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değifiklikler yapılacak 
Çocukların uç yaşından itibaren okutulması, lise il inci 
sınıfı bitirenlere yedek subaylık hakkı 
imtihan 

verilmesi, ağır 

üzerinde duruluyor bUy\ik usullerinin değiştirilmesi Başbakan, seyahatimizden 
memnunlukla gelmiş bulunuyoruz, 

bir 
dedi Ticaret liseleri11i11 liiğvı~ a:nıılıklaruı öğret111e11 

oktıllm•mda ok11yabi1111eleri diişii11iiliiyoı·. ltlilli Eğiti111 
esas teşkilat f«ımmımım Jıa%1rlam11asma başlandı 

Adnaıı Menderes, 
Ankara ya 

aksamki 
..:. 

hareket 
ekspres 
etti 

ile 

-\ Uuıu•I llı.ıtabırlnl:'4• 

N Ankara, 19 - İlk, orta ve li- \ 'C böylece kuçüklerin ilk öğreti. 
d v • selerdeki ögretim sisteminin ye. me hazırlanması; · ilkokulların ere,e Ogru , ni usullere göre ayarlaııma;,ı, altı seneye çıkarılması meselesi 

Ba~bakan Adnan Menderes. 
Dışişleri Bakanı Fuat Köprüm. 
refakatinde kiler ve Türk . basın 
heyeti dün saat 9.10 da hır İn· 
giliz. yolcu u~ağı ile Londradan • imtihan ~eklınin değiııtlrllmcsi ile, ilk öğretim tc~kilatının ha· 

ve eğitim e:;as te§kilfıt kanunu. zırlanmasıdır. Yazan• AHMET EMiN YALMAN nun hazıl'lanması hususunda };. Diğer taraftan Milli Eğitim ~rhrimiıc dönmüştilr. • 
Ba§bakan hava alanında İçış• 

lcri Bakanı, şehrimizde buluı~aıı 
milletvekılleri, vali ve beledıye 

..,... C• başkanı "e diğer altıknlılar, kala,. 
balık sayıda partililer tarafından 
karşılanmılilır. 

' • ğitim Bakanlığındaki çalııımalar, Bakanlığı, li clerdeki 12 nci sı-L on~rııdan geli)·oruz. na bakan ,.e profesör J."uat l\öprulü son safhalara Eelmek üzeredir. nıfların, olgunluk :.ınıfı haline 
ıle beraber orada beş gün kaldık. l\"rreye doğnı \'ol alın- Bilindiği gibi önümüzdeki ay· gelme i üzerinde de ehemmiyet. 

dı~ını b t ld ·· • larda toıılanacak olan Milli Eğl. le durmaktadır. Bakanlık, 11 in. .. . • ' gare ec en murrkkcp bir gnıp halinde, ga1eted 
ı:oz.ıle k d ·· d - k · tım Şürasında konusuıacak ve ci sınıfı geçen gençleri foe me. 

• 
3

a ın an gor u ·• Seyahatten J:elcnlere birde sonılan karara bağlanacak me\'zular ara. runu addedecek ve bu J:ibi genç· hır ı;uaı ur: •'l'edigln, içtiğin senin olsun, gördüğünü anlat!• sında bellib:ışlıları şunlardır: Jere yedek subay olma hakkı ve. 
der!cr. Hen dr, bô le bir sual ka~ısında :kalmış gibi, size her Çocukların üç yaşından itiba· rileeek \C fakat bunların üniver. 

~c3 ı anlata3 ım: ren tahsile başlatılması ve bunun sitenin herhangi bir sınıfına de. ı.ondra mülakatı, dun3anın i3a i gidi inde, bilha sa için- tahakkuku için, hu:;us'ı 5ahıs, be- \•am etmeleri mümkün olmıya· 

Başbakan Adnan Menderes U• 

çaktan inerken, Şoförler Cemi. 
veli temsilcileri tarafından lıusu· 
~I şekilde yaldız \'e kordclillarla 
suslenlp getirtilmiş bir koç kur• 
ban cdılrniştir. Kendisini karşıh· 
yanların alkı~lan arasında hava 
alanından ayrılmış olan Baııba

kan ı;oförlerin Taksimd!lki mc.r· 
krrln; gitmi§tir. Burada bir müd 
det jstirahat ctml:ı olan Ba§ba
kan Adnan Menderes, lıasbihali 
sırasında ezcümle ı;unlan söyle-

de )a adığımıı b~lgenin mukadderatında yepyeni bir ufuk aç- lediyeler \e \ilayetlcr tarafın. caktır. 
mıştıı·. ı:skldcn kalan zihniJetlerle ,e menfi bir takım endi c- dan ana mekteplerinin açılma ı <Denmı Sa: 5 Sü: lde) 
terle k13 metli zamanların yok edilme inr, bir takım yaraların 

bo. )<'re kangrene doı;nı gitme ine nihayet n~rilmcsl ·olunda 
hır ana karıırn \arılmı , yeni bir göniiC.. yeni bir çalı~ma \C 

;>aratma tan.ına doğru biı· ) ürii3 us ba$1amıstır. 

B ııgıınc kaılar bir çıkına1,da çırpını~ orduk. l\arşımuda Orta. 
şarkı hu•u~i bir hayat aha ı sayan, madden kalma bir 

lal.ını drbdehe rmellrrinln bekçiliğini eden bir İngiltf!rC bir 
uına~ı hıh i3ctile, dimdik duru3·ordu. Ru İngillere, Akdeniz 
'~ • 11\eHt~n ııcı;en, llritnn,>a devletleri camia ının cenup de
nızlerlndekı sahalarına doğru giden ,>olu \C bu ana damarın 
J:eçıl.ii. ) erleri, kendilerine alt hu u i bir emniyet abası dl~ e 
trlakkı edl or, burada hu u i bir me\ ki ahibi olmak, bilh 

Orta arkta .l sı.> an milletlerin mukadderatı iizer.inde hüküm 
urmd;. lddıa ında bulunu ordu. Bıitın 'llnın bn De\l bir hayat 

\c cmnı et aha ına dahil dl.>e tclik'kl edilen alikah mllictler 
ınaılden kalan fena hatıralara aplanı)orlar, kudret \e nüfu' 
<'mcllcrine esir bir ingilterenin açık \'e\a gizli cfondiliiinl ıs~ 
trnıi.>orlardı. Bize gelince, kimseden bir i tediği, husu i bir 
bC'klediğl olmı.)an, hrrke in iyiliğini, ho nuttufunu canda1t 
arzu eılen bir memlrkct. ıfatile, herhangi bir devletin hu~u i 
kudret 'e nilflll rmellcnne basamak olmağa razı olmu)'orduk 
lıom ularımmn kar~ısına yabantı bir tahakküm i temini~ 
.)aı·dakçı ı di,>e çıkmağı kabul etmiyorduk. Bir taraftan komıu 
mcınlekctlcrdrki huzur uzluk artarken, i tikbali gittikte karan. 
hk basarken, biz de. herke gibi elemli bir seyi~i me\·L:iinl 
muhafaza edi)orduk. lngilterenln hu u i kudret \e nüfuz emt'l
lerinl tem il eden bir Oı tasark ba l.."Uınandanlığı bizim gözü
müze de bir umarı gibi görüniiyordu. 

son blrliaç J:'llD içimle I.ondrada .)apılan ıiCY nedir? Renim 
gorduğume J:orc sudur: IIU USI bir nüfuz \C Jı:udrct İılte

mi iızerindc ct;er 1..ondrada ısrarlar \ar a, bunlar, essiıcc 
terkedilmlştir. inglliz. t:ırihinılc 'akit \'&kit beliren , c pek ya
kın bir mazide ilindi t:ın da\":ı ın.ın kökünden halline ~·oı a(·an 
amelı görü kudreti. Londrada. bırdenbire lenidl'n im ek ı:t
bi parlamı tır. a0ı1as:ırkta kını ba kum:ından olaC'ak?. diye 
\ahi bir bahis iberinde dıırmalitan \ıttgeçilmistir, Bütün dün
):ı hesabına rn miihim bir strateji sahasını teskil ettitlni, ta
tihin \'llkil \'akit .)eni b:ı_tan hatırl:ındığı naxlk bölgenin mu. 
kaddt.ratı iizerinde ba ha a dunılmu ''C u mesel" görden ıe
çirilmi tir: •Nato, &alılıncıya ka11:1 i) 1 kötii bir mudafa:ı i te
ınl kurdu. l\tuanrn hir takım ~·erll'r için elbirliğite tr.dlııirler 
alındı. nuralaııı r.I uzanırsa; mukadderatını. emni)et bakımın
dan, tek hamur haline koyan bir tatıın Dlt'mleketletin, bir ttk 
nıcmlckct gibi, harekete geçeceği saldırıcıya bildirtlii. l"akat 
• ıl tehlike aha ını te!:kil ettiği tarih tarafından tekrar tcknr 
belirtilen , e cihan petrollerinin de mıihlm bir kı mını ha\ i 
bulunan abada bir takım delikler açık kaldı. aldırıcı, bura. 
laritan nüfuz edebilir. Nitcldm nüfuz ctıneğe, Orta arktn hu
zursuzıuk yaratmağa 'c.) a me,·c:ul h~z.uı:-uzluk imillrrlnden •~· 
tifadc etmeğe de,·am edi ·or. Ru tehlıkelı hal karşısında biz sc
lİrti mi kalacağız? Giinlük ufak tedbirlerle mi iktifa t'decc
ilı? Flir takım ta kın ellerin ortalığa hAkim olmasına razı o. 
lacat.; mı.>ız?· 

sıkı bir müşterek cmni)cL. si. temine do ıu gittigirnize ı:öre 
makul olan ~·ol. trhlikelı bır sahad.a bulunan nıu:ınt.n de

liklerin tıkanmasını, 1''ato'nun mc.~'ulıytt . ttrtne ine almak. 
tır. 1-'ııkat l\"ato, biitun insanlık tnrıhin~ekı yepyeni bir gidi~i 
tcın il ediyor, bunun kinde bulunan ~ır takım devletler, bir
denbire leni )eni mes'ııliyeller kabulunden yılıyorlar. Bunları 
gôıc almaları için \"akte ihtiyaç \'ardır. 

i tc bu ihtiyaç karşı ında Orta :ırkın muk:adderatında 28• 

ten bir takım mcs'uli)etlerr. katlanmı"' olan lııgllt~r~ ,.c bu 
bölgede kendi hesabına hayati dii,·alan bulunan le hulun kom
ıılarının i tlkllil \e huzur ,·e saadet ~?lu~dakl ın~~ da,·a

lannı b i . . T- kı·,·e mu,·akkat hır oneu rolunü kabul en m 1) en ur • • • • 
1 

dl 
etınck \·e 1eminl hazırlamak gibi bir )Ola _J:'ınn~ c!. ~- ... 

n .. h. 11 k"ım enin ale,·hınde degıldır. Rııtun u mu ım gl' şmc, • . 
alikaiııarın lehindedir. Tutulan istika~ette yeni yenı n~ımlar 
atıldık h. kı .. h•ler tercddutler dağılacak, hoJı:ed~ ça, ır ta · m şup ... • . . . 
a ı•a ·ıı b. b. er gözlerını araraklardır. llleçhul " n nıı etler, ırer ır . . • . 

ihtim il . il nrı· enıli~eıerın f ırı h:alınde :ı.aı. a erın O\ uncaı:ı ,.e me . . 
llıağı hiç biri: k:ıbul rtmiyeccktir. Yakın hır maılılr kl'ndı ls
tiklili he b b. t t g·ııterc' e karşı 'urusan \'C l.:om~uları-

a ına ızza n • dl · fklir d nın 1 tlklallne \'e cref 'c ha si) ttine ~en .. ıs ı ı erc~c-
sinıte k .. k" • h"ır öncu rohı lı;abul etme ın-•}met \'eren Tur ıyenın • • . 
deki mana. hepsince birer birer J;anıınacak, ) epycnı bir ışbır-
liğj tuhıına do~ru gidilecektir. ·d· ı ri ıh· 

• bt takım gı c ne :ı ın-lngiltcrede· mazinin muayyen r 
1 lcrj takıl ' 1 k u., Belki ur. Fakat bunlar; ren 

an unsur ar ;>o m · 
1 

d t kı Hin lenı nııinakasalara \e çallfmalara lüzum kama an, ıp • 
(Denmı Sa: 5 SD: 4 dtl 

24 Y uııaıı liberali 
Papagos'a katddı 

İçlerinde eski Bakanlarm da bulunduğu grup, 
Venizelos' un hareketlerine itiraz ederek azimli 
bir hükumete muhtaç bulunulduğunu bildirdiler 

Ba balı;an Adnan ;'\{endere- dün 'l'cşllköy hava alanında laJlılanırken 

Celiıl Bayar'ın yıllık 
nutkunun esasları 

Meclisirf açıl ışında söylenecek nutukta, iç ve 'dıj politika 
kısımlannın geçen yıllara göre daha geni~ bir yer 

tutacağı bildiriliyor 
.ııı.tuo A.lc:ın ehemmiyet verilmektedir. Nut· rilen ehemmiyet, Tarım \'e Ba· 

Ankara, 19 - Cumhurbaşkanı kun iç ve dJS politikaya inhisar yındırlık cephelerinden iza~ e· 
CeJAI Bayarın 1 kasımda Büyük eden kısımlan geçen senelerde- dilecek, yapılan işler üzenndc 
Millet Meclisinde ı;öyli5eceği se kinş nisbctlc daha mufassal ola· yeni rakamlara dayanan mufas
nelik nutuk hazırlanmıştır. Bil- caktır. sal malumat olacaktır. Yapı. 
hassa bu seneki nutka büyük İç politikada köy dAvasına ''e- lan işlerin bu sene ele alı. 

nacak kısımları efkfi.rı umu-v • • k• • miyeye açıklanacaktır. Yol dA: 

mi~tir: . 
«- Seyahatimizden büyük bır 

memnunlukla dönmüş bulunuyo 
ruz. Seyahatimizin çok faydalı 
olduğu kanaatindeyim. Bılhassa 
basıırtmıza teşrkkür ederim. 'Mem 

Wcumı Sa: 5 Sü: 4 de) 

' Sarper ışuıs ı aynı vasında eldeki programını tevsı ı ' edilen kısımlan üzerinde izahat 

. şeyi söylüyor, dedi ;::d~:~~:r~u~~.~-:.1·,:~;ı:,.~ Ajans Genel \·~nizelos'un kP.ndisb le işbirliği ~aptığı Yunan na~bakanı Plas. teki esasları da nutukta ı:eniş 
Um, ..... , ıion ön<o A•;::~.~~:;~· •••n Gtnmı w,m .. ·ı. Sovyet delegesinin konu~masını bu şekilde ifade ''';.!.:~~~·m:~d•;;kli ,,, •h· Müdürü seyahatini 

Saim !\uri Uray 

"'noc11ı.ı1 ı•,.,, eden Türk delegesi, Birleşmiş Milletler Kurulu- nacak me~'ZUlar arasında fi.sayiş 
1
. h d" Al

. 19 A 1 

1 

1 h I I .. . d ld ~ .. I d. meselesine İÇİ"ieri bütçesiyle te- za e ıyor ına - :a arında eski dctmi tir. nun ayır ı yo uzerın e o ugunu soy e ı " · r Ba~bakanlardan Emanuel Tsu. l\IU~terek bcvannanıede Marc-1 ' • . mas edilecek, yurtta §~ayişız ık: Londrada bulunan ajans genel d 
· b" . k k' " . . •ut•,., .... 11ıuu41 Jlu1uıbfrımı~ :ıı · memleket "apında bır kara eıos ı.c ıı ço e ·ı nazırlar b•ı., şal J>apa"os'un temsıl ettiğı ha-ı , ıt. t1ın . "· • · düru Saim Nurı Uray dun H• 1 24 k

. ·ı·k b' "' SARA ERTUuRUL ter gôstermedıgı tc.sbit olunduk- mu . . . • unan ·ışı ı • ır grup bugün rcketın tamamile demokratik ol- . 1i b kabil hare- bahkl Jnr;ılız ucağı ıle 5ehrımıze 
Sofokles \' . l llb - Bild.lrıvor tıın sonra, eoer u d .. tU S . "'urı· Ura\' a . . enıze osun cral par duğu, sağlam bir hukumet mey . . . ketler vlk'ı ise hükumetin hazır- onmuş r. aım .. ".. .. • • . • 
lmnden oynı,.., k """'l•I p,_ doo• gelirebil=ği ,., Am•rlkao ;\" '"' o.k 19 - B"lesmoo Md- dinlediklcdmiolen lorkh bir '" • • . • 

1 
al•e>l!•. ;.., umnm müdurunun. torohl ~•;:os'un Yun•n Birliği P"lisinc ikl..,dl yard>mom d•h• "hholli leilcdn genci kurul t~pl•ntwn- rok..• d•misUr. Türk d<lc«si ~~~n~~"'r:'u:U~~'n 'ı:mın edil· ••<mio bir kn•ı:rc1ı ''"'' ed;

•IUhak ctmiolordir, b>r şekilde knllonobil«eği de d•, S"!'"- delcg"I Voıi•sk> •o;r »ni '8mond•, goncl kurul tnp- lnd i h' bir "'"" lbmol ,. r<k scrnh•Unc d"r b•~k•ç gün 
Bu g~up Yunan milletine hita- kaydedilmiştir. zamankı gı~ı Batı .meml~k~tle~- lantısının yeni bir müvazeneye mcs cCD~;amı Sa: 

5 
Sü: 

3 
de> <Devamı Sa: 5 su: z de) 

be~ annamede • Yunanistanın ta- ı-eceye kadar cndi~e ve huzur- le ~atmı.s .'"e Kore. harbınc :;on ; ~n mu~creken ya~nbdı~ hlr Bu huckctmemkkeUe hlrde neveAnıcnkap~ddeUı~~&~ ;~~C~Dev~a~m~ı~s~·a~:~5~S~~~·:~3~d~e~>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nhte kaydedilen en şiddetli bir suzluk havası yaratmı~tır. Huzur verı!_mcsını istemiştır: . Wlef"I• BesiktUSl fİIİİll 
~unu, kuwetli bir parlamento ço. \'apmakta olan Venizelos - Pli'ıs- den bu konuııma hakkında ne dü- e • buhrana doğnı yol almakta oldu- suı.luk bilhassa simdi işbirliği Turk delegesi Selım Sarper- s p o R 9" •' 

7 

-> -> 

ıunlnğn"' ,. "imli hi• hilkfi- İins portilcriod• kend;nı ,;.,,,_ ıündDtünil •ordnium Um•n . • 4 • 3 ıııağlUp etti 
mctc muhtaç bulunduğunu. kay- <Devamı Sa: 5 Sil: 3 de> Sarper, •bu nutukta, altı yıldır - ---------
Günaltay, din cahilin 

elinde felaket olur, dedi 
Bursa ve Üsküdar C.H.P. kongrelerinde irticaa karşı mu
cadele ile gençleştirilmesi mevzuunda duruldu 

11 lltuull 1luhmbü-fnıf:dı11 
Bur.sa, 19 - Cumhuriyet Halk 

Partisi Bursa merkez ilçe kongre 
sibu sabah Dağcılık Klübü ıo. 

Dursa C u.r. merktz Hte i kongresinde bulunan partililer 

kalindc yapılmıştır. Kongrede 
umumiyetle memleketin siya;,i 
emniyeti kalmadığı, muhalefete 
huzur içinde çalısma lmkAnları 
\ erilmedili üzerinde durulmuş 
ve Balıkesir hidi&e 1 Demokrat 
Partinin bir tertibi olarak' vasıf. 
landırılmıştır. 

