stenosis (yani kalb 
damarı tıknnması'! !) hastalığı
nın ameliyaUn tedavisi çaresi 
bulunduğuna dair bir tebliğde 
bulunmuş ve çok alAka ile din
lenmi§ .... 

Derhal hatırıma bir hikAye 
geldi: Adamın biri Hasin ile 
Hısayin Muaviyenin kızlarıdır, 
demiş. Kar;ısındaki adam da 
hiddeUenmi5: 

- Be adam, Hasin değil Ha
sandır. Hisayin değil, Hliı:.e:,in
dir. Muaviyenin değil, Alinin
dır, Kız değildirler. Oğlandır. 
lar. Ben senin hatalarından 
hangi birini tashih edeyim? 

Bu ha\•adisin veriliş tarzı 
biraz da buna benziyor. Birke
re tedavi usulU yeni bir keşif 
değıldir. On yılı mUtecaviz bir 
zamandanberi tatbik ediliyor. 
Bilhassa İkinci Cihan Harbin
denberl dilnyanın birçok yer
lerinde yapılmaktadır. Hatta 
Danimarkalı Husfeld memleke
timize gelerek istanbulda \'e 
Ankarada bu ameliyatları yap
tı. 

İkincisi Mitral stenosis de
mek, kalb damarlarının tıkan
ması demek değildir. Kalbin 
dôrt bo~luğu vardır. İkisi ı;ağ
da, ikisi solda ... Sol tarafta Ust
tekl boşluğa sol artlum yani 
eski tAbiriyle sol llzcyin denir. 
Akciğerde temizlenen kan ge
hr orada toplanır. Onun altın
da da sol butayin denilen sol 
Vantrikulus \ardır. Bu ikisini 
birleştiren deliğin kapaklarına 
mitral kapaklan denir. Bazı 
hastalıklar \•e bilhassa romatiz
ma sebebiyle bu kapaklar da
ralır. O zaman kan iyi geçe
mez. Bir takım Arızalar yapar 
kl işte buna ?ıUtral stenosis de 
nir. Londra kongresine tebliğ 
edilen ecy. yıllardanberi dün
yanın birçok yerlerinde yapıla
gelmekte olan bir ameliyat, ya
ni bu kapaktaki darlığın izale
si ameliyatından alınan netice
lerdir. 

GörUlUyor ki bu lşin kalb da
marıyle ve onun tıkanmasıyle 
hiç bir aUkası )·oktur. 

kat bu, söylemesi kadar kolay 
bir iş drğildır. 

Zıra il s t il n d e çalısılacak 
olan uzuv yani kalb, lnfarctus 
gibi ağır bir yara almış du
rumdadır. Ona İl ilik edelim 
derken kötUIUk etmek de ka
bildir. Onun için ameliyatın 
lüzumunu ve zamanını çok iyi 
seı;mek ve ı;ok dikkatli olmak 
mecburiyeti vardır. 

Kalb üzerinde ameliyatla te
davi bunlardan ibaret değildir. 
Eskidenberi yaralanma halinde 
yarayı dıkmek, yahut ona bat
mıı,; bir yabancı cismi çıkarmak 
gibi ameliyatlar yapılmakta idi. 

Memleketimizin dostu olup 
geçenlerde Milnich'te vefat 

eden büyük Alman illmi Brauer 
kalb zarının yapı!iıklıklarını 
ayırmak ameliyatını yapmıştı. 
O vakittenberl bir mUddet 
uyuklayan bu iş son on sene 
içinde Birleşik Amerikada ve 
hemen ayni zamanda Avnıpa
nın !iimal memleketlerinde <ln
giltere \'e bilhassa İskandinav. 
yada) çok ileri golürüldil. f n-

Kalb damarı denilen &eY bir- giltere kalb amrliyatlarının be
fjiği sayıla bilirse de 1 veçte 

çok vesilelerle de söyledi- Cra,.,,iord ve Danlmarkada IJus-

Dükkôıılar içın öile [ H A
1 
v AC1~ 9niversitede 

il• J • -VA% Y•!_l2!1 1 f"h 1 tat 1 nıese esı \"e;ilköy l\leteorolojl Is· m 1 an ara 
İl Gem•J Meclisi ekim de\·resi milzakerclerine dtin de Fer

zan Arasın baGkanlığında de,·am etmistir. 
İlk olarak riyasete verilen takrırlerin gorüşülmesine baş-

lanmıştır. 
Bunların arasında bozuk tramvayların seferden çıkarılması 

ve Beyoğlundan alınan tramvayların İstanbul ı;emtine verilmesi 
hakkında hır takrir de urdı. Takrir riyaset makamına havale 
edilmif, gelecek celsede gôrlişulmesine karar verilmiştir. 

Gene ı;eiırin muhtelif semtlerinde inşa edilmekte olan ca
milerin in~alarına Belediyece yardım yapılması teklifi de encü
mene havale edılmistir. 

Bundan Eonra mağaza 'e dlikktınların oğle tatili yapmaları 
hakkında Hukuk i;lcri mudıirhığiınün miıtaleası okunmuştur. 
Bunda böyle bir karara varılamıyacağı bildırilmekte idi. 

Söz alan üyeler Hukuk hicrinin itiraz etmesine rağmen bu
nun çok yerinde bir karar olrluğunu, Hukuk İfleri miidürlıiğü. 
nün ileri sıirdUğU mütaleaların doğru olmıyacağını bildirmiş

lerdir. 
Üyeler ayrıca Ankara Belediyesinin bu kararı tatbik ettiği

ni ı!Uyleyerek istanbulun da boyle bir karara varmasını istemis
lcrdir. 

Biltıhare Vali söz alarak bu hususta makamın tetkiklerde 
bulunduğunu ,.e gelecek celsede cevap vereceğini söylemiştir. 

Bundan sonra İsmail Atalayın \erdiği 951 - 52 sergilerinin 
kifayetsizliği hakkındaki takririn gortişUlmesine başlanmıştır. 
Takrir sahibi bu arada yaptığı bir konuşmada sergide piyangoya 
konan eşyalardan bir Singer dikiş makinesinin de Uç yilz lira 
değeri \arken niçin l Uz liraya satıldığını sormuştur. Bunun Uze-
rine Ferdi Öner bu sôzlerin zapta geçmesini istemiştir. . 

Ferdi Önerden sonra E~ref Şefik ve Hasan Kangal da ko
nu;ıarak Atala)1n esaslara istinat etmeden konu&tuğunu anlat
mı§lardır. Haşim Pekşen de elde sergilere ait verilmiş rapor 
olmadığına göfe bu konuşmanın meclisi boşuboşuna isgal etti· 
ğini bildirmi&tir. Neticede meclis bes kişllık bir heyet seçerek 
sergi raporlarının incelenmesini kararla&tırmıetır. 

Bundan sonra diğer maddelerin gôrü5Ulmeslne geçilmiş ,.e 
mUzakerelere saat 18.30 da son verilmistir. 

tasyonu~un tahminlerine go- Bugu· n baclan ıyor 
re; bugün, §Chrimlı 'e du- t 
rınıla ha\'a güniın erken sa- ı İ -n . . • 
atlerindc tok bulutlu \'C mev t .stanb~l u~lve~sıtes~nın muh
ıii )&ğ15Jı, sonralnrı umumi- 1 elü .fakulte . e )uksek ~kulla:.ı· 
yetle bulutlu geçecek; rüz- na gıre<'eklerın seçmclerı bugun 
garlar kuze)den orta ku\'· yapılacaktır. 
\ette esecek; sıcaklık dere· Test usullyle :)'apılacak ol~n 
cesinde mıihlm bir drğlşme bu seç~e~~rde eV\·elA . tale~enın 
olmayacaktır. mantıkı duşünme kabilıyetl olç~-

Dun &chrlmlıde hau aı lecı;k. daha .son~a da _her fakül· 
bulutlu geçmls. nizgarlar tenın hususıyetine gore ikinci 
değlslk ) imlerden hafif ola-

1 

seçmeye tA_~.ı tutu}~cakt~r. Tıp, 
rak esml~tir. Gunün sıcaklı- Or~an Fakultelerı) le D.ış Taba: 
g1 aıami 23.3, asgarl H .S betı, .E~z~cı O~ulu ve ";<•mya .l\~b 
santigart olarak ka ·d d'J hendıslığıne gıreceklerın bu ıkın 
miatir l e ı • ci seçmesi 20 ekim pazartesi, Hu 

· kuk Fakültesine talip olanların

KUÇUK HABERLER 
DEr\İZCJLiK BANKASI 
İŞÇİLERİSE YERİLEN 
YEMEK 

Haliç ve İstin~ c Dok 'e Fabri
kaları ile, Camlaltı \"e Haskoy 
aU>lyeleri \e liman tahmll • tah· 
lb e işçilerine \"erilen yemekler
de kullanılan gıda maddelerinin 
bundan boyle Kooperatiften alın 
ması mecburiyeti kaldırılmış bu
lunmaktadır. 
TÜRKh r:.-fS\'EÇ TiC.\RET 
Allil.AŞ11IASI UZATILDI 

ki ise 21 salı günU yapılacaktır. 
Neticeler ay sonunda belli o

lacaktır. 

Bir Yugoslav basın 

heyeti geliyor 
Türk basın heyetinin Yugos

lavyaya yaptığı ziyareti iade 
etmek maksadıyle bir Yugoslav 
basın heyeti 22 ekimde memle
ketimize gelecektir. 

Barbo gazetesi yazarlarından 
Duşan Timotiievıçln baekanlığın· 
daki 15 kişilık heyet, Tıirkiye
n in muhtelıf illerini gezecek \'e 
tanınmış vahsiyetleriyle temas 
edecektir. 

Denizcilik Bankasında 

15 cylOI W52 tarihinde sona 
ermiş bulunan 'Tıirki) e • İsveç 
ticaret anlıışması 6 ay müddetle 
uzatılmıştır. 
trı,iKtERDE yeni M. muavinliği 
TEl\"ZİLAT Denizcilik Bankası genel mil-

Siimerbank Alım Satım mUcs- dürlüğil yeni bir genel müdur 
sesesi bazı cins iplik fiyatlarında mua\inliği ihdas etmi5tir. TEŞEKKÜR "'1 

ğimlz gibi kalbin bizıat kendi feld de dA\'ayı en iyl fekllde 
etinin ve derisinin muhtaç ol- )ıirlittiller. HAien Almanyada, 
duğu gıdayı getiren kanın geç- Fransada da birçok cerrahlar 
tiği damarlardır. Bunun tıkan- bu ameliyatları yapmaktadır- H 1 
masına Mitral stenosis denmez. ama 
İnfarctus denir. Tıkanan kısıın lar. Bunlar arasında kalbin do· 

. 
ithal mallanna 

lndirm!:'ler yapmıstır. Yeni mua\inliğe Bankacılık 

şaman 

Sa~unda •Büyuk Cihat• 
adıyle çıkarılan gazete>t 

yudığı yazıda Atatiirk iııkl· 
laplarını inkar eden môıet· 
'ekili itin geten gıin Tatlı· 
&ert •On Kelimelle• siııdt 
~u~ le demişti: 

Bir millet\'ekili Atııt!ir~ 
inkılAplarını inkfır etml~··· 
Mıllet, ,·ekılini tasvip etrne· 
yecek!. .. 

Gerçekten de, işte mill•1• 
o millehekilinl tas\ ip etrnt· 
diğlnl gö!fermiı \'C )ali bD; 
tun yurtta derin :ıır nefrt 
\e istikrah ııy;ındırmı tır. 

Atatürk lnkıliiplarını lnkt· 
ra )t'ltenecek olan, kim olur 
sa olsun, daima milletin nel· 
ret 'e lstlkrahıyle ka111ıaşa· 
caktır. 

KAATİL 

E\'\·elkl gun, Rirlesrıılt 
Milletler toplantısı hakklll' 
dakl haberi ,·eren bir gaıeW 
nln başlığında EU cumle go· 
ziıme lllstl: 

Vişinski New Yark't• 
·Kaatil, kaatil!. diye kar~ı· 
landı. 

Hasta gaıetecilik oıdul11 

için dunya haberlerini gııııııli 
gunune \'e herhangi biri 
atlamamağa çalışarak fpldI' 
ederim. So,1·etlf'r Birliği pıt 
i,lerl Bakanı \0İ§inskinin htr 
hangi bir kimseyi ôldurdU· 
ğıine dair herhangi bir h•· 
her timdi) e kadar gbziiflle 
llişmt'diği için ona nlrl11 

·kaatil •diye bağırdıklnrııı• 
merak ettim. 

Haberi okuyunca gördliıtl 
kl \'lşinski'yf' ·kaatil • dift 
bağıranlar l'\ew York'tı bil' 
lunan ,.e han me)danııı• 
gelmt~ olan J,etonyalılar ,t 
l\Jacarlannış. 

UfulU bizleri derin te-11 
essilre garkeden Teknik 
Unh ersite Profesörlerin· 
den Y. Mühendis, 

ğuştan olan bazı sakatlıkları 
çok kilçuk olursa blr iz bırak- çok mm affakiyctıe ameliyat KaA hya 11g'"'1 
madan hastalık gelir, geçer. 
Biraz bU)Ucek olursa bir iz bı- edilmektedir. 
rakır. Yani hastada lnfarctus Ajansın 'erdiği haberdeki s • 1 • 
geçirmenin damgası olarak bir mitral stenosis k!:itu bir hasta. eçım en 

Ait tescil . 
isine başlandı 

Bu indirmeler, kamgarn yiin kısmı müdurü Osman Dardağan 
iplıklerınin kilosunda 1 lira; kro- tayin olunmu& ve karar diln yö-
şe ipliklerdf' SO kuruştur. netim kurulundan çıkmıştır. 

1 
İl\"GİT TEREYE ARPA 
SATTIK Türk - lı Konfederasyonu 

Toprak Mahsulleri Ofisi, tngil- Baıkanı geliyor 1 

O zaman iş anlasıldı: \ I· 
&lnskf, So\-yetler Blrliğinlll 
mümeullidlr; So\')'etler JJlr· 
llği de Letonva 'nın 'e Jlf•· 
carlstanın lstiklilini iıtdur· 
mııştiir. l\lacarlar ,., Letoıı· 
yalılar ne kadar bağırsalar 
haklıdırlar. 

l\IUHhTİS ETİSGÜ'nün 
cenne merasiminde bu· 
lunan Sayın Vali ve 
Belediye Başkanı Ord. 
Profesôr Fahrcttin Ke
nm Gokay, Ordu i\Hifettisi 
Korgeneral Hakkı Tunaboy 
lu':ra ve bilhassa cenaze 
merasiminin tertip ve tan
ziminde büyük hassasiyet 
gösteren Teknik Üniversi-
te Rektorü Ord. Profesör 
Emin Onat ile Genel Sek
reter Ekrem Reşid Uluç, 
Makine Fakültesi Dekanı 
Profesör Fıkret Narter ve 
'Üniversitenin bUtlln kıy
metli Profesorlerine, \'efa
tından itibaren pek yakın 
bir alAka ile her yardımımı 
za kosan 1. E. T. T. İdaresi 
Genel MUdilrU Profesor KA 
muran Gorglin'e, cenazeye 
i;tirAk etmek ı;uretiyle acı
larımızı paylaşan Üniversi
teler, Ordu ve Donanma 
mensupları ile, İstanbul De 
niz Komutanlığına, Deniz 
Eğıtim Alayı Komutanlığı 
ve Taşkııak Tersanesi Ge
nel MUdıirlilğUne, Tlirk 
Yüksek Mühendisler Blrli
~ine, meslek arkadaşlar!na, 
Uni\'ers!te öğrencilerıne, 
akraba ,.e dostlara ve tel
graf ve mektup göndermek, 
evimize gelmek, telefon et 
m<!k ve çelenk ~onamak su 
rrtiyle taziyette bulunanla· 
ra a)Tı ayrı te5ekküre bil· 
yUk acımız mfıni olduğun
dan: ~iilcran \'e minnet duy 
gularımızın lblfığına gaze
tenizin ta\·assutunu rica e· 
deriz. 

ETİNGÜ Ailesi 
KARAY Alle~I 
TÜllfAY Allrsl 

takım belirtiler kalır. Bazan da lıktır. Doğuştan olu:su nadirdır. h 
Daha rok sonradan olur. Yani Muhtelif iskelelere kayıUı a-

hir sakatlık bırakır. ~ 11 k"h ı k~Uple geçirilen hastalıklar' e bilhassa ma arın ,. ya arını ve ... · 
Daha büyllk olanlar ise ya romatiımanın kötil bir yadigA- rinl kendi aralarından seçmeleri 

derhal öldürilr. Yahut da blr- rıdır. Bunun yani darlıfın nmc- hakkında Kavanin komisyonu ta
kaç glın içinde olUmle netice- liyatla açılması muvaffak olu- rafından varılan karar Şehir 
lenlr. yor ,.e hasta kendini silr'atlc meclisının salı gtinkU oturumun-

iste kalb damarının tıkan- topluyor. Sonradan bazı nllks da gorüşUleccktir. Evvelce de 
ması bu dcmckUr. Bunun da \'ak'aları gôrillüyorsa da yeni bildirdiğlmiı veçhile günün en 
ameliyatla tedavisi çareleri teblığ ve neşriyat gösteriyor ki kftrlı lşl~~inden bir~ olan kflhya
aranmıs \'e tatblkına da geı;il- teknik gilndcn gune ilerilcmck lığa bu)uk memurıyctl~rde b~
mlştlr. Bunlardan birisi, bu tedir. Şairin dedı~i s.ııbl: lunmus .bazı hatırlı kımselcrın 
damarların bUzUlmcsine mAni Do)maı beljcr dedikleri kuıı dahi talıp olması Belediyeyi bu 
olmak için onlara ait sinirleri Halalara şekilde bir karara sevketmlş 
kesmektir. Çünkü damar tı-~---------- bulunmaktadır. Komis)onun bu 
kanmalarında bu sinirlerin ro- r ' husus ta \' rdi j prensip kııran 
ıu bUyUktür. meclısln ekserıyeU tarafından da 

İkinci tedui usulU de şudur: desteklenmektedir. Karar kabul 
Kalbin shTi ucunda \"e önde edildi i takdirde iskelelere men-
infıırctus olursa yani o kısmın sup hamallar aralarında toplana· 
damarı tıkanırsa görUlmU5tOr rak kfıhyalarını, kesedarlarını ve 
ki yalnız o kısma alt adale par- değnekçilerini kendileri seçccek-
cası değil, onu tirten perikard S lcrdlr. 
zarı da zarara uğrayor ,.e bir aray Bir basın toplantısı 
nevi perikardit husule geliyor. masrafları mJ, Tiit1dyc Tekstil Ye Örnıe Sana-
Fakat burada kahır yüzünden Vezl r nıl? yii İşı;ilerl Federasyonu 19 ekim 
JQtuf da oluyor. Perikard dedi- pazar günil saat 15 de bir basın 
111· i kalb •ftrından bir takım 93 '· ıl en el. bugün, 18 tl.:im 
6 m z ..., toplantısı uapmağa karar \'Cr. 
k 1 d 1 U • tl d 1 1859 da Ali Paca sadaret- J ı amar ar s r a e a a eye ~ miştir. 

doğru ilerileyerck onun kendi ten azledilmişti. tuharebe- Istanbul Tekslil \"C Örme Sa-
d b 1 inin ·e · 1 alı terde ihtl ... •ar olunan mı raf. amar şu e er l rın • .. nayii f crilerl Sendikası lokalin-

} ınt k nın k ih lar ,.e sultanların du unle- "~ yor ar ve o m a ·a an • de '"apılacak olan bu basın top-
t . t · dl •o la rinde bol keseden sarredilen J ıyacını emın e ) r r. lantısında, mensucat f~çilerini 

oemek ki tabiat burada blr 
Muaveze teminine çalısıyor, 

yanl pcrikardıt husulU blr ta
raftan da infactus yarasının 
sUr'atle iyileşmesine hizmet 
ediyor. 

Bunu gören ilim adamları 
§Öyle düşünmü&ler: 

Tabiat bunu arasıra yapıyor 
ve hazan zararı telAfiye muvaf
fak oluyor. Onun yapmağa ça
lıştığı \'e fakat her zaman mu
vaffak olamadı ı bu işi biı ya-

'\ 

paralar de\letl mali bir buh- al~kalandıran bUtün memleket 
rana stiruklcmişti. Kat'i ta-
sarrufa ihtl) nç , ardı. nu i meseleleri gözden geçirilecektir. 
için sara a da\Ct olunan ... u. Yabancı ve Azınlık Okulu 
kelii, aralarında haktkatl bü- öğretmenleri 
tiın ~ııılaklığıylc ııııılişaha 
söylemek kararını ,·crmis· Yabancı \'e azınlık okulları 
lerdl. Ali Pasa huzura gire- türkçe ye kültilr dersleri oğret
rek \azi)etl anlatını ,e ~1111 • ml'nleri, içinde bulundukları müş 
ra alınması kop eden ted- ki.ıl durumun düzeltilmesi, emek 
birlrrl sn) ıp dôkımi tıı. ı~a- lılik ,.e terfi haklarının temini 
kat saray ınasraflarının Ju- hıısuslarını hir dilekçe ile Mılli 
sılma~ına razı olnıa)an padl· Eğitim müdürlfiğiine bildirmiş· 
!iah, Aıı Paşayı nzleılerek ;te- lerdir. 
rine Kıhmlı l\Iehmet l'a a- Şehrimiz l\lilli Egitlm müdiır-
yı getlrmi~ti. IU~ü hu muracaata kendi mütale-

Yurd ilavelerinıiz 
Tfü.nı:NTÇİ asını da ekliyerek Bakanlığa yol-

•------------- Iamı5tır. 

yeniden lıa dıyor 
Eski numaralara ait biriken siparişler 

yakında karşılanacak 

Çok emin bir kaynaktan öğren 
diğimize gôre, 23 eylulde Bakan
lığa gbnrlerilmiş bulunan ilk 
parti tescil muamelelerinin tet
kiki bitirilmiş 'e tasdik oluna
rak Merkez Bankasına iade olun 
muştur. 

Bu ilk parti tescil vesikaları
nın sahipleri önümüzdeki giln· 
lerde gümrüklerde bekleyen mal 
!arını çekebileceklerdir. 

Havadis piyasada umumJ bir 
memnuniyet ve ferahlık yarata· 
cak mahiyettedir. 

Tasdikten çıkan diğer tescil 
vesaık de, peyderpey gönderile. 
cektir. 

Teknik Öğretim G. 

Müdürünün tetkikleri 

Şehrimizde bulunan Teknik 
Öğretim Genel Miidi.lrü Danyal 
Akbel, beraberinde l'ılılli Eğitim 
miiı'Hlrü Muhittin Akdik olduğu 
halde dun, Kadıküy Kız Enstitiı · 
sline giderek derslere girmi ş, 
afolyelrri gezmiştir. Bu arada 
öğretmen ,.e öğrenci durumu ile 
enstitüniln çalışma tanı a)Tlca 
gôzden geçirilmiştir. 
Diğer taraftan özel grup ı;a

lışmalarını tamamlamış olan 
•Terbiyc\I Rehberllk• seminer
leri öğleden sonra Galatasaray 
lisesinde umumi toplantısını yap
mış \'e ôzel seminer gruplarının 
\'erdikleri kararları inceleyerek 
çalışmalarına son \'ermi~tir. 

Cezaevinin duvarını 

delenler 
İki ay önce, Sııltanahmet ce

zaevinin duvarlarını delerek kaç 
mağa te ebbils eden SUkriı Ak
ça, Metin Çenal, Teodos Sonto. 
motls, Rupen Adanur, Halit Sar
man'ın duru malarına diln 1 in
ci Ağırceıa mahkemesinde ba~
lanmı~ır. 

tereye 20.000 ton arpa satmıştır. 
Bu mallar, Karadeniz iskelelerin Bugün saat 9 da Tilrk • İş Kon 
den yilklencrek sevkedılmeğe federasyonu başkanı İsmaıl İnal 
başlanmıştır. Ankaradan uçakla §ehrimize ge-
P. T. T. r\IN' KIZII,.\ y lecektir. 
HATIRA PULLARI j Kendisini, İstanbul işçisini tem 

Kızılayıı.ı 75 inci yıldonilmli silen İstanbul İ&ci Sendikaları 
milnasebeti) le P . T. T idares i Birliği başkanı Fehmi Demirsoy 
tarafından muhtelif Mtıra pul- ,.e kalabalık bir işçi kafilesi kar
ları rıkarılmasına karar yerilmiş eılayacaktır. 
tir. Bunlardan zeytini rrnktı> Tilrk • İ5 başkanı, Eminö!lU 
olanlar 120 l:in adet miktarında Halkevi lokalinde saat 14 de Ba
bastırıhp 15 kuruş değerle sa - ısın Teknisyenleri toplantısına 
tılacaktır. 20 kurutı değerinde gidecek ve diğer günler de İs
olanlardan da 80 bin adet bas- tanbuldaki IEçi teşekkUllerl \'e 
tırılacak ır. teşkilAtıyle temaslarda buluna-

Her iki pul da 29 ekimden iti- caktır. 
haren satışa çıkarılacaktır. ------------
YAPRAK TÜTÜN 
TAI~EPI.ERf ARTIYOR 

Son zamanlarda yaprak tUtün
lerimlze dı~ talepler artmağı 
başlamıştır. 

En son parti, Almanya, İtalya 
ve Belçikaya 114.853 lira değe· 
rinde yaprak hitün ihracaında 
bulunulmuştur. 
FR ~NS \ '\"UllJURTA 
fTHA1.1NE l\IÜSA DE ETTi 

Fran a hUkfımcti, son bir ka
rarla, Tedıye Birlifine dahil dev 
leUerden 3 ay mllddctıe yı.ımur
ta ithaline mUsaade etmiştir. 

Bu haber, yerli yumurta piya
samızda memnuniyet uyandırmıı; 
tır. 

Müşfik Rabia' mn 
R\~ş ı na gelen 

lf1J.rt"1 Alııhnttrimlıdlft 

Zonguldak, 17 - KarabUkte 
12 yaşında bir çocuk, kendisin· 
den bir yaş kUçUk olan kız kar 
deşin! ~ücudunun muhtelif yer
lerinden bıçakla ağır surette ya
ralamı~tır. HAdise eöyle olmuş
tur: 

De\ let Demln·olları re,·izörle· 
rinden Mehmet Akıncının oğlu 
Yaşar, sokakta yakaladığı bir ku. 
§U kediye vermek isterken kıt 
karder;i Rabianın acıyarak mıi-

Hoyot yerine mesaj manaati ile karşılaşmıs. bu yüz
den iki kardeş arasında kavga 

gönderiyoruz başlamıştır. Bu \'aziyetten 6inır-
Japonya Sosyal Araştırmalar !enen Yaşar, ellne geçlrdl~i ek

Derneği, Türkiye fçtım~I Araş - mek bıçağı ile kardeşi Rabiayı 
tırmalar Vrrneğini 22 ekimde vücudunun muhtelif yerlerinden 
toplanacak kongre~ine mümessil ağır surette yaralamıftır. Bu ha
grinrlcrmeğe davet etmiştir. lı gören anneleri, '\'aşarı elin· 

Dün toplanan Tıirkiye İçtimai den tutarak karakola götürerek 
Araştırmal:ır Derneği idare he- teslim etmiş, yaralı kızcağız da 
yeti maddi lmkAnsızlık ) tlzUndP.n derhal hastaneye kaldırılmıştır. 
kongreye bir mesaj göndermeğe Yaşar hakkındıı Sa\·cılıkça tahki-
karar \'ermiştir. ı kata ba~lanmı~hr. 

Yurt Uhelulmiz gittikte artan bir rağbetle kar~ılan· 
mıştır. Bazı llhelerln mevcudu tamamile tukenml&tlr. Ta· 
kımlannı tamamlamak istlyen okuyucuların arııısunu karsı· 
Iamağa imkAn buTunmamı&tır. 

l\luessuemlz imdiye kadar çıkan bulun llheler için 
ikinci bir baskı hazırlamağa ı;lrl mietlr. İlk hamle olarak, 
hiç mevcuda kalmıyan ilhelerl yeniden hasmağa ba~hdık. 
Mevcudu aulan bütün Uheler, bunların arkasından ı;ıraslle 
ikinci bir baskı)·a tAbl olacaktır. 

YAZAN~ FANNY NUltST 
98 

çEvı~tl(-; 'REZZAN A.E. YALMAN 

Rugün )enlden tertip ve tabı halinde bulunan ilheler 
aunlardır: 

1Ih'e 
numarası: 

ı Bursa 
2 İzmir 
3 Antaba 
6 Hatay 

tıhe 
numarası: 

10 
15 
16 

Tekirda! 
Çanakkale : 1 
Çanakkale : 2 

Hu numaralar itin aldılımıı: r.iparl&ler )'akıııda karsıla· 

nahlle,ektlr. Gerek bunlara u gerl'k diğer llh'ıılııre alt nok· 
sanınızı şimdiden blıe bildlrml'nlıi rlra t.derlz. İlhelerrif'n 
her birinin l tdell, posta parası bize alt olmak üıere on bet 
kuru5tur. 

.. 
Kadıköy SUREYYA s:7;:nda 

1 - iNTiKAM SILAHt 
RA'l'\DOLPH SCOOT - RUTH ROMAN 

rnmı:mı 2--TOTO BOCA GOREŞÇISI 
(Tfirkçe) 

BUtUn işler bittıkten sonra 
artık yapacak hiç bir ~ey kal
madı. Odanın kendine mah
sus garip \'e ho~a giden hır ha
li vardı. Sabahleyin erkenden 
sırta gı) Hen nemli bir denız 
mayosuna ben:r.iyordu. Bu oda. 
da insan kcndisınl :t crle&mls 
hissedemi) ordu. Hep muallakta 
imış gıbl bir his duyuyordu. 

Ray'ın hayatını kazanabil-
mek için her gun at yarısları· 
na gitmesi lazımdı. Bunun en 
güç .tarafı Bebe idi. Köpeği es
ki apartmanda iken yalnız bı
rakablliyordu. Hayvan yataca· 
ğı sepeti, ban) o odasındaki su 
kabını. otu ıııa odasındaki yas. 
tığını bulabiliyordu. Fakat bu 
yeni odayı )adırgamıştı. O da 
hanımı gibi bir turlil buraya 
yerleşememısti. Ray sokağa çı. 
kacağı zaman yanına sokulu· 
yor kend ni de beraber al. 

ması ıçın Adeta yalvarıyordu. 
Ray bu meseleyi eu fe~ılde 

halletti. İçersinde yastığı olan 
blr sepet satın aldı. Sepete bır 
de su iı;mete mahsus kap yer
leştirdi. 

Bu sureUe kopeği yarış mey 
danlarına tasıyablliyordu. Tren 
ler ve tram\•aylarda kucakta 
kopek ta~ımak yasaktı. Fakat 
sepet içinde tasman köprğe ses 
çıkarmıyorlardı. Bebe de artık 
at yarışlarının deyamlı bir müş 
terisi oldu. Orada herkes hay. 
,·anı se,•iyor, ~eker veriyor ve 
okşuyordu. 

nay çok defalar \\'alter'o at 
yarıslarında muhakkak para 
kazanmak imkanı olduğunu an. 
lntmağa çalışmıştı. Şlmı'I ken. 
dl bulduğu bir usulil tatbik e. 
dcrek bu ihtimali hakikat ha. 
lıne getirmeğe çalı~ıyordu. Al· 
dığı netice hazan pek ehemmi. 
)e';lz bir miktar para oluyor
du. Ama ne de olsa hiçten lyl 

ldl. At yarışlarında kArlı çık· 
mak i~ln atları ıyice tanımak, 
hangılerinin en fazla kazanmak 
ihtımalı olduğunu hesaplamak, 
az Urla ıktifa etmek Uzımdı. 
Fazla zarar etmemeğe çalışmak 
en bU:rilk kAr sayılırdı. At ya. 
rışlarına devam edenlerin ço
ğu bu hususlara riayet ederler
di. Yüzleri heyecandan gerıl
mls, elleri titrek, her tarafları 
toz içinde, sesleri haykırmak
tan kısılmı~ olan bu erkek ve 
kadınların ekmek paraları hep 
bu yüzden idi. 

Ray her sabah erkenden ge. 
cclHlinln Uzerine mantosunu 
geçirir \'e kôşe basındaki tü
tuncilye kadar gider. At yarı
şına ait gazeteleri satın alırdı. 
Oraya evin hizmetçisini de gon
dereblllrdi. Fakat ev sahibi 
l\Irıı. Cleveland'ın geçiminin 
bu yüzden olduğunu bilme-ini 
istemiyordu. 

At yarı51arında koşacak \ 'e 

kazanacak olan hayvanlar hak. 
kında bir hllkfim vermek ko
lay i~ değildi. Ga:r.etelerı tetkik 
etmekle bu iş bitmi~ordu. Ya. 
rış sahasında alakadar \'e ihti. 
sas sahibi olanların soyledık
lerinc kulak ~ermek her söz. 
den bir mAnA çıkarmak ve o
na gôrc O)nanacak hayvanı a. 
yarlamak ıaıımdı. 

Kadınların atların tartıldığı 
yere kadar gırmclerı yasaktı 
halbuki asıl malQmat orada 
topla:ıablllyordu. Hem hayvan. 
ların şeklini \'e ayaklarını tel.
kik etmekle de hangisinin bn· 
de ı;eleceğlni anlamak müm
kündü. Allahtan at yarışı miı
davimle. ' nin arasında 'lıkı dost 
luk ,.e arkadaşlık hislerı var
dı. Birbirler ıne havadis \ 'erir
lerdı. Hele yolunn:uş kuşlara 

benziyen o sıska kadınlar bir 
birlık te şkil ediyordu. Blrblr
lerıle konuşurlar, akıl danışır. 

lar, programların üzerlerine 
tıirlli ttirlu işaretler ko~ar 
ıar, yarış ba~layınca sandalye· 
lerin tepesine çıkarak bağrı· 
sırlardı. Hedefe doğru koşan 
atlar arasında kendilerine beş 
on para kazandıracak olanı 
gozlıiyerek onu teşvık için hay. 
kırır dururlardı. Talıhin ken· 
dilerrne yaver olup olmadığı· 
nı ytlzlerinden anlamak kolay
ca mümkündü. 

Burada kazanılacak bir kaç 
paranın onların hayatında son 
derece mühim bir ro!U vardı. 

!~te Ray da bu kadınlardan 
birisi idi. Bu ne güç bir mes 
lekti. Atları tetkik etmek, en 
ufak teferrüa ta dıkkat etmek 
sonra da elinde kalan son pa 
rayı bu hayvana bağlamak in· 
sanı helak eden hır işti. ECer 
konulan paranın birkaç misil· 
ni almak ımkAnı olursa bu bil· 
yük bir zafer sayılırdı. Ancak 
koyduğu parayı 1..-urtarmak da 

ÖGI.E TATiLİ 

İstanbul Ticaret odıSI• 
niha) et. hiltiın tüccar ve es· 
nafın öğle tatilJ )apmasııı• 
karar \ermiş. 

Bu mesele ortaya (tktılı 
zaman, her biiyıik \'e medC· 
nl ıehlrde tüccar ,.e esnaf 
öğle tatili yararken bu u§ll• 
lun İstanbul gibi bir &ehir· 
de kurulmuıı olmamasınıtl 
yakııık almadığını yazınıf• 
tım. 

l't'YSt', biraz geç de kaltJI' 
mı& olsa, ~ehrlmiL bu ye~I 
kararla biraz daha tekArnııl 
~oluna girmis sayılabilecek· 
tir. 

Sadun G. SA\:CI 

O'S KEI.İl\IEl'LE 

Her kim Atatiirk lnkılAP' 
Iarını inkar tderse neurııbil· 
llh milli karir olur! 

TATLISER:_.., 
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bir talıh eseri addedillrdi. F'•\ 
kat bir de o paranın hepsin 
kaybetmek vardı. Bir taraftall 
biraz para daha tedarık edıP 
ikinci defa talihini dcneme!C 
çok tehlikeli hır işti O anıı:ı 
heyecanına tahammul edebıl 
mek içın kalbın sağlam olrn~· 
u IAzımdı. 

İlk ay Ray yüz doksan dO 
!arlık bir sermaye ile idare et 
ti. Bu para kendisine bütün bl~ 
a:r l ı~ ecck içecek kadar bl 
mıktar temin etti. Hattl ev t-1; 
rasını \'e yarış yerine kadS 
gıtmek için sarfcttiği yol pa· 
rasını da kazandı. 

At yarışları bu suretle be~ 
hır varidat menbaı hem de )B • 
nızlığına karşı bir de\•a oluyor 
du. Fakat bu çok uzun zam•JI 
devam etmedi. Mevsim geçt~ 
Yarış yerleri dt'ğişti. BUtun ·r 
erkek \'e kadınlar Cenup şeb1 

Jerinde başlıyan yarışları ta~~ 
etmek için muhacir kuslar &1 

başka yerlere gittiler. 