Son hlıdiselerin Adnan Men
deresin Londra seyahati arife
sinde yaratılmasının bir tesadüf 
eseri olma~·ıp 1:kumazcaı> bir ter 
tibin netice i olduğunda ısrar 
cdilmi~. bu hAdi c hakkında 

CDe\•amı Sa: 5 Su: 7 :e> 

~rofesyonel lig maçlarına dün de muhtrlif stadlarda dc\-ıım .edilmiş, \'e!a • ~e iktaşı ~ • 3, B. 
· ~· ı . ti ı o ,.e Kasımpaşa • Beykom ı · O yennıı !erdir. Re ım, 'efn · Ueşıktas ma. ~,~°Ja · ,;:;; Yk~lccisİnın bir Jrnrtnrı ını gö leri)or. <l'llaçlann tafsilatı \e diğer spor habcrled 

ç ' 6 nu sayfadadır>. 
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(GONON YAZISI 

Valinin beyanatı SEHİR VE llEMLEKET HABERLERİ 
Ya tutarsa t 

vali ve Be-
lediye Re

isi, İstanbul 
gibi milyon
luk bir &ehir
de, telası mu
cip olacak bir 
lslyiş mevzu
unun ortada 
bulunmadığını 
iddia etmiştir. 
İyimser ol
m:ık, bilhaS!a 

• 

ve cürümler lş 
r ' hiyet sahibi in· 

ccVali ve Belediye Reisi, sık sık tekerrür eden teca- sanlarla basba. 
&a vererek bu 

kanununun 
değişmesi isteniyor 

vüzi fiillere karıı, lstanbul halkının korunmasını husus hakkın. Türkiye men;ucat. isçilerini temsil eden Teksif Federasyo-

sağlıyacak tedbirleri almakla mükelleftir. Bu ise, :a hazırlı~:~a- nu dun saat 15 de şehrimizde bir basın toplantısı tertip ttmiş-
/ uzun ~ e- Ur. Federasyonun bu vesile ile yayınladığı bir be\'annamede, 

cürüm ve mücrim aleyhine müteveccih esaslı bir 1 :;rogram a~ın mrnsucat sanayiinde çalışan 150 binden fazla işçlnin hakkı· 
•• d 1 • • -•'I d B"" 1 b" •• d 1 • sa ır "e m~ a- nı koruyan sendikaların ve l&Çi müme(sillerinin muhtelif 

muca e eyı ı ... ı zam e er. oy e ır muca e enın netle tatbıkı· iş Hrlerinde tUrlfi baskı ,.e takiplere maruı bırakıldığı ~lir-
uıun vadeli planlarını hazırlamak ve tatbik saha- na ehemmiyet tilmekte "e bunu yapan iş \•erenlerin isimleri açıklanmaktadır. 
sına koymak, ıehrin idaresinden mesul en yüksek vermelidir. Dünkü toplanmada bu be)·annamelerin dağıtılmasını müteakip 

ı t b ld fı konuşan Federasyon Başkanı Bahir Ersoy da, iş kanununun bu. 
idare 6mirinin batlıca vazifesidir.• 5 an u a s gOnkU sekline temasla &unları söylemiştir: 

rı bir liektı alan •-Kanun bugünkü şekli ile kAfi değildir. Her zaman tekrar-
'---------- YAZAN: _________ ..) cürüm \'e clna- ladığımıı gibi bir çalışma kongresi toplamak zaruridir. Bu fikri 

[ 
HAVA<::1 

YAZIY•!!.rl3 
Yeıllköy Meteoroloji istas 

yonunun tahminlerine göre, 
yınn tthrimlıde ba,·a umu· 
mlyetle &ıhahlP.yln (Ok bu
lutlu, muhtemelen yağı51t, 
Öğleden sonra bulutlu grçe. 
rek, hl\ ı 11cakhğı düşmekte 
devam ederektir. Rü1gArlar 
kuıevden fırtına ıekllnde e-
11erektlr. 

idare Amirleri 
için bUyUk bir 
meziyettir. Bil 
hassa İstan
bul halkının 

Mehmet Ali SefJiik yet hAdiseleri, Çalışma Bakanımız da 19:50 mayı~ındanberi tekrarlamaktadır 
ancak ilim yolu amma MIA bir neticeye bağlanmamıştır. Bu teıebbüsil Bakan-

Dun ıehrlmlzde han sa. 
b;ıh kapalı, dıhı sonra yağış· 
lı gtçmiı n metre kareye, 
24 111at r.arfında zı kilo su 
duımiittiir. Guniln tn yük· 
ı;ek sıraklığı 15, f'n düşiık sı 
rakhfı ız santigrat olarak 
teshlt eılilml~tlT. 

gönlilnli ferahlandırmak husu
sunda münasıp kelimeler bul
makta hiçbir zaman güçlük çek 
miyen Profesor Gökay, ilim a
damı sıfatıyle realitelere de 
kıymet \ermeğe mecburdur. 
Gerçi ilim adamları bazı ahval
de, realıtelcrin ortaya koyduğu 
hakikatleri bir mllddet için ~üp 
heli gosterebilirler. Fakat, ni
hayet günün birinde hakikat
ler, kendılerini tekzip eder \'C 

ilmin, zekanın \•e hatta psiko
lojiye olan derin vukufun da 
artık hüküm ifade etmediği 
gôrülUr. O takdirde ilim adamı 
idarecinin vaıifeşi, tehlike ça
nını harekete getirmek ve ce
miyeti, vaziyetten haberdar et
mek suretiyle, müşterek ted
birlerin alınmasını sa~lamaktır. 

Bu yazımızda sadece, 1stan
bulda mütemadiyen artan cü
rüm ve cinayet brıdisclerinin, 
Vali \'e Beledıye Reisinin söz
lerinde bulduğu ifade üzerinde 
duracağız. 

Tellıa lilıum 
\'ır mı! 

vali ve Belediye Relst, İstan-
bul gibi milyonluk bir ~e

hlrde vuku bulan hadiseler, te
llşı mucip olacak bir vaziyette 
değildir, diyor. Biz ise, bu ka
bll hAdlseler, İstanbulluların 
endişesini çekecek bir vaziyete 
çoktan gelmiştir. Bunların ön· 
lenmesl çarelerini. en seri bir 
ıekllde arayıp bulmak lAzım
dır, diyoruz. 

- O hAdiseler nelerdir? Birka
çını sayalım: İstanbulda tama
men soyulma)an veya hiç ol
mazsa kapı \"t! penceresi kurca
lanmıyan ev, apartıman '\'e dUk 
kAn kalmamı$tır. Buralardan ça 
lınan eşyalar, açıkça alınıp sa
tılmaktadır. Bu neyi gösterir? 
İstanbul halkının hırsızlardan 
ve yağmacılardan elaman çek
tiğini üade etmez mi., İstanbul 
ıibi milyonluk bir ~ehirde Al
Jıhın günU vuku bulan bu soy
ıun hAdiseleri. halkın malına 
gôz: diken hırsızların teşkllfıt 
halinde çalıştığını ve sayıları
nın da pek fazla olduğunu ifşa 
eder. Bu hal aynca, bahsi ge
çen suç faillerinin, pervasız: ol
dutunu, mahkeme ve hapisha
ne korkusunu kalblerinden sil
miş insanlardan teşekkUl etti· 
tini de açığa vurur. 

Maalesef bu hAdiselerln fail
leri, ~'Üz:de 90 meçhul kalmak
tadır. Bu ise, İstanbul zabıta 
teşldlltının esaslı bir &ekilde 
takvi) e edilmesi gerek'1iğini a· 
çıklar. Bu .:ibl vakaları önle
mekle mükellef olduğu halde 
ismi var, çbmi yok hale g .. len 
bekçilik teşki!Atının da ele a
lınması lüzumunu ortaya ko
yar. 

Nakil vasıtalarında ve yollar
da vuku bulan yankesicılikler 
dahi almıs yürümUştur. Bu yüz 
den İstanbul halkı, evindeki 
e~yasını olduğu gibi cebindeki 
parasına da hlkim ve sahip de
lildir. Mal, canın yongasıdır 
derler. Bu \'az:iyet kar:şısında, 
hangi İstanbullu kalb huzuru 
ile !\inde oturmakta ve sokak-

Osmanlılık içinde ve dün!'l 
m111eUeri arasında 
•• • 1 

TURK MiLLETi 

lıktan beklemek hakkımızdır.• 
AVUKAT ile vuku hula· Federasyon baskanı, grf!v mevzu undaki bir suali de ce\·ap-

ta 'ilrllmektedir? Bu glbl hl· cak talısmalar sayesinde önle- !andırarak ·bu hususta ortada bir \'&ad \'ardır. Bu vaadin ta. 
dis~lcr, halkı, clnayetlert'len da- nebilir. Kriminoloji kongresin- hakkukunu bekliyoruz. Henüz: bir toplanma hakkına dahi malik 
ha fazla telAşa \'e huzursuzluğa de kısaca söylemiş olduğumuz: olmıyan Türk istisinin bu hakkı nihayet teslim edilmelidir• de
sevketmektedir. İ&tanbul Vali- fıkirlcr tatbik sahasına konula- mlııtir. 

-KUCUK HABERLER 

si, bunları önlemek için ne gibi bilirse, pek kısa bir zamanda 
tedbirler almakta olduğunu a· bu mUcadele kazanı la bilir. Ve 
çıklamalıdır. hunun bUtiln şerefi. Profesör 

Valinin hiç bahsetmediği ÖY· Gökay'a ait olur. 
le cürllmlcr i.lenmektedir ki, Faris adli polisi çalısm:ılan
bunlar, alın teri ile para ka- na ilmi metodları sokan Paris 
ıanan insanları kasıp ka\'Ur· Polis Vali i Chiappe bugün hAlA 
maktadır. Bunların basında ha- hayırla l adedılmektedır. 
raç ismi \"erilen cürümler gel· DOnyanın hiçbir tarafında, 
mektedir ki, bugün İstanbulda ııade gayret \ e fednkArlığa da
telmUI ve kanun hükmüne gir- yanan. bir cürümle mücadele 
mlştir. Onu vermekten istinkaf teşkilatı görülmemiştir. Bu teş· 
edenlerin vay haline!... kilAt, her tarafta, lllm, teknik 

Ya her gUn artan cinayetle- ve ihtisasa dayanmaktarlır. 
re, cebren kız ve kadın kaçırma İstanbul Valisi, hemserisl oJ. 

d . makla iftihar ettiği bıı şC'hrf! 
:ve ırza geçmelere ne ıyece- hizmet etmek isterse, İstanbul 
ğiz? 1952 senesinin cinayet gra· zabıta te~kııtıtını ilmi ve tek
fiği, korkunç bir heybetle gün- nlk vasıtalarla techiz eylesin 
den gilne yükselmektedir. Hal-
buki bunlardan bir kısmının Bu hususta muvaffak olmuş ba-
failleri, 1stanbulda ellerini kol· :u Avrupa memleketlerinin za
lıınnı sallayarak gezmektedir· bıta teııkilAtlarına ve onların 
ıer. Bu meçhul faillerin bulı:- işlemesi tarzlarına dair bizde 

k b t kl kıymetli malumat ve eserler 
nabilmesl bugün U za ıta e~ • mevcuttur. Kendılerine her hu
Utının kudreti dışındadır. E-
\ et, İstanbul zabıtası çalısıyor. susta yardıma hazır vazbette
Bunu kimse inklr edemez. Fa- yiz. Ve boyle bir teşrbbUsUn 
kat, bu çalışmalar, teknik ve il- kısa zamanda başarılnbileceğJ. 
mi metodlara ve vasıtalara da- ne kaniiz:. Bu hususta hazırla
yanmıyor. onun için zabıtanın, nacak bir raponın karşısında 
cUrUm ve milcrimle ı;ava~abi- hOkumetimlzin de lakayt kal
Jecek bir seviyeye artık çıka- mıyacağı \'e onun tarafından 
nlması lAumdır. destekleneceği muhakkaktır. 

l\fnslak semti gibi bazı )"er- Zira mücrimler, &özdrn değil, 
ıer, ırı ve namus mezbahası hn- sadece tekniktrn korkarlar. 
Jine gelmiştir. Zabıtanın dar Onun için Profesör Gökay, 
kadroları, bu tenha yollarda İstanbulda ıımı esaslara daya-

. nan bir cürümle mücadele tes· 
devriyeler gezdirilmesini bıle klltıtı ve bir adli \'e ilmi ubıtn 
imkansız kılmaktadır. 

İstanbul halkı bu gibi hAdl- kurmak htıSU$Unda önayak o-
selerden illAhllah demektedir. lursa, memleketin slıkranına 

Bu gibi hldlselerin sık sık lA;:yı::k=:;:bu;;l;;u;;n;;u;;;r.;;;;;::;;;:;;.;::;;;;;;::;:-
vuku bulduğu bir şehir halkı 1 r :"';\ 
nasıl olur da tell~a 'kapılmaz, 
serin kanlı olabllır? 

Sarho5luklıra 
Gelince ••• 
vali ve Belediye Reisimizin, 

ötedcnbrri sarhoşlara ka11ı 
hiç sempatisi yoktur. Bu yüzden 
kAh onlann belkcmlklcrinrlen 
su aldıracağını, kAh oııları deli 
sayarak tım:ırhanrye k:ı;l .. taca
ğını ve kAh kendılerini kustu
rarak faaliyetlerine ~on vere· 
ceğini ileri sUrmektcdir. Saydı
ğım bu hareketlerden hiçbirisi
nin kanunda yeri yoktur. Ve 
bir ilim adamının ağzına yakıs
mayan kanundı~ı tehditlerdir. 
Bu kanaatimizi daha eVYelce de 
yaularımııda 'Azıhan belirtmiş
tik. 

Gaye sarhoşların ıslahı ve 
sarhoşluğun önlenmesidir. Bu 
anormal tedbirlerle, hansı ıslah 
ve hangi önlemeye imkAn hasıl 
olabilir, Bu sahada İstanbul Va· 
füinin tuttuğu yol, maalesef 
gayri ilmidir ve kriminoloji il· 
mi bakımından tamamen fay
dasızdır. 

GECIAISTE 
BUC.ÜN J_ 

Cumhuriyeti• 
mlz Türk 
gençliğine 

emanet 
edilmiştir 

25 l11 en·el buglin, 20 E
kim 1927 dP. Reislrumhur Ga
z.i l\lustafa Krmal Paşa, 15 E
kimde ha~ladığı bu) uk tarlht 
nutkunu bllirmi ti. Gaıl :ıuus
tafa Kemal nutkunun sonun
da T11rk gençliğine eöyle bi
tap etli) ordu: 

•EY Türk gençliği! 
Birinci ''aıifrn Türk ls

tlkl!illnl, Tıirk Cumhuriyeti
ni ilelebet muhafaza ve mll
dafaa etmektir. l\lıwrudlyctl
nin ,.e istiklAlinin yegane te
meli budur.• 

Asil Turk gentllğl, ebedi 
l'llustafa Kemol Ataltiı·k'ıin 
emanelinl lır.r yerde 'e her 
zaman müdafaa ·a haurılır. 

TÜLBE1'"TÇl 

D. P. Ortaköy 
Kongresindeki . 
ikilik 
D. P. Ortaköy Bucak Kongre· 

sl evvelki gece yapılmıstır. Kon 
grede U idare kurulu üyelerin· 
den Se!Ahattin Genç, Şehir Mec· 
llsl Uyelerinden Misbah Uraz:, 
Fen.an Aras hazır bulunmuş
tur. 

Kongre başkanı seçiminden 
sonra, başkanlık divanına 13 im 
zalı bir takrir verilmiştir. Bu 
takrirde kongreden az: zaman ön 
ce 24 kisinin partiye kaydolun· 
duğu, bunların: lüzumlu forma
lıteleri ikmal olunmadan ııırf ek 
serlyeti temin etmek gayesiyle 
rey vermek Uzere kon~eye iş· 
tlrôk ettirildikleri ileri sürill· 
mOstilr. 

Umumi heyetin reyi ile. yirmi 
dört kişinin seçime iştirAk etti· 
rilmemesi uygun bulunmus \'e 
bilahare. bu duruma sebep o
lan Be&iktas İlçe İdare KurulJ 
Başkanı Ziya Başer, Ortaköy Ru 
cak Ba~kanı RP-şlt Horasan ıle 
Ocak Başkanı O man Pekküçük'
Un haysiyet divanını verilmele· 
ri karar altına alınmıştır. 

Otomobilden atet 

edenler 

Ev sahipleri 
B. Milletlere 
Basvuracak 
Mılll Korunma Kanunu Gıyri

nıenkul Sahipleri Derneği dün 
Kadıkoyde Süreyya Sinemasında 
bir toplantı yapmıştır. Bu müna 
scbetle konuşan bir hatip ezcüm
le $Öyle demiştir: 
•- Biz, haklarımızı koruyan 

partivi de tekler; hııklarımm ih 
iM eden t>artiyl seçimlerde boy. 
kot ederiz. Menku1 sahipleri ya
nında gayrimenkul sahipleri bir 
üvey evllt muamelesi aörmek· 
tedir. Eski ve yeni mal sahibi ne 
demek? 

Biz, kiraların ıerbet bı
rakılmasını istemiyoruz. Bize 
bir intikal devri bırakılcın, Ki
racılarımız bizim anamız, baba
mız biz: onlarla kardee gibiyiı 

1stanbulun en büyük tüccarla. 
rı. dUkkAn kirası olarak ayda 
20-SO lira ,·eriyorlar. Ben bu 
me('listen de hu hiikumetten de 
bir şey beklf'miyorum. Bu kanun 
tatbik kabilıyetini kaybetmiş· 
tir. Biz, icabederse Birlesmi~ 
Milletlerin İnsan Hakları Komls. 
yonuna milracaat edeceğiz ... 

Palamut ve lüfer 

akını batladı 

' 
ATATÜRK HE\'KF.I.t 
JÜRist TF:SRİT EOh ot 

M. T. T. Birliğinin İstanbul tl 
nh•ersitesi bahçesine dlktlreee~ı 
AtatQrk Heykeli için acılan mu 
sahakayı neticelendırecek jüri he 
yeli teshil edilmifjtir. 

Jıiri. TP.knik Üniversiteden 3. 
Güzel Sanatlar Akademlsinde:ı. 
3 MilU Eğitım, Ba~·ındırlık. İc 
İşleri Bakanlıklarından ve İs· 
tanbul Üniversıtesi ile .M. T. T. 
B. den birer delegeden ibarettır. 

içişlerinde Ba,hukuk 

Müşavirliği teşkil 

ediliyor 

Ankara, 19 (Anka) - İçl5leri 
'Rakanlığı, hukuk mUsavirliği is
J,.rinin r;nn dl'rece artmış olma· 
~ını nazara alarak teşkllAtın ge
ni~le ilmeslne karar vermi$tir. 

Bu maksatla bir kanun tasarı· 
~ı he11rlanmı~ır. Tasarıve göre 
fçisleri Bakanlı~ında: Maliyede 
cıldu!!u gibi hlr «Bas Hukuk Mü. 
~avirliğııt kurulacaktır. 

Yeter miktarda müşavir ve mu 
avin kadrosu bulunacak olan leş 
klUt, işlerin kısa zamanda çı. 
karılmasını sağlıy aktır. 

lağvedilen askerlik 

daireleri 

Anka\a, 19 CT.H.A.) - Milli 
Savunma Bakanlığı tarafından 
asker alma ve seferberlik iflerl· 
nin daha verimli bir şekle so
kulması için yeni kararlar alın· 
mııtır. 

Bu meyanda, Tilrkhede mev-
E elki gece, Atatürk Bulvı· Son ıtınlerde balık bollaımıı· cu\ 34 askerlik dairesinden 11 i 

rından geçmekte otan ve içinde tır. Bolluk nisbetinde de fiyat 
ıki kadın ile"iki erkek bulunan lu ucuzlamaktadır. ıılğvedilmıı bulunmaktadır. 

Bunlar arasın!ia BılPcik, l\fanı 
Ceyhan 214 plaka numaralı hu· Bu durumun, et fiyatlarına da sa. Tokat, Samsun, İskenderun, 
susi otomobilden tabanca ile us tesir edeceği anlaşılmaktadır. Ev 

Sarıkamış, Abon, Çanakkale ve 
gele etrafa ateş edilmiştir. Ya· \"elki gUn de balıkhaneye küllı· ve İstanbuldakl Sellmiye ve Be· 
pılan aramalara rağmen bu ob· yetli miktarda lUfer ve palamut yoğlu Askerlik Daireleri de var 
mobil bulunamamıstır. getirilmiştir. 

Kamyon istihsal rekoru LUferin kilosu 80- 120• pah· dıGr. ermencikte zelzele oldu 
mutun ~ifti 100-150 kurusa sa· 

Karşılıklı Glh·enlik Te~kllAtı tılmışlır. Germencik, 19 (A.A.) - Dün 
Türkiye hususi misyonundan şu Geçen ıenı görülen lUfer ala· akşam saat lQ u 24 gece biri sid 
malumat verllmistlr: nının bu sene de olacılı söylen- de~! olmak Uzere Uç zellele ol· 

•23.000 traktör, biçme maki· mektedlr. mu$tur. Hasar yoktur. Germen-
ncsi, bker - döver, en iyi tohum --o- cik ve köylerinde epey zaman· 
lar, hay\•anla çekilen ekim ma· TİCARET VE EKONOMİ danberi fasılalarla de\'am etmek 
kineleri ve daha bir(Ok Amiller, BAKANI ŞEBRiMİZD!: te olan zelzele dolayısiyle duru-
Türkiyeyi mühim bir hububat is Ekonomi ve Ticaret Bakanı En mu mahallinde incelemek Uz:ere 
tlhsalcisi ve ihracatçısı memle- ver Güreli dün 11bıhkl eks- bir arkeolojik mütehassıslarının 
ket haline getirmiştir. Fakat bu presle Ankaradın ıehrimiıe ıel· gönderilmesine tavassut etmesi 
gell~mede en mühim rolU, mo- miştir. valilikten lstenmlctir . 
dem mrtotları \'e yeni fikirleri .;;;...;._.;;:;..;.:=.:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;._ 
fevkalAde bir sür'atle benimse· 
yen Türk çiftçisi oynamıştır. 