Ray için bunları takip etrnelC 
güçtii. Hem seyahat parası fa~ 
la idi hem de BE'beyi götürrn~, 
lmkAnı yoktu. Aynı zaman r 
Ne\'YOrktan ayrılmağa da ~ 
tıirliı gönlil razı olmuyoro~· 
Walter bu şehirde gömUlil ~ 
Ray kabristana gıtmemişti. •: 
kat Walter ile Richard'ın yarı1 ~ana mezarlarda yattıklar•~1 
tahmin ediyordu. HenUz onla e· 
ziyaret etmege cesaret edell' 
miştl. me,·amı ,ar> 



Birleşmiş. 

Milletlerde Tunus 
Ve Fas işi 
Gün eme alındı 
Ne\l Ork, 17 - Dlrlesmlş IJl

letıer Genel Kurulu Tunus ve 
Fas meseleierıni resmen mU1 • 
kere~ e karar ~ ennış ve bu ko· 
r.uda itirazlar ileri sUrmesi bek
lenen Fransa, herhangi bir pro
testoda bulıınmamıstır, 

Fransız delege i llcnri 'loppc 
not. dUn gece mrsele genel ku 
rulda sUndeme alınırken hıç se. 
sıni b,lc çıkarmamıştır • 
"Rusyanın itirazlarına ra~ml'n 

gundeme geçırilcn dı~er mesele 
ler §unlardır: 

* Turk - ingiliı görüşme
leri bugün bltt"cektlr. 

* Amerlkada eçim muca. 
1 

delesl bararetlenmlıtlr. * l\Jı ırda cumhuri)et ilAn 
edileceğine dair haber
ler \ardır. 

General Necip, 
Faruk' u itham 
Ediyor l - A rnsturya bağımsızlık an 

!asması 
2 - °Korcde olen l\!Uttefik :ıs- Kahire, 17 - BugUn bir be. 

kerlerinın ıBırleşmış l\lilletler. :ınatta_ bulunan 
0

General Necip, 
ufrunda ölduklerınin ll5nı ''C 1 sabık Kral Faruk u ilham e~mİ.$
bunlara özel Bırleşmış Mılletlcr tır. ~una sebep birkaı; gU11 ön
madalyalan H'rılmesl ce, Faruk tarafındın bazı Av-

3 - G:Jney A!rlkad ki ırk mU ~u.pa gazetelerinde çıkan ve ııon 
c.:ıdelelerl. rlikumet darbe ini izah ed~n 

Guney Afrika mc ele ı lf~aattır. General yapmış o'du· 
.Ne\lork, 17 (AP.) _ Birleş. ~u konuşmada demistir ki: 

tnış Mıllctler Genel Kurulu bu. «- Son gUnlcrde bazı Avru
gün Güney Afrıkanın eiddelli Pa gazetelrrınde, yapmış oldultıJ 
itirazlarına rağmen Başbakan r.uı; inkıHip hekkında rabık 
Malan hükumetinin ırki tefrik Kral Faruk tarahnden bir seri 
giyasetini mUzakcreye koymayı nesr Yat yapılmaya baslanmıftır. 
kararlaştırmı§tır. So\ yet bloku, Faruk, bu yazılnnnda, .Mı,;ırın 
Arap • Asya ı:rupu GUney Ameri ~:ılkınm:\sı hususunu gerç.?1.ı:!rr · 
ka meınleketlerlnden ekserisi lırınek maksadi) le yapmış oM;ı. 
:mesclenın mUzakercsı lehinde ~umuz inkılAp hareketini k6tü
rey vermlskrdır. lemektedır. Saltanat deni zarru: 

Tilrkı) e, mtistcnkıf kalmıştır, ında birtok kirli işlere karış
Türkiyc'nin ticaret filosu mış olan Faruk'un bu husust:ıld 

)'azıları, tamamen kendi görU<ti-
tonajı arttı tıU ihth•a eden ve Jılıtır hlikt"ı~c. 

. Vaılngton, 17 (A.P.) - Ttir. tinin &ahsında bize tevcih cdılcn 
kı)e 1930 danberl Tıcaret do- bir birhtandır. Fanık Md's11lerı 
nanmasının hacmini bir mislin- tahrif etmek guretil le diln) 1 U· 

den fazla arttırmıştır. Birleşik 

1 

"!umıı efkarına nakletmekte . 
Amcrıka l\lılli Grmicılık fcde. dır .• 
rasyonuna gbre bu ) ıl temmuz. S . • 
da Tilrkıyenın elindeki ticareti talı 11111 YCll İ 
g~mılcrtnın ~ek ün tonajı 515 
bıne balıg olmuştur. Elliil 1030 1110 _. •f f f 
da bu tonaj 221 binden ibnrcttl. • .. • e eı· 

Eden'in, :Almanya 
hakkındaki beyanatı 

'ıuufolu 'fcl\ft 

Londra, 17 - Dış hleri Bakanı Eden, dün ak~am İngiltere -
Almanya Bırliği cemiyetinin \'erdiği ziyafetin sonunda söz ala
rak A\Tupa memleketleri arasındaki mücadelelerin ve akıtılan 
kanların maziye ait olduğunu \'t> bu kötU hAtıraları karşılıklı 
itimat \'e ümit duygularıyle örtmeğe çalışmak lazım geldiğini 
belirtmiştir. 

.Eden demiştir ki: 
•- Bütıin AYrupa mrmlekctleri yeni bir A\Tupa cemiyeti 

teşkil etmek için gayretlerini birleştirmelidirler. Bunun için de 
kıtamızda bulunan milletler, zekl'!larını ve kaynaklarını bu gaye 
uğrunda bir araya getirmelidirler.• 

Bonn anlaşmalarını telmih eden İngiltere Dıs İşleri Baka
nı, Batı Almanyanın sadece mll~tcrck mUdaf:ıa mevzuıında drğil, 
fakat ayni zamanda A\Tupayı teşkil eden milletler arasındaki 
do~tluk bağlarının kuvvetlenmesi için de hlir dünya mllletle
rlyle ayni hizaya gelmiş olduğunu belirtmiştir. 

Diğer taraftan Eden, Avrupa kömllr ve telik birliği He Av
rupa savunma topluluğu andlaşmalarının A\TUpa kıtasının ya
ralarını teda\i etmek için hertürlU imkAnları ihtiva ettiğini söy
lemiş 'e her ne kadar İngiltere bu hususi pl8nlara lstirak ede
miyorsa da onlarla ahenkli bir işbirliği terçe.,·esi dahilinde çalı
facağını te~it etmiştir. 

Bir mektup 
Dr. Hikmet Önslperden au 

mektuh aldık: 
Sayın iBZetenizin 3 ekim 1!152 

tarih ve 40R8 sayılı nüshasında 
:J üncU sayfanın 3 üncü sütunun
da •Bir akıl hekiminin akli mu. 
vazcne i bozuldu. başlığı ile in
tişar ve münhasıran şahsıma ta
alluk eden haber, diğer reflkle
rinlze olduğu gibi, muhterem ga. 
zetenize de yanlış aksetmiştir. 
Hakikat ~öyledir: 

Çocuk gömmeğe 
Mezarhğa giden 
Bir kadın 

nuııut Uuho!ıfrl"'üdt" 

Ankara, 17 - Diln iyi ,.c şık 
giyinen iki kadın Asri mezarlığa 
giderek berabC!r]erlnde gôtürdük 
lrri kllğıtla bir çocuk cesedinin 
defnedilmesini istPmişlerdir. l\Je 
zarlık idare amirliği delin ruh
satiyesi iste) ince yanlarında bu
lunan bir kAğıdı uzatmısl:ırdır. 
Vesikanın matl(ıba muvafık ol
madığı. kendill!rinc bildirilince: 

. 
imtihanın 

$iddetinden ... 
Bir Basyazar diyor ki: 

•Partili insanın, o parti
nin programını okumu1, haz. 
metmlş ,.e ona inanmış ol
ması Jazımılır. Programı o· 
kumadan ,.e inanmadın par
tiye girenlr.rin derhal tasll
yesi kap eder.• 
Şimdi gelin bu fikrin tat

bikatını dü ünelim. 
Partilerde birer imtihan 

komi 3 onu kurulacak. 
Ye bütiin partililer soru

lan suallere ce\'ap \erecek
ler. 

Yok, yok ... 
nu kadar sene hcklr~·lp, 

tam demokrasi denine gir
dikten sonra bütün partile· 
rin kapısına kilit nıramayu. 

EC\'ET Gt'RESİS 

Kore' de düşman 
30 bin kişi 
Zayiat verdi 
Seoul, 17 - l\h.ittefik ıılyade 

birlikleri Demir Üı;gen tepesin
de ve diğer merkez noktalarında 
düşmanın yaptığı 11 muhtelif hü 
cunıu mu\':ı.Uakıyetle tardederek 
komünistlerin zayiatını, bir mlk. 
dar daha arlırmıelardır. Tahmin 
lere göre düşman zon hUcıımla· 
rından bu gline kadar cephenin 
muhtelif kesimlerinde 30.000 e 
yakın zeyiat verml$lir. Muharebe 
meydanları, soğuk ha~·anın tesi· 
riyle donmuş düşman ölUleriyle 
doludur. 

Kızılların DC'mlr Ütgen tepe
sine karşı hUcuma girişliklerı 
toplanma merkezi olan Papa San 
tepesine lllUtteiık avcı uçakları 
bu sııbah şiddetli akınlar yap. 
mışlardır. Son muharebelerde kı 
zıllar bilhassa Beyazat Dağı ke
siminde müthiş zayiat vermls bu 
lunmaktadırlar. 

Sekizinci Ordu sözcüsü dils· 
nıanın 8 ile H ekim tarihlcrl a
rasında 58!l6 blii, 4280 yaralı ve 

, _., __ 

.. .. 
• 

' 

Feriköyde1d gecekondularda oturanlar, semtlerine çe~me yapılması için Uglll m;ka~la;a 1mllr~: caat etmlıler fakat çeşmenin yapılacağı yer bakımından iki manallell arasın a nga ar 0 

mu~tur. Bu ~ırada hlldiseyc po Ils mUdaha1e etmi~tlr. Yukaratakl rcsl~~c· .. ~ollse hakaret ettiği 
iddlasıyle karakola götnrülen gecekonduların ba&kanı gorulu) or. 

Bulgaristan 
Türkiye'ye bir 
Hota verdi 

'uodc!ııl Pru• 

Viyana, 17 - Sofya Radyosu 
nun bugünkU bir yayınına göre 
kızıl Bulgaristan Türk hükılmetl 
ne ,·erdiği bir notada, eylOl •· 
yında vukua geldiğini ileri slir
düğU mUteaddit hudut hAdise
sinl protesto etmi&tir. 

Yayında, Bulgar haridyesinin 
Sofyadaki Türk elçiliğine bir no 
ta sunduğu kaydedilmiştir. Bul· 
gar notasında 3, 9, 13, ,.e 25 ey· 
lül tarihlerinde TUrk askerleri
nin Bulgar arazisine girdiği ve 
sh111ere ateş ettikleri ileri sü
rUlmUştilr. 

Artış Ylizdo 130 a muadildir 
~ederasyon, bunun umumiyetle 
ıklncı derecede denizci memle· 
ketler aruında en ~ Uksek artış 
olduğunu ka~dctmlıtır. 

.t11oeltıtcd p,,,. 

·Elazığ Akıl ,.e Sinir hastane
sinde ~alışırken, haksız ve yer
si.~ şekılde şah~ıma muğber olan, 
gunün moda tabiriyle •silslU• 
bazı kimselerin hayatımı tehdit 
eden hareketleri sebebiyle, Vila
yet makamından kısa izin alm:ı
ğa dahi vakit bulamadan :ınc:ık 
Baştabibi haberdar edcr

0

ck, 26. 
1l. 1952 ı;ıecesi görev mahallim
den ayrılmak torunda kaldım. 
l\lalatyaya kadar taksi, oradan 
da Ankar:ıya utakla gelerek Sağ
lık Bakanlığına sunduğum 30. 9. 
ltı32 tarihli dilekçe ile keyfiyet
ten Bakanlığı h:ıberdar \'e baş. 
ka. yere naklimi, tekiden, talep 
cttım. 

•- istediğiniz ''Csikayı <lerhal 
getirelim• diyerek mezarlıktan 
uzaklaşmışlardır. Aradan bir gün 
grçtiği halde cesrdin sahipleri 
ort:ıda görlilınryiııce mrz:ırlık 
idare fımirliği Savcılığa nı!iraca
at ctmiştır. Savcılık tahkikata 
baslamıfitır . 

60 esir \'Crıfll!ini açıklamıştır. Dolmabahçede, Belediye helAlarının yanındaki arsada ölü ola· 
Beyazat IlJğında dü~mana tev rak bulunan İsmail Ulukanın katili henilz bulunamamı6br. fs. 

cih edilen top 'e havan atesi mııil'in, Tophanede Adi saatleri tncılıkla satan biri \'e aynı za . 
gayet !iidtletli olduğundan, kızıl. manda ıhomoseksüelo olduğu tesblt edllml&tlr. Hldlsenln \'uku 
far do~t kuvvetlere sUngU muha hulduğu yerdeki hell bekrlsinin iradesinde bahsettiği sarısın 
rebe~ı yapacak kadar yaklaşma gt>nç aranmaktadır. Bu sarısın gence benzeyen ve gayri tabii 
YE..JllU\"affak olamamışlardır._ cinsi temayülhi 60 kadar genç toplanmıı ve durumları tetkik 

Yayında, Türk hlik<lmetinin es 
k! bir hudut hAdisesiyle ilgili 
olan Bulgaristan tarafından 14 
temmuzda verilen bir notayı hl 
il cevaplandırmadığı da iddia 
edilmiştir. Yeni ve Büyük 

Bir Apartıman 
Sa~ıbi obbıhr \e her ay bin 

hra _ırat trmln edebıllrsinlı. Ga. 
rantı Bankasının )ılbaşı krşidc
sınde kazanabllrceğinız ) Uz bin 
lıra ıle .bu tasan urun uzu ta hak. 
l:uk ettırebılirsıniz Garanti Ban 
kıısında derhal bir hesap atlırı
nız. 

----· MEVLÜD 
Ailemizin btiyü#U 
Dr. Cmdrt ATASAtu ''un 
olUmUnün ılk yıl dönUmti 
ıılan 18 ekim bugUnkU cu· 
martcsi lkındi namazını mü 
teakıp Teş\ lkh c Camimde 
nıe,!Qdü şrrıf okutulacağın 
dan tanıdık ve dostlarımı
ıın teşrıflerini rica ederiz. 

Ata ağun n1tidcrrlsoğlu 
Aileleri. 

YENi SABAH 

ÇOK FAYD LI 
OLAntı.tnız 

Ba&bakan ile Dı§iılcrl Baka· 
nıınııııı Londrada Ortaıark \ e 
Batı dun) a ını flgllendire.n 
ıne eleler! miıııaka a ve mü· 
~kere etmekle mesgul olduk· 

!arından bahisle ıuyle deni· 
i)or: 

ik,Ouruın, mUtıefik \'C dost 
1 de\let adamları arasında, 

~erbestte kcınu~ılacak ''e ıııeş 
ur tlblri ile siya t ufuk et· 

~afl~ca gbzden getirilecektir. 
toy e &limuııu ve umumi bir 
a~tkik esnasında, Türk devlet 
rı aınt:ırı, Yalnız memlcketlc
tı "e değıl, Bizzat BUylik Brl· 
n n~aya \e hattA dUnya sulhil· 
re ltnıet etmek imkAn ve ça-
elerini bol bol bulabilirler. 

fi0RRIYET ---ZA"ALLI 
CANtK 

tısSedat Simi\ t, dünkü hı ya· 
dll~:da, Atoturk lnkılApları 
tin bir El!Y ol mı) on, mllle· 
llted Ata10rk lnkıllplarına 
l'ob Yun olmaıhğını haykıran 
le dalıdan bahisle ezcUmle ~ÖY· 

l'or: 
:Pek· 

rec 1 nasıl olu>·or da bu de· 
ıne~ gcrı kafalı bir insan o 
tundenı \e ileri görü~lü Sam· 
ınur an bu nevi ceıherler yu
kı S Uayabıliyor? Muhakkak 
d nı arrısunlular bu hoca efen
bir ~dbu kadar geri kafalı 

anı olduğunu bilselerdi 

. Mosko\a, 17 - Komünist par. 
tıs! merkez komitesi bugiln Jo. 
scph Stallnl, partinin en önemli 
ll:ı or~anına ba&kan seçmiştir. 
Partının yeni ) Uksck sQrası lle 
)eni ihdas edilen sekreterlik ba8 kanlıklarına. 

Arkamdan Elazığ Valiliği ka
Merkrz komitesi aynı zaman. nalıyle gelen \"c akli muvazene· 

da partinin bazı kıdemli men- min bozulmasına mebni firar et
suplariyle hır takım genç ele tiğlm mealindeki hakikate uyma 
manı Staline yardımcı olarak a. Yan yazı üzerine, Ankara Nlimu-
> ırmılitır. ne hastanesi Sinir ve Akıl has-

1\lolotov, polllbUronun er· . t~lıkl~rı ~li~iğlnde sayın profe-
alnn parti yüksrk r('ır y ını sor Sııkru "fosuf Sarıbıış'ın ilmi 
tırilcliği gıbi, Corci ~~~l~n:~r ne~:ıret ,.e mr;'~liyetleri altında 
hem bu tesekkUlde hem d ~üşahedt>ye tabı tutularak, kll
li sekreterllJUnde \azife• e/~r nık \'e !Aboratuar muayeneleri 
mi§lir. PolitbUro Azası .,j~n 1

:
1 

• yapılarak herhangi bir akıl lıııs· 
nl yilksek şuraya sokulm.·.v~n )e- talı~ına musab olmııdığıma, bln
gfınc ııahıs Andrei Andr • dl Ye nelıce şuunıma salılp bulundu-

Pollt ee. r. ğuma dair 13. 10. 1952 tarih \'e 1 
şura . bürkoy:ı. kıyasen, yü.-~elt 1398 sayılı raporu almı~ bulunu-

·" e reterllk tcşekküllc.rin )'orum. 
ele azaların sayıs i ö . 
arttırılmış \ b 1 gen ş lı;Ude llAdısc bundan ibaret olup ak. 
birçok )eni Ae u teşekküllere lımı kaçırdığım, Emniyet me
lin gerek k za ~lı~mışsa d2, Sta murlarınca derdrst edildiğim 
grrek SO\'Yeto~~:~~ paı tı!.ı ':e Bakırköy'c gönderildiğim glbİ 
masında . etı mLkanız huııusat tamamen asılsızdır. • 

1 en l etkıll şahıs olarak 
goru mektedir 

r Kt~ndisi tu 'unvanları haizdir: 
ar ı sekreterliği baskanı, mer-

kez komitesi reisi, bakanlar ku
rulu baskanı, vrya Sovyetler Bir. 
lıği baskanı. 

Hilkat garibesi )apı&ık brde&ler öldükten ıonrı: 

i tanbulda y:ı ıvan bir hilkat ____ garibr !! ... crm:ı 1<A ııA,, 

ona bır tek rey \·ermezlerdi 
Hazır seçimlerin tazelenme: 
sınden bahsedllon buglinler
de Samsunlu hem~eriler1ml 
bu nokta fizerlnde bilhassa 
hassas daHanmağa da\'et ede
rim. 

Bizim ileri ve medeni Sam. 
sunumuzu hiç bir ı:erillk kös. 
tekliyemlyecek ve onu ileri 
gidişinden alıko) amıyacaktır. 
ÇilnkU Samsun AtatıırkUn 
seçtiği ve guvendiğı bir ıehir. 
dir. 

COMHORIY!T 

BOŞUNA l'\IERAK 
D. '!\. Bir Dakikalık fık

rasında &ö>le diyor: 
Gaıetecı arkada~lar merak. 

ta: Taksimde bedbaht rırofc. 
soril patlatan herif dinamiti 
nereden buldu? 

ÇUnkU bu nesne tok zor 
elde edi1ırmiş. Kuyu açmak, ' 
yahut taş ocağı i~letmek istl
)·enler kaymakamlığa baş\ıı. 
rurlarmıt orası Fen J\lüdUr. 
lü~tine yazarmış, }'en ~rndar. 
IUğU tekrar Kaymakama ... fi. 
lln, \'elhasıl bir süril formaıı. 
te. 

E ... Bu adam nasıl buldu? 
İIAhi ı:ocuklar. O adamı bı

rakın. Senelerdenberl, ve hA
IA, Marmara sahillerin! kuru. 
tan balıkçılar nereden bulu
yorlar? Hiç Uzillmeyin. Deniz. 
de kum (ve balık) bizde di. 
na miti 

-0-
lran hakkında Eden'in 

söz teri 

Leamington (merkezi insllte
re), 17 (A.A.) - Burada, Rotary 
klllbünUn öğle ziyafetınde söz. 
alan İngiltrre Dıı; isleri Bakanı 
Anthony Eden, aon İran hfıdise
sine bih·asıta telmihte bulunarak 
fiôylc demiştir: 

~Bize tekliflerde bulunan edllmlstlr. Ayma hAdlse )·erinde bulunan paslı bıçakta parmak 
kimseler, bunların ~iddetle red· lıl görülememl&tir. Yukarıdaki resim, hldlle yerinde tahkikat Mıstr' da 
dcdlleceğini de hesaba katmalı- yapılırken çekllmi&tlr. 

C mhuriyet dırlar. O :zaman, sonunda bir an
laşmaya varmak mümkün olabi
lir.• 

.. ... . 

TünKiYE EMtAK KRE~i BANKA~! 
rsrıunut susES! 
T evdial Hesaplan,~ Hava}f::, .... . 
Bankacdık Hizmefleri ve .... .... ... .. 
Ticari Kredi ,, 
Muamelelerine 

20 E:KIM 1952 . . . 
, Pazar{esi sabahından itibaren Bahçekapı' da - -Dördüncü Vakılhanı altındaki 

BAHÇEKAPI ~BINAS/'nda 

1 
r devam edileceğini • değerli mü~lerilerine bild~ir. ... ____..... ~ ~ 

Bahçekapı binası telefonu : 22164 
lstanbul şubesi telefonları ı 

Santralı 24823 : M. Muavini : 24078 

idare Meclisi : 29640 : M. Muavini: 24073 

1~nkara'da bir aile 
gazdan zehirlendi 

Hdzıssıhha Enstitüsü kap1eısı ile eşi ve üç çocu· 
ğundan hiç kimse kurtulamadı 

İlan ediliyor mu! 
.tuo~fc!ııl Prıu 

Kahire, 17 - Sözüne gn,·enl· 
lır bir şahsıyet buglin llhsırın 
Krallık rejimini Idğ\·edip bir 
Cumhuriyet olacağını beyan et. 

llıuıul Uu1ıcblrlm!ııfm miştir. 

Ankara, 17 - Bu sabah Hıf- dır. Sabaha karşı fsmailin otur- Rejim değisikliği için ge~elcli 
zıssıhha Enstitüslinde bli) ilk blr duğu dairenin ha\'agazı mucluğu plAnların .hazırlandığını söyle
facia olmuş, enstitünün kapıcısı patlamış ve zehirli gaz derhal )"n yetkılı kaynak, bunun ne za 
İsmail Saraç ve bütan ailesi ha· odaları sarmıştır. Uykuda olanı man yer alabıleceğlnl açıklamak 
vagazından zehirlenerek ölmlis· blitün aile hiı; bir §ey duymadan tan ka~ınmıştır. 
!erdir. zehirlenirken Nuran adındaki Bugün sabah ve aksam .~aze~ 

Dôrt senedenberl enstltUde genç kız bir ara yataktan kalk· lr:rl. «Pek yak!nda !:?k onemlı 
kapıcılık yapan İsmallin karısı mış ve bir iki adım atıp yere bir hldlsenln• ılAn edıleceği hu
Emine, 22 ya§ındaki oğlu lltem· dU~mliştUr. Nuran yerde slirllne susunda. bu gece haberler neşret 
duh, 20 yaşında 1\Ies'ude ve 18 sUrüne birkaç adım daha ilerlle- mlşlerdıri 
yaşında Nuranla beraber kendi- mi~se de zehirli gazın tesiriyle • . ki idam cPza5;ı d t kı 
lerine tahsis edilen bir dairede kapıyı açmağa muvaffak olama- Kahıre., 17 (A.A .) - u ~HU· 
oturmakta idi. Diln gece İsmail mı~tır. HaYagazından çıkan gaz taıa.rı eskı komutanı Genera ~ı . 
\'e ailesi saat 23 e kadar otur- tsmailin biitün ailesini zehirli· sey~n Sırrı Amr " 13 ~~t~ · 1~~~ 
mu~lar ve ı;onra da yatmıclar- ı yerek öldilrmUştür. eskı valisi Albay Es~eyı .. ara 

--~ • yarcılamak Uzere teşekkul eden 

Adana'd. 
otonıobil 

• • hususi harp divanı, bu iki suba-

uc \·ın idam cezasına mllstabak ol-
' ~ dukları kararına varmıştır. 

Altı kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Cebbar Ki
baroğlu ile Adana Ziraat Bankası Müdürü Zeki 

Oskay yara}anan/ar arasmda bulunuyor 
llumıl Uu1ı11blrlm!ı4ın 

Amerika Rur.ya'ya bir 

nota verdi 

Müdür 

Adana, 17 - Bugiın bölge. Celal de hastanede ölmliştür. HA 
mizde Uç taşıt kazası olmuştur. <lise Adana muhitinde teessUr 

Ceyhandan Adanaya gelmek- uyandırmı6tır. 
ı 20042: Pangaltı ajansı : 87703 te olan Seyhan milletvekili 111R'h· İkinci kaza. 1\lalatyadan Ada-

Vasington, 17 CA.P.) - Blr
le$ik Amerika bugün l\Iosko\·aya 
verdiği bir protesto notasınd:ı 
Rus uçaklarının 7 ekimde Japon 
takım adaları açıklarında kaybo
lan bir Amerikan B 29 uçağına 
karşı kasdl ve hiç bir suretle 
haklı gösterllemlyecek bir taar
ruzdrı bulunduklarını beyan et
mi$tir. Tashih 

Gazetemizin dünkü sayısında çıkan ilônda 

M. Muavini ve idare Meclisi telefon numaraları 
karı}mıştır. Han yukarıdaki şekilde tashih 

olunur. 16639 

mut Kibaroğlu'nun ?.rde~i Ceb naya gelmekte olan Viranşehir 
bar Kibaroğlunun ıdare ettl#i 3 plAkalı ve şoför 'Mehmet Çap 
hususi otomobil, Mersin 23 pU- idaresindeki kamyon Osmaniye 
kalı kamyonla çarpışmıştır. Bu civarında devrilmi~. kamyonda 
çarpışma sonunda Cebbar Kibar- bulunanlardan bir kişi ölmUş ve 
oğlu derhal <: lmü~tllr. Otomobi· üı; kişi de ağır surette yaralan. 
Un içinde bulunan Adana Ziraat mıştır. 
Bankası müdürü Zeki Oskay, ıu Diğer bir kaza, Ceyhana bağlı 
kerrcm Hüdaloğlu. CelAI ,.e bir Sirkeli köyfinde olmuş, 39 uncu 

-.ı=====================ol l de Orhan HakYerdl ağır r;urette tilmen nakliye bölüğfine ait bir 
yaralanmıslardır. \'aulıl:ırdan knmyon Ceyhan pUkalı bir kam-

H QŞ MEMQ - Dr. Emcet Cecevit'in izinde - Er kekleri ürperte-; kadının evinde. 

Amerika ayni tamanda gerek 
kaybolan, gerek bu htıdirede öl
müe olmaları mümkün 8 kişilik 
mürettebatın canlarına kar~ılık 
tazminat istemiştir. 

yonta ı;arpışmı~. devrilen askert 
kam)onda bulunan üç er 1Slmll~, 
13 er de ağır surette yaralan
mıştır. 
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l\lernleketlerinin 3 ol da,ıısına bir.met etmek için, 3 az tatlllerlnln bir a~ını 301 in aahnda çıılıs· 
mala hasreden bir Yugoslav öğrenci grupu. 

Aynaroz Manastırında 
iki hafta kaldım 

Ded~~~Edirne'ye gelirken ihtiyar bir adam ı 
~---~~~g~i~b~i ~her tarafım titriy~~~~---- ~---

y ugos1avya'da tra!ık, uzak me 
safclerc giden yük kamyon. 

larına inhisar ediyor. Memleket 
te mükemmel denilebilecek bır 
tek yol vıır: Zagreb - Bclgrad 
fOsesi. Slovanya bölgesindeki 
birkaç \•asat 301 hariç, diğer· 
leri gayet kötil vaziyette. Hem 
satıhlan son derece bozuk, hem 
de esasında gayet dar olarak 
inşa edilmişler. 'Üniversite ta
lebeleri ve genı;lik teskilatlan
na mensup gcnı;lcr, yaz tııtilin. 
de bir ay, yollann durumunu 
duzcltmek iı;in bizzat çalışıyor
lar; fakat ellerindeki teknik im 
klnlnr gayet mahdut. Yollar. 
da rastladığım bu gibi grup
ların aletleri; kazma, kürek, ~e 
kiç gibi seylerdcn ibaretti. Bü. 
yilk faaliyet sahalarında bile 
)Ol açma makinelerine ve bt!ll· 
dozerlere rastlanınıyordu. ln
sa ,.a ıtaları mahdut ve iptida! 
olmakla beraber, mesken in~:ı
alı da süratle gelişmckted•r. 
Llıkln yeni binalar yapı \ c mal 
zeme bakımından beni hayal 
~ükfıtuna uğrattı. 

lif Allı\ T.J .1 
nususiYETLER 

Saraybosna, Mostar \El Pck'de -1• A ·;r··ıf ' , 
.... ~·!!. Tilrk &Chirlcri gördilm. Bun .;.~ 

lar Türklyc'yi görmek arzuınu ; , _,_,~~ t 
bıisbütUn artırdL Saraybosna·- ,, '(~ ) • ,ıı 1 
nın kuzeyindeki Bosna orman· t" ~ \ .ı. ~ ... " • l • 
ları da üzerimde derin bir te- • ~ ... "-
sir bıraktı. O bölgede reng:1- . . . • 
renk çiçek yığınları ve çe§it çc Sanlorın adasının kublk mımarhı tun~tıeri çok psırtmakladır. 

sit muhtesem ağaçlar gör$lünı. Yalnız Girit'lilerle bir nokta- !arının yuvalanna benzeyen ve 
Ormanlarda ku~ların ve vah· da uyuı:amadık, ~ort gıymewJ hariçten crisilmesl imk!nsızmış 
fi hayvanların da kendılcrinc iyi karsılamadılar. Tınos \'e ?ııl- s.f bl görünen, küçük kovuklar
mah us hummalı bir ömür sur- konos adalannm, parlak, ber:ı· da yasıyorlardL 1953 metre 
dıik}eri görüllh'?rdu. Köy.lül~: beyaz. kübik mimarili şehirle- yüksekliğindeki A)"llaroz dağı
vıidı~erdeki ~ehır ve şclfilerm rine bayıldım. Adaların en nı tırmanarak. oradan gUneşln 
Oıcrıne, kiitüklerl~; gayet g.!.l · muhtescmi; ,·olkanik bir ada o- batışını seyrettim. Dağın göl
zcl su d~ğlrmcnlerı insa etmıs· lan Santorin'di. Adaların ara- gcsi kocaman bir ehram gibi 
ler. ~ehır boylarında, ~yn bir sındıı ~leycn \'apurlarda, lale. denizin üzerine aksediyordu. 
g_Uzcll~k vere~ bu .. d.cğırmcnlc- be temfüıtlarındnn faydalan· Gurubun Aynaroz'dakl güzelll· 
rın, ylizlcrccsı gonılüyor. mak suretiyle bilet aldığımı ğl insıına hüzün verecek kadar 

• Yugoslavyada seya~at el~~ burada itiraf etmeliyim. Fakat güzeldi. Güneşin doğuşu da O· 
n~n en .zevkli ':e :ılakn çekıc~ bazan balıkçı kayıklarında be- rada daha başka, daha hariku· 
cıhetlermden bıri de, erkeklı dava seyahat ettiğim (yani aka iade oluyor. insan, güneşin snn 
kadın}ı .billün koyllileı:Jn sırtın )ık • slopD yaptığım) da oldu. ki ufuktan değil de, denizin or. 
da gor.lilen, zengi~ ,!11111~ kıy~- tasında, altın bir havuzun içln-
fetlerdır. Dubrovnık ın guneyın A 1 4 'AROZ'da den, yükseldiğini sanacağı ge-
de, Gruda'da, bir pazar günü. iKi JIAii"J'A liyor 
ömrümde rastladığım en zengin, A ynaroz'da iki hafta kaldım. · • . 
rengarenk milli kıyafet kollck. hi kalpli keşişlerın göster ~DIR~~ 
si) onunu gordüm. dıklcrl mis:ıfırpenerliğe daima 1 OLUI'\DA 
l'U, 'ANİ TAN'da minnettar kalacağım. Onların geıanik'tcn Edırnc'yc iıç gün 
GÖRDÜh"LERbı ~ayesınde, çocukluk yıllanm· suren yolculuğum gayet eğ· 

tskcçe'dc talihim açıldı. Cıt-
roen bır araba ile seyahat e. 

den iki ga3et neş'eli genç Fran 
sız'a rastlndım. On giln hep on· 
!arın otomobilinde seyahat et
tim. Delli'den geçerek, Sel!nik 
ten Atina'ya gittik; oradan da 
Pcloponez yarımadasının arke
olojik hazinelerini tetkik ede· 
re ten etraflı bir seyahat yap. 
tık. 

Bu harlkuliide fırsat hariç, 
Yunanistan'd:ı fazla oto - stop 
yapmadım. Fakat <lenediğim ka 
dar gayet iyi gitti. İki ha(!a 
kadar Siklııdes adalıırında ,.e 
Gırit'tc dolaştım. Girit adası· 
nın, harabeleri \e müzeleri ka. 
d:ır. tabii guzelliklerlni \'C 5.ı 
raplannı da he •endim. 

Mevlut 

Allcmızın bUyU~ü merhum 

danbcri ilk defa olarak, 13 gun lenceli geçti. Bilyük yardımını 
mıiddetle bir metelik harcama· görduğUm polislerin delAletiy. 
dım. Ne yauk ki, A)naroz ma- le. dört ayrı otobUse bedava se 
nastın eski günlere nisbelle yahat eden bir yolcu olarak a
çok tereddi ctmistlr. Hiılen bu lındım. üstelik itibarlı bir mi, 
rnda sadece 2000 kcşış bulunu safir muamelesi göriiyor, soför 
yor, halbuki .manastır eskiden mevkiinde ~abat ediyordum. 
bunun on misli; hatta harpten Karşılaştığım insanların hep· 
eHel bile, ikı misli· keşiş ba- sınden iyilik gördüm. Yıllardır 
rmdırırmıs. nıı cemiyetin fikir oto • stop yaptığını halde, :,·ol
\'e kültür faaliyeti de çok azal cu otobilslerinde bilet almadan 
mıştır, hatla günden güne yok seyahat etmek evvelce hiç ba-
olmaktadır. Manastırların ,.e şıma gelmemişti. • 
kliçük çifUlklerin mimarisi ve o Yolun; Dedeağııçtan sonrası 
ci~ardaki tabiatın fisudc güzel tarif edilemi)ecek kadar bo. 
lığ! bcnım 'çin eşsiz bir ze\k zuktu. Otobüsün içinde feci su 
kaynağı teşkıl ettiler. rette sallanıyorduk. Böylece 
Dağın yamaçlarındaki uı;u· ihtiyar bir adam gibi, her tn

rumlarda )a ayan kes~lerin. rafım titreye titreye, memle· 
~aşama hırzı ılc bilhassa ilgilen ketinizin hudut şehri olan E
dım. fürılnr, 'ahşi deniz kuş. dime'ye \'ardım. 

Bir dilencide 2100 lirn ı lske nde run'da br m tö r 

bulundu karaya oturd u 

;\llMET KO~ABIYIK'ın 

aziz ruhuna ithaf cdılmek Ozere 
19 Ekım Paıar günü ôğle nama· 
:ını müteakıp, Fatih Canıiindo 
Hf. Esad Gerede \e lif. Zeki Al
tın :3rafından mevliıt olruna ·~ 
tır. Arzu edenlerin te~rıfler n· 
c;- olunur. 

Ce)han, 17 (Anka) - Memlc· iskcnderun, 17 (A.A.) - Li. 
keti olan K:ırsa gönderilmesi manımızclan yüklediği krom ha
için Belediyeden )ardım isteyen mulesiyle Mersine gitmekte olan 
aslen Karslı Mehmet Yıldırım •Kalka\an• acentesine ait Varol 

motörü Karataşta karaya otur
adındaki 60 yaşında blr ihtiyarın muştur. Alınan malümatn göre, 

Ogulları: J\ ım, llust'l in, Ke 
rim Koc?bı~ık. 
Biraderi: Haiil Kocalııyık. 