Türkiye ~Uz: ölçümünün 16 dı 
birini teşkil etmekte olan Konya 1 

vi!Ayeti. Türkiyenin hububatının 
onda birini vermektedir. Bu ıe ı 
ne, bu vilAyet mevcut bütiın re- l 
korları kırmıştır. Konya ciftd· 
!eri, esasen bir rt'kor teşkil e
rlen getrn seneki istihsali yUz. 
de 48 nisbetlııde aşmışlardır. Bu 
sr.neki Konya istihsali takriben 
1.355.000 ton tahmin edilmekte· 
dlr ki, bu rakam 19:51 senesin· 
drkl rak:ımn göre 444.000 tonluk 
bir fazlalık göstermektedir.• 

19 Ekint 1952 
Geçenlerde Beyoğlundakl saz 

salonlımndan birisinde garso· 
nu öldürdüler. Vali. hem bu 
salonu, hem de o sokaktaki bü
tün içkili l'erlerin kapatılması 
emrini \•ert'll. Halbuki, katli, dı
earıda sarhoş olarak içeri s:ir
mis ve daha yerine oturmadan 
bu cinayeti i~leml&tl. 

beyaz at ko~ulu, bir eşya nak· ~ • 
liye arabası 1:ôrdU: Ve tekrar 
içi bulandı. Dl§çiye çok para 
verml;i. On iki 1:Undllr de at 
yarışlarında oynamadığı için r;q
kazanamamı~tı. İhtiyat parası ~ 

Ertesi gUnil yarış meydanı. Q 

Bir levha asma 
Hadisesinin 
Mahiyeti 

Bazı gaı.etelerde, bir hu· 
sust ilk okul ôğretmeninın 
bir talebesinin bo~nuna ıBu to. 
cuk tembeldir. ibaresınl taşıyan 
levha asarak sınıfları dolaatırttı. 
ğına dair bir havadis çıkmıştır. 
Hatta bu gazetelerden biri daha 
ileri giderek, çocuğun yüzüne 
tUkürtüldüğunü de iddia etmiş· 
tir. 

Bahis rnevıuu hAdiseyi yerinde 
tetkik etmek üzere dıin Yenine. 
sil ilk okuluna ilttik, Öğretmen 
Merliha Tezene, okul müdürü 
Fe\'Zİ Mentcşle ve diğer öğret.• 
menlerle gôrü~tiık. Hadisenin 
bu ~ekılde basına intikal etme· 
sinden büyük bir teessür duy. 
duğunu soyliyen öğretmen Medi
ha Tezel bize bu mevzuda &un. 
!arı anlattı : 

c- Çok mıiteessirim. Bır ôğ
retmenin talebesini iyi yola r;ev 
ketmek, çalışmasını sağlamak 
için sarfcıtiği gayretlerin bu ne
,.i bir tefsire uğraması beni cid. 
den üzmUş bulunuyor. HAdi5e. 
ni:ı cereyan fekli tamamen baş· 
ka türlildür: Bu yıl :S inci sınıfı 
okutuyorum. Sınıfımdaki 25 ço. 
cuğun hepsi de gecen seneden 
talebemdi. Çalışma durumlarını 
yakinen takip etmiş bulunuyor
dum. Onun için bu y1lba5ında, 
hepsine, çok fazla çalışmaları 
lüzumunu anlatmağa çalıştım. 
Ve ilk derslerden itibaren bil· 
tün cocuklarımla cok yakın bir 
a!Aka tesis ettim. İsmi geçen Te. 
mel Demirel ve daha bir kaç 
çocuk btitUn ga)"?etierıme rağ. 
men çalışma yoluna girer gôrün 
mediler. Velileriyle temasa geç 
tim. Temelin babası Ali Rıza De. 
mirelle ve annesiyle mUteaddit 
gôrli§melerde bulundum. Umu. 
mi bir aliikıısızlıkla karşılaşınca 
son çareye baş vurmam icap et
ti. Çocuklara sene başında eğer 
çalı:şmazlarsa boyunlarına tem· 
bel olduklarıno dair le\'halar a. 
sacağımı söylemiş ,.e daha o za. 
man korkutmak için )P.vhaları 

hiızat sınıfta hazırlatmıştım. Şah 
sen, bu us1111in kuvvetli reaksi· 
yonlap olacağına inanıyordum. 
Çocuktaki alAkasızlılı bu biraz 
ağırca hareketle uyandırmak son 
çaremdi. Bili~·orsunuz çocuklara 
bPd,.nl cezalar ''ermek ''asak e. 
dilmis bulunuyor. Ve Öyle zan. 
nııd"vorum ki, ıs retmene p lko· 
lojik C"Ular vermek hakkı ta. 
:r:ınmıştır.• 

Yedek subaylar yarın 

diplomn alıyorlar I 
36 ncı dönPm Y"dek Subay· I 

lan; yarın okullarda yapılacak 
törenlerle diplomalarını alacak· 
!ardır. Şehrim1~~e hıılıınan u. 
c;aksavar, Siivari, htihUm Okul 
!arı öğrenrlleri Y'"'rın ~abalı sa 
at 10 da ba•lar•nda )ıar.do nMu· 
~u h:ılıle Harblyed !l Tıık~lm 
Meyrlanına gl'lerı•kler vıı Abide
ye .. telenk koyacaklardır. 
Oğleden sonra h"r Uc okulda 

da diploma te\'zi töl"enl '"3\'l?la· 
caktır. Yeni Yedek Subaylar en 
geç 1 kasımda ordudaki mevki
lerini alacaklardır. 

Adanada dağıtılan 

topraklar 

Adana, 19 (A.A.) - So~yal dA 
vılarımızın ba$ında ll(l'h~n tapu
lama faaliyetine höl.ı:ell'izdP bil· 
yük bir hızla devam Pdllmrkff!· 
rlir. Bir yıldanhP.ri r;arfeililen gııy 
rl'tl!'rin müsbet l-)r neticesi ola· 
rak 113 bin dönüm arazi Uzerin
dekl çalışmalar sona trmlş ve 
871 adet arazinin tapuları btı· 
gün İsmalliye kôyünde yapılan 
hir törenle sahipl~rine verilmiş. 
tir. 

Sovyetler Birliğinin stlll!

Jerdenberl hiç bir sure&· 
le değişmlyen bir 5iyasetl 
nrdır: Demokrasi Aleınlal 
mantara bastırmak. 

Senelerdenberl Rusya ili 
dtmokrasiler ara~ındakl mil· 
nas,.betleri \·e tiırlıi olaylal'I 
ıözden geçirecek olursak 
Moskovanın bu mantarı ııat
tırmak zihniyetinden yırt .. 
milimetre aynl.ınadığını go· 
rüriıı. 

işte Rirle$mi.ş l\lilletier 
genel kurulu toplanltsınıl• 
8ovyet Dıılslerl Bakanı VI• 
ıtnskl; ;1·ine Korede derhal 
mutareke akdini, harp esir• 
lerinin memleketlerine lade
ııfnl, Koredekl ernebl kuf• 
vetlerin iki ıiç ay içinde der· 
hal geri çekilmelerini Te da• 
ha bir surıi ıeyler tekllf et
mtktedlr. 

\'işinski Karede 
mıitareke akdini isterken, o· 
rada bir ıenedenbtri devııll 
eden mıitareke gorusmelerl· 
nin Moskounın direktifleri 
Ye kmllann gayretllf' hiç bit 
netire ,·ermf'diğinl hilml~or 
gibi göriınmektedir. Harp e
sirlerinin memleketlerine iı· 
desi meselesinde de kızıtlaf 
herhangi makul bir hal tar· 
zına asla yanasmamıstırdır· 
Koredeki ecnebi kuV\'etlerl• 
geri çekilmesi hakkındaki t• 
lif de Rıısvanın ikide birdfl 
llP.ıi sürdu"°ğu ·nakarat• ur. 

Kortdekl ecnebi ktı\.'"\'etle· 
rln ıtf'rl çekilmtsi Sovyetıtr 
BirliAlnin beslediği emelle• 
re hiç bir ıey ka)·bettinneı: 
fakat demokrasi alemi nıa11· 
tarı basmıı olur. 

Bunu Vltlnskl de bilir. 
karaısındakiler de. Şu halde, 
8ovyet Dı~işlerl Bakanı, eli 
ufak bir h·i niyete da)•all· 
madığı malUm olan bu tek· 
lifi •nakarat• glhl trkrarlı
makta ne fayda goniyor'! 

Merhum Hocamız Nasrtıl· 
dinin yoturt hlklyesl mı· 

ICl.mdur: 
Hoca, göhin kenınna otur· 

muş, suya ,)oğurt mayası ı· 
tar dururmuş. 

Bunu gören biri sormuı: 
- Hoca ne yapıyonun? 
- Gole maya atıyonılll• 

yoturt ~·apacağım ... 
- Koca ıöı maya tutar JJIJ 

houm'! 
- Ya tutarsa'!: .. 
E\'t't, ya tutarsa, hocaftlll 

ya$adı: Ömrü boyunca yo· 
furt yiyerek! 

Rlz diyoruz: ki. d'mokrasl· 
ltr artık kolay kolay mıtt· 
tara basmaz. Fakat Ruıyt 
blldlflnden ıaşnuyor: 

- 1'a basana'! •• 
Yatma yok: ..• 

Sadun G. SAVCI 

ON KELblEYLE 
Dünkiı ma(ta \'tfa takıJlll 

Be$1kta$ takımını yenmil··· 
\'ay vefasıı \'elalılar: ..• 

TATLISEB1 

(--TAKVİM--, 
20 EKİM 1952 
PAZARTESİ 

AY 10-GÜS 31-HIZlll t69 
RUlll 1368 - EKbl 'f 
elcRi 1371 - Muharrem 30 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞA~t 
YATSI 
İMSAK 

.......... 

Vasati t:ıant 
06.15 12.52 
11.59 06 35 
14.59 09.36 
17.22 12.oO 
18.53 oı.31 
04 39 ıı.ı5 

tavsıye etti. HattA kendı binler
ce dolar oynadığı lçın Ray nı· 
mına dı elli dolar koydu. Bil 
ııayede Ray birdenbire bin do· 
lara sahip oluverdi. 

Bin dolar! Bu kazanç Ray'ırı 
umduğu ,.e beklediği paradan 
cok fazla idi. Artık bu işdell 
vazgeçebilirdi. Senelerdenberl 

Millet ve milliyetimizi alA
kadır eden büyük mesele
leri yeni ve kuvvetli iÖ· 

Bu vaziyet karıısında, onun 
''e ci\•arınd:ıki içkili yerlerin 
kapatılması ile bu hadise ara
sınd& ne gibi bir münasebet 
mevcuttur, Ve bu kapatmaların, 
sarhoşluğu önleme &abasında 
ne gibi mUshet rolO olııbilir? 
Bunlar, yukarıda da söylediği· 
miz: gibi tamamıyle ga~Ti ilmt 
ve vatanda&lan ızrar eden se
meresiz tedbirlerdir. 

erimek üzere idi. ı• · 
na giderken pabucunun içine 
dôrde bUklilmUş bir Knro \'ale. 
si koydu. İskambilin bu tarzda 
uğur olarak kullanıldı~ını yl· ~ 
ne bir arkadaşından duymuş. 

>MZAN$ FANNI' NUWST ÇEV/~lft~ 1'EZZAN A. r . ., ... ,~~~ yorulmuıtu. Bu para sayesinde 
C 1 ,,.. ,....,... artık at yarıslarına muntaz:at11 

rflsle tahlil eden bu 
eser çıktı. 
Yazan: 

hıyetullah C. ÖZKA YA 
Fiatı 200 kuruş 

TtbtKtYE YA YINEvt 

TORKIYE 

ŞİŞLİ 

Alelt'.imum cürümlerle \'e 
sarhoşlukla mücadele, bu kabil 
zecrt tedbirlerle değil, uzun 
vldell çalıımılarla bısarılabl
Ur. Profesôr Gökay, ilmi sall-

BANKASI ıs 

AJANSI 
Bugün Açıldı 

HALİT ADAM 
Pıristen dönmüş ve mfi&'erllerini kabule başlamıştır. 

İstiklAl Caddesi Galatasaray Kurtuluş Han 285/1. 

Telefo,11 : 43125 

tu. •Ilu da fayda etmezse başka 
çareler aramalı· diye dilşündü. 
Karanfil çiğneyip sol omuzun
dan Ulkürmck. kaldırım taşları· 
nın ek yerlerine basmadan yU. 
rümek, gokyiizündeki saman 
yoluna bakarak bir kadeh kaı:ık 
cin içmek, Bebr'nin bir kılını 
koparıp sol elinin Ozerlne koy
mak, sonra bu kıla fiflcyerek 
sa ğeline geçirmek gibi tjevle· 
rin hep uğursuzluğu defetme 
ğe yaradığını başkalarından 
duymuştu. Bunların hepsini 
yaptı. Fakat talih yine yUzUne 
gülmedi. 

l\taddl ''e mane\ 1 sıkıntıl:ır 
içinde kıvrandığı bir mayıs 
günO, birden bir karar verdi. 
Gidip Walter'in mezarını zlva· 
ret edecekti. Bunu neden elm
diye kadar yapmamıştı? Ailevc 
rastlamaktan çekiniyordu. Bu 
mevsimde onlar her halde köv
deki evlerine tasınmış olacak
lardı Emin olabilmek için El· 

liüçüncü sokaktan geçip evin 
pencerelerinin kapalı veya açık 
olduğunu tetkik etmeğe karar 
verdi. Waller, Ray'ın ev etra· 
fında dolaşmasından hoşlan· 
mazdı. Scnelerdenberı \Val
ter'in mezarını da ziyarete git
mryişl l ine bu sebepten ileri 
gelmişti. Belki Walter bu ziya. 
retten hoşlanmaz diye dilşiln· 
mUştU. Fakat birdenbire bugl.in 
bunu yapmağa karar verdi. Se· 
nelerdenheri kaç )'irmi dôrt ııa
at geçmişti. Bu saatlerin hiç ol 
rnazsa hırkaçın ı neden Waı. 
ter'in mezarı başında geçirme· 
mişti sanki? Ha)·atında iken o 
nunla beraber yaşamamış mıy
dı? Çok defa Walter, onu, yap 
mağa cesaret etmediği eeylerı 
yapması için teş\•ik ederdi. Bel
ki de şimdi içine bu hissin gel
mesi, bunu çoktanberi yapma· 
mış olmasına gücenmiş olan 
Walter'ın mane\'1 bir ikazı idi. 

Bir mayıs gilnU yolun bir kıs· 

ıoo 
mını yenltı treni, bir kısmını 
dı taksi ile giderek Brooklyn'
deki Yahudi mezarlığını gıtti. 

riıcak ,., ,Uzel bir gündü. 
Sanki tabiat etrafı feyiz \'e be· 
reket saçıyor gibiydi. 

Mezarlığın etrafı bir demir 
parmaklıkla tP.\Tilmişti. Kapı· 
nın Uzerinde İbranice yazılar 
vardı. İngilizre olarak da şu 
söıler yazılıydı: ·Hayat Evi-. 
Mezarlığın i~i çok muntazam ve 
tertemizdi. Kum \'e (akıl dökUI· 
müı yolları vardı. Yeşil ıJıçlaı 
ve çiçekler arasında mermer 
Abideler yükseliyordu. Mezar 
taşlarının hepsi birbirlerine mu 
vız! olarak 51ralanmııtı. BütUn 
zengin \'e itibarlı Yahudi aile
lerinin meurlan burıdı idi. 
Bunların arasında nihayet Ray 
aradıtını buldu: 

8ıkael 
Welter 

Cort11ne Sıkael'i11 ıevıuı koc111 
llocbırd, lnnı ve Anıold'u11 

aeYJlll bı bası 
26 r .. mmuı 11170 de doğmuş, 
29 Ttmmııı 1923 de Hakkın 

huzuruna tıkmııtır. 
Bu mezarın tam yanında bir 

tane daha vardı: 
Richard 

Corlnne Sakstl'in S!\'illl otlu 
ve İrmı llt Arnold'un aevıill 

kanleıl 
6 Orak 11199 da doğmuı, 2 Ekim 

1923 de bu Uni dünyayı 
terketmlstlr. 

Bu iki mezar, geniş ve muh· 
teıem bir kubbenin altında idi 
Eski İngiliz üslubunda yapıl
mı~ olan bu Abide, Saksel ai 
lesinin öteki ferdltrinl de ileri
de kucağına alabilecek kadar 
bilyUktü. 

Ray, bu manzara karşısında 
atlımağa bı$1adı. Kendini tuta
mıyor, hıçkırıyordu. Sıcak bir 
m•yıs ıUnil idi. Etraftaki sal
kımsetutıerin dalları bu ııessiı 
llemi örtercesine yere doğru 

eğılmistl. Ray'ın aözya&ları bir 
türlü dinmesini bilmiyordu. En 
fazla illetine &iden &ey CCo· 
rinne Saksel'in gevgili kocası) 
sözlerıni okumak oımuştu. 

L 

ır.kilde devam etmeyebilirdi. 
Ara !ıra uğrayıp ufak tefek bır 
~eyler kazanmağa çalışma ha· 
yatını bu ~ekllde idare edebilir· 
dl. Yahut <fa ALıc gibi ucuz ,.e 
ıazinosu olan kilçilk bir kaptıc• 
ıehrine yerıe~lrse orada het11 
rahat rahat geçinebilir, hem de 
ara sıra kumar masası hasırı• 

Ray kendisinı at yarışlarında geçerek ihtiyat akçesi temin e· 
hayatını kazanan o kadınlara debilirdi. Bu kaplıca 6ehirlerirı• 
benzetıyordu. Fakat onlar gıbi de ya~ıyan ve gündelik masrafı· 
olmamağa da f'linden geldiii nı kumar masalarında temin e· 
kadar çalışıyordu. Bu tip kadın den ne kadar yaşlı ve kibar frı· 
olmak hoşuna gitmiyordu. Ken· giliz: kadınları vardı. Ray da bir 
di kendine ~ok defa •Su ihtiyar güzel elbise giyerek onların •· 
cadılar gibi cimllr boyun<."a sU- rasına pekfıll karı~ahllirdi. AilC 
rıinmek istemiyorum. Şöyle ,gibi kaplıca eehlrlerinde hayat 
muuıam hlr para vurayım da hem ucuı. hem de kolaydı. BU· 
bu işden artık vaz&eçeyim• dl· rada vakit de kolayca geçebiJlr· 
ye diı~ünuyordu. di. Sabahları müzika çalan nıeY 

Bir gün Cincinnati'ye yakın dana giderek su içenleri seY· 
Latonia yarış meydanında talıh retmek, aksam üstü biri''' 
yüzüne guldti. Atın birisi bire frank harcederek bir çayhane· 
karşılık yirmi kazandı. Bu Alı ye gilmek, geceleri de gazinod• 
kendisine vaktiyle tl genç kız:- ufak kumar oynamakla rahat 
lıtı ıamanında tanıdığı Hof- .... sakin bir ömilr sUrülebiUr· 
meister isminde ihtıyar bir kurt dl. <Deumı var> 
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Birleşmiş 

Milletlerde 
Yazan: E. T 

Birle ml5 Jllldler ııenel kunı-
lıı 14 l'klmde toplandı, o 

gfindenb ri gorüşmclerlne dr.
vaın edl or. Fnkat hu görO me
ler daha t.I~ ade ikinci derecedr. 
nıesclelf'r etrafındadır. A ıl mü
ıaketf'll're gelerf'k a · iptiduın
da, Amerika cçlmlnln nr.tlcrsl 
belli olduktan onra ha lannrak
tır. Bu l'br.plr.dlr ki birçok drv
letln Dışlslerl Rııknnlan !!imdi
den N'e\~orkn ıııtmeğe lüzum gör 
ınemitlf'tıllr. Runlnr nncnk ka!lı-

* Ka ım başlarında Tiirkl. 
) e dahil, altı mlittefik 
de' lct .Akdcnlzde mOşte. 
rck manena ~apacaktır. * Yunan l.ibcrat rartisln· 
den ~irmi dört ki i D\' . 

nlmıs \e Papagos'un par 
tlslne iltihak etmiştir. * Çin Hindinde nrn~lann 
~lddetlendiğl blldlrllmek
tedlr. 

bir 

Akdenizde müşterek manevra yapılacak hare
kôta Türkiye, lngi/tere, Birleşik Amerika, Yuna

nistan, Fransa ve ltalya'nm deniz, kara ve 
hava kuvvetleri katılacak 

Aııoelaltı! Prtu 

«Atheson, ay 
Peynirdir dese 
Truman inanır.» 

San Francisco 19 - Amerika
nın eski İran temsilcisi bUyiık 
elçi Henry F. Grady İranın İn
giltere ile siyası milnasebetleri
ni kesmiş olmasından Dışişleri 
Bakanı Dean Acheson'un mes'ul 
tutulması lAzım geldiğini ı;öyle
mektedir. 

Henry Grady burada yayınla
nan •Cali Bulletin• isimli gaze
teye \erdiği yaı.ılı beyanatta &öy 
le demektedir: 

ının ortnlannn doğnı Amr.rika. -------------
31 ıitleceklrrılir. <:rnel kunılun 
bu ılefakl toplantı ı ilç ay r.ürr.. 
ceğlne giire önll'rinıle bir buı;uk 

Avrupadaki Müttefik kU\"\'etlerı karargAhı 19 - Kasımın llk 
günlerinde 6 Müttefik devletin sllAhlı ku\'\·etıerlnln iştirakiyle 
Akdenizrle karma mane\Talar yapılacaktır. •Longst!!p• ismi \'&

. rilecck bu manevralara istirftk edecek devletler EUnlardır: 
Fransa. Yunanistan, İtalya, Tllrklye, İngiltere ve Birleşik A

merika. 