~üp!:ıc üzerine fü.tu arandığında motörün durumu tehlikelidir 
kemC'rinde 2100 lira <'ıkmıst.ır. Limanımızdan giden kurtarma 
Kendisini !akırım diye acındıra- ekipleri ile motörün yü:ıdlirülme 

k h il k l\lchmet ııa- sine çalışılmaktadır. Motorün 3 c-
ca a ere so an • • di ki~ilik mıirettcbatı bu sabah 
rası)Je birlıkte Ac!liye;ı;e teslim kara ;)olu ile ~ehrimize gclmiş-
edilmi~tir. tir. 

iaaa~aı.ınW4 
Ferruh Başağa'nın Resim 

ve Heykel Sergisi 
Yazan : SAFA M . YURDANUR 

MI\ a Galeri1ıinde: Resim Te 
He)-kd Sergisi; ll - 30 ekim. 
Ressam: Ferruh Başağa. 

Heykeltraşlanmızın eser ,·er-
mekte gösterdikleri çekinge11 

lik anla5ılan ressamları hare
kete geçirdi. Birkaçı istisna cdi· 
tine bizim heykeltras)arın eser
lerini görmek pek kabil olmaı. 
Meşguliyetlerini daha zlyade fu· 
arlara \'e resmi abide müsaba
kalarına çevirmişlerdir. Bu fa· 
aliyctlerinin dışında da istese· 
Icr, pek a!A birkaç eser verebi· 
lir ve zaman zaman bir sergi a
çabilirler. Ilcykeltraşlar, fazla 
tevazularından olacak eser ver
memekte ısrar rderlerken, Fer.

1 
nıh Başağa heykelle de ilgilen- ~~...._,_........,,,== 
miş, ?ıraya Galcriı:inde açtığı ser Ferruh Ba~ağa'nın bir heykeli 
gide ~·ağlıboya tablolarının yanı Rö:prot!Ol<ıbanı 
başında küçük heykeller te~hir LimDıoUu ı:a~i Folot1raf Stut!11ow 

ediyor. 
Ferruh, mücerret sanata içten 

bağlı bir ressam. Bir çoklarının 
aksine olarak o, çeşitli sanal 
cereyanlarına bir hevesin yahut 
yenilik yapmak arzusunun tesi
ri~ le kendini kaptırmıyor. Onda 
gördüğiimüz yenilikler bizl şa
sırmıyor, zira daima kendinden 
bekleneni ve benimsedigi resmi 
yapıyor. Tabiatta bir hendese gö 
riiyor ve in.>anı, eşyayı bu hen
de~e içinde şekillendiriyor. Ama 
onun hendeseı;i donmu5 kalıp· 
!aşmış bir şekiller yığını değil
dir. lier eserinde evvelkini tek· 
rardnn kaçınabiHyor. Böylece ye 
nllil?i kendi dısında, yabancı 
zevklerde değil. kendi tarzı i· 
çinde buluyor. Bu yüzdendir ki, 
natürmortları. peyzııjları, non • 
figüratifleri hep Ferruh"tur! 

9-12 numaralı İstanbul pey
zajları, mor ve siyah renklerle 
bu ~ehrin her an de~işen hava· 
sını bütün ılıklığı ile \'eri~"Or. 
Gayet ifadeli, renkli, ışıklı eser
ler: 

13 numaralı « Balıkçıu ı;ındaki 
düzeni beğenmedim. Tablo, izah 
sıt kalan çizgilerle doldurulmak 
istenmi~. fakat bo~Iuklar yine 
sfe kapanmıyor. 1 numaralı bU· 
yük .-Bağ bozumu• kompozisyo
nu ise bir dekor olarak dUştinül 
milş hissini veriyor. Ortadaki iki 
kadın :figUrU, merkezi doldurur
ken; tablonun sağ ... e sol taraf
ları boş duruyor, kadınlar pek 
yalnız kalıyorlar: üstelik tablo· 
nuo orta1an ikiye bölünUsü gö· 
zil rahatsız ediyor. görıiş datılı· 
yor. Buna mukabil cB:ığ bozu
mu11 basit ~ekillerin, geniş satıh
ların, saf renkler içinde yaşatıl
mak istenen bir armonisi olarak 

dD&ünfillirse güzel. Ama böyle 
bir düşilnccye varana kadar da 
insan yoruluyor. 

Ferruh'un kadın portreleri ger 
çekten güzel. O uzun boyunlu, 
çiıgı çizgi saçlı figür sağlam bir 
düzen içine yerleştlrilmis. Renk. 
lcr ve ~ekiller çok mu,·azenell 
konulm~ş. Tabiatla resim kuv
\'etle bağda&lırılmış. 

Natürmortlar 21 numaralı e:Ba 
ııklan hariç güzel eserler. 

Non . figüratifle Ferruh dal
ma muvaffak oluyor. BilhaS!a 
4-14-20 numaralı non • figü
ratifleri çok güzel.. Bize, salt 
şeklllerin ve renklerin lezzetini 
verebiliyor. Ve bu lezzet Ferruh 
un eserlerinde buruk değildir. 

.:\lııya"daki sergisinde Ferruh'
un bize getirdiği en mühim ye
niliği heykelleri teskil ediyor. 
Bunlar kUçlik, fakat gözü doyu. 
ran eserler. Madde olarak çelik, 
bııkır teller \'e yaylar kullanıl
mıs. Hatta vahşi nebatları hatır
latan bir heykeli, eski bir çelik 
metre ile yapmış. Resimlerde ol 
duğu gibi ölçülü, bir hendese 
bu heykellerin baslıca husubi
ycti. Çelik kıvrak, fakat rahat 
bir hareketi canlandınyorlar. 

Ferruh bu heykellerde o de
rece başarı gösterml~ ki, tabiat. 
tııki şekillerle bUtiln bağlarını 
kaybetmiş görünen bu çelik tel 
ler yine c!e yadırganmıyor. Ta
nıdığımız her zaman gördüğilmliz 
bır <'§Ya gibi duruyorlar. Bu, i· 
yı bir tesir: 

Mayadaki sergi ender rastla. 
r.an bir sanat beviyesindedir. 
Ferruh Başağa'yı bu derece ol
gun e erler hazırladığı için teb
rik ederim. 

, 1 Dünyada 

1'1 ısıı·'da, 

oluyor?)= 

111eydoııtı 

neler 

çıkaıı kirli çanıoşırlar ı 
l\Tısırın e;;ki Kralı Fanık'un 

hususi kasalarının birer birer 
açılmasına başlanmışur. Bunla· 
nn bir kısmının içinden mühim 
miktarda para, külçe halinde 
altın, mücevherler çıkmıştır. 

Kralın hususi işlerine bakan 
Antonio Pulli'nln dairesindeki 
kasa açıldığı zaman Faruk'un 
münasebette bulunduğu kadın. 
tarın isimlerini ı:östcren fişler 
bulunmuştur. Bu fişlerde son za. 
ınanlarda ve bundan evvel Kral. 
la temas etmiş olan kadınların 
evleri, hal tercümeleri, fotogra. 
!ileri, Kral ile münasebetlerine 
dair malıiınat ve tarihler, tele. 
fon numaraları \'e adresleri \af 

dır. 
Fhlcr mühfirlenmiştir. bunla. 

rın n~rinin büyük dedikodulara 
yol açacağı tahmin ediliyor. 
Diğer taraftan Faruk, ailesile 

birlikte Kapri adasını bırakarak 
Roma'nın 60 kilometre kadar şi. 
mal batısındaki Sanla Marinella. 

nena fişeği kullanıldığını un. 
nettlğinden az kalsın bir kur§u
nun isabetiyle ölüyordu. 

l e Populaire k üçük bir 

şehirde çıkacak 
Paristc çıkan Fransız Sosya

lıst parlisinin gazetesi Le Po· 
pulaire, mali güçlükler yüz!ln
den, Arras ~ehrine naklederek 
burada neşriyatına devam etme· 
ğc karar vermiştir. Arras'da Lib 
re Artols iazetesi matbaasında 
basılacaktır. 

Populaire bu münasebetle dİ· 
yor ki: 

Böyle bir karar vermemiş ol
saydık ne~rlyatımızı talil eEınck 
!Azım gelecektl. Gazete bundan 
böyle siyasi meselelere, ~iyasi tef 
sirlcre \'e haberlere, siyasi Vt'· 
slkalara eskisinden fazla Yer ve. 
rccektır. • 

iyi geçinen kaynana, 

dn ycrlcşıneğe karar vermiştir. . 
Bu münasebetle biiyük bir köşk Ka~ nana gelin ihtilafı Japon· 

gelinler 

kiralamıştır. Bir kaç gilndenberi yada her şeyden şiddetlidir. Ya
köşkün haıırlanmasına. bahçe. pılan ist~tistikl~re . göre geçen 
sinin tanzimine çalı~ılıyordu. Fa sene \'erılen 8.J bın boşanma 
ruk ve ailesi kışı bu kö~kle ge. kararının. biiyü~ b_lr. k.ısmı k.aY· 
çirecektir. n.ana g~lıı~ geçımsızlığınden ıle· 

A .k 'd b · A n gelmıstır. 
merı a a ır vrupa nu vaziyet dikkati çektiğinden 

köyü Tokyoda • İyi geçinen kaynana 
H r, d stüdyolarının ·geni gelinler cemiyeti • adlı b~r c.e-

o ı\ ı~ . , .· ş miyet kunı lmustur. Cemıyetın 
bahçel~rınde . \akıt \akıt Avru. her tarafta şubelerl, klüpleri 
pa fehırlerlnı~ modelleri . yapıl· vardır. Burııda toplantılar ter· 
dığını, muh~elı.f' s:ıhne~erın b~- tip ediliyor. Cemiyete aza ya· 
ralarda çevrıldığlni heı kes bllır. zılmak için büyUk tehacüm ,·ar· 
Vaşingtond.an .:elen haberlere dır. Bu sayecle birCok boşanma 
bakılırsa şımdı askeri talim ve \'akslarının önüne geçileceği Ü· 
terbiye hususunda da bundan isti mit ediliyor. 
Cade edilmesine karar \'erilmi , 1 
Virginia'da Fort ~lyers kasabası Kabahat kimde ? 
civarında bir A\'rupa köyü mode Amerlkada erkeklere mahsu:. 
li yapılmı~tır. bir gazetede tanınmış bir muhar ı 

Köy yirmi evden mürekkeptir. rir şu taı·zda bir yazı neşretmiş· 
Bir me\'d::.n \'e bir sokak vardır. tir: , Kadınlar yalnız kendilerini 

Fort · )fyers'deki il tüncü piya. düşlinen, hiç bir zaman mem
dc tugayına mensup askerler bu. nıın olmıyan, mütearrız malı· 
rada sokak muharebeleri talimi lôklardır. Burlar maddiyatın tim 
yapıyorlar. s:ıll gibidirler.• 

Bu münasebetle hakiki atıılar Ertesi günü muha:rir bir ka· 
da yapılmış; bu esnada, bir el dın mecmuası yazarından ~öyle 
bombasının patlaıtıası neticesin. bir mektup almı~tır: • Haklısınız, 
de bir yüzbaşının eli S3katlanmıs, yazdıklarınız doğrudur, fakat ka 
bir lotogra(çı yaralanmıstır. Ta bahat bizde degll sizdedir. Bizi 
!imleri takip eden Xew York böyle cl:nağa sevkeden sizlersi· 
Times ı:azetesinin muharriri ma. niz! • 

' ··-
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'ENERAL ALI FUAT CEBESOY(//e 
~......._..._...~ ............ ._ ____ _ 

!unan taarruzu 
Mustafa Kemal Paşa, Bekir Sami ve Aşir Beylerin t!d' 

zifeferinden çekilmeleri lôzımgef diğini imô etti. çok 
müteessir olmuştum. Her ikisi de muktedir kumarr 
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:Wustafa Kemal Pa~anın 
Bozöyüğü ziyareti 

M ustafa Kemal Paşa, refaka-
tinde bazı mebuslar oldu

lu halde Bozöylikteki muvak· 
kat karargahıma gelmişti. Ken 
dilerine ngonda asılı bir ha· 
rila ilzerindc istedikleri malü
matı verdim. Bu izahattan son
ra )fustafa Kemal Paşa, Bur
sanın ılyaından dolayı Büyük 
Millet Meclisinde geçen şld· 
detli münakaşalan ve duyulan 
teessürü anlattı. 

- )feclis, yirminci kolordu 
kumandanlıjtına tayin edilen 
Miralay Bekir Sami Beyin Bur
sada ve yirmi üçüncü fırka kU· 
mandanı Kaymakam A:ir Be· 
yin Alaşehirde vazifelerini yap 
rnamıs olduklarınd:ın cezalan
dırılmalarını istiyor. 

Dedi. Bu htıdisenin önüne 
geçilemiyeceğini \'e binaena· 
leyh mevzuubahs kumandanla
rın vazifelerinden çekilmeleri 
lazım geldiğini ima etti. Çok 
müteessir olmuştum. Her ikisi 
de l'n iyi kumandanlarımızdan· 
dı. Milli harekatın başındanbe
ri fedakarlıkları ve hizmetleri 
ile tanınmış kıymetli arkadaş
larımızdı. Esasen Bursa ve A· 
lasehirin sukutu onların yanlış 
hareketlerinden ileri gelmiş 
değildi. Kuvvetli bir isti!~ or· 
dusunun karşısında İstanbul 
hükumetlerinin dahili isyan. 
!arı \'e lngi!iılerin tazyikleri 
ile kadro haline getirilen kıla· 
!arla ciddi bir müdafaa yapıla· 
mazdı. Hakikati hal, bu derece 
aşikar iken yeni milli idarenin 
kuruluşu sırasında onun kuru
luşuna bir, bir buçuk yıldan
beri en mUhim mevkilerde fe
dakArane biz.met etmiş olan ku
mandanların bu şekilde ordu· 
dan ayrılmalarını katiycn doğ
ru bulmuyordum. Ewelemirde 
bu husus hakkında beni aydın
latmasını Mu tala Kemal Pa· 
şadan rica ettim. 

Aıokcri harekatın elimetle 
İ(l areı;i için 

paşadan almış olduğum ce· 
vaplar bana şu telkinatı 

yapmıştı: Askeri bir hareketin 
iyi ve fena idare edildiğ!, fena 
idare olunmuş ise nasıl düzel 
tileceği Meclblerin umumi he-

danlarımızdandı . 

Garp cephesi kumandanı Ali Fuat Pa~a 

yetinde yapılacak müzakere ve iki arkadaşımın cepheden '°' 
münakaşalar neticesinde anla· Ordudan a\'rılmama ı Jçin 
~ılamaz. Eğer bir muvaffakı·' Mıralay Bekir Sami ve 1'" 
yetsizlik vnrsa, her mebus mat makam Aşir Beyler, ~ 
laka kendi zaviyesinden dUşU· teşkilat sebebiyle diğer 
nerek bir mes'ul aramağa ça mandanlar gibi siyası işlere f 
lı acak ve nihayet o askeri ha· ister istemez karışmışlardı~.ır 
rekatı idare eden kumandanı kat her vakit mafevk kUll>':. 

mes'ul tutmakla iktifa edecek· danlara karşı itaatlerini ,.e ıı , 
tir. Halbuki bir askeri hareke· metlerini muhafaıa eıınes 
ti düzeltmek için yalnız ınes- bilmişlerdi. Bu iki kıytıl'.
ulün aranması kAfi gelmez. arkadaşımın Garp cephesi r 
Mutlaka o hareketi yerinde dü· ordu kadrosundan ayr11 ına;,. 

!arının teminini Mustafa zeıtmesini bilir daha yüksek 
bit- kumandanın meYcudiyetin<:ı 
ihtiyaç hasıl olur. Bunu da ne 
Meclis ve ne de VekAlet maka· 
mında bulunan askeri bir şah 
sıyet yapabilir. Vekilin askeri 
işlerdeki mesuliyeti, bir muk· 
tedir baş bulup ona harekltın 
idaresini topyekun teslim et
mek Ye onu nezaret nllında 
bulundurmaktan ibarettir. l'ııec-
lis de Vekili mürakabe eder. 
Eğer işler muvaffakıyetle yıi· 
rümüyorsa, bunun sebeplerini 
arar. Ararken Vekilin iyi bir 
baş tayin edemediğini ,·eyahut 
nezaret vazifesini yapamadığını 
hiı:sederse yerine daha mukte
dir bir \'ekil seçer. iste )fec· 
!isin, harektıtı münakasa ede
cek ve mes'ul arıyacak yerde 
bu suretle karar alması elbette 
askeri harekatln seUımetle i
daresini mümkün kılabilirdi. 

mal Paşadan rica ettim. ~ 
- Mümkün olanı yapacaıı 
Dedi. O esnada MiralaY ~ 

kir Sami Bey de Bozöyükte 
lunuyordu. Paşa ile temasıtı 
olacaktı. Bunu temin ~t Si' 
lfusta!a Kemal Paşa, Bekir ııı 
mi Beyle görliştü. Bursa ıııd 
zıyaı sebeplerini sordu, al 
olduğu cevaplardan meın11 

kaldı. 
Paşa, refakatinde bultı11ıJ' 

mebuslarla birlikte Paııırc1, giderek on birinci IırkaYı,şte' 
tiş etli. Dönüşünde tclll56' 
memnun olduğunu bana rt. 
lemi~ti. On. birinci fırkanın )il 
zarcık ile Inegöı arasına ıı', 
13 Temmuzdan evvel tanı•~,. 
lanmıştı. Altmış birinci fırrr 
nın Bileeiklc Kiiprühisar • ,t 
sında yeniden teşkiline ba~l 
mıstı. 1 

<Devamı~ 

1 SEHIRDEN RöPORTAJLAR ( 

Dolmuf 'fa bir sohbef 
yanımdaki r l mili~i ınil~ 
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yol.cu: Balıklarımıza b ile lüks hoyot temin e t tik - Codil- ı nmeedheıı.nay~~ 
•- Bır de, ıJ1 

ileri geri söy. lac otomob illi Torik - Kim daha mukavemetli? - nı yok, k'~ ' 
lcnlyoruz, ele· lk b I h O I I I rını açına JJ ı 
di: yok ~öyle, Ha oto üs e rine m et iye - o muş ar o m a sa - Halbuki ııt ( 
yok böyle di- Hop o tu rup hop kalkan y ü rek - Sür'at ve kendini ot o b Us~ r 

yonız. Su man 1 b 1 f b il A k T lk nün k•!.d ~ i en şo ör - O tomo i e tra siyon - a ın ve ıır. 
zara ya bakıp tramvay. idit 
da ibret alsın salkım m ese lesi. bağı gıb~ 
lar. Balıkları. 1 _) istediğin il 
mıza bile lüks '- YA:ZAN: de atla. J 
hayat temin ettik. Altla· bin ... Y:ılnız sesleneceksin e 
r ı n d a Cndillac otomobil. Sadun Tanju ğır olı. diyeceksin, o ka6'" 
ooob... Kekiı?" Şunların du· cı- Senin her halde bir lı" 
rusunda tam bir vurguncu eda- • • busün var. ahbapn dedi, ., 
sı bulmuyor musunuz?» sohbet yolcu; eBu kadar ,ı;s 