·Seçimlerde demokrat adayı 
SteYenson'u destekliyeceğim. Fa 
kat knznndıı!ı takdirde Stf'\ en
sonun Dışişleri Bakını olarak 
Achcsonu kabinesinde muhafaza 
etmiyeceğlne emin olahilir~inlz. 
Acheson Baskan Trumına •ı:ök
teki ay peynlrdf'n yapılmıştır. 
dese başkan Truman buna der
hal inanır.• 

l) lık uınon hulunal'aktır. 
Bu df'rakl toplantıda göriisiile

relı başlıca ml'selrlrr 6Unlardır: 
1 - ı:ilIAhbn bırakma. nu hu-

8Usta grçen toplantıda hararetli 
ıoru mt'ler nlmu&, fakat SO\')et
lerJe anla mna \"arılamamı tı. 
Bu defa dıı a "111 uzl~l'lln dernm 
edecp I, birçok sert öllrr o -
lerunekle benıbcr onla ına olı
ıtuyarığı tahmin eı1111 or. 

2 - Yeni b.a mc.'irlr.!11. Rirles-
1!31~ llJIJletll'rtı ha olmak 1 th en 
lC d'''let \'ardır. lıal)a da b~n
ların ltlndP.dir. Sovyct Ru'iya bu 
1' dr.' IPtln kabulü için pr ·k 
"" l!!tlerin ıll' kahııl edllmr.lerl
nl n1rt Jıo~u,or. nij!cr ıtr.,·ll'tler 
bunu kabul l'tml\'orlar, her mr.n1 
ı~ketin 'ızl)·etlnln n' n ayn trt
l:ik !!dltm,. ini lsti\'nrhır. t•mn 
muddettcnherl t.r' am edf'n lhtl
lltın bu drfa da halledilme 1 5üp 
belidir. 

3 - A\·usturya ile ulh. A\•uıı
lutj a dlişman drğil. lstlla\'a uı
rımıı memlekr.t sa ıldığına gö. 
re bu &ulhlin ~imdiye kadnr ,. -
tılnuı olma'ı lbımılı. So\~et Rus 
H ile me,tut lbtildr buna lmkln 
bırakmamı , mütrha~ııı~lann 23S 
toııllntı~1nın hr.ıısl nrtlce.cılr. knl
mı•tır. 'Ru dda da bir nnlnsmn
~a \arılamıyacıığı tahmin edili. 
Yor. 

4 - C'enubl Aml'ıikaıla ırk mr 
aeıesl. 8urnıla MAian kııhinrsl
nlıı takip rtılıtl ırkçılık polltlka
eının hararetli mlinaknsalara se
bep ıılıcağı muhakkaktır. tüna
kaselınn ne nr.tlre 'rrrN" 1 elm
dlden tahmin edllr.ml ·or. 

15 - Tunus '" Faı; meı.l'lelerl. 
Bu iki me,ele gündrmr. alınını -
tır. Fakat müıak,.nıde l<"nn anın 
l!Me mlş l\Jllletlr.rln ulAhl el• 
f.!ılltlnl iddia eder.cğl "ı kat'I 
\'Ui eı ılıcağı anlasılı\•or. Hu 
IUbırlı çetin mtizake.reler olma
sı btklenmr.ktedlr. 

Glind,.md .. gl'rl kalmıs memle
ketlerdeki ,., nctlrr mr r.l,.sl 
\e•alre olmak İizere 60 kadar 
rıtadde daha \'ardır. Almanya isi
nin de ı;örüşülmt. inr. kıın·ellr. 
lhtlmıl Hrllh or. Hütiin hu mc
lelrler horar~tli münaka alnra 
lehe.p olaraktır. Fakat r aslı bir 
l>.etlce~ e nnlmım fi midi Jlt'k az
dır. ..... 

li0RRIYET 

POSALAR 
8edat Slmn' 1 dUnkli ba ya· 

Usınrtı, e ki iktidarın mU\·ar
hk olınıamıı bazı bakınlıırı· 
tıııı t~lırar ıınhnr.ye çıkmak is
ter gibi rtrnfla ııöriinmelr.rln· 
dr.ıı bahl le dlynr ki: 
•- Politika denm şey, po

litıkacıyı bir defa df'ner. Tu
targa rn<'~cle yok. Şayet tut
tnazsa artık onu bir kenara at
tnaktan başka çare kalmamış 
de~cktır. Bu, dilnyanın her 
Yerınde böyledir. Bizlm eski 
llohtıkacılar da bunu s:ayet 
lyı bılrneli ve bos yere parti· 
l~rıni &özden düsürmcmelf· 
dırler. 

Bu fikrimde ısrar edlyo· 
~ın: CUnkfi iktidar mevkii 
ır ııolitikaeıdan pe alı bile

~ekse onu alır. Şayet o adam· 
.ı başka alncak bir Sl'Y kal-

~•dıtına ııolitlka denen ı;ey 
0•nnıı~sa, artık o insan bir 
~osadan bıışka bir sey de~il· 
k ~·1 Posa ise elbette bir daha 

u anılmaz 

g ~Uhalcfrt liderleri demek. 
de ecek hükumetlerin nU\'esi 
ıı el!ıeliir. Onlann arasında 
la~ •lar ı;llrmek bizi haklı o· 
k d•k ~imdiden düşünmeye sev 

e er., 

DONYA 
"":'"---_ 

llAKt..1 
t~l{iNGENLİK 
da 'dil Faik dilnlı:ü fıkrnsın 

0 le dh·or: 

li.ıL:•l3aebakanırnıda Dışlşlerl 
bıJıknıınıı.ı, Londrıda kala
cu bir ı:azetecl ''e radyo
eııte~ruııu karsılodıtı lilrada, 
etr1111~5an bir hAdise cereyan 

Londr d 
sın te ... a akı pek çalışkan ba 

«ıSılclınl ,., B C ' 
tıtası 1 z, " · . . 'a. 
terı.d~re Ankara Radvosuna 

ııu:nıaı:s ve KöıırlilOnUn ka
rını nakledecek... Ev 

Çin Hindinde 
Savaşlar 
Sid etlendi 

Hanol, 19 - Vıetmınh komu. 
nı t birlıklerlyle oldukça çetin 
2\ astara girişmls bulunan Fran 
ız. kuv ''ellerinin ne durumda ol 
dukları hakkında bilgi edinmek 
nıUmkün olmamıştır. Buna sc
hrp Fransız askeri makamlarının 
birdenbire haberlc.ri ı;ansUre tfı 
bı tutmalarıdır. 
. Fransız komut:ınlı~ı çevrrle
rınden verllrn malumatla haber 
sansUrünlın bir milddet için el
zem olduı!ıı kaydedilmls 'e ha· 
rf'katın gelismesınln emnh·etı i
çin bu sansüre ihtiyaç old~ğu bil 
dirilmistir. 

Elde e<iilen l eı;Ane haber 
FraMız bırlıklerinln Nghialo böl 
gesinde komünist kııwrtlerb le 
temas halinde bulunduklarına a. 
ittir. 

Harekata deniz, hava ve kara kuv\'etleri de katılacaktır . .Ma 
nC\Talarda 170 kadar harp gemisi ve 500 kadar uçak kulla
nılacaktır. 

Bu harekatın daha ziyade bir deniz kuv\'etleri mane\Tası 
Eekllnde tecelli edeceği muhakkaktır. 

l\laltada yapıl"cak toplantı 
lllalta. 19 (A.A.) - Altı de\letc mensup kara, deniz ve ha· 

va komutanları yarın burada toplanarak Atlantik ittifakı kuv
vetlerinin Orta - Doğudaki İngıllz. ku\'\'Ctleriyle katıştırmak 
husu unda ı;:örüşeceklerdir. 

Topla~tıya lstirfık edenler ara ında NATO gliney A\TUpa 
kuvvetlerı komutanı Amiral Robert Carn!' •• İngiliz Akdeniz fi
losu komutanı Amiral Mounbatten, İngiliz Orta - Doıtu kuv
\'etleri komutanı Sir Drian Rohertsnn ile Tiirkiye, Fransa. A
merika. in.ı:iltcre, Yunanistan ve İtalyan ackeri temsilcileri bu
hınacaklardır. 

h 1 malumat alan çevreler, bu mllzakerelenle tn,ı:iltl"re ile A. 
merlka aarsında uzun zamandanherl silrilp gidcn Akdeniz haş
komutanlığı nılinazaasının halled ilebileccl:lni ı;anmamaktarlırlar . 
Bununla beraber, !'onunda ba~ı ıra batı ıfo~tlarlvle hnabtr Mı· 
ı;ır ve diğ"r Arap devletlerin den m!itct,.kkll ·bir Orta -· Do
ğu komutanlığının kurulabilece~ı umulmaktaılır. 

Yugoslav askeri heyeti 

Bundan c\'\·elki İran Bo~bakn
nı Razmara millileştirme hareke 
tinin aleyhinde idi. Üstelik Raz
mara Batının da dostluğunu ka
zanmak istiyen bir şahsb etti. E
ğer İngiltere \'e Amerika eski 
Başbakanı destekleselerdi hugün
kil dunım meydana tıkmazdı. Hat 
tA hu takdirde Razmara öldilriil 
mezdl bile. Ben franıfa Amerika 
temsilcisi iken bu hususlar üze
rinde hlik(ımctlme durup dinlrn 
meden ikazlarda bulundum. Va
şington İnııııterenln tesiri altın
rta kalarak hu ikazlara kulak \•er 
medi. Acheson İngilizlere karşı 
her zaman pek yumuşak davran
mıştır.• 

or 'de 
Çinliler tekrar 
Taarruza geçti 

Eski bilytik elçi son zamanlar
da da Achcsona İran petrolleri 

Bayrutta meselesi etralınrta bazı ta~lye. 
Beynıt. 19 (Al'.) - Yedi ki- lerde hulundul!unıı \e büyilk e

§ilik bır Yugoslav askeri hPyeti hemmlyeti haiz giz.li malQmat 
cumartesi günü buraya gelmiş- \'erdi~inl ~öylemiş, fakat bunlara 
tır. Heyet Lübnanda 3 glin ka- Dı(iişleri Bakanı yine kulak ıs
lacaktır. madı demiştir. Grady'ye göre mU 1.r.ırdolu 'louı Sardunya adasında 

Haydutlar türedi 
General Sa\o Drylviç başkan· naschetlerin kesilmesi hadisesin 

Tokyo, 19 ı- Bu akşam hava lığındakl Yugoslav h!'yetl Lüb-
kararı~~en .2000 kadar Çinli Ko nana gelmedrn eY\'el Suriyeyi de den İngıltere \'e Amerika ayni 

rede U çgen Tepe bölgesind <'kiZ ~i-yairieit i"itim~işit~iri. iiiiiiiiiiiiiiiiiid eirieiceİİdieiiimieis'iuil dİİüİİİrİİI eİİrİİ. İİİİİİIİİ~ l\tUtte!ık mevzilerine kar~ı taar 

1 

.411 

ruza geçmişlerdir. 
Cagliarı (Sardinya - İtalya), Kumhwaclan gelen ilk haberle 

J.11orlatıd p.,,,. 

lfl - İtalya hıikümetl, Sardmya re ~öre, G~nr.~ Kore ikinci tU· ı 
adasında uzun znmandanberi R· menı mevzılerıne saldıran dlis· 
sayi51 ihlll etmekte olan bee n- man kuwetleri iki tabur olarak 
zıh haydudu her ne bahasına o- tahmin edilmektedir. 
lursa ol•ıın ele geçirmele ka-
rar \'ermiş \C bu eskiyalan ölil Bu arada ütlincU bir komilnl~t 

1 taburu Jane Russel Tepesi ile 
veya can ı olarak yakalayanlara T1ırna Balığı zirvesindeki yedin 
10,000 dolar mukAfat \ermc)i k:ı 
r~rla5tırmı•tır el Amerikan piyade tümenine 

• • karsı taarruza ı:eçmtşllr. 
!' Dundan t?neı. azılı haydut Gul Blrleşmis • hlletler topçtı kuv. 
1

1ano~u ele gcçırmeye muvaffak vetleri yerlerde ı;Urünmek sure-
o an Gl'ncral Ugo Lucın n k t' . 

. ı omu ıyle ılerlemeye çalı•:ın Çinli. 
tn5ındakı bırllk &ımdi Sardinya lere karşı tok şiddetli bir ntes, 
~: ~elmiştır. Ge~eral adamlarına acmış ve taarruzlarının bidaye. 

ct~e~~~r~c:::sdtilklledriklanda at~ş 1 tinde onlara ağır zayiat \'erdir· 
d . . . o u arını bıl· mlstir 
ırmı~tır. · 

.sardinyadakl rskıyalar, 5 ekim kararı almış bulıınmaktııdır. 
g~nU polis kuvvetlerinin bayram Adadaki birçok kimseler ve a
gunU olmasından istifade ederek dada yayınlanan gazeteler hay. 
daMa 250 yolcuyu çevirmiş ve dutlann intikam alma ından en., 
tamamen soymuşlardır. Gazete. dişe ederek bu mevzuda herhan 
!erde. ç~kan ac~ tenkitlerden son gı bir bilgi vermekten cekinmck 1 
ra hükumet şımdi bu enerjik tcdirler. 

- ~rı11hn T~kslm Gezisini neden ortadan kaldırmıık htlyorlar., 
1 - J e en ° acak, halka e ki Yali.>i hııtırlatmamak için!.. .. . 

L (l>tA'TA) 

'elA Menderese gelir; onunki 
biter, KöpnilUye sokulur ve 
onunki de bitince mikrofonu 
kucakla~ıp çekilir. hte tam 
o sırada Ir. Eden kendisine 
seslenıl or: 

-Ne o? Benim konuşmamı 
istemiyor musunuz? 

Bittabi, biılm se\•imll 'ejat 
Sonmrz. biraz mahçup, hemen 
0 tarafa koşmuş! 

Ne yapsın z.avallı? 

_ Hayır l\1r. Eden, biz.im 
radyolarımızda konuşmak I· 
tin, Demokrat Partiden olma
nız IAzımdır. bunun için tered. 
dUt ettim' 
Dıyemezdi ya!ı 

YENi SABAH 

Gi~ZEI~ ÖRl\"EKLERİ 
GÖRl\IEK 

Ba$bakan ve Dı$l~lert Bakı 
nının Londra se) ıbatlnden 
bah•edr.n ba aııdı, ezcümle 

~Öl le deni~ or: 

' 

o:Demokra•i hayatına, yur
dumuzda, 1946 danberi tek
rar başlanmak \'e ahsılmıık 
1 tenildiğine göre, bitim !cin 
en iyi mektep, tabtatlylc bu 
lOla bizden çok zamnn ev
vel girmiş memleketlerin ta
kip e) ledıkleri usul \'C hare
ket hatlarını görmek ve on· 
lardnn faydalanarak, tatbika
ta girişmektir. Bu itibarla 
dC\·let adamlarımız. hakikt 
demokrasinin yasadıJ!ı ülke. 
terle \'e o memleketlerin ri
cali ile ne df'rece sık temas e
derlcrs o derece faydalı o
lur. Ölle ya demokrasiyi Öğ· 
renmek için toptancılık ekolU 
ne devam olunmaz ya. HükQ
met adamlarımızın Londra 
6eyahatıerl, bir çok bakımlar
dan sağlıyacağı men!aafür a
rasında bu demokrasiye alış· 
ma bahsinde de. hayli müs
bet neticeler verebilir.• 

ATLAS Sinemasında 

ESTHER 
se\'imli Artistlerden 

WILLIAMS ve VAN JOHNSON'ın 
çevlrmls olduğu renkt. muau.am ~aheser. • 

TACLI PERi -Fılmi gördüğü bUrük raRhet üzerine btr hafta daha 
temdit edilmistir. 

Bu Salı akıamı SUMER Sineması 
Shellpy Wlntrrs - Joel l\tc Crea - Elsı Lancherter 

tarafından callbl dikkat bir tarzda yaratılan 

KUMARHANE KRALİÇESİ 
Mevsimin llk RENKLi Süper filmini takdim edecektir. 
Kumar yüzünden bir kadının intikamı ... •Sarışın Dinamit. 
ismi \'erilen bir genç ktzın a~kları ve çılgınlıkları ... Yerle· 
rinizi e\'\·elden temin ediniL ön:s Fiı.M 

basılıyor 
Eski numaralara ait biriken sipariıler 

yakında karşılanacak 
Yurt tllvelerlmlz gittikçe artan bir raibP.tle karşılan· 

mıştır. Ba7J l!Avelerln mevcudu tamamlle tükenmlstlr. Ta· 
kırnlannı tamamlamak lstlyen okuyucuların arıusunu karıı· 
lamda imkln bulunmamıştır. 

l\lüesse~emlı &imdi) e kadar tıkan blitün llAvPler itin 
ikinci bir baskı haıırlamığa glr1$mlştlr. tik hımle olarak, 
hit me\·cudu kalmıyan IU\·elerl yeniden basmığa ba5lıdık. 
Mcnudu aıalan bütün lliveler, bunların arkasından sıraslle 
ikinci bir ha kıya tAbl olacaktır. 

Bugün yeniden tertip ve tabı halinde bulunan llheler 
şunlarılır: 

tlh'e 
numarası: 

1 Bursa 
2 hmir 
3 Antalya 
6 Hııtı)· 

tlhe 
numarası: 

10 
15 
16 

Teklrdıl 
Çanakkale : 1 
Çanakkale : 2 

nu numaralar için ıldıjımız ılparleler yıltııı.dı kartılı-
nahllecektlr. Gerek bunlara \'e gerek diğer llhelttf' ılt nok· 
ırnnın17.1 &imdldf'n iılze bildirmenizi rlt'ı edtrlr. İlhel!'!rdl'n 
her birinin bedf'll, posta ııarası bl7e ılt ,olmak Uıtre on beı 
lmruitur. 

HOŞ MEMO-
'Wlü 
IJEvi 

Toranıan'ın ta kendisi J 1 

Birleşik Amerika Cumhurbaikanlıtı ıe(imlert için Demokrat Parti adıyı Ste\·enson'u deıtekl• 
ml'k maksadı,·ıe Baıkan Trumın da propaganda sl'yabatlne çıkmıs n muh~llf yerlerde nutuk. 
Jar sihlf'miştlr. Ba~kan Truman, Connectlrut'dı bir nutuktan sonra harır bulunan piyanonun 
başına" ıermlş ,.e halk iritı bazı parçalar çalmısfır. R~ıı~~~"· Başkan Truman " kızı Marıaret 

babasının solunda gorulu) or. 

.._....,.... 

"' ~\ 
))1 

Entlkl ıece i1nıirıle Kıırşıyakadı l\fenf'men yolunda bir kişinin ölümlyle ndlcelent'n bir kam. 
.>on kausı olmuştur. l'olıla duran bir kam~onı, hızla ıelf'n dlff'r bir kamyon ~lddetle çarpDUJ, 
bu ıurada U.stlkleri muavene etmekte olan toför mul\inl parçalanmıştır. Reııımde ild ka.myo-

. nun kıudan sonraki hali ıorülUyor. 

Meşhed' de iki Türk 
Kadım tecavüze 
Uğradı 

Memur ayhklanna 
Zam yapıması 
Muhtemel 

«Eski Kral Faruk 
Türkiye'yi 
Sevmezdi» 

Tahran, 19 - Afganistan hil · Ankara, 19 _ Zaman tamın Kahire 19 - Eski Kral Fa-
küml'tı nezd!n~ vaı!fede bulu· çıkan haberl~rle m-"mur mU!· ruk'un hususi kAUbl Anton Polll 
nan Yusuf adında bir doktoru· larının arttırılacağı vtya Barem •El Mısrl• guetesln-" gok me
mıızun eşi ilto balıhtı Ar~anistan Kanununda memurlar lehine de rakh bazı yeni ifşaatta bulunmuş 
dan yurdumuza dönl'rltorktn !lf P$ ~ıfiklikler yapılaca~• habtrlerl ~A tur. 
hı>dde tecavüze uğranıı~lardır. yi olmaktadır. Bu hususta bil- Anton Poli bu if$aatında Kral 

llAdlse söyle cereyan etmiştir: gi.sine miiracaat ptti~imh Maliye Faruk'ttn sevdiği ve sevmediği 
Bakanlığından salAhivetli bir zat memleketlerle ~ahsiyetlcri birer 

Afgani~tanıla vaz.ife görmekte bize şunları sövlf'miştir: blrtor saymaktadır. 
olan Dr. Yusuf CelAl'in esl ile 11- Hilkiımrtin Barem Kanu· Bu ifşaata göre, kralın ı;evdiğl 
baldızı Tilrklyeye gelmrk tizere nu Uzerindeki ı:alışmaları tyf Eahslyetler şunlardır: 
frana "ermirler \'(' ilk İran reh- bl hl . t etmektedir Zaru 

"' ~ " ~ r ma ~e arz · fnailterenin ı;abık Dı•i•lıri Bı 
rl olan Meşhede gelmişlerdir. f. rt teslrlerlr yüksek blr seyir ta- kanı "ne\"ln. Suudi Arablstan kra-
kı Türk bayan burada blr müd· kip eden ücretler bilhassa dar lı AbdUlhiz İbnissuud, kıı kar-
det Tahrana gidecek otobUsU gelirli , atıındaşlar üzerinde taz. 
beklemek mecbıırivetlnde kaimi! ''ik yapmaktadır. Bu taz.viki ön- dceleri Fevziye ,.e Faika. 
lardır. l\Je•herlde otelde lkAmet 1 ll"mek için mııhtelü tedbirler ak Kral devlPtler arasında da Al-
eden i~I Türk bayanı ızezmrk la gelmektedir. • '1ta~va, Fransa,. .ttalya,. İsp~nya, 
maksadı~le dışarıya çıktıkları ıa Bunlardan biri de maaeların fnıııtere, Brezıl)al'l &e\mekte i
man, otellerinden biraz ileride vük~eıtllmrsldlr. Fakat bu ted· di. 
erkekli kadınlı kalabalık bir kllt bir aynı zamanda memurun re- Kralın ı;emıtodiklerl şıhsiyetlır 
le tarafından tecavüze uğramış· !ahını hedef tutmakt~dır. An· ,.e millf'tler şunlardır: 
lardır. cak. mu!larda ufak bir arlı$ tn1iltere nışiGl!!rl Bakanı E-

lllütecavizler, kadınların kıya- tıütçrde büvük akisler yapmakta- den. Ürdtinün merhum kralı Ab
fl'tlf'rinden dolıwı yaptıkları tf' rhr. Bu itibarla ml'~tole cok c:e· dullah, ]\ız kıırdeş!eri Fethiye \'8 

cavüzti. dayajta karlar vırdırmıs- tindir. Muhtelif millttlerin Ba- faize. Vaft lideri Mustafa Nahu 
lar ve Türk kadınlarını dövmilş· 1 

rl'm Kanunundan fa ·dalanılarak ,.e kansı, Milstuman Kıırderler 
ler ve a~tıerini baslarını parça· hazırlanan bir proje bakanlıkla· Birliğinin eski reisl merhum Ha
lamışlardır. GUç hııl ile mUtcca. ra gönderilmiştir. Bunun lizerin ~an Bınna, sakit kralın ~·vını
vizlerin p]~Drinden kurtarılan ka ıle bakanlıklar mlitalAalarını bil rliği devletler arasında Türki~e.. 
dın!ar, otellerine götUrülmOsler- direcekler. bundan conrıı nihai hviçre, Arnavutluk, İran \'e ls-
dir. ' tasarı hazırlanat'aktır. Şimdiden rail bulunmaktadır. 

1\feshed polis mUdürlliğline şl- söylenebiler.ek şey, hf'r halde Kral, annesini çocukhn ~e-
kAyette bulunan iki Türk kadı· memurlar•n m~~ d~r~mu;un ''erken, 6imdi ismine bile taham 
~ına bizzat polis müdürü tarzi- dbir rebv~~~f: ~as~rı~~n ur:;~!~~~ mül edr.memel.1edir. Kralın Kahl 
3e vermiş. bir yanlı~ık olduğu- an ı 8 • . • 
nu gövlemiş fakat mliteca,·Wer kış devresi içtımalarına .. yetıştı· rede sevdiği si)·asl :ahsb·l'!tler A 
hakkı~da hi.ç bir takibat yapıl· rılmesi ıhtimalı ku\'\ etlıdır.ı merika ve İngilterenin elçil!!rl 
mamıstır. -O- k. idi. 

.. Avusturyanın es ı 
Tecavuze utn-ayan kadınlar, Mısır uraylınndıkl eşya 

Dr. Yusuf Celll'in ailesi Şaziye ,ansölyasi öldü Kahire 19 (T.H.A.) - Sı~ık "* baldm İlter'dir. Viyana, 19 (A.P.) - 1929 mı 
1 k k yısından aynı .>ılın eylOl ayını 
ro Tür iyeyi protesto kadar Avusturya ~ınsôlytliği et 

etti miş olan Dr. P. Streeruv.itz U· 

Bağdat, 19 (T.H.A.) - Irak 
basınının neşrettiği bir habere 
göre, Irak htikOmeti fsraille yap 
tığı geniş iktisadi mUnasebttten 
dolayı Tiirkiye nezdinde prote! 
loda bulunmu$tur. 

zun bir hastalıktan sonra 78 ya-
81ndı olduğu halde bugün bura
da ölmil~tilr. 

Avusturya İmparatorluk ordu 
&unda vazife gormüş olan Dr. P . 
Streeruuitz 1923 de siyasi ha
yata ıtılmı&tı. 

kral Faruk'un Mısır sarayların
daki şahsi eşyasının gayımı ''8 

kıymetlendirilmesi tamamlanmış-

tır. 

Yapılan hesapları göre, bu 
eşyanın kıymeti M milyen Türk: 
lirasını reçmektedir. Bu miktara 
kıymetli tablolar ve antika en-~ 
dıhll değildir. 
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Parlamcn to bina ı \ e mc hur saatli lı.ule 

Londranın meş ti 
Radyoda sesi duyulan saat çok büyiiktür. 
kurulması evvelce be_ş saat sürerdi. Şimdi 

motörle 40 dakika da görülüyor 

Bunun 
bu i_ş 

H er şehir bir hususiycU ile 
tanınır. Mesela, Mısır de. 

yincc ehramları, Paris deyin. 
ce Eyfcl kulesi, Nevyork de· 
yince 70-80 katlı binalar akla 
gelir. İstanbul her yerde mi
nareleriyle şöhret bulmuştur. 
Hindistan mabet ve fakirleri, 
Mekke ise Kabesi ile meşhur
dur. Bu misalleri çoğaltmak 
kabildir. Tıpkı bunlar gibi 
Londra da Taymis nehri kı
yısındaki Parlamento binası 
\e bu binanın dört köşeli ku· 
lesi üzerindeki •Big Ben• is
mi verilen saatı;le meşhuı·dur. 
Bu saatin \'arlığını \"c husu. 

is etini sadece Londraya gi. 
denler \'eya Londranın re im· 
Jerine bakanlar değil, her rad. 
)OSU olup d:ı Londrayı din
les enler de bilir. 

Parlamento binasının kule· 
sinde hakikatte bir tek saat 
değil, her kö~esindc bir tane 
olmak üzere dört saat \'ardır. 
Bu dört saatin duvarladığı boş· 
lukta da radyolarımızda sc ini 
duyduğumuz çan \ardır. Bu 
çan 1859 yılındanberi Londra. 
lılara aatın kaç olduğunu bil. 
dırir. 13 buçuk ton ağırlığın. 
dadır. Çanın sağ kenarının 
bfı•az açı ında görUncn tok· 
mağı da çok ağırdır. Saat Ça. 
nının radso ıle sasınlanma ı 
31 arıüık 1923 tarıhınden iti. 
barendlr. 
Kulcnın dort ~aatınin her 

bırı 7,5 metre kutra maliktir. 
Akrepler 4 metre uzunlukta· 
dır. \'c saat rakamlarının her 
biri 60 santimdir. Dakikaları 
gösteren kareler 30 ar .::.anti
mclre karedir. Saatlerin bulun 
duğu yere 374 basamak merdi
' enle çıkılır. 

* Saatler. h~len, hır motor 
\ a ıtasi~ le harta da üç defa ku. 
nılur. F.n·clcc, yani 1913 den 
enel, iki adam, sırf saati kur
ma i~hle uğraşırlardı. O za· 
man da saat şimdiki gibi har. 
tada üç defa kurulurdu. Fakat 

Dört saatin m üslerek çarkı 

jdi. Motor ise 40 dakikada kur. 
maktadır. 

Rivayete ,öre parlamento 
binasına ilk saat §U §ekilde 
konmuş: Eski .Adli.>·c nazırla· 
rından Sir Ralph lleigmhem bir 
fakiri cezadan kurtarmak icin 
mahkeme 2abıtlarında tahrifat 
)apmı~. Suç sabit olunca Na. 
zırdan ağır bır para eczası al. 
mı lrır. Bu para ile de saati 
Jiapmı~lar. • Bu sa:ıtlcr itın ılk yapılan 

çan, gerektığinden iki tor. da· 
ha ağır ıdl ve Londraya gcti· 
rilirken çıkan bir fırtınada az 
kalsın Okyanusun dibini boylu. 
yordu. Çan yerine asıldı. Tabii 

\ .., tokmağı ela tasarlanandan da· 
ha ağır olmak icap ediyordu. 
Çan bir müddet çaldı. Fakat 
sesinin tatlılığı üzerinde mü· 

zik uzmanları :ırasında çok tar
tı malar oldu. Çan, çok sür. 
mcden kendi kendine çatladı. 
Yerine )·eni bir tane tııktılar. 
Bu ) eni.sinin de hnhf bir çat. 

görünii~ü !aklığı olmakla beraber tamir 
edildi. İ le şimdiki çan hep 

kurma i i hrr sc!erindc 5 saat o çandır. 
deum ederdi \c çok )orucu l\'akleden: Vehbi Belgll 

AMERIKADAN .~:~ .. 
~ VATANA·-~ 
. ~ar~ SAl'A "EflTIJCrll/L ~ 

Birleşıniş Milletler 
hayranıı kııtlaııaeak 

Birlepılş Milletlerin yeıti salon1:ınndan birine Noncçli ressam 
Pre Krohg tarafından yapılan barış \'e hürriyeti 

seınbolle~iren re imler. 

N ew York - Dirleşmiş Millet 
lcr Geııel Kurul yedinci otu 

ruınunun ilk toplantı ı nlsbc
tcn durgun geçmiştir. O gün 
adcce, Genci Kurul ba§kanlı

ğı, muhtelif üye ve komite sc
ı,:imlcri yapılııllflır. 

İnşası yeni tamamlanan Ge· 
ncl kurul binasıııı ilk defa gü
ren dL-~egeler, toplantı salonu
nun mimarisini \'e tanzimini u
mumiyetle beğenmiBler, fakat 
ikı )an duvarı kaplayan mo· 
dem resimlerden bir şey anlı· 
)amadıklarını söylcm~lerdir. 
Hakikaten de bu ultra modern 
iki resim, gayet acalp sekil ve 
renklerden mUteşekkildir. Ne 
olduklarını anlıyabilmek için 
yanlarına izahatını yaı.maları 
veya ressamın gelip bizzat an
latması lfızımdır. Resimlerin bl 
rındc e as renk ma\ i, dlğeıin
dc ise kahvcrrn"l<Iİr. Bu iki il• 
calp şekil ıniistcsııa salon ga· 
yet ferah, rahat ve güzeldir. 

So\)·ctlcr ale~ hin ıle 
l t'zahüral yapılıyor 

A çılıs gUnü mühim sayıla bile 
cek hadiselerden biri de; 

ıki yüz kişiye yakın bir kala· 
balı •ın Birleşmis Milleller bi
nası oniindc So\•yet Rusya alcy 
hıne nümayiş yapmış olması 
dır. Esasen, herhangi bir Rus 
delege ı vc~a elçisi New Yorka 

<Vernnu ~a: 5 :Sil: ti da) 

( 1 KTI BASLAR 1 

Seçim mücadelesinde B.ayan 
Eisenhower'in rolü 

K endi.sini daima bir subay karı· 
ın addeden Bayan Eiseıı-

hower. Beyaz Saraya sayın ba
yan olmak itin giriştiği mücade
leye herkesten !azla kendisi hay. 
ret etmektedir. Dundan birkr.c 
ay evveline kadar, politikaya kar 
51 Kutup arazic:inin keşfi kadar 
az alaka göstermekte idi. Fakat 
koca ı bir kere isin içine gir
dikten sonra Bayan Eisenhower 
1932 senesindenberi gelmiş geç
miş başkan adayları kanlarının 

- Eleanor Roosc\'elt müstesna • 
hepsinden dah:ı ileri gitmi51ir. 
Bayan Elsenhowerin rllınağı hıı· 
giin dünyanın dertli da\'aları ile 
messul bulunmaktadır. Onıın !ik 
rince bıı <'etin meseleleri hallc
ılcbilecek yegane adam koca"ı
dır. Otuz altı Pnr.lik evlilik ha- l•111iic2'.;x;..-"ftr~1 
yatından sonra bugün de .Bayan 
Eisenhower kocac:ından bahc:c. 
derken yüzü ,·e götleri memnu
niyet ve saadetten parlamakta
dır. 

Başkanlık mücadelesine atıldı
ğındanberi kocasının yanından 
a~nlmıyan, her gitti~i yerde onu 
takip eden, onun nutuklarını dik 
katle dinliyen Bayan F.isenhower 
Amerikan halkının kocasına kar
şı gösterdiği kalbden bağlılık ,.e 
ev~i karşısında kendisini 1.ııplc· 

demiyerek aj'!lamaktadır. Elc:cn
hower hemen hemen bu!iin nıı
tuklarını: cŞimdi artık sir.r karı
mı takdim ede"im• cümlcsile bi
tirmektedir. nu sözler iiıerine 
gözlerindeki ya ları silen Bayan 
Eisenhower. riizündc taUi bir tC'
bcssümle kürsüde kocasının ~·a
nında yer almaktadır. Halkın se
lamlarına mukabelr. eden, krn
disine uzatılan elleri ~akan, kür
üye atılan büketleri toplıyarl na 

yan Eic:cnhowcrin neşeli hfıll kı
sa umanda dinleyici kütlesine si 

ı rayet etmektedir. 

Ei5enhowcr ve e i 

beraber bulunan Bayan Eiscn. 
hower, bulundukları muhtelif gar 
nizonlardaki subay karılan ile iyi 
mUn3sehetler ve dostluklar tesis 
ctmeğc alışkın olduğundan, gö. 
rii&tUkleı i politika adamlarının 
baranlıırına kı a zamanda ken
disini sevdirmege \'e saydırmağa 
mu\·afiak olmaktadır. 

B ayan Eisenhower kocası ile be-
raber saat ııltı buçukta kalk

makta Ye giinde 14 il:i 16 saat 
çalışmaktadır. Kocasının siyasi 
müşa\irleri ile başbaşa kaldıkla
rı saatlerde Bayan Eisenhower 
yazı 1 lerl ile meşgul olmakta ve 
her gün kendlı:ine yazılmakta O· 

lan 200 ila 300 mektubu cevap. 
landırmaktndır. 

Pollllkn işlerine karışm:ık Ea
ran Eisenhm\ eri birkaç saniye. 
de kiyafet değistircn artistler ka
dar mahir · hir hale getirmislir. 
Seçim mlicndele<:i münasebetile 
bır Amerikan terzievine altı kat 
yrni ko Hlnı yaptırtiığı sihi san
dığında bulunan 'c ~enelerdcn
hcri giyılmemis olan birçok cl
bıselerinı de meydana çıkarmış. 
tır Bilha sa beraberinde fazla 

Günün hangi saati olıırsa ol
ı;un Eisenhowerin göruşmc 

yapmak üzere durduğu her yer
de Bayan Eisenhower yanında 
bulunmaktadır. North Carolina'ya 
geldikleri zaman hcniiz sabah ol
mamı tı. Eİ<:enhoweri kar5ılama 
ğa gelen halk ı.Misıs Efsenho
wer! ~lisis Eicenhower!• diye 
baCıırmağa başla~·ınea sabah ıu- "avıda <:apka bulııııdurma •a ehem 
\'aletini tamamlamadan ı::abahlık- miyet H'rnıı-kte 'e· •Elbise de,l!ic• 1 
la kocasının ;sanında belırdi. Kar tırmek pek o karlar mühim değıl 

1 
şılayıcılar arasında bulunan bır nmma, halk in anı daima aynı 
bayanın: Mi,ir Eısenhowcr ko- ııapkıı ile gıırmr ·t,.n sıkılır 'c 
ca ına eçimi kaumdınyor• dedi- 'orultır "" nr!itC'dir. 
ği işitildi. Memlrket içinde pro- Rir ı:ar.rte muhabırinin: Se
pagaııda maksadile ~·aptıkları e- cim mUc:ıdclesınln sizın başınıza 

1 
yahat esnasında J~isenhowcr ar:ı- bu kadar iş açııc:ığmı t:ıhmın ct
basını ı;araıı nıahaltin polilıka a- scydiniz Genrral Eisenhoweri a. 

, damları ile görüşmeler yaparken daylı~ını koymaktan meneder mı 
Bayan Eisenhower de bir haşka ldinlz7 dive sorduğu suale tha-
arabada hunların kadınlarını ~I'· yır' ce\·abıİıı vermiş ve: ·Ben 

1 lanılamakta \"e görüşmııktedlr. koranıın işleri için ~ orulmağa o-
1 J<:isenhowerin orduda hlzml't J!İir tuz altı srnl'ılenbrd kendimi a-
l düğü senelerde daima kocnsı il~ 1 me,·amı Sa: 5 Sü: 6 dı>) 

• 

GENERAL ALI FUAT CEBESOVem ·~L 
~ w ._ ____ _ 

Meclis müzakereleri 
Büyük Millet Meclisindeki müzakere ve münakaşalar"'~ 
harekôhn başından beri kıymetli hizmetleri geçen kf 
mandan arkadaşlar.mızın cezalandırılmasının istenf11' 

-228 -

G arp <"C'phcsinin harekatına 
11.'krar avdet etmek üzere 

ı\nkııradaki Bliviik :\! illet :Mec
lisi rniilakerele;ine geçiyorum. 

TC'şekkul halinde lıulunan ye:. 
ni milli oı dumuzıın istikbali 
hakkında 13 Temmuzda Büyük 
Mıllet Meclisinde başlayan ve 
milli harekatın başındanberi 
çok kıymetli hizmetleri geç<!n 
bazı kumandan arkadaşlarıını-
7.ın cezalandırılmasının isten
mesine kadar varan müzakere
ler ,.e münakaşalar nihayet 14 
Ağustosta Erkanı Harbiye! U
mumiye Vekilinin istizahına 
mUnccr olmustu. 14 Ağustos 
nıiizakerelerinin mühim bir kıs
mı hafi olarak cereyan etmişti. 
Aleni kısımlar nbıtlarda mev
cut olduğundan ben burada ha
fi celsenin mevzuumuzla alA· 
katlar olan kısımlarını yazaca
ğım. 

Şıikrll Rey (Karalılsar) -
ismet Beyin izahlarından mesul 
kimse ~·oktur. Yalnız bir hadi
se vardır. Acaba bu hadiselerin 
ınes'ulleri kimlerdir?...... Son
ra Paşa haz.retleri {Mustafa 
Kemal Paşa) hepimizin hürme
tini taşıyan bir heyetle gittiler. 
Onlar da tetkikat ve tc!tişatını 
yaptılar. Onlar, bizlere his.si-
yatlarını söylerken o sun bun
ların mes'ul olduklarını, vazife
lerini yapmadıklarını söyledi
ler. Refik Beyden, o vakit ben
deniz i~aret ctmi~tim. Burı:a 
'ali \'C kumandanı hakkında 
takririınl tcyideıı ı:öylediler. O 
günkii bcyanatı okunursa tama
men benim bu ifademi teyit et
tıği anlaşılır. Hatta Paşa haz
rrtlerinin i!adei csasiyelerlnde 
~o) le bir hkra vardır: Garı> 
cephe l tal)•ik edildiği zaman, 
kumandanın ......... 

İ met Bey CErkAnı Harbiyci 
Umumı~c Vekili) - Bazı arka
daı:larım takrirde me\-zuubahıı 
olmıyan zernt hakkında büsbii· 
butun mevzuubahs olmıyan eski 
devirlere aıt lJCk çok ~eylerden, 
birçok vckayi<len bahsettiler . O 
veka)'iin hfı.disc ile harekatı as· 
kerh c ile taalluku olmadığı ı. 
çin mevıuubahs olan istizah ile 
alakası111 göremedim. Arkadaş-

sine kadar varmıştı. 
ıne~leğin ihtısas erbabı: 

Karahisan Sahip mebu!ıu 
Şükrü Bey 

l ar mevzuubahs olan mendda 
~ahıslar üzerinde ısrar etme
menizi bilhassa r!C'a ederim 
Çünkil vatl!cslnden çekildikten 
sonra dahi kendilerini müdafaa 
edemiyecek \'az.iyelte bulunan 
zevata karşı gayri makul, deliıili 
kafiye bulmaksızın tarlzatta bu
lunmak fayda getirmiyor. Eğer 
heyeti celilenlz ifa olunan ve
:zaifin iyi Ha olunmamasından 
behemehal bizim muatap oldu
ğumuzu anlamak istiyorsanız 
her türlil mürakabcye hakkınız 
nrdır. 

ŞUkrU Bey {l\:arahisar) -
istediğimiz budur, başka bir 
§ey değildir. 