Du hiç tanımadı~ım dolmus şuna olmasa gcrek!11 -' 
arkada~ının, keyilll keyifli, par bir tavanın içinde ou Cadillac'· «- Benim mi, dedi ~ofor'~ 
mağı ile isarl't ettiği islikame- da seyahat eden beyzadenln ha nim dıkili bir ağacım bile Y'J' 
te b ım \'e blilün 0 sözleri !ini düşUnUn! Hele o zeytlnya- Ondalıkla çalışırım. 10 saat·,. 
niçin nrlettiğinl anladım. Bu ğı niyetine ve fiyatına alınıp saat, hatta hazan daha faıl ı?. 
oldukça hoş bir manzara idi. tavaya dökülen mahlut yağın Ekml'k para~ı peşinde koşa / 
Köprü üzerindeydik; önümüz- kokusu zavallı hayvancağmn -Güldü- Otobüs sahibi R 

den son model bir taüsi otomo- basını kimbilir nasıl drıtacak- mak hah raJcd' 
bil gidiyordu, Bağaj kapağı a· tır~• ır- Ne bileyim dedi ) (J 
çıktı. Büyük bir balıkçı tabla- Ön sırada, şoförün yanında o- öyle bir müdafaa edişin 
sını arka tarafa yerleştirmişler; turan yolcu yarım sola dlinc- ki ... " . l~ 
sonra da düşmesin diye ipler- rek: «- Ederim tabii ... Bıt 1 g 
le sıkıca bağlamışlardı. Tabla· - ~kolsun sana arkadaşım, içindeyiz, görüyoruz da oıı•cıOI' 
nın içi balık doluydu ~e pul· dedi. Biı senelerdir o yağları re söylüyorum. MeselA şu 
!arı gün ışığında pırıl pırıl yiyoruz da bir şey olduğumuz muşlar olmasa?• ;' 
goz alıyordu. yok! cı- Ne olurmus, dotnı11 

•- Doğrusu ~akanıza diye- - Siz olmazsınız, dedi; ya- olmasa?.o ~ 
cck yok, diye mukabelede bu- nımdaki; bana da bir şey ol- er- Olacağı !iU beyim. 50 f:. 
lundum. muyor. Ama balıkla bizim mu· ruşa kalkıp da otomobUlC ctF 
~- Yook .. dedi, şaka filAn et kavemetimiz bir mi, birader? yazıttan Şişliye gideıniYe >"' 

mıyo~m. Adamcağız muhak· Bıı halk otobüsüne bile bini- lin. Otobiisle o yol, hele ':f.. 
kak kı, uzak bir yere gidiyor. yoruı; <la... ta çekilmez. Tramvay de f 
Hem zamandan kazanmak, hem masaldaki rıAz gitmiş, uı 
bir aı. en-el dükkAnında ol· şoför: miş ... IJ misali.11 t/ 
mak; üstelik masraftan da ta- ~- Doğrusu beyim; dedi, Bu defa söze, şoförün Y'11 

>arruf edebilmek için en iyi halk otobüsleriyle alay etmeniz daki zat karı~tı: Jİ.. 
şekli b~lmuş, bund:ı süphe l·ok. benim ağrıma gider. Neden di- «- Tramvaylar ağır gid~ 
Ama yıne de balıkların son ye soracaksanız, cevap vere- ama evladım, dedi; siz de -,-_ 
model bir taksi otomobiliyle yim. Bir defa haraptır. r:ıhat· şallah pek hızlısınız. Detıtl, 
nakledilişlerl insanın garibine sızdır, şudur budur ama, halk beri yüreğim, hop otur 
gidiyor.ıı otobüsleri halkın cidden işine hop kalkıyor!• 
Dolmuş arkadaşım oldukça yarar. işaret edersin, durur: Şoför bıçkınlaşlı: ı 

hoş sohbet ve konuşmasını sc- bekle dersin bekler; beni \'a· u- Sen tramva)a bin 6l 
ven bir zattı. Sözlerine şöyle pura yetiştir dersin, üst tarafı. se efendi alıl. dedi.• . et'. 
devam elti: na karısma; daha ne diyeyim, «- Niye tramvaya bıP ~ı 
~- MesclA, dedi; şu torikler! saymakla bitmez ki! Belediye mişim! Demin söyleyen seli f 

belki de fakir bir aile pişire- otobüsü gibi kurumlu değildir. ğil miydin? Dolmuşlar hC:ı 
cektir. Simsiyah. kırık dökük O mübarekler durak işaretiyle <DPVamı Sa: 5 Sü: tl 
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l Görüşme ve temaslar hakkında 
diğer ı af sil at 

, «Türk denizalhlan /Endonezyada höyiik 1 Hasan Fehm~ Şehirden röportajlar 

1 D P d Dolmuşta bir Karadenizdedir» nümayişler oldu ystaoğ u · · en sohbet 

I 

Bugün yapılacak 
lig maçları 

Galatasaray - Adalet, 

Fenerbahçe - 1. Spor 

karşılaşıyor 
Profesyonel \'e amatör lig 

maçlarına bu hafta Dolmabahçe, 
Şeref ve FC'nC'r stadlarında de
\ am cıiılccektir. 

Bugun Dolmabahçe stadında 
saat 15 de Frnerbahçe - tstan
bulspor, Şeref stadında saat 15 
de Galatasaray - Adalet profcs
Yonelleri, karşılasacaklardır. 

Fenerbahçe • t tanhul por 
Dolmabahçe stadında buglln 

saat Hi de yapılacak Fenerbah
te • İ tanbul por maçı, hemen 
hemen haftanın en hafif kar&ı
Jasmasını tc ım etmektedir. 

Galatıısarayı eksik takımıyle 
l e Eanssız bir gUnUnde yakalaya. 
rak 4 - 2 ~enen İ t:ınbulsporun 
bu galibiyeti bir sUrprlz olmuş
tu. Fıl\'akl sarı • siyahlılar. ener
jık \'e hırslı o~ nayan bir tnkım
dır. Fakııt yukarıda da işaret d· 
tiğimiz gibi, ağır basacak kud
rette bır takım değildir. Fener
bahce buglln normal temposun•ı 
tut uruna rahat bir galibi)cl ka 
zanabılır. 

Galatasaray - Adalet 
Saat 15 de Şeref stadında ~·a

Jıtlacak olan Galatasaray • Ada. 
let maçı ha)li sıkı \e çekitımell 
bir ecre~ an takip edecektir. 

Geçen hafta Be) kozu 2 - O ye
nen sarı - kırmızılılar, bugUn 
çetin bir maç yapm~k ıorunda
dırlar. Galıblyct ennsı, Galatasa
raya daha yakın görünmektedir. 
Fakat bu ı;ansa ulaşabilmek kin 
dcrlitoplu .,.e neticeli bir oyun 
çıkarmaları lazımdır. 

Adalete gelince. muhakkak ki 
bugün kazanmak itin bütUn gay. 
retinl ortaya koynrak oynayacak 
\e Yakalavacağı her fırsattan fay 
d.alanma~a çalışacaktır. 

Galata aray - Adalet 
am?.Uirlerl 

Bugün Şeref stadındn saat 13 
de de Galatasaray - Adalet ama
tör takımları karşılasacaklardır. 

Hayrabetyan bu gece 

karşılaşıyor 
Bu akşam Spor ve Sergi Sara

yında Fransa yarı ağır ~ampl
Yona Hayrabetyan Uçüncü maçı. 
nı Cczairll Muse\l boksörle ya. 
Paraktır. 

Üçer dakikalık on ra\'Und Uzc· 
rindı>n }apılacak olnn maçın çok 
sı ı olac Aı km'Vetlc tahmin edil 
nıeJı:tedir. 

İki sene cvııeı Ccz.ılrde Uar
ral:ıctynnı altıncı rııvundda mu 
sabakas ı terke m C'bur ettiren 
l\!u e 1 boksor, bundan evvel kar 
&ılaştığı iki rakibinden de çok 
daha kuwctli 'c usta bir bok
sördur. 

Ali Ihsan Pazar günkü 

maçta oynıyacak 

Pazar günü yapılacak Bl'şlk
tas • Vefa maçında Ali İhsanın 
Olna)amı~acağı hakkında bazı 
faylalar dolaşmaktndır. 

Fakat dJn akşam geç \•akit 
al'lığımız mahimata gorc Alı İh· 
san, pazar gunü, takımındaki 
l ennı alacaktır. 

lig maçlarında değişiklik 
ll.1'. fst. Bolgesl Mudiirlü ünden 

Gorülen lüzum üzerine 10.10. 
952 pazar günü eercf stadında 
Yapılacak olan profesyonel ama. 
tö~ maçların saa'leri a~asıdaki 
§!!kilde değictirllmiştlr. 

Scref Stadı: 
Saat 10,15 Emniyet • Beyoğlu· 

sı:ıor (P) ......... R. Erte . N. Er. 
san 12,15 B.J.K .• Defterdar 
(A) S. Varol • v. Erkul • K. Ka· 
raı:nercan 

B şiktaşa şampiyonluk 
kupası Pazar günü 

( Dası 1 incide> takdll'de Amerikanın mUtecavize rna ı ı lnrlile) 
na ermekteı.llr. He~et, cumartesi karşı )lpacağı askeri yardım· mecmuasında yayınlanan beya. 
akşamı. Grin\·iç saatiyle 21 öe dan, ki hedefleri bu idi, fayda. natında Amiral t'errari Karade
uçakla Londradan !stanbula ha- lanamayacaklannı anladıklann. nlzin taarruzu düşmana ulaştıra 
rcket edecektir. dan Atlantık Paktına girmek i· cak bir vasıta olarak kullanıla-

İngiltere Hava Bakanı Lord cin çok zorladılar. bileceğini de bildirmiştir. 
de Liste yarın Türkiye devlet a· Ortadoğuda vukua gelen son. Amiral şunları ilAve etmiştir: 
damları ljerefıne Farnboıough rakl Mdiseler Türklere hak ver aBu biılge düşmanın mühim 
Hampshire'de hususi bir ha\ a dirdl.• deniz nakliye bolgelerinden bl-
gösterisi tertip etmiştir. Bu gSs Economist, bugiınkil sayısında ridir .,.e tabii olarak taarruza 
teride İngılWerin en son 'll:mık D)Tıca bir makale daha ne~ret- mftnız kalacaktır. 
icat ettikleri sC'sten silr"atli tep- mektedlr. Bu yazıda Türkiyenln Bir Rus deniz taarruzunun na. 
kili uçak uçuslan yapılacaktır. dahıll ve iktisadi mesC'lelerl \•e zari olarak Karadcnizden başlı· 
Bahis mevzuu hususi hava g6s- •Demokrat devletın maruz kal- ~ acağını buradan Fransa ile 1-
terisinin Dışlşleri Bakanı Eden'- dığı gittikte artan güçlükleri. talya sahillerine ,İspanyanın lru 
ır. lstC'ğl üzerine tertiplen:liği tahlıl C'dılmektC'dir. zcyine katlar yayılabileceğini i-
l:ildirilmektedır. •A nupanın sıhhatli adamı. fa de edebilirim.• 

Tilrk devlet adamları bu gö~· Londra, 17 CNafen) _ İngil- Bugün Karadenizde müttefik 
terllc-:de mulıtemel olarak İn"ıl terenin Economist adlı mühim <ienizaltılarının bulunmamasına 
tC'renın en m~şhur tccrtlt-e p~lot dergisinde •Avnıpanın sıhhatli herhangi bir sebep olabilir mi? 
lımndan Nenlle Duke Durst ün adamı· başlığı ile tıkan bir ma- şeklindeki bir suale Amiral şu 

Nümayişçiler Meclis dıvarma şöyle yazdtlar 
«Parlamentoyu kahvehaneye çevirdiniz.» 

A 11oclalıd Prtu 

Cakarta. 17 - Bu sabah gfi. 
rUltiılü gosterıler yapan binler
ce Endonezyalı. Hollandanın Ca 
kartadaki } üksek komiserinin i· 
kametgAhı önünde toplanmı5, bl 
nanın üzerindeki Hollanda bay
rağını indirerek parçalamıştır. 
Şafakta, büyük bir kalabalık. En 
donezya parUmenlo binası öniln 
de gösteriler yapmıştır. Sayıları 
15 bine varan 1:östericiler par
IRmentonun fe hini istemisler. 
dlr. Binanın t'luvarlarına yapış
tırılan beyannamelerde şu sekil 
de ibareler okunmaktaydı: 

etmemektedir.•, ıPar!Amentoyu 
kahvehaneye çevirdiniz.• 

Hüklımet. bir ihtiyat tedbiri 
olmak ilzere parlAmentonun et· 
rafına tanklar \'e topçu birlik· 
leri getirmiştir. 

ses duvarını aıan dlunter jeb kalede Türklyeden bahsedilmek- ce-vabı vermiştir: 
savae ucağiyle yapacağı UÇUŞU tedir. Eski de\Tin •hasta adamı· cıTiirk denizaltıları Karııdeniz· nır· kadının o·., •.. 
Sl'Yredeceklerdlr. adına karşılık olarak konan bu dedir.> ·---~-

•Econoınıst. dergisinin bir başlıklı makalede, Türk devlet Bir harp çıktı~ı ve Akdcnize ŞU•• pheli [( • • 
yamı adamlarının Londrayı ziyaretle. yayıldığı takdırue durumu:ı ne 

•Bu parlamento milleti temsil 

Nümayişleri hangi zümrenin 
tertiplediği henüz blllnmemekle 
beraber, polis nilmayişçilerden 
birçoklarının hariçten başkente 
sokulduklarını söylemiştir. Ka· 
!abalık arasındaki baıı ~ahısla· 
rın kıyafetlerinden \'C ellerinde. 
ki bandıralardan. bu gösterilere 
komiinistlerin de dahil bulun· 
dukları anlaşılmaktadır. 

•• 

Londra, 1 7(A.A.) - Burada ri üzerinde önemle durulmakta olabilece~i hakkında yapıla'l u· 
çıkan nüfutlu, haftalık Ekono. ve Türkiyenin oynamakta oldu· muml bir mUzakerede Amlra! <nacı l lnrlde) 
mlst drrgısi bugUnl..ii bafyazı. ğu mühim rol belirtilmektedir. Ferrari demiştir ki: ~ 
sında, Feldmareşal i\lontgomery, Tıirk Eltlllğindekl resmi kabul cıTilrkiye ve Yunanlstanın At· maları dolayısıyle, kan koca ara. 
Türkıyeyi ziyaretinden sonra ge- Londra, 17 CA .. ) _ Türki· !antik Paktına katılmış olııınla- sında münakaşa ,.e geçimsizlik 
tenlerde Atlantik ltWakının dik yenin İngiltere Büyük Elçisi n gayet mUhimdir ,.e bu :ıayeje olmakta ve genç kadın nik~hın 
~atini çektiği maksat \'e gaye Hüseyin Ragıp Baydur, bu ak· Akdenizdekl stratejik durumu· yapılmasını istemektedir. Bu 
~tt.lratsızlığının Ankarada pek sam Türkiye Büyük Eltiliğinde, rr.uz ıenls ölçüde ı;ağlamlaşmı~ hali bertaraf etmek itin Fethi, 
ı~ı anlaşıldı~ını, nra Türklerin Turkiye Başbakanı Adnan Men- tır.• son günlerde nlkAh muamelesi 
Sov)et Rusya güney hududunun deres ve Dışişlerl Bakanı Profc. lı:in hazırlıklara girişmiştir. 
en nazik kesimi boyunca nbbet sor Fuat Köprülü şerefine bir B' k Vaziyet bu merkezde iken ev· 
beklemiş ve ı;on altı ıene zar- kabul resmi tertip etmiştir. Ka· ır me fup \'elkl gün Afife, Ani olarak ra· 
fında da .sebatsızlık ,.e cesaret· bul resmine iştirak eden 300 den hatsızlanmıstır. Durmadan bo-
sızlik g6stcrmemls olduklarını fazla davetli arasında İngiliz ka Ankara Emniyet müdürlüğfin- j'.lazını göstererek: • nuramda bir 
hiç liÜPhcslz kabul ve teslim e· binesi azası. Dışlşleri Bakanlı· den liU mektubu aldık: ~ey \'ar, nefes alamıyorum, bo· 
decektir, demektedir. ğı yilksek şahsıyeUeri, Londrada lO/l0/952 tarih ve 4o95 sayılı hzımı acın• diye Ieryat eden 
Economıst gazetesi, İngiltere bulunan İngiltere [illetler Top. nüshanızın birinci sayfasında sa- kadını husust bir doktor muaye. 

Dısl§leri Bakanı Eden'in Yugos tuluğu Yliksck Komiserleri da· yın Koraltanın kartını istismar ne etmiş ve •asabi bir hastalık• 
lavyaya )aptığı seyahatten son- hll, diplomatik misyon başkan- eden adam. Ankarada Rıza Kap. teşhisi koymuştur. Verdil!i llAt· 
ra, Türkiye Başbakanı Adnan hırı, Orta Doğu memleketleri tan ndlı yaman bir dolandırıcı lara rağmen genç kadının boğa. 
Menderes ile Dısiılcri Bakanı Büyük Eldlcri, İngiliz kara, ha- yakalandı başlıklı yazı ile neşre- zındakl hırıltıların Ye ıstırabın 
Fuat KbprUlünlin Londra z.iya. va ve deniz kuvvetlerine mensup dilen havadisin cereyan tam ay. devam ettll':lnl gören Fethi, baş. Afife 
retleri esnasında, diğer mesele. Yiıksek rütbeli subaylar, Avam nen aşağıya yazıl.~ı~tır.. ka bir dokt~ra başvurmuş, 0 ~a. küçükken iki arkadasıyle 
for arasında bu lttiratsızlık mcv. ve Lordlar Kamarası üyeleri \'e 7/10/952 salı gun~ IstanhuJ. yanlış teşhıs konduıtunu, Afı{e. . . 
zuunun da gozden geçirildiğine tanınmış 1nı:iliz şahsıyetleri bu· dan AKnkarlatya gedlmıs kbu!unan nin soj:uk a!gınlığı~dlan .mtul zta· Afı!cnın ablası, ~avcıbl!ğaldmd.ürda· 
işaretle ~oyle devam etmekte· lunmakta idiler. sayın ora nn ev e~ so a;;a ç~- rlp bulunduı:;unu soy emış r. lcnat ederek korkunç ır ıa a 
dlr: Dışlşleri Bakanı Anthony E· karken kucağında üt aylık hır BiltUn müdahalelere rnğmen bulunmuş ve kardeşlnın, kocası 

•Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu den de kabul resmine icabet et· f0~~~ı~ b~.r ka~ının i ~a~ı.~~ ~~k; karısının hast~lığının \0ehamet tarafında~ dö~1dürü:d~11 ~nü.1 ~.u· ıle aynı ıamand Uk d ld mlştir. e 1o n gorere ne 5 e 1l'~n ° kesbettlj!ini gbren kocası, bucak' 
1 
nun tahkık e ı mesını s em ş ır. 

#u içindir k" i a il~ allar o u. n~ muş, kadın çocuğu ile ~Janısadı:n müdilrlüğü \'a~ıtasıyle Afifeyi Böylece, Afifenin cesedi adalet lıyctleri payYas~~k~r:ır. e mesu. unkli ı.iyaCct • geldiğini .• kocasın~~n ayrıldığını, Haydarpaşa Nilmune hastanesi· do~toru tar_afınd.an d~ ~u.~yene 
TUrkl k d'l Londra, 17 CA.A.) - Türkiye çocuğu ıle bir muesseseye yer- ne kaldırtmıştır. Hastanede, edılerek ölUm şüphelı gorulmilş arasınd:r b" en 

1 

e~lnl iki 1 
5
.aha Başbakanı Adnan Menderes \'e leştirilmcsini rica etmiştir. Bu doktorların ihtimam \'e tedu·i· ve morga kaldırılmıştır. Savcı· noktası ola:~k me~:~e, . s;ınat ~ı~lşlerl ~.akan.~ Prof. Fuat Köp. sırada sonradan adının Rıza ol- !erine rağmen Afife Anafarta, Jık tahkikata devam etmektedir. 

den hem d te i ettik erin 1 rulil bı!~un oğle yemeğinde duğu anlaşılan bir kaplanın bu- kısa bir zaman için<le, kat') teş· Mahallede söylendiğine göre dah~ za ıf 0~· ıııdece, bUnyesl l Lonthn Universitc~ı Rektör Yar. lunduğunu gören Korallan, ada- his konulama<lan ölmüştiir. nu marangoz Fııthi, halim selim, teşkilaty ka~ lnglllz Ortadoğu dı!11cı.sı Profesör Hale Bellot'nun mın durumundan kuşkulanarak arada oksijenle hava verilmesi, kendi halinde bir genctir. İlk 
___ 

1

n._a_ a ı mış oldukları mı~afırl olmuşl:ırdır. \o'ilıiyete çocuğu ile sokakta knl- penisilin ve ayrıca serum yapıl· kansından bir oğlu, Afifeden ise 

- - mış olan bu kadın \'e çocuğu ile ması da hiçbir tesir gösterme- 2.5 yaşında Firuzan isminde gU· Dışişlerinde nakil ve f ayinler allkalanılmasını \ 'C yanındaki mişllr. zel bir kızı vardır. Karakol SO• 

C Bası 1 incide) 
Sam bU~ilk elçisi AbdUlahad Ak· 
§in Varşova büyük elçiliğine, 
Viyana büyük elçisi Faik Zihnl 
llozar l\Toskovıı b ~ Ult clçtliiUne, 
Brlıksel bUytllt elçisi Nedim Vey. 

ada'!'ı~ durumunu~ ~etkik. ~~il- Genç kadının gömUlmeslne kağındaki kendisin~ ait evde an-
Teşkilatlandırma genel mildUr ~esını telefonla bıldırmcsı uz~- ruhsat verildikten sonra, cenaze nesi Ye kız ~arde~ı ile b.7r~ber 
)"ardımcılığına, müşavirlerden İl- nne .. kadın derha~ Emniyet mu- kaldırılacağı sırada kardeşleri, oturan ~e!hı:. k.arısın~n olü~ti· 
han Altan, Ankara TeleJon mu. dUrluğiln~ celbed!lerek çocu~u, annesi ve babası da hazır bu· ne çok UzülduğUnU söylemekte· 
dürliJğiıne, P. T. T. müfettişle- Çocuk E ırgeme Kurumunun )' u- lunmu~lardır. Yalnız bu arada dir. 

el hkin Dağdat bUvük elçiliği. 
ne, llcl lnkl elçisi Kemal RC'ş:ıt 
Kavur Sofva eltlli~int', Tel • A
vlv elçisi Seyfullah Esin \'!yana 
bU~Uk eldliı!lne, Sofya elçisi Şef
kati İııtlnyell Tel - Avlv elçiliği. 
ne, 1?erkezdrn Nurettin Pınar 
l\lcksıka elçlllğine, mC'rkczden 
T~~ı~ Emin YC'nlsey Hrlsinkl c1. 
tılığıne, Londra baskonsoloslu
ğunu tedvire memur Cemil Vesi 
Buenos - Afres elçill~inc, Amman 
rlcisl AgAh Ak el Belgrat bu. 
Ylık elı:illğine, Prag elçisi Satrı
ha~lln Aflel Karaş! biiyilk elci· 
l~ğıne, rnerlcezdrn CelAl Tevfik 
Karasarıan Şarn bUyük elcillğine 
merkezden Kemal Aziz TaYmn~ 
Cidde elçiliğine tayin olu;mu~
lardır. 

ril\dc.n Fethi Genç; Zonguldak vasınn )'ahrılmak \•e kadının da 
Bolge Çalışma mlidürlilğüne Ay· sütnine olıırak calısması tenıln Y d k b f kf 
dın Çalışma müdürü Hasan Rebii edilmişse de kodı? burada dura- e e SU ay 1 a 
Güney naklen ,.8 terfian tayin mıyacağı.nı, ~lnnı~adaki .Y~rna 

edilmişlerdir. yerleşurıımesını rıca etmıstır. Deg""ı'şı'klı'kler 
Kadın, Rızayı tanımadığını, o. 

telde yardım edecek bir adam 

Eisenhower 
tinnlstlr. 

ararken Rıza ismindeki bu ada. y J k 
mın kendisini Koraltanın evine apı aca 

( Ba§ı ı incide) gôtUrdliğünU söylemlslir. -=~ ( Bası ı incide) 

Abdullah oteli milstecirl Na- ması hakkındaki müşterek tek· 
lm'e sayın Koraltana telefon ede lifi, halen Bakanlar Kurulunda 
rek oklincle Rıza isminde biri- Başbakan Adnan Menderesin dö· 
nin bulunduğunu ve kendilerine nüşünU beklemektedir. Bu hu· 
ait bir kartı gö~terdiğini haber susta kat'i karar Başbakanın dö 
\'ermiş, bunun üzerine adam arım nUşündC'n sonra verilecektir. 

•Karşımızda biriken kuvvet 
ne kadar büyük olursa olsun, 
tehditler ne kadar liiddetli olur-
68 ol&un biltün bunlar Amerika 
yı vazifesini yerine getirmekten 
alıkoynııyaeaktır.• 

mış \'C sabıkalı Rıza isminde biri l\Illli Sa\'Unma Bakanının 
Tnımanın konuşması oldu~u. üzerinde bir bayram teb- beyanatı 

riklne \•erilmis ve altında CAU-
Yenl İngiltere, 17 (A.A.) k" t kkü d ·ı · lstanbulda bulunan 1.11111 Sa· 

anıza eşC' r e er, SC\',l:ı erı- \'llnma Bakanı Hu)(ısl Köymen, Ba§kan Truman dlin buraaa yap mi sunarım) ibaresi yazılı Ko-
tığı bır konuşmada Demokrat raltanın bir kartı bulunduğu ı::ö· yede~ subaylık müddeti ~a~kın. 

Diğer fa)inler Partinin takıp ettıği dış siyaset rülmüş ve hakkında başkaca şikiı da bır muhabirimize demıştır ki: 
k ısayeslnde bır çok tecavüzün ön. yet olmadığı için bir takibat ya- •- Yedek subayların hlzme~ 

An ara, 17 (Anka) - Parls lendiğinl belirtmiş ve bilahare pılmamıstır. mUddctlerlnl uzatacak herhangı 
bil)ilk elçiliğinde orta elçilik General Eisenhower ile Cumhu. bir karar yoktur. Yedek subay. 
müsteşarı Nedim Erint<'r. Atlna rlyetçi partl~e hücum ederek Kadının umumhaneden çıkmış !ar normal olarak terhis edile-bü~Uk elçili~! ikinci katibi Or- olduğu, Koraltanın hizmetçi ola- ceklerdir.• 
han Çıray ve Blrlrşmis Milletler fUnlan söyleml~tir: rnk yanına aldığı ve Rızaya hah· 

n!tdindekl daiml dclegelikte •- General Eisenhower, Kore şiş verdiği hakkındaki havadis- Büyükdere yolunda bir 
ikinci kAtip Osman Basman mer- anlaşıpazlığına son vermek için lcrin tamamen yalan olduğunun 
keze: Atine bihilk elcillğinde or- bir hal çaresi bulduğunu ı;öy- Basın kanunu hükümlerine tev
ta elçllık başkiıtlbi En\·er Özalp !emektedir. Du vaziyet karşısın. fikan ve tavzlhan ayni sUtunda otomobil kazası 
Jlelımıt büyük elcillğindc orta da zannederim ki Generalin va. neşrini rica ederim. Dün geç vakit sahil yolunu ta-

f Yugoslav Belediye 
/ Başkanlarının 
Gezisi 

( Başı 1 lnrlde) 
bulunmu&lardır. Hey~t azaları 
buradan Dolmabahı:e ı;tadına, 
Yıldız ve EmlrgAn korularına git 
mişlcr öğleden sonra da BelMi 
yeye uğrayarak il ıenel me~lisl 
nin müzakerelerinde hazır bulun 
mu !ardır. Misafirler. Valinin 
refakatinde Meclis salonuna gir. 
dikleri zaman üyeler tarafından 
alkışlanmışlardır. Baskan Vekili 
Ferzan Aras misafirleri Meclise 
takdim etmis •;e kendilerini Mec 
liste gbrmekle bahtiyarlık duy. 
duklarını söyllyerek İstanbul 
şehri adına seHlmlamıştır. l\llsa· 
fir heyet adına da Belgrarl Bele· 
diye Başkan: bir hıtabede bu· 
lunarak: 

clçilık haskftUpliğine, Belgrat zlfesl, b6ylc bir hal çaresi bUI· kip ederek Büyükdereye gitmek-
büyiık dtlliı!l ikinci kAUbi Ne- duğıına göre, onu derhal ba- Adana'da bir fabrika te olan bir otomobll istlnye dok. 

veriliyor jat Aydın Atina büyük dtilll?i na bildirmektir. Generali ben Iarı civarında, şoförün direksi· 
. 952 yılı profe~yonel llg birin- lkint'I kAtirıl.fl!ine \'e merkezden 

1 

askeri milşavirim ve Amerikan yandı yona hAkim olnmaması yüzünden 
cı•ı Be ıktaş takımına, şampl· Gündo.Mu 'Üstün Atlna hü\-Uk ordu~una Gcııeı Kurmay Baskanı Atlana, 17 (A.A.) _ Gece saat önce bir ağaca, sonra da telefon 

•- Öyle bir memleketten ge. 
liyoruz ki bu memleket İkinci 
Dünya Harbinin bütün fecaatıni 
görmüş, tilrlü friaketlere uğra. 
mıetır. Bu sebeple memlr.ketimlz 
dUnya sulhilnü \'e dostane mü· 
nasebeUeri iyi takdir etmek. 
tedir. Onun !cin dostane mü 
nasebetleri daima Jyl kalplilikle 
kar,ılayacağız. Hem erllerini
ze, yüksek meclisinize çalışma
larında başarılar dilerizıı demiş. 
Ur. 

Yonıuk kupası. pazar günO Be· e.Jcillğındl'. o~ta c-l~lllk bnşkatıp. olara~ seçmış:ı~. Eğer haklka. J.10 da çıkan yangın neticesinde direğine çarpmışt.ır. Kaza sonun
§ ktaş • \'rfa maçından e\'\ el lığlne nakıl \e tayın olunmu~lar tC'n Kore harbını sona erdirecek Sebze Hali yanındaki Toros cır- da telefon direği devrilmiş ve lıolge tüdurn Sııit SelAhattin dır. çareyi bulduysa bir çok insanın çır fabrikası tamamıyle yanını~- Tarabya ile BilyUkdere santral-CıhanoğJu tarafından , erilecek- Diğer dairelerde ha~ atını kurtarmak itin \•azlfesl tır. !erinin merkezle irtibatını temin ~r. Ankara~ 17 - ı;>anıstayda açık bu ~are~I derhal açıklamasını Yapılan tahkikata göre. ~·angın eden kablolar parçalanmıstır. Bu 
-- huhınan Kanurı Sozcüluğüne Adil icap ettirmektedir. gece saat l.lO da Sebze HAii ya. y!izden her iki santralle bütUn 
A11kara'da bir garsonun Kilrşat \'e yerine üçUncU sınıf nındnki, Belediye mr<'llsl üyele- telefon muha\'ereleri kesilmili-

He) et. müzakereleri bir müd. 
det takiı:ı ettikten sonra yine Ü· 
yeierin samimi tezııhiiratı ara. 
sında Meclisten ayrılmı~tır. 

•• •• •• .. ~ ar~ım~ı Muhtereı_n $umnu'nun • • ı rinden l\fehmet Zeytlnli'nln isti· tir. 
A. durustluğu t;rfıan: Beyo~!u bırlncl mıntaka Tıcaret ve Sanayı Odaları carında bulunan Toros cırçır fab lô§vedilon 

ı:a nkara, 17 (liusust) - Gar Kadastro mildurU Eşref Sıtkı Tll- to Jant s rikasından çıkmıştır. Kısa :za. Edirne Valisl Emin Akıncının 
ad tınosunda çalıean Ali Kurt zliner Bursa Tapu Grupu Slcll P 1 1 

manda büyüyen yangın fabrik:ı daireleri kızı Gili Akıncı ile tanınmış 1Uc· lır~nda hır garson içinde 11,000 müd~rllil!iln~. 1\Iıllet!er:ırası İk- Anakara, 17 CA.A.) - Tilrkl- dahilinde bol miktarda bulunan car Yalrup Kazdal'ın oğlu İsmail 
askerlik 

Mes'ut bir nikôh 

'hraç edilecek 
< Bası ı lndile> 

Yalnız şu sartla ki inkılabı ko
ruma noktasında birleşelim, an. 
laşalım ve memleketteki taassup, 
riyakarlık, irtica ve hiyanet en-ı 
trikalarına ve kıpırdamalarına 
karsı milşterek bir cephe kura· 
lım. Herşey elden gitmek tehli· 
kesini gosterirken bizim şu bu 
ka\•galarıyle körükörüne ı;ukura 
doğru yürümemizi tarih, çocuk· 
larımız \'e millet affetmez. Türk 
inkılabına ve Atatlirke bu kadar 
tahkir ve teca\'Uze milletvekıli 
sıfatını taşıyan bir adamın nasıl 
cilr'et edebileceği akla sığmaz 
Bunun yanında Ticaniler ~ok ha· 
fıf kaldı. Ticaniler Atatürkiin 
heykeline tecaviiı ediyorlardı. 
Bu Ticaniler Ticanlsinin kasclı 
Atatilrkün mAneviyatınadır, e·e
rinE!dir. lnkıl.ftbınaciır ,.e Tilrk 
vatanınadır. ÇilnkU onun göster
diği gAflN. cehalet 'e taa~ up 
yo1u Turkiyeyi ancak Bolşenkle· 
rin kucağına götürebilir • 

Sancar'ın sözleri 
Dün kendısıyle goril ttiğilmilz 

C. H. P. İstanbul İl İdare Ku
rulu başkanı İlhami Sancar da 
bu mevzuda şunları soylemıştir: 
•- D. P. Samsun milletvl'kıli 

Hasan Fehmi Ustaoğlunun :Bu. 
yük Cihat gazetesindeki sozlcrl 
ortaya yeni atılmış fikırler de
ğildır. D. P. kongrelerinde ılerl 
siııillerek beslenmiş, siya-'! !eza. 
hilr1eri do\ iz olarak ellerinde 
bayrak &ıbi gezdirilmiş ve olgun
la~tırı1ınış irtical fikir ve harcı· 
kctlı-rin muhassalasıdır. 

Fikir \e hare'ket olara"k yalnız 
O. P. nin programına değıl, Antı
yasaya da aykırıdır. 

Bu hazin halin mes'ulü blnat 
D. P. ldarr.cileri i-:ınde bulunan 
liır ııerıat bezirganları, rey avcı. 
ları zumresidır. Kanaatimce De
mokrat Parti idarecılerının bu 
menfi hare1rntin kokunli kazıya
rak D. P. bunyesinde bir temızlik 
yapmaları \'e bugunkıi zıhnıyet
lerini değiştırmeleri lazımdır.• 

<Bap ' Uncüdel 
cuz hem çabuk götürür demi· 
yor muyt!un? Sür'at kadranı fi. 
zerinde 15 den sonra 100-llO 
mu var?. 
•- İyi diyorsun ama bey •· 

bl biz de sür'atli gidip gele
ccğız ki, fazla devir yapalım: 
kazancımız bizi idare edecek gı 
bı olsun'• 

«- Kimse kimsenin kaz.an. 
cına mAnl olmak istemez. Ama 
bu sur'at fazla. BUtün kazalar 
bundan olu) or. İhtar edilince 
de ağrınıza gidiyor •ben kendi 
canımı tehlıkeye sokar mıyım• 
di~or unur Ama pek AU. hem 
kendın zi, hE'm yo1cuları tehtl· 
kcy e a1ı~orsunuz. • 

Şofor. gayet ciddi: 
«- K,.ndini bilen onu Y1iP· 

mau dedi. 
Dt'minden beri konuşulanla

rı dinleyen yanımıiakl yolcu: 

•- Şu şoförlerin içinde keıt 
dini bilmeven de yoktur de
dı. Hrpsi bu iddiadadırlar. Sim 
di bakın, eV\elki gece. Atatfirk 
Buh·arı yoluyla Aksaraya ge
lirken basımdan ı:ecen Mdiseyl 
anlatayım da. güler misiniz. ağ 
lar mısınız, siz karar verin.:. ve 
atlatmaya başladı: 
cTepebaşından dolmu&a bin

dim. Şof6r delifişek bir genç. 
Başladı yoldaki arabalarla ya· 
nş etmr~e .. Ne gidiyoruz gör· 
sC'nlz, fıdcl::ı uçuyoruz. cOğlum 
)a,·aş'ıı ıo:lum dikkat!• ıOğ
lunı aman'•· aldırdığı yok. M~
dahale de edemiyoruz. ufak bır 
dikl.atsızlık hayatımıza mal O· 

laca k... Bu minval üzre kemer 
lere doğru yıldırım hızıyla iler
liyonız. Ren zaten her otomo
bille geçişimde bu kemerlere 
çarpacağız diye ödüm kopar. 
Bu defa ) üreğim ağzıma gel
di. A • a .. a!.. bir de ne göre
) im dersiniz: bizim deliiişPk 
&of•ır. tam kemerin a~tından 
gec mck Uzere)kt'n cllerıni di· 
re'.siyondan çekip saç?arını ta 
ramıya ba~lamasın mı? Kül 
gibi olmusum. Diğer yolcular 
d:ı öyle ... Saraı;hanebaşmda ~ır 
n ızı ışık yanıyordu. Ama kı~ 
d nler? Caddeyi reel rUzgfırı gı
bl ~eçtik ve nihayet Ak5aray'. 
na \'alde Camllnin önünde dur 
dııke 

Dö~·seydiniı kerltayı! 
Bunu bizim şoför söylemişti. 
Hos sohbet ıat. tatlı tatlı gü 

lerek: 
- Yani dedi; şimdi ilk du· 

rakta seni bir temiz ı>ataklama. 
mızı mı bize tav!ıye ediyor
sun? 