İsmet Bey (Erkanı Ilarbiyei 
Umumiye Vekili) - Bu müra
kabenin esbabını sahıslara te
mas ettirmeksizin klfi görme
niri rica ederim. 

Mustafa Kemal Paşa {Reis> 
- •.••.•.•• Memleketimizin her· 
hangi bir sekil ' c fili rette du
çarı ıarar olmasından dolayı 

heyeti celileniıin bu derece te· 
essür ,.c alika göstermesi mem
leketin ,.e milletin a\•akıbı nok· 
tai nazarından §ayanı şükran
dır ••..•....•••. l\lc\"Zuubahs olan 
me~eıe bir ordunun harek~tı 
harbiyesidir. Bir ordunun sevk 
\'e idaresidir. Binaenale •Iı es
babı ricat, esbabı mağliıbiyeti 
meydana çıkarabilmek lcin ta· 
bii ilk nokta! tl'm~c;, yine bu 

IAzımdır. Halbuki şimd ı~..ı 
dar ve bugün dahi bu klli'F. 
bu mesele hakkında ida~ 
Ilım eden arkada;ların M,. 
hakikati meseleye, esbab Jıl 
nmili harbiyeye temas d~ 
memişlerdir .•••••••.• :r.ıcs 
Şükrü Bey kardeşimiz ' 
makul bir surette ifade '~ 
ettikten sonra buyurdu~ 
Garp cephesindeki hare~ 
keriyenin sevk ,.e fda 
hata yoktur denilemez. oJ 
vardır. Bu hatayı mc}·d~ 
karmak icabcder. HerhB ~ 
hareketi askeriyenin h~\ı 
bir noktai nazardan te 1 
mütalaası onu bastan n~ 
kadar hata fılıid gôstC~ 
Yine aynı harekatı aske 1 
başka noktai nazardan /., 
ve mütalaası onu baştaıı 
yele kadar dürüst göst~rt 
Bunu bugünkü hadisat ıl~ 
kayese etmek edvarı tar ih ' 
mütalaa etmek lazım getırİI 
rada devir ve şerait \'e bil 
içinde bulunulan fierait. lJll sJf' 
gane olur. Bir hareketi 11 ti 
yeye uzaktan bakmak ,-c t_ 
nın kendisinin bulundu~ '(il 
dahilinde onu mütalaa t 
onu hiçbir vakitte doğrU ~ 
yice isal etmez. lnsanıtl 
katı mütalaa ederken. JıS. JI 
icra eden kumanclantarııı• dl, 
!erin içinde bulundu~~ ,,. 
ve malik olduğu vesaıti, 

1 
~ 

şısında bulunduğu ta~·ıJc~ 
şısında dilçar olduğu rııil1~ tı, o anda tetkik etmek , 
gelir. Yoksa :Mecl isi AJid; 
radan bu kadar 7amaıt 
ten sonra stikünetlc d11

6, 
yapılacak mütalaalar, or• 1, 
fittnUlmiis mütalAatla tt 
etmeyebilir. Sureti umu~ 
~apılmıs olan bu hareJ:A~ 
tlcei mcs'umesi ıanned\ 
ki ve el'an zannediyoruı 
babı in .. afça malıim ol~ 
lleyc!i Jcraiye, Erklı~l ,ı 
}"ei Umumiye Riyaseti: b r 
faai Milliye Vekfıleti hıC 1 
kit dememiştir ki, harck~t 
sıırsıızdur. :'ılutlaka bli~11 mak IAzım gelir. Biııae ı"il 
ortada mesul olmamak 
dır. Böyle dememiştir. .J 

<Dev~ 

KORE TORK TUGAYINDAN RÖPORTAJLAR 1 

Topçu pilotlarımız arasında ••••• 
K orede bir yer (Uçak postası 

ile) - Kulaklıklardan, top. 
çu pilotu Üsteğmen Şerif Şum 
nu'nun tok ve sakin sesini i~i· 
tiyorum: cThi~ is Army 57605 .• 
Take o(f instructioııs rcııues
ted• (Bu ordu uçağı 5760;) ... 
Kalkış talimatı istiyorum). lli 
ra.ı: uğultu ve vızıltıdan sonra 
~ene kulaklıklarrla şu ses du· 
yuldu: •Arıny 57605 ••• This Js 
Tower... TakeoCC permisslon 
grantedıı (Ordu uçağı 5760:>, bu 
rası kule... Kalkıs milsaadesı 
verilmiştir). Bunu gene mey-
danın uçuş kulc>.sinden veri· ~-iıııi. 
len, bir süril anlıyamadığım 
teknik laflarla <lolu kalkış ta
limatı takip etti. Üsteğmeııln 
aanladım• manasına .. Rogcr 
ali• demesinden sonra uçağı
ğımı.ı: meydanda biraz sekerek 
ilerledikten sonra, motör bır 
müddet son haddinde çalıştı ve 
nihayet meydanda son sür'atle 
kayarak havalandık. 

Ilöylcliklc hafif, silahsız bir 
topçu gözetleme utağı ile diı~
man hatları üzerine yaptığımız 
güzelleme uçuşu başlamıs ol 
d u. Ben beraberimde aldığım 
portatih bir ses kayıt cihazı ile 
uçu u şerit Uzerine t~lıit et
meye ~alışıyordum. l\loti.ır gii· 

" 

Türk tuga) ı ha\'a grupu 

riill!i U içinde, pilotun sesini 
kulaklıklardan mikrofon vası

mensupları, ' rup uçaklanndan birinin önünde. 

tası ile ~cı-idc ıaptetmck ~üç 
oluyordu. Hem elimi, kolumu 
daracık uçağın içındc rahatça 
oynatamadığım için heyecan 
duyacak \'akit \'C imk~ııı bula 
mamıştım. On, onbcs dakikalık 

\'AZAN : riııdcn geçiyoruz ... Şu saldaki 

ALTEMUR KILIÇ 
Asteğmen 

bir uçu~tan sonra Üsteğmen Şe 
rıf Şumnıı'nun sesi duyuldu: 
«A ıl muharebe hattının Uze-

tepe Kumkalcdir.• İşte o anda 
içimde bir burkuntu hissettim: 
gayri ihtiyari paraşOlil yokla· 
dım. Epeyce alçaktan utan 
sUr'atl az olan bu uçaklara dü~ 
man ekseriya uçaksavar ateşi 
açıyordu. Ilattft iki gUn evvel 

topçu pilotlarımızın ı.oıtı~ 
Yüzbaşı Adnan Eryılın•~1 

çağına <:lddetlc ate§ edL 6,. 
l\faamafih, diğer tarartaııp(ıl 
topçu pilotumuzun ve to ııe 
:ıetlemc subaylarımızın ıı•' 
hemen hergün düşman 

111
, 

üzerinde korkusuzca uı: 
ve kilometrelerce içerle~~ 
meleri bana cesaret vcrı 

111 Sonra genç pilot Şerif şıı 1,. nun soğukkanlılığı \'e uc~~ 
talanmızın atlarına: hfı1'1.,ı 
dukları kadar hakim olrıt 
heyecanımı h afifletiyordd 

Bir hu·an memi 
'.\ akalıyoruı 

B
ir müddet sonra uçd1 
nı yerde birkaç de>1,ı'I 

yaptı ... Üsteğmen bana 
1 ğıya bakın ..• Talihiniı '~4 

A~ır havan menii b 1iı",; 
Tam solumuzdaki rundııl., I 
yakın ... Görüyor musunuı~ 
di ... Baktım, ama doğrtJ511 fark~demedim: Neza~et~0 
\'et Üsteğmenım• dıyc ıo't.. 
Artık üsteğmen telsizle ~ 
''a bu havan mevziinin 1'

1 ~atlarını vermeye ba~ıad; 
is bittikten sonra ora~•0rııı 
rılmadık. aNiçin dönmU11 1 

<Devamı Sa: 5 sii: 
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Bol ve ucuz 

istihsal 

Celal Bayar' ın 
Yıllık nutkunun 
Esasları 

BAŞMAKALEDEN DEVAM ......... _ 

Nereye doğrul 

Amerikadan vatan'a 

B ir l eşmiş Milletler 
Bayramı 

kutlanacak 

Günaltay, din cahilin elinde kalı rsa 
felaket olur, dedi 

( Başı 1 incide> 
Halk Partisi Genel idare kurulu
nun yıyınladıl;ı beyınn.amede 
kullanılan dıle de temas edılmış 

Partisi ,fendice hareketlerle b11 
rejıme l.lyık bir parti oldu&unu 
i$bat •lmlltir, 

Buğday mıhsul~müı bu sene çok bol; ihtiyacımın karşıladık-
tan bı~ka lUı binlerce ton lhrarat yapılabilecek ... Haberi 

gazt-te_~erde okuduğunıuı ıaman büyiık memnunluk du)·duk, 
•traktorlerlr, ıon ~istem llrUerlıe )·apı l an ılraatin ilk nttiresl. 
Bu !layede memlekete :yuı milyonlarca Jlrılık dolir ılrectk ...• 
dtrllk '' ııt·\·lndik. Jlalbukl &imdi yine gaıetrler thrıcahn yapı. 
lam~dıa~ndan, ı(ıkta kalan blr kısım bu~daylann çürümek 
tehlıke~ınr maruz bulundu&undın bıh~tdilorlar, Bu vaıiyrtln 
~ebebl buğda~·Jınmızın fiıtının, diln~·a plyısııın:ı nisbetle, pa
~ah olmııcı imle. Hiç klm!ie bu pahılı bu&dıylın satın almak 
ı~ttml:tomıu1. Butdaylanmıu dünya plyaıılın fiatına göre 
&atmak hter •k 300 milyon lira zarar etmemiz lazım gell
yonnu1. 

(Bıp 1 ln<lde> 
dilmiyeceği belirtilecektir. 

Dış politikada Atlantik Paktı. 
na &irişimizden sonra görülen in 
kişafiara yer verilmektedir. Dost 
ve Müttefik lnailetere ile Lon
drada yapılın son temaslar• da 
ir olan kısım acık bırakılmıştır. 
Bu kısım bugünlerde haı.ırlana
Cöktır. 

<Baıı 1 tncidel 
dlstan meselesinde verilen tırihl kararlarda olduj:u gibi, yeni 
bir ıidiıln huzuru ve ıellmeti içinde kendi ken<!Uerlne eriyip 
gideceklerdir. 

,(Ba~ı 4 üncüde) ve bunun sebepleri eski partı 
geldili uman batı topluluklar mıifettiıi Sıddık Tum•rkan ta. 
tarafından aleyhte ntimıyiı Y•· rafındın töyle izah edilmiştır: 
pılmaktadır. Bunlar, buraya 11_ Eğer biı. dı:s siyasete tesir 
verleşmiş Ukranyalılar, Çekler, edebilecek olan bu beyannamede 
Beyaz Ruslar \·eya komüniz a- sert bir lisan kullanmlş olsaydık. 
levhtarı kimselerdir. Adnan Atenderesin ıeyahatle bu-

Bir millel ilimle, ahlakla. fa. 
ziletle ~·Ukt-elir. Bu yüzden mtm 
leketin hakiki ıhllk kayııa!;ı o
lan dine kıymet verilme.si ıaru .. 
rtdir. Fakat bir m•mlPkt:fte ilk. 
okul tahsili dahi olmıyan cahil
lerin t'line din bırakılırs.a o va
kit !el.1kE't olur. Bunu Osmanlı 
İmparatorlu~unun son devrele
rinde gördük. Bugün cehalet ttlıt 
rar hortlıvaC'ak bir hal almıştır. 
F:n reri fikirlrri ortayı atan hl. 
earelf're im'k.1.n vermek, ,·atana 
ihanet olur 

Gazetelerdtkl haber tıter dolru o1ıun, istf'r olmasın or
tada ele ılınması l~zım selen blr me\'?U vanbr kl o da çok ve 
ucuı. İ!itihsıt yapmaktır. Hrr ne flılla olursa olsun satı5 devri 
ıeçmi1Ur. Şlmdl dılmı dUnya ph·ııasını gfiınnünde bulundur
mı&:a, ona ıore ıatıı yapmalı mecburu~ Pahıb l!!tlh!iial edip 
pahalı 1atmak kat'iyen lktıHd! bir ıbtem delildir; bilikis u
cuı lstlhsıl edip ucuz ıatmık l&ıımdır. Zlrıallmlıln modern
l•ıliğl, ı.tlhıalln fıı!alıımı&ı ba lıdı&ı 11rıdı flatlann art. 
mısı degtı, ucuılama81 lAıımdır. Halbuki blı bu&day flahnı 
arttırdık. Bunun Uk nellreıl bu ıene bu&dıylanmızı 
•atmakta kartılııtııımıı ıüçltik oldu. Flatıan dunyı piyasası 
Se\1yestne indlrm,ıııııek ıetecek ıenelerde de ıynl &ü~tuklerle 
kuııtaııcılımıı ıupheılıdlr. 

Çok lıtih~ıl, ucuıa dı ııtu, kOylUnün eline faıla para 
ıetmeılnt temin eder. Ucu.ı bu&dıy dıtın~·ı kolıJtı ıatılıbil
dlql Kibl meml•k•tte de •kmek fiıtının dusmeslnl temin eder. 
Ekmt'ı:tin ucuz1amı,nn1n dtt:er blllun mıddelertn ucuılımaıını 
yardım ettıaı de tecrube ile ublttlr. 

Yain1& bu&d•>• d•lll, diler butun latlh11l mıddelerlmtıl 
bol le ucuzca elde edip ucun ııtmık .. , Guniın bıtlıca lktı
sadl hedefi bu olmalıdır. 

Ttirkiyenin dış emniyeti te
min edecek olan hususlara nu
tukta yer verilecektir. Orta Do
ğunun savunmasında memleketl 
mizin batılılarla müşterek hare
keti ve komutanlıkların teşkili 
husu~larını dı yer verilmekte
dir. 1'fuhtemel olarık Arap mem 
lek•tleriyle yapacaAımıı işbirli. 
ğiııin bu ıeneki ıekli ve bize te
min edece~i faydalar lıah edi· 
lecektir. Türkiyenln son dış po
litik inki,afl:rındın ıonrı cum
hurbışkanının Rusya ve peykle
rine dair söyliyeceJ:i söı.ler me 
rakla beklenmt>ktedir. 

Sarper, Vişinski 
Ayni şeyi söylüyor, 
Dedi 

<Başı 1 lncldel 
do~ru gittiğini söylemiştir Filha
kika, So\•yet blokuna dahil olan 
memleketler müstesna, bütün de 

Enlı Tahsin Til legeler toplantının hayırlı bir yol 
ve istikamet almasına çalışmak
tadır. 

ntılll misak Türkiyesile daha dun Hindistan• dair mühim 
tarihi kararlar leren \'e bunları &eni5 bir ruh içinde yürürlüğe 
koyan yeni bir İngiltere araıında Londrada haıırlanan öncülük 
gidi~I l~te bu istikamettedir. Cihanın mukadderatında birinci 

derecede blr mes'uliyet ve al.ika taşıyan Amerika, Ortaıarkta 
me\·cut kör dıigümun çöıulmettini hi~ ~Upberiİt &e\·lnc;le karşıh
yacak \·e beliren yt"ni ,.e gü1.f'I istidadı bütün ku\·~•etile destek
liyecek bu öncü ıcidi~I candan brnlmslyecektlr. 

Londrada açılan )·eni çı.tınn taşıdığı esas mAna benim gö
rüşüme göre l~te budur. Alni me\'"ZU etrafında yan )'azmıla 
devam edece&im, bu yazıların davayı bir kat daha aydınlataca
&ıru ,.e nereye dolru ıitmeıe batladılımııı umumi efklr1n11ıa 
göstermeğe hizmet edecej;ini umuyorum. 

Ahmet Emin YALMAN 

.Toplantının ilk günUndenbe. lunduğu bir ıırada bızim \'atan· 
ri, anlaşıldığına göre Sovyet perverliğimizden halk efkhınl 
Rusya delegasyonu, gündeme şüpheJ·e düşürecek surette bunu 
konan her meselede titiz dav- istismara kalkışırlardı.• 
ranacaktır. Birleşmiş 1\Iilletler Kongrede söz alan genç dele. 
Genel Kurul toplantısında &ö· geler de, artık işlerin gençlere 
rı.lşülecek ve halledilmesine ~· 1 tevdi edılmesini, 25 stnelik bir 
Iışılacak en mlıhım islerden bı- devre içinde yüzleri dahi görı.ll. 
ri Kore meselesidir. Sovyet dı5 memiş olan, isımleri yalnız a:aze. 
işleri Bakanı Andrei Vichinsky, telerde inli$ar eden C.H.P. mıl· 
New York'a v;ırdığı gün Ko.r~ letvekillerinin ortadan çekilme. 
hakkında aayet allka çekıoı leri !Uzumunu bellrtmiılerdır. 
bir iki iÖZ söylemiştir. Ame· Din mevzuuna da temas edi
rikan kuvvetlerinin Kore~e .~u len kongrede iktidarın irticaı 
lunmm hususunda ne dilşun· teıvik eder ıekilde hareketlerde 
dliğünü kendisine soran a:aze· bulundutu ileri sürülmüştür. 
tecilere Vıchinsky, hulhaten C.H.P. Ülküdar ilçe konır"I 
ıu ıekilde cevap verı_niıtir: yapıldı 
•- Amerıkalılar hıç bır za- C.H. p Üsküdar ilçe konvesi 

man Kore'ye gitmemeliydi.• dün saat 14.30 da yapılmı&, kon-

Blrleımiı Milletler 
Hafta11 kutlanacak 

gre baıkanlıaına Adil Ele seçil· 
dikten sonra idare kurulunun 
bir yıllık faaliyet raporu okun

G eneJ Kurul toplantısının ilk ınuş, raporun kabulünden sonra 
günU burada bulunan muh da muhtelıf hatipler iktidarı ten 

telif dış işleri bakanlarını öl- kid eden konusmalar yapmışlar. 
le )·emeğine çağıran Gentl Sek dır. Bu arada söz alan Erzincan 
reter Tryavie Lie'nin davetine I millfl'h·ekıli ŞE"msettin Günaltay 
Vichinsky gitmemiş ve biraz demi~tir ki: 
rahat.sız olduğunu 5oylemı$tir. 1 «- Partızanlık reJımınin dev-

Dinin m.inasını bilmeyen eb
lf'hl,.rin bu meml•k'ti ucuruma 
ııüriiklPmP.sin" ıı:f"yirci kalmıya
cağıı. SE"vir<"i kalırsak Allahın. 
karşısınrt:ı da mPs'ul oluruz• 

Daha J.nnr:ı bazı hati~ltt ko
nn~muc: ,.,.. konerE' calışmaları

na fPÇ nktt nihayet vererek ıı. 
t:P h:ıo;kanJı~ı"a Abdurrahman 
Arslanı, ilcr. idarP kuruluna da 
Adil Ffr. Ftı\·pr Erarır. Ha\TPt· 
+i11 Özkııl, Hilmi Orhon. Hurşit 
Önoay, lbrahim Çamlıı-urt'u sr~
miştir. 

Kraliçe Mary'rıin sıhhf 

durumu düzeliyor 

Londra. 19 <A.P.) - Marlbo 
rough Sarayından verilen malQ
nıata görr ı-oRuka15:ınhtından ra 
h:ıtsız bulunan Kraliçe Elizabeth 
iıı büyük annesi Kraliı;e ıtary'
nin ııhhl durumu düzelmeye baş 
lamıştır. 

A.ldoğan, Meclis hir 
parti elindedir, dedi 

Komdnlstıcrln Koro hakkında 
Y•nl bir t•klill 

Ne"york . Birle$miş Millet
ler • 19 (A.A.l - Birl•0miı Mil
letler a'nel sekreterliği, dün 
Pyongyang'dan uzun bir telgraf 

Kraliçe ~lary hAl•n 85 yaşında 
bulunmaktadır. 

Bırleşmış Mill,tler'in kuru· let rejımı Ustilnde ver alması U
luş tarıhıne tesaduf eden 22

1 
zücil ve yıkıcıdır. Eğer boyle gi. 

ekim. her yıl tes'ıt edilmekte- derse ve bunu onleyem,zsek de. 
dır. Bu yıl da 19 ekimden 2~ ı mokrası bıze zarar getirır Halk 
ekıme kaadr tesaduf eden haf ----
ta. Bırleşmış MılletJer Haftası Kore Türk Tugayından röportajla r 
olarak il.\n edilmi5tir. 24 ekim - ~-----. 
cuma iünü New York Bele
diye Baıkanı İmpellitterl, bele 
diye binasında bir nutuk ve
recek ve eBirlecmiş ?ıı!illetlere 
niçin taraftarım• mevzuunda 
yazı yazmış on çocuğa madal
yalar verilecek, birinci gelen 
ı.e yüz bin dolar mükUat a
lacaktır. 24 ekim 1945 tarihin
de dünyaya gelmiş bütün ço
cuklar merasime davet edilecek 
tir. O gün, Belediye Ba~kanı

nın eşi ~irs. lmpellitterl, mu· 
aızam bir pastayı kesecek ve 
çocuklara ikram edecektir. Bun 
dan baska muht•lif korolar ~ar 
kılar söyliyecek, o gün; tam 
m4nasiyle kutlanacaktır. 

Topçu pilotlarım ı z arasında ..... 

I 

M. P. nin Kazlıçeşmede dün açtı ğı 2 numaralı almıştır. Bu telgrafta, mtitte!ik 

O k I d B kumandanlıkta Çinliler ve kuzey ca top antısın a, atur, hayatın Koreliler arasında mütareke ~ö-
pahalı laştığ ını söyledi rilşmelerinde anlaşmaya varılan 

noktalar bildirilmtkte:dir. 
Mıllet Partisinin Kazlıceıme le!et partilerinin yıptıtı top- Teleralta, ku7ey Kore htikOme-

deki iki numırıh ocağı dUn s.aat lantılarda. polisin sôıleri ıapte· u tarafından Koredeki müttefik 
11 de törenle açılmıstır. Bu mU dip, bunları yalan yanlış akset- kuvvrtleri başkomutanı Gent>ral 
ııısebetle orada hazır bulunan tirdiklerini, halbuki; D. P. top- '\lark'a ~önderilen mektubun met 
General Sadık Aldo~ın, Suphı lanlılarında !lavrulan küfürlerin ninin de genel sekreterliğe su
Batur, avukat Yusuf Tiırel, Lüt hiç bir takibata uğramadığını nulaca~ı belirtilmektedir. 
fü Bornovalı ile di~er Millet Par söyl•miş ve C. ıı. P. ııe D. P. Blrleımlş Milletler haftası 
hhler birer konuşma yapmı1- nın mukaye~e11lni yaparak.: baıladı 
!ardır. .•- Bunlar ıaten kard•ıtırler. Londra 19 (A.P.) _ Birleşmiş 

Suphi Batur, iktidar partisini Bızde D.P. de, C.H.P. de birer, Milletler haftasının başlaması do 
tlddetle tenkid ederek, Demok· sendıkadır. Bunlar mensupları-1 layısile verdi~! bir nutukta Dış. 
ra.tıarın dün beğenmedikleri is- nın haklarını, menfaatlerini ko- işleri Bakanı Eden Birleşmiş "lil 
leri. bueiln ı men tekrarladık- rumak i~i.n kurulmu5lardır. tda-ı· letlt"r Te:kilAhntn dünya b~li
larını, vıtandaıların yaşama hak re m•clisı Azalıkl .. arını, oolar da· ğini ,., barışı t•min etmiye muk-
larının bile teminat altında bu· •ıt " k d j u h ı 
1 ~ ır. "' ı en non ıç o mat,. todir bir sistem olarak kalmak-
unmadılını ıöylemiştir. 1949 ıe hunları ı\lı baıındı adımlaraıt• oldut:unu söylemiştir. 

nesinde Adnan ?ıfenderesin; .-tk. ıa.~·ı'kına .vermeye tahsırdı. Sim- Eden bu milna~Pbetle bUyUk 
tısadt düzensizlik, malt hatalar dı beterın beterine da~ıtıhyor. devletlerin hemen hepsinin barışı 
hayat pahalılt~tna sebep oluyor• DUn hUkO.metın ba!ıkı!lından ıi lıtediklerlni kaydettikten sonra 
dedi&ıni, halbuki D. P. nin; ha- klyet ediyorduk. Bunlar ba!lkıyı harpten l!ıonra meydana tıkan bir 
yatı ucuzlatmak itin en ufak bir atıkca, acemice yapıyorlar.. ı;ok dikenli meselelerden Birleş-
tedbir almatlılını hatıl Tekele Sadık Aldn~an billhare bakan mlı Milletler Teşki!Atının sorum 
ıam yaptıtını anlatmıolır. hırırı sebf"pslz i,tifalarından ve lu addedilemtyeceğinl bildirmiş-

Sadık Aldoğan he, ,oemokra aylırca münhal kalan bakanlık- tir. 
ıi, hürriy't ne demek?• diye ıö' lardan bahsederrk. bunun Ana
ıe başlamış ve demistir ki: ,.a,aya ıykırı olduğunu. bir ha- 24 Yunan liberali c-- Demokrasi olan bir diyar kanlıA:ın 24 ıaat bo, kalamıyı-
da vatanda~ın hakları ve bun- caJını söylemişllr. ( Baıı 1 lncl_d•_l . 
dan ayrılmayan hürriyetleri te· Kaılıt•!m•Hl•rln bir dile.. llrmlıtır. Par!Uerarası lşbırlı~~ 
ıııınat altındadır. Ayrı aı-rı ol- DUnkU topla t d •K• ile hazırlanması tasarlanan yenı 
1'1•k h 1 ı 1 h klarının n 1 ın sonra at· ı J ı d · d. d h bü sııın ep m ı n a hceımede oturan her Uç partlve ·~.cm meı=e e~ n e ~ım ı a a 
başlıca teminatı Bllyük Millet mensup vatand 1 h b' . ·

1 
yuk zorluklarla karşılaıılacaktır. 

ıtecliJidir, Bu meclbi bir ıiyaıd ıe: aş ar mu a ırım -ı Liberal partisinin ileri gelen 
Partinin meclisi yapıp. mi11Ptin şah!!:iyetleri ara~ında hlı=!iiedilir 
nıecli~i haline getirmezsek, Bl'· 41 Kazlıı;esmedekl hUkOmet dok bir memnuniyet!i;izlik kendini Stös 
Yük ~1illt!t ?tteclbl olamaı. Hak torundan tok memnun oldukla· termistir. Bunlar Veniz('lO!'iU işle
ve hürri ·etlerimiz teminat altın. rınt, doktorun her tarafa ko~t;,_ı~ rin tok nnıik otduJu bir A.ndı par 
da bu\unımat. 19~5 de oldulu ğunu fakat, tok kalabalık oldu- ti•ine ihanet ederok teda\'I ol
ııbl, bugün de B. M. Meclisi ~u için t•k doktorun ihtlvacı 1<l mal< hahane•ile lsviçreye gitme 
hır •lyası partinin meclisi halin· fi ı•ImetliUnı ıöylem!İterdlr .• •ini şiddetle tenkid etmektedir. 
dedir, Yüzbinlerce vatandas ıe- Kaılıçeşmeliler, Vall ve Brlo ter. 
tim kanununun aksaklı~ı yüztin diye Bııkanı Ord. Prof. nr. F•h Moml•kete derhal dönm.,lnl 
den B. M. ~!ecllsinde temsil e- rettin Kerim Göka ·dan bu rıra· temin !cin kendisine cekilen tel
dılernf'mişlir.> tarının yerine ıetirilme 9 ini iste- RraCları raJ:men Venizeloı böyle 

AldoQan bundan 5onrı muha rne1dedirler. bir karar \•erm,mi' ve U!lıtelik 

Orta öğretim sisteminde 
( Başı 1 incide) kını elde edeceklerdir. 

12 nci sınıflar daha ziyade ih- Diğer taraftan bütün öQ:ret· 
lısas sınıfı olacak ve programa menleri . ~·akından ilgilendiren 
lazta miktardı hsan dersleri ko. \lılll Eaıtım esas teşkilıt kanu. 
bulacaktır. Bu sınıfı a:eçen genç· nunun hazırlanmasına başlan. 
~er~ üniversiteye a:iriı hakkını mıştır. Bunun için bütün öRre. 
ktı.sıp OOeceklerd.ir. tim kademelerinin kanun ve , ta· 
t Bu arada bilhassa lise ve or· limatnameler.i hazırlanacak, şo.. 
l aokullardaki a~ır imtihan usul- radan ıetirılecek ve böylece 

derınin değııtirilmesı Uterinde Mıili Eğilim esas teşkillt kanu. 
e durulmaktadır. nu meydana aeıecektir. Bu vıl 

ıimdl de ltalyadı birkaç &Un ka
laca~ını bildirmiştir. 

Yunanlstanın eayrl ~iyaıt en 
büyük te,ekkülil olan ·Gen•l lı
çl Konfederasyonu• bütün lşcl· 
lere hitaben yayınladı~ı bir be
yannamede Yunanhl11rı komil
nizme ve ma~keli komüni!il ajan
larına karşı cok dikkatli davrın
mıyı d<ı\·et etmiştir. 

Ankaradaki kazalarda 
bir kiti öldü iki ki ti 

yaralandı 

<Bıt&I 4 Uncüdrl 
diye sordum. 11$imdi görürsü
nüz• dedi. Filhakika biraz .son
ra, gOsterdi~i noktanın civarı
na iki mermi dilştü. 

ıim Harbiye rııarsını söyleme
ye basladılar ... Buna bizimki
ler e!\1r and ~Iissisipi" diye bir 
Amerikan farkısı söyleyerek: 
mukabele ettiler ... 

Baıbakan Adnan ~lenderes ile nıılş!er! Bakını Fuat Köpriilü, 
Londradan hırek,tlerinden önce lepkiJi uçak gösterilerinde bu· 
lunmuş!ardı. Yukarıdaki resimde, Dışlılerl Bakını Fuat Köprü. 
lü, Farnborough ha\'I alanında lngiltertnin yeni yaptığı delta 
kanıtlı Hıwker tipinde tepkili bir 1\'Cı uça&ını tetkik ederken 
görülüyor. Dıılşlerl Bakanının arkasında bulunan tnıUtcre Le. 

Topçumuz, üsteğmenin söy. 
ledili yere atcı a~mıştı. Pilot 
tekrar bazı tashih talimatı ver
di ... Ü~üncil mermi artık yeri· 
ni bulmu~hı. Bundan sonrakı 
mermiler düşman ha\'an mev· 
ziini herhalde allak bullak et· 
ti ... Vazifemiz sona ermi$ti; ar 
tık dön•bilirdik ... 

tlstetmen .-Biraz daha dol:ı 
şalım mı1• diye sordu ... 11Ştrit 
sona ermek üzere üsteğmenim 
dönebiliriz• dedim ... Uçak atır 
alır soldan doğru dönilş •vap· 
tı ... Haniya şu topçu uçakları 
da ne kadar yavas uçuyorlar! 

Amerikalı subaylar bizimki· 
!ere hayran: Topçu uçakları ı. 
le uçuşu pilotlarımıza burada 
öğret•n ~!L;sisipili Yüıbaşı Way 
ne J. rıtill,r: •Ben yıllardır u
cuş hocalı~ı yaparım. böyle çı 
buk ka\'rayan, istidatlı pilotlar 
görm,dim.. Sizin cocuklar Tür 
kıvede hep basit Plper Cub u· 
çakları ile ııtmuşlar ... Burıda;
ki torcu uçakları çok daha 
komplike uraklar ... Fakat pi· 
lotlarııuzın her~i ikişer ~aıt i· 
cinde yrni uçaklara hlkim ol· 
dular ve solo u~uşuna başlıdı
lırft dedi. 

vazım İsleri Bakanı Duncan Sandys'dlr. Radyo, televizyon istasyonla 
rı. gazeteler. sinemalar, Birleş 
miş Milletler Haftasında, Bir
le;miı ~filletlerin bugüne ka
dar yaptığı işleri anlatan, va
ziyetini bi1dıren. ne&riyat ya
pacak. bu mühim hafta dilnyı· 
nın her tırahnda kutlanacak

Türk heyeti İng iltereden dün sabah 
uçakla yurda döndü 

( Batı l tnl'lc1_.l 
lekelln itibarını, kifayet ve ik
tidarını tok lyi aksettirdiler. Böy 
lece memlekete çok büyük iyilik 
ettiler. ller seyimiı basın önUn~ 
de cereyan etmektedir. Dlvaları
mıı açık va ma!Om. Onun için 
açık konuşuyoruz. Devlet adamı
nın hüneri mt~eleleri mutlak 
hale getirmrk de~il. muğllk me. 
seleleri basitlcştirrrek miıtetin 
ızözil önüne koymaktır. Esa~h 
dertleri olmayan bir memleke
lin mes'ul adamı olmak hakika· 
ten çok büytik bahtiyarlık.• 
Başbakan Adnan Menderr•. Şo 

rörler Cemiyetinden ayrılmadan 
önce, cemiyetin defterine şun
ları yaımıştır: 

"Şoförler Cemiyrti, Londra dö 
nüıümüzde ıutufk3rlıkta bulun· 
dular. Hiıi kendi evlC'rinde eör. 
mek i~tediler. ('ok teşekkür eder 
kE'ndilerine daima iyilikler ve 
sığlık dilerim.• 

.-Observer• tn yausı 
Londra, 19 (A.A.) - Bağım· 

~ız •Ob!!erver-. gazetesi, bu hafta 
Türkiye P.aşhakanı Adnan Men· 
der"e ha>retti~i bir makalede 
~unları yatmaktadır: 

•Yılmaz Türk gayreti ve Ame 
rikan y::ı.rctımı ~ayesinrie ordu 
tt'çhiz edilmiş. muktedir bir sa
vunma kuv\'eli haline JZ;E"lmiş
tır. Şayet Türkiye. Orta - Do~u 
mil~trrek savunmasına istirAk e
der!'e bu !listeme bir pe ·k olarak 
deAil, fakat batılı kuvvetlerin 
kuvvetli bir müttefıkl olarak ka· 
tılacaktır. 

Bu yolda muvaffakıyetli neti· 

ce almak için Basbakan ~lende· 
rese ve Demokrat Partive llyık 
oldukları kıymeti vermek lAıım
dır.• 

tır. 

Sara ERTU~RUL 

E•kl bir hltıra 
Londra, 19 (!'/af•nl - Londra iKTiBASLAR 

gazetelerine yazı yazan bir mu
habir, Türki)•e de\'let adamları
nın BuckinJı:ham Sarayını ziyaret 
leri münasebetiyle 19 uncu yüz 
yılda ctrryan rtmis olan bir hl· 
diı.eyi nakletmektedir: 

Bu yazıda şunlar anlatılmak
tadır: 

Seçim 
Mücadelesinde 
Bn. Eisenhower'in 
Rolü ı 1860 senr.!linde Osmanlı pa· 

dişahı, Londrayı Kraliçe Viktor~ 
yanın ml!afiri olarak ziyaret et· CBaşı 4 lincüde) 
mektrvdi Osmanlı pad~şahının lıştırmışımdır• diye illve etmis
araba;ı 'Buckin~ham Sarayının tır. ·ı 
kapııından ltt'ri ız;irf'rken. ı;arı

Subay kulilbünde 
geı;irdiğimiı &ece 

O aksam topcu subaylırımıt 
la birlikte meydanın subav 

ku!Ubilne gittik ... Bir portatif 
barakanın icine kurulmuş olan 
bu kulüp büyük bir zevkle dö· 
şenmi~ .. Alçak sedirler. kere· 
vetler ve bir kö$ede de her ttir 
ıu içki ile dolu kütül<lerden 
yapılmış bir Amerikan bar 
var. 

Biıim subaylarımL?ı biraz 
sonra Amerikalı ~ubaylar cta il 
tili:alc etti. Bizimkilf'r ara~ıııda 
iyi İngilizce bilen Ü5te~men 
GUrsoytrak: di~erlP.ri ~alnız bir 
kıe k'lime bliyorlır... Fakat 
buna raJmen sanki lisanları ıv 
rı delilmi$ aibi saatlerce be
raber oturuyor ve ınla,ıyorlar 
Hem sadece o ık51ma mahsus 
l'\!'jil: Her ak$am böyle b'ra· 
ber ntururlırmıe;. 

Biraz sonra baktım. Ameri-

T•ğm•n Carlisle Petty; oBI· 
lir(.iniz. bir pilot başkasının kul 
l;1ndıtı ucakta uı;masını rek 
seı.·meı .. Ama ben ~izin (Ocuk
ların kullandıtı ucaklarla ne 
ı.aman olursa olsun sev! seve 
utarım • di)·e i'üıbaşı r.Iiller'i 
teyit etti. 

O gece. kulüpten zifiri ka
ranlık bir Kore a:ecesine ı;ık
tığım zaman neş'eli ve milfte
hirdim ... AmPrikalılar herhal
de bizimJ.ıleri komplıman ol· 
sun diye övmüyorlırdı ... Son
ra aralarında "f'ı;irdi#:im sı:iln 
.zarfında. temiz \·e samimi 
nes'E"leri bana da siravet et
mişti... Kulüb•den Harbiye 
!\lar~ı ·ük~eliyordu .•. Biraz da
ha ilerledikten sonra. tok bir 
sesin •Advance to be recoeni
zed• demPSi ile bu düsünceler. 
dı11n ~ı ·rıldım ... Amerikalı nl!i
betci parolayı soruyordu.. Ce 
vao VE"rdim: 

Harp • Sulh. 

yın bayrak a!llma işleriyle mc.ş- A llahın koca~n hakkında rl~ima 
gul olan memur yanlışlıkla sa- ı 'n ha) ırlı!lını takdır etmt>k-ı 
raya Türk bayrağını da cekmıt- tfl! olduğuna inancı olan Bavın 
tl. Halbuki sarayı ziyaret eden F.ı~f'nhO\\f'r şunları ınlatm11kt;:ı
,·abanc1 devlet r'isleri icin böy- rhr: • Ko<."am yirmi altı yasınrta 
İe bir an'ane mevcut de~ildi. ikf'n hir alayın le\'aıım mUdijrlü- \ 

Fakat Osmanlı padişahına kar ~tine ta~·in edilmişti. Bu vazifed~ 
~ı neıaket.sizlik olacaAı dU$ünce- ikmal lşlrrinP ait f'dindifi hilıi
siyle Türk bayrağı indirilmemiş ter A\•runada Birl,~ik Orrlular::ı; 
\'e ı.ivaretln devamı Müddetince komuta Pderkt'n isine yaradı. Bir 
Buckingham sarayında asılı kal- aralık Avrupadaki Amerikan m,. 

kalı suba~·lar hep birlikte bi- AltE"mur KILIÇ 

rtJıştır.ll 

Başbakan Ankarayı ıittl 
Başbakan Adnan ~tenderes dün 
~ece saat 21.10 da kalkan An. 
kara ek~preslyle beraberinde İç 
işleri Bakanı Ethem ~lenderes. 
Ekonomi ,.e Ticaret Bakanı En
\'er Güreli, Ankara milletvekili 
~tümtaz Faik Fenik, Dışişleri Ba 
kanlı~ı umumi Utlbi büyükelçi 
Cevat Açıkalın oldutıı halde An· 
karaya harrket rtmiştir. 

------

111 MACA 
ıarlıkları komiıvon11na mf'mur ,._ 
rlilmi~ti. Bu v'nzife dola,·ı~llP 20.1 0 .1~52 - Pııartesl 
Fransanın hemen her tarafında IST" N8 Ul _. 1 - 1 1 

rlola~arak Fransız arazi!ılni i\'İt'e 12 !'i7 J.~ ı·ı ,., p,,,,.,.,m 11 !jfJ R•· .. -. lf - • - -
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Ş ııııd·k · " esas teşkil.\t kanuunnun, ilk •0··.,,,: ı i imtihan shtemıne go. • Ankara, 19 - Bu ak••m M re ö• ı relim kısmı halledilecektir. - • · &retmen öğrenciye üç ıuı maktan Ulus·a ıelmekte olan 
yapmış de~ilim. l\.fukıdder ise sıl hl'.'!"•tl. :.!ı 1' Jh<i7f" Haftan - ~ı • W ll ıW -
cumhurbaşkanı olacak ve mem- rı·k r~11ık. 21 so M· r•k 2ı '~ Fr .. r ~0l'Tnakta, bunun ikisini cevap· bir yolcu otobüsünün frenleri hı ~hilııll•ri - l~r"f p,.fık. !!2 00 en·· ' ~lı!ın f.lı.t• 1 - Jtatnl :! - :ftir , b~rıdır.an sınıfını ,eçmekte ve AJ'ans Genel patlamış. ıoföriln rnahareu sa-

'" Hece_ çalııan ögrenci ile calıı- yesinde kaza, iki kiıinin yıralan-

Samsun sıtma savaş 
bbtası yandı 

lPkete bUyUk 1-.iımetler yapacık- kılır. 22 30 hrı11 ,.-,., 1 rı ıırlı.ılar. 22 ''§ •l"kik ıiı ı C:ıhıl•~ tı1:1 ' - Bir 
tır.• - 'f•Notltr '21 flı'l K'&Ml>lJ'n ftl')rl& Ti' ~ll'"l, tl:llmtt::Alı S e•Wtr; J.nı:•ın. 

d;~ •n Oğrenci 13yıkıyle tesb_ıt e- Mu"d u"ru" mısıyle atlatılmııtır. 
01 •ınemekte. verim çok düıUk Dün &ece ukerl fabrikaılr 11• 

tu~'~• i.di. Bakanlık bu mah- !altı üzerinde bir motosikletle 
lü r U ıtn.tıhan ıeklinin test usu· < Rııı 1 fncldel gi mekte olan Ame-rikın havı 
k ~e C~vrilmrsint prınsip olarak önce yapılın neşriyata temaslı kuvvetlerine mensup Jameı 
~~ uı rlrniştir. Bu u!ulde öğren· şunları söyl~miştir: Cott, bir otomobile çarparak öl
b ~' 50 ill 100 sual sorulacak. •- Mayala Brilk>elde yapı. müştür. Kaza. Amerikalının faz. 
ıi~nun içınden on \'eya 20 tane- lan ajanslar konferansına Ana- la ıarhoe olması ,.e motoiskleti 

le! 1kısa cevap \·erilecektir. dolu Ajansı umum müdürü üfa- sür'atli sevketmesi yüzünden ol-
,; ı il !':aitim Bak•nlılı, okul tile fılhıkika davet edilmiıtim muştur. 
tur 0,h.etrnen kadrosunda ta!l;ar- amma. işlerimin fazlalığını ileri Ankıra d a br öğretmen hava 
•kuııdıp, bunları yeni açılacak sürerek ııldemlycceğimi, fakat ımndın 1thlrl• ndl 
t· arda kullanma gayesiyle kongrede alınacak kararları mu- Ankıra, 19 - Evvelki gece 
l~~aret Liselerinin ıAııvını dil· tabakatımızı bildirmiştim. BilA- Hıfzı~!lıhha EnstitüsUnde vuku 
ter ~~kt& \'e bu aibi okulları di- hare, yani ağustos zarfında, İn- bulan hava &azından ırhirlenme 
v~ li Uelerıe birleştirerek orta giliz Reuter Ajansı, umum mil- \'akasından sonra Yenişehirde 
tıl111: $elerde birer ticaret kolu a. dürlUğümUıU bir mektupla Lon- Cihan sokaktı 15 ve 17 numaralı 

!:~•nı teklif etmektedir. draya davet etti ve aramızda apartımanın alt katında, hava 
ltaıa hususta henüz verilmiş bir mevcut bazı ihtillflı noktılınn gazından bir tehirlenme \·akası 

Ar ~oktur. da bu vesile ile görüşülebilecell· naha olmuştur. Samsundan An· 
zırııık d "A ni belirtti. Bu davete icabet et- kara vil3yett emrine verilf'n ilk tetzne men5uplannın a 06· .1 d it 1 l•rı in •kullarında okuyabılme- tim ve bu vesile ı e e a ya ve okul llCretmenler!nden Zekiye 

butuncı~ .~lılll E~itim Bakanlığı, Fran•adaki ajansların bugünkü Yılmaz, mi11flr kaldıtı bir evde 
tın, b: lılil Eğıtim ~!ildürlükle. teknik lmklnlarını tetkik itin banyo yaparken, o sırada açık 
130 ll'tr tlmim iÖndermistir. Roma ve Parı~e uğradım. Nı kılan hıva aızı muslulundan (1-

;ı, 11•re Türkye Cumhuriy•tl Londrıya gıderken. ne de Lon- \kan ıazdın tehirlenertk olmilı. 
ku;~~•ıı olan rnnlıklar Türk 0. dradan donerken Brük~ele uğra· tur. Savcılık tahkikata elkoy-

lnda oğretmen olma hak· mıı de&ilım. • muıtur. 