SADUN TANJU 

Toplantı lor 

Kasımpaşa Pazaryeri meyda. 
nında bugiln saat 14 de Millet 
Partisinin açıkhava toplantısı ya 
pılacak1ır. Bu toplantıda Fuat 
Arna. Sadık Aldoğan, Suphi Ba. 

1 

tur, Doktor Nurettin Otmar Sarı 
cı ve Nuri Lcllt'f de birer konu§. 
ma yapacaklardır. ________ .___ ____________ ~ 

I'. 
l~E ÇANAKK 

ABİDESİNE 

YARD !fi IAste : 16 

Bir evvrlkf yekun ...................................... . 
Afyon Ucaksavar Topçu Grupu ••••.•. •••••••••••••• 
1 numaralı Dikime\'i isçileri •• .•••••••.. ..... ·····•• 
KAmi Geyikdağ ....... ............ · · ·· · · · ···•••··•·•·· .. . 
Belcdi>e Temizlik İşleri mildürlilğü memur \e 

mUstalıdemleri •...................... ··················• 
Abacı KostanUn ................ ·························: 
Balat Iu e\·I Cemiyeti Vakfı Mütc\'ellı heyetı 

Z!'ytınbürnu ır Bakım Tamir Fb. personeller~ 
Ağır Bakım Tamir Fb. subay \e ~üstahdemlerı 
Bakırkov Beledıye Tahakkuk şeflı~I .............. . 
Lfılrll, Tekel Maddeleri Alım Sub. memurları ..• 
Beyoğlu Tephlrhanesl ................................ . 
J<:yüp, Temiılik İşleri memurları ........ ·· .... ······· 
İstanbul İl Jandarma Komutanlı&ı .......••..•.•• 
AnMlah:ıç Grup Komutanlığı Sh. As. Sh. ve erleri 
Tekr.1 Müteferrik İşler ljubesi ..... · ................. . 
Ciball Tütün Fb. memur, nıiistahncm \'e işçileri 
Ankara Yedek Subay Piyade Tallmgfıhı ........ . 

Lira 

103.126 
97 

158 
25 

80 
50 
19 50 

209 
91 
6 

10 25 
9 50 

16 
5:1 75 
51 
7 50 

303 50 
2500 

YEK ÜN .. . ..... .. .•.. .......... 106.815 
ıı ile kıymetli pullar olan bir tısadı fşbirlı~i teşkı!Atı birinci ye Ticaret \'e Sanayi Odaları ile pamuk balyalarına sirayet etmiş Ankara, 17 <T.H.A.) - Milli Kazdal'ın dün Beyoğlu e\lenme 
t •ra tanta ını bulmuş ve polise daire başkanı Hamdi Özgl1rer Ticari Borsaları Birliği genel ku- \'e alevler fabrika dvarındakl ev Sa\'Unma Bakanlığı, İstanbulda dairesinde seckin bir davetli g~s!Jın etml§tır. Bu dürUst gar· ikinci daire başkanlığına: Eko. rul ikinci toplantısı bugiln &aat ve dilkkanları tehdide ba~lamış Beyoğlu \•e Sellmiye Askerlik grupunun huzurundn nikahları 
~4ti~~~~ıb~fı~anb~ no~ '! Tku~ ~ab~~ ~S· 15~Gar~zıMru~an~m~ ~d~u~an ~rala~ahl hln~~ Dairclerinl-IA_ğ_v_d_m_e_ğ_e __ ka_r_a_r_v_e_r_k_ı~y-ıl_m_~_t_ır_._G_e_n_~_e_,_~_le_r_e_s_a_a_de_t_·-~~~~d~ir~l~er~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~aınc ile taltif edllm16tlr. kontrolör!OfOne Sınası Berker, tır. derhal tahliye edilmietir. mistir. ler dileriz. 

--------

T. c. Ziraat, İş. Osmanlı, Yapı ,.e KrPdi, Türk Ticaret, SU· 
merbank \'e Garanti Bankaları yardımları kabul etmekte· 

Fevkal&de Bii- ,Trençkotun 3 Temel Şartı: 

• 
1 



VATAN------·------------------.... .._. .... ._. ___________________________ ~---

1 OZ PiGMENT BOYALARI : TEMP'ERIT EMAYLAR iÇiN FRITTES 
Verr.ık, Verniklı boya, YaAh boya, Mıtbu 
murekkebı, iç ve dış duvar boyuı ımılı içın 

(Dıstemper) Emiilsiyon boyıl1rı 

ALU SÜLGENİ 
Tabak ve Emayyı 'font' lar ıçın 

BİNALAR İÇİN İZOLANT MADDELER 
VERNİK VE BOYALI VERNiK : 
iç ve dış İ$1erı ıçın 

YAGLI BOYALAR 

SENTETİK VERNİKLİ BOYALAR 

NITROSELLULOZ VERN İKLER 
Otomobıt Sanayii içın. 

HUSUSİ İNOÜSTRİEL VERNİKLER 

Pası karşı hususT bir pigment 
MATBAA MÜR EKKEPLERİ : 
Ottset, lıtho, typo, usullırindı kullınmık ıçın 
TRİOSEİN VE TRİOSELLO 

Anumid 

Chemol MADENİ YAGLAR ve KİMYEVİ MAOOELEr 

MACA R TİC AR ET ŞİRKETİ 
BUDAPEST 62 B. P. 248 MACARİSTAN 

BULMACA 
1 1 1 ' 1 • , 

o uı "'•·• l - lb4r.t 2 - tl'ı: 
Ar. - Ti t LA .( - 'El; Tu 
~ l!t r ı. r. - .1\ • Fa. 1 - İk 

ı .. ~ - ••• 1 

ı. •• da •''• ıra 1 • ll ıh; }; m 
2 ~ -Jı t Rııtt,l..i 

!1 •• f• 6 - T11fl.a ':' - AJUa 

1 ~"' 

18 Ekim 195:? - Cumartesi 

ISTAXBUL 

O Hau 

tı l prorrı. ı •• hııa· 

* 

İ Z M i R 
U ; A ' Tf ııro.ıraıo. ı · 00 Dana 

" a- ( r ı 1 • 30 :::artılır 

C'ıetıköy 
de. 

. 
29 ARALIKTA 

ÇEKİLİŞ . 
- -EN .SON İŞTİRAK TARİHİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörlüğünden · 

ünhersHemııin gerek merkez (Taşkışla) ~e gerekse GLimih 
çu"u bınalarına ait santral num~rası (82250) dır. Keyfiyet, J:Ö 
rüİen luıuın iızerınc ılıin olunur. ( 16677) 

IPANA 
• Dıtlerın kirlerini temizler 
• inci gibi p•rl•tır 
e AOza ho• bir tad ve letıf bir koku 

temin etmekle 

SÜMERBANK Piri11ç t"ee bakır efynyı 

Dc-fterdar Fabrıkası Mensup. 
ları Deği~ik Sermayeli ve Hudut 
luı .Sorumlu Binktirme ,·e Kre· 
di Kooperatifi Müteşebbis Hey'. 

etinden: 

= parlatmak icitt r 

.. 
Kooperatifimiz geçici umumi 

hey'et toplantısı 3 kasım 1932 
pazartesi günü saat 17 de Sil· • 
nıerbank Defterdar Yiınlü Sana 
:; ii l\lfies ese i lokalinde topla· 
nacağından kurucu ve yeni üye
lerimizin mezkur saatte toplantı 
d& bulunmaları bildirilir. 

. En İyi 
ı - Yönelim Kurulu seçımı, I Jlladen 
2 - Murakip seçimi. 
3 - Tesis masraflarının ka· 

bulü. 

Ye ni Ne~riyo t 

Beraber 

ıs Gtındı b.r uı.u Buılıu uımll 

una o 1 •• ? dtrı1111l1n 4 beli sar.11 
lıı aır e:m ı r. 

Cilası 

Z AYI 

Yüksek EkonomJ ve Ticaret 
Okulundan almış oldu!um 5ebe
kemf ıayJ ettım. Yenisini ala
cağımdan cskisının hukmü )Ok· 

tur. 
HALİT GÜLER 

BORSA 
'İ~t. Hor5a'lının li.10.1952 {iatları 

.ı~ıl ı liapa : 

ı S • n 790 ·o 7 4 ~.., 

100 IJo Ar 2 o :;o '.?•() O 

100 Fransız Fno.ıı O •o 0.60 

100 Ltret H . O U .EO 

ıoo in c:• fraıı~ 6• o ı ıa.oa 

100 Fior,n 73 65.40 73.68.40 

ıoo Et!clh frann 560 :.60 
ıoo Drahmi l .S7 tl l.ia 
ıoo <"•~»!on\ tur. 5.50 5.r.o 
100 lı•tı; J\ıır •• ~4 12.50 54.ı2 50 

ESH.nt VE Tı.\H\'İLAT 
6~ 7 FAİZLİ TAH\"İl,LER 
Sı~u • Ernrum l 21.00 
..... Enurum :2 • 7 22.50 

llHl Tl•:nlrrolu ı =~ ~o 
11111 Dem r1ol11 JI :s.ıı~ 

1942 Demlrrolu llI :a 53 

ll •;ı lludataa 1 23 45 

ll!ıl 1 ll!rda!aa II 2$ 5 

M J Mudlfaa 111 24 05 
llilll ll.>dafu ı ,. 2• ~o 

Zıraal Dankuı I 
111·2 Z raat B U 

22 zo 
112 50 

------------------~ ·~ G FAİZLİ TAH\.İLLER 

19'1 Dem uolu 11160 

:Kıllanma I 111 60 

Xılla11lllll JI 1 il 60 

ıllanır.11 ıır 111.60 

19'8 ı..ıauı t 111.6) 

l!H8 la"ııkrııı ll 111 ~() 

1 DCP 1at krı u J 10 60 

·~ 5 F'.\İZLİ TAR\'İI,LER 
l.r:anl 27 00 

llrımb·•ll ll. ll da!u 23 •o 
JlcramlreU ıou D. To:U V 111.00 
10;1 TahT ıı 105 ~o 
ıo:;l Z raat Baııluı lll 101.'l'O 
tPS2 Z rut B. iV 101 20 

·~ 4.5 Fı.\İZI.İ TAH\'İI.J,ER 
103.00 

RAXK HİSSEi.ERİ 

lltrkn Da k. 23700 

Jı Baııl.:uı 'S. U.7il 

:rıpı Jı:redl B. 1271) 

T. Tıcınt B • 510 . 
Arslıo clıı:.ınto n.oo 
Sark Dtfumın'trl :&.IS•> 
Osmanlı B. '12.00 

Obl .. asron .Aııd Hll.611 
~ 10 h[aıı ..lııcl. 12.00 

PARİS BORSA.Si Al,TIS FiATI 

( ı ) ı;: lo altın 

(1) D or 

o; ooo Fr. 
400 1'r. 

SERBEST PİYASADA 
DÖ\'İZLER 

S er in London l 1.50-ll .G.5 

trlın det if 

Dolar 

llolar eft'L:l ! 
Jıoıu ~. T. 
İnlcra Fr. 

10 li0-10.63 

U0-H2 

•~ı-12 . 
418-Hll 

l•H-104 oO 

SARRAFLARDA ALTJ.S 
n~·~ 45 :ı~ 

fnr 'ı 51 2S 

Guld•o 87 30 

Ku'tt 6711 

Ba Fl;ratlar (D.H.A.) AJıuı tara· 

tından uıt 17 dt teıblt tdılm tır. 

, 
Ne İsterseniz 

<What You \Vill) 1 
Komedi 2 Böliim 
fuan: \V, Sbaku· 
pure Cn ren: Or
hın Bur ao Sabo• 
1• lı:orıo ı AlqhJln 

Ertntrul Carumba· 

dın ba~h btr ık· 

tını uaı :: ı dı Cııma, paıar mı· 

tıuı ıaat tım 11 dt 1 elefon: 40:!711 

\ ·eni Ses Opereti 
Her akşam 21 de 
\'avuıtar Ailesi 
Operet 3 Perde 
Çar~amba balka 
Cumarte~i talebe 

~--..,\ 

ye tenzilatlı ve Pazaı ı:ünll 
Matineler 15 de 

Tel: 49369. 

İSTASBUL BELEDİYESİ 
ŞEHİR Tİ\'ATROLARJ 

Sut 2ı dt 

DRA)I KISMI 
Jo' 1R T 1 N ı\ 

Tııın: Shd:tlprırı 

1 urLctsl: lh'rlun Tlerlıı 

'l'elt!on: <211>7 

KOMEDİ KIS)IJ 
D O ~ J U .\ 1' ' .\ O \' U:'ıt' 

I'a an: Claudı A11drı 1'11;1~ 
Turtcu : l"ılmu inal 

Telefon: 4 0400 
l'aıar i'Jt:ılerl 1 ~ ııo da mal.ı:ıı 

G u er 111 13 te ıtılır 

Paur u a.umlırı Dram bıırılllc1ı 

Sa ı al..~am orı Komtil ~wnııııla 

lt."ll! l 1ok ur 

ili 

ALETLERiLE 
BiRLiKTE· 
TAKSiTLE· 
SATl.LIR ... 

Aı u UMU 

., 
K ullanı~- ıa;?ı° iıakkında daha faılıi. malum•lı bcrberioizdeo 

.,, cifıreochilır ve bcrhuioııdcc satın alıbilır sioiı. 

J~ci 'l'.cl· 2.Wl!J. 

Büyük Toptancı Ve Sanayici 
Müşterilerimizin Dikkat Nazarrna : 
Yakın alakalarını gflrdu~umuz sa~ın müşterılcrimizln 

me,,iminde istifadelerini sağlamak nıaksndıylc 13.10.1952 pa 
:ı:artesi sabahından itibaren Kanıgarn Yun iplıklcrınin beher 
kilosunda bir lira ,.e krose iplıklerinın de beher kilosunda 
C'lli kuruş tcnı.ilıit yapılmı~tıı· 

Alıcılarınıızın bu tenziliıtlı satıstardan fa)<ialannıal,ınnı 
ta' siye ederiz. 

SüMERBANK . . . 
ALIM VE SATIM MÜESSESESi 

. 
AÇIK ARTTIRMA ile STiL ESYA SATISI 

19 Ekim 1952 Pazar sunu aat 10 da Taksım l\letc Cad. 
14 No. lu Süren Apt nın 4 neu kat 14 No. lu daıresındc ec
nebi ailesi Ba)an Roza 1',erik! Lc\i')e aıt zensın ''e stıl cs
ya açık arttırma ile satılacaktır 

Prens Burhaneddin Ef. 'e ait adet gümlış tabağı 1 
çok tuı·:ılı gümüşler. İngiliz ~ıstcnıı lıufe, ı lngiliz sıstemi 
yemek masası, 6 adet İngiliz ~emek sandalycsı, ınaguı; stil 
berjerler Ye koltuklar, 7 parı:adaıı ınlirekkep stıl ltalyan 
minyon Filorontan :;alon takımı, dore 3 parçadan mürekkep 
Fransız salon takımı, stil mıığuıı \C nıarketüri salon ınasa
lan, Par is m:ılı tekmili bronz. suzcli stıl avizeler, ~ ıığlıbo~ a 
ufak büyük imzalı tablolar ve fildışi i~Iemeli min~ atürler, 
aplikler, birçok kıymetli 'azolar ve biblolar, mağun İngiliz 
'itrinler. 1 çift Sevir vazo. rnağun Şıfonyerler, Fransız ay
nasız dolaplar. 1 İngiliz poker nıasnsı, ıo;; p:ırça İngiltz ma. 
1ı çatal bıçak takımı, İngiliz malt \'C birçok gümüsler: çıft 

Rus gümtişü şamdan ve tabak takımı, İngiliz m:ılı gümüş ,.e 
heykelli çay takımı, 15 inci asırdan k:ılma ı çıft kanton va
zodan abajur liımba. kıymellı birçok Acem halıları, v.s. \',S. 

Fazla izahat için MAKSUT KALE Suterazi Sokak 18. 

Tel: 43424. 

Bır ecnebi şirket, mühendisleri ıçın !'aksim ile Maçka 
arasında ikametgah olarak kullanılacak. 

MÖBLELİ veya BOS APARTIMANLAR 
aranmaktadır. :'ılüracaat ile adreslcrıni 41044 telefona bildi· 
rilmesi. 

lnıtiyaı sabibı: 81NA~ KORLI~ 

Bu sa_, ıda razı islerini fiilen ldarr. eden mes'ul müdür: 
MELİH \"ESER 

(\'ATAN) Gazetecilik ve Matbaarıhi< T. A. s. - İstanbul 
V ATA?' MATBAASI 

Y. Mühendis, Mühendis veya Y. Mi 
Aram yor , 

İzmıt As. in~aat \C Em!Ak Md. ne 62~ !ıra aylık ~ere~ 
kerliğini yapmış bır Y. Muhendis 'eya In~. ?ıhihendısi 
madığı takdirde Y. Mimar alınacaktır. Tal}plerin aşağıcl•c" 
zıh belgelerle 20/Ekim/952 gıinüııc kadar Izmit As. inşJ• 
Emlak ~Id. ne müracaatları. 

Terhis tezkeresi örneği. 
.Saveılrktan iyi hAI kiğıdı. 
Diploma örneği. 
Sıhhat raporu ve aşı kağıdı. 1 
28/Şubat 953 sonuna kadar bu görevde çalışacağını 

Noter seııed i. 

, 
Nüfus teıkeresl örneği. 
C:ılıştıgı yerlerden aldığı Bonsen is. C37i3 - 16485) 

__:_:__..-" 

Pazarlıkia Amerikan Eşya Saf ışı 
ıu .t;kım 1"52 Pazar gunü saat 10 da 

Mr. RICHARD H. HUGHES 
Emirgfın, fstinyc Cad. 12. 

(Altay Otoblıs Durağı) 

P O R T 1. K A L 