Yangın filmler in parlamasından çıktı . Binadaki 
bayrağı, bir genç kendini ateşe atarak kurtardı 

ııı.nu-t VııJı•bın ... tıd•" 

Samsun, 19 - Eskiden Halke-ı kendini ateıe aton delikanlı, bin
vi olan, timdi ise Sıtma Savaş lerc.e kiU tarafından alkıılan
~tüesseseıi olarak kullanılan bli- mı~ ve omuzlarda ta$ınmıştır. 
yük bina, bugün çıkan bir yan
gın ıonunda tamamen ·anmı~tır. 
Yangının ıebebi, bina içinde bu
luan Lale sinemasının makine 
dairesindeki filmlerin, prova sı. 
rasında parlamış olmasıdır. Be· 
tediyeye ait üç itfaiye arabası, 
dt>rhal vaka )·erine yetişmiş, fa
kat suların kc~ik olması il!aiye
nin ıayretini sektelemiştir. As
keri birliklerden yardım kU\'\'e
tl &etirilerek ateşin civara sira
yetine mlni olunmuş \'e böylece 
bina tamamen yandıktan sonra 
yanaın ıöndürülmüştür. Bu ara. 
da yanmaktı olan bayrak djre
ğindeki Türk bayrağı, Vecdi Kor 
tan adlı vatandaş tarafından 
kurtarılmıştır. Bayrak uğruna 

Kaman Adal,t binası tamzmen 
yandı 

Kaman, 19 (A.A.) - Gece sa 
at 13.45 de ilcemiz adalet bina
sının tatı kısmından çıkan yan 
gın neticesi bina tamamtn yan· 
mış, zabıtanın ve halkın (edak.lr 
Cd gayretleri savesinde etrafa 
sardırılmadan sö~dürülmüş, evra 
kın büyük bir kısmı kurtarıl
mı~tır. 

Yangın tamamen söndüğü za· 
man saat 2 yi 46 eeciyordu. Yan 
~ının sebebi araştırılmaktadır. 

Yangını haber alan Kırşehir va 
lisı de yangına yetişmiş \'e yan" 
gının söndürülm!si için alınan 
tertiplere nezaret etmiştir. 
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• - ------------------------·--- V A I A N 

Dün 
4-

Yefa, 
3 ma • 1 

Vefa'lılar çok güzel bir oyun çıkararak bu mühim 
galibiyeti hak ettiler 

Mıthat Paşa stad,>omunda bu-
ı:une kadar yapılan profes

~ onel kume yeni me\'sim lig 
maçlarından en chemın iyetı!si 
'ar: Be~iktaş Vefa. 

Öğleden ı<onra ha lıyan ~n-
1 ekli \C ince ~ a • mııra, ha\'11nın 
oldukça serinliğine rağmen ka
palı tribunlerle tribLin altlarını 
dolduran yerlerde binlerce halk 
abırsızlıkla maçı beklemekte
dır. Bunlara emshelerini nça
ı ak açık tribLinlerde bekle., en 
e~ ircıleri de ilave eder ek on 
be~ bin ki, i dünkü maçı gor
meğe gc1mişti. 

Maç saati gelince, takım! 'r 
u kadrolarla saha~ a çıktılar: 
Re~ilita : Ergun - Kamil. 

Yedii - E rd, Ali ihsan, :\"u -
ret - Sami, Recep, Şev'ket, Hü 
eyin, f'aruk. 

Yda: l\l t.hmet - I'uat. Rah
mi - Salih. Tanı. , ~l ihri -
.\l i, Galip, Garbis ı. lo;nırt, 
Garbi~ il. 

Hakem: Fericlun Kılıç. 

Maçtan önce, 1951 - 52 fut
bol me\'sıminde, profesyonel kli 
menin ilk şampiyonluğunu ka 
zanmış olan Beşiktaş takımına. 
bolge müdürü Sait SalAhattın 
tarafından şampiyonluk kupa.ı 
alkışlar arasında verildi. 

Maç eri ~e hcyçpnnlı başla
dı. Karşılıklı bir iki hficum
cian sonra beşinci dakikada sağ 
dan gelişen bir hücumda Vefa 
bır gol fırsatı ka('ırdı. Fakat 
rlordiıncü dakikada İsmetin or
ıaladığı topu Garbis 1 yakalı
~ arak ) akından bir ~utla Vefa 
> a hır gol kazandırdı . 

\ltıncı dakikada Vefa kale 1 
oldukça ehemmiyetli bir tchli
kP atlattı. On ikinci dakikada 
olaçıktan Vefa aleyhine çcki

lrn fı ıkik tehlike >aratmakla 
beıaber neticesız kaldı. Bunun 
la b('raber Beşikta l irml UçUn 
cu dakikaya kadar gittıkçc ar
tan hır baskı de~am ettirdi 
Bundan sonra az çok müteva
zın bir cereyan alan o~unun O· 

tuz ekiz.inci dakikasında snJ,! 
dan gcliştirılen bir hucumda 
\ efa bir gol fırsatı kaçırdı. U
tuı dokuzuncu dakikada \'efa 
bır gol tehlikesini kornerle at 
lattı. Kırk birinci dakikada sol
d.ın bir Be$iktaş akınında ~·e
kilen şutu Mehmet anC'ak <inli 
~ ebıldi. İkinci şut el ireğc çarp
tı, derken ba~ka bir Be iı..;aşlı 
topu Jıa\ alandırarak muhakkak 
denilebılecek bir golu kaçırdı . 
Kırk ikinci dakikada gcrilerdPn 
'urulup \'efa kalesine doğru 
tını;ır mıngır gelen topu Vefa 
kalecisi Mehmet tutmak üzere 
kolunu uzattı ve onra a\'Ula 
ı:ıdı) or zannile kolunu çekti, 
top bu suretle Beşiktaşlıların 
ı1e\inci " Vefalıların ha) retle-
11 ara~ında kö eden 'e beda\ a
dan kale) e girdi. 

Biraz sonra da de' re 1 - 1 
bıtti. 

Yefa - Be iktaş ma(ındııı bir ıörünü . 

fa müdafaasının hatası Beşik- le bir gol .kazandılar. 
taşa bir gol kazandırı) ordu, fa- Devrenin bundan sonraki kıs
kat Bcsiktaşlılar çabuk daua- mında teşebblis hemen tama
namadılar. Bir dakika sonra sol men Beyoğlu porcla idi. f:c~ oğ
dan giizel çekilen bir korner lu~porlular de\'J'enin bitme ine 
de Besiktaş kale i bir tehlike iki dakika kala bir penaltı ka
atlattı, yirmi beşinci dakikada zandılar fakat Kadri bu fırsat· 
\li - Galip - 1smet arasıııda çok tan istifade edemedi. 
s:tizel bir kombinezondan sonra Bu penaltı atışında oı1a hı· 
İ met ortadan ve otuz metreden keminin ) aptığı bir hatayı da 
ıkı bir şutla Vefanın dördün- burada brlirtmek i teriz: 

cü golünü yaptı. - Penaltı çeken kadri top, ka-
Bu .ı::olden sonra Beşiktaş ta- lenin yan direğine çarparak ge 

k1mındn Hüseyin müdafaa~ a ri geldiği uman, ikinci bir ''U 
geçti, Ali lh an hücum hattına ruş daha yaptı ki, bu \'azi)etle 
rıktı. ofsaytti 'e hakemin bu \•azi)ete 

Otuz birinci dakikada soldan ofsayt verme i llizımdı. 
bir Besıktas hücumunu Vdalıl3 Deuc ı - O Beyoğlu porun 
rın ke. ememe i Recebe bir gol lehine bitti. 
fırsatı hazırladı. Recep. )andan İkinci de\•rede rüzgı'ın da ır 
sıkı bit· şutla Resiktaşın uçün- kalarına alıın Beyoğlusporlular, 
cü golünü ) aptı. tutturdukları gLizel temponun 

Otuz beşind dakikadan iliba- semere ini on ikinci dakikada 
ren Vefalılar lopu sağa, .ola \e Ana tasın yaptığı lkingi golle 
tal'a vurarak vakit geçirdiler. aldıl;ır. 
Xihayet maç 4 - 3 \'efa lehine Oyunun bundan sonraki kıs-
bitti. nıı da Beyoğlu porun baskuı al 

O~ un kar .,ılıklı akınlar 'c 
gollerle tevkii ve he~ ccanlı ol
du. Galip takımda Garbis T, :f -
met Ali, Ta-rık ve Rahmi bilha~ 
sa guul oynadılar. Be~ıktaş mü 
dafaa ı , hlicum hattı kadar oy
nı) amadı. Hucum hattında da 
en i~·i oynıyanlar Şevketle Re
cepti. 

Hakem. bu ehemnıi~etli ma
çı idare etmekte hayli zayıf ,.e 
hafif kaldı. 

A. Bahtiyar 

Emniyet - Beyoğluspor 
Şeref stadında dün 101~ de 

Emniyet ıle Beyoglu por karşı
laştılar: 
Emni~rt: Orhan - ~tJ:ıt, 

Mu tara - A1iz. Celil, Yuk-
t.I - Siıren-a, <.'tliıl, :\et'det. 
İbrahim, Ntdp. 
Re,oğhı por: Markoça - Ra

haroğlu, Çiçt.pulo - Remfi, 
laroli, lllu taCa - \"aft, Varo

jan, Ana ta , Kadri, ~ilio. 
lfiikem: l\lu tara (~iinntıirk. 
İlk dakikalardan itibaren da

ha süratli 'e derli toplu akın 
lar yapan Beyoğlu porlular, 011 

altıncı dakikada Anasta ın ye-

tında .::olsüz geçtl, Maç bö~ıe. 
ce 2 • O Beyoğlusporun gallbi
yctile sona erdi. 

Kasımpa,a - Beykoı: 
Dün :Fenerbahçe tadında ya 

pılan Kasımpasa - Beykoz maçı 
1 - O Kasımpaşanın galibi.) eti 
ile sona ermiştir. 

Oyunun ba laması ile hücu
ma geçen Kasımpaşalılar. he
men üçüncil dakikada İsmııil 
vasıtasile bir gol kazanmışlar
dır. 

Bu, oyunun ilk ve ~on golU 
olmuştur. 

Birinci devre, tamamen kar
şılıklı hiicumlarla geçerek 1 - O 
Kasımpa anın lehine bitmiştir. 

İkinci derre çok çekişmeli ol· 
muş, iki takım da çok gayrelli 
oynamı,lardır. l"akat bütün bu 
ga~·retlcr netice~ i değiştirmr. 
miş ve Kasımpaşalılar bö} lece 
maçı 1 - O kazanmışlardır. 

Amatör birinci küme 

maçları 
Şeref stadında yapılan Beşik

ta~ • Defterdar amatör maçı 
l - 1 beraberhkle neticelenmiş 
tir. 

rınde yaptığı hir kafa \'uru~m i-
İlk denenin onlarında Gar- -----------

Fener stadında da Be) koz -
Ka~ımpaşa am;ıtörll'ri 1 - 1 be
nıbere kalmışlardır. 

ikinci küme maçları 
l "entr tadında: 

hi of sa~ t vazi) eti e topu alıp 
kaleye akarken düdük çalmı

~ an hakem. ondan sonra hiç 
bir fa\'Ul 10okken fa\'UI çalarak 
muhakkak gole mani oldu. Ya
ni pcrhız \e turşu meselesi. 

İkinci de,-renin ilk dakika ın
da Beştktas aleyhine çok teh
lıkeli bır durumu Ergun ileri 
bir plonjonla önledi. İkinci da 
kikada yine soldan bir Vefa 
hücumunda Kamilin müdahale ..,,.._. 
edememesi neticesinde Ergun 
kaleden çıktı, fakat İsmet sol 
açık me\'kiinden \'e çok güç bir 
pozi yonda boş kaleyi bulan yer 
den bir şutla Vefanın ikinci ~o 
lünü yaptı. Beşinci dakikada 
Vefa kalecisinin bir kurtarışın
dan onra altıncı dakikada sol 
dan bir Vefa hücumunda Be- Yunan )·iızu( il ıi Zirtıno., diin 
~iktaş kalesi ehemmiyetli bir aat 10.15 de Büyiikderede U· 

tehlike atıatlı. Yedinci dakika- ·a atlamıs, saat 13.15 de Dolma 
da ağda pla e olan ismetin ka- babçeya varJDıf, Dolma bahçede 
fa ile ileri gönderdiği topa Ali karna t"tkmıyarak, 2.> dakikada 
İhsan müdahale edemedi, topu Ahırkapı)a kadar ;, üzmüstür. 
;) aknlıyan Garbi kaleye soku- Re im, Zircano u ) üzerken 
larak yandan bir utla Vefanın tö teriyor. 

Anadolu ile Unkapanı ara
"ındaki maç 1 - 1 ona ermiştir. 

\'efa stadında: 
Karagümrük Da,·utpa.a)I 4/0, 

Eyüp Topkapı) ı 2/0, Sarıyer 
Halici 2/1 mağh1p etmişlerdir. 

Nezih Canbil boğazı 
uzunlamasına geçti 

Beşiktaşlı e ki yüzıicülerimiz 
den • 1tzih Can bil dün ikinci de 
fa Boğazı uzunlama.,ına ı:cçmis 
tir. 

Azimı.ar yilzül'ilmüı hnanın 
muh;ıleletine rağmen Altın. 
kum açıklarından saat 10 u 2:> 
geçe denize atlamış \'e 14 e 10 
kala i..'sküdar 'apur i kele ine 
çıkmıştır. 

Bundan önre Anadolukava
ğı ile Ahırkapı arasını 5 saat 
10 dakikada geçmişti. Ncrih. 
Manşı geçmek azmindedir ve an 
tremanlarına bu ga)eyle devam 
etmektedir. 

Kendisine ba al'Jlar dileriz. 
uçuncu golunü yaptı. ------------------------

Profesyon 1 Lig Maçlan 
Puvan Cetveli 

Oyun )enidcn başlarınca Ve 
fa kalesine seri bir hücum sı-r.
ra ında Şevket malilm çeHkli 
~ı) le Beşıkta a ikinri golüni 
kazandırdı. 

Oyun gittıkçe heyecanland ı 
'l'AKI~l, AR 

On birinci dakikada bir korne 
sıra ında Vefa kalesi hayli te 1-'ENERBAHÇE 
ilkeler atlattı .. On beşinci dakl Vfo:f'A 
kada İ met•en bir kafa pası a GALA'l'ASARAY 
lan Garbisin sıkı şutu iist dire BEŞİKTAŞ 
j\c çarpmak suretile Be~ikta 

KASIMPAŞA 
bır golden kurtuldu. On altın BEYOGLUSPOR 
cı dakikada, Ali • İsmet - Gar · İSTANBULSPOR 
bıs kombinezonile geliştirile ADALET 
~ok tehlikeli bir Vefa hücum BEYKOZ 
Ergunun bir kurtarişile netic EMNİYET 
sıı kaldı. Yirminci dakikada V 

M. 
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ELECTRIC 

BOL IŞIK VERİR 
FAZLA DAYANIR 

Yakrn~arkın en morlern falı· 
ti kasında en İ\ i malıemf' 
ilı• İmal f'dilı•ıı (;ı•nrral 

Elr\:trı" pi acada at ı ıı alahi· 
lı•cr(:İniz f'n u•tun ampuldiır. 

İ mtiyaz sahibı: 
Bu sa) ı da ) azı i~lrrlni fiilr n ldore edrn mes'ul müdür: 

MELİJJ \ ' E:\ER 
(\'ATA~) G:ııctedlik \'C l\lathaacılık T. A. s. - lstınb ul 

\' A T \ 'N t ,\ T R A !\ 1 

~e isterseniz 
CWhat You Will) 
Komedi 2 Rölüm 
f a • \' : \V, Sha~u· 

pearı Cnlren: Or
ııan Barlao Salın .. 
re to1an: ~ııh.ılıı 

Ertafnıl Carıamba· 

dan bad:a her at· 
ıun ıut 2 1 de Cama, ııuar ma• 
llnt saat lam 17 de Telıton: 40:?70 

Veni Ses Opereti 
Her aksam 21 dıı 
\'uuı.Jar Ailesi 
Operet 3 Perde 

Çarsamba halka 
Cumartesi talebe 

ye tenz.iUth \"e Pazar 
Matineler 15 de 

Tel: 49369. 

ç:UnU 

• 
Uzun yollar için -{ n iyi i it 

BO\'AL st:PER.RIBBED bQyflk 
otobilı ve kamyonlar için 
en iyi lastiktir. Sırtın hwuıi 
ıekli, littiğio yırtılmanna 
mani olur... daha ıerin yol 
almuını temin ede r ve iyi 
çekit ıağlar. ROY AL 
SUPER-RIBBED. ıoselerdf! 
veya bozuk yollarda atar 
yükleri ıüratle tapmak için 
bilha11a imiJ edilmi: tir. 

Türkiyecfe Umum Satıı Yeri : 

seçiniz •.• 

ILllt\ YOLU iLi ;I 

MOTÖR 
tokıım, 

LiMiTED şfl 
Doğu Palas altında - Telefon : 12204 - 12205 - Telgra f : MOLIM - IST Af'ıll~ 

Ankaro ve Eskitthir'de : KOÇ TiCARET T. A. Ş. ~ 

250 c~ . 
350cc. 
SOOcc. 

125 cc. 
150 cc 

lr ~ 
Armeme nt Deppe S 

ANVERS 

L manımızda bulunaJI 

ORANlf 
\'apuru 2:5 }<;kimde cŞ) 

ticarıyc alara1' 

DUNKERK, HAVP. tf 

ANVERS'e 

hareket edecektir. 1:Ji 
i~in Galata Tehir rı 

1 

3 iıncü katta kA111 J 
SCı\~DIXA,'İAN sf:J 

EAST AGE!'C\'') t 

1 
MüracaeL Tel. 4499~ 

"~-·-~ 

ÇEKOSLOVAK 

MOTOSiKLETLERi 

1-
iNSANi YORMIYAN YOLCULU~ 

e vAKITTA EKONOMi 

• RAKiPSiZ FIAT 

IU $ANANE MOTOSIKLETLEllH 

IA$LICA VASIFLARIOIR 

fUIKIYE lı!UNHASlll ITHALATCISI 

~IEll~IET K.\ \"~\f,. 
ULATA • ISTANIUl m. .. &114-.'IO 


