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1 Sa rhoşları kusturmak 

meselesi hakkmda ... 
Yazan : Dr. Kemal Saracoğlu 

Bugün ikinci sayfamızda 

Bakanlar Kurulu bir iki gün içinde toplana rak biriken 
dinliyecek acıklamasını 

diyoı• ki: «Tiirkiye lıiirı•iyeti11 11ekudaı• 
l~ıy11ıetli v e palıalı ı· .-. ..., ı .... ,. · l · b. · k B b k .. . o cıllg 11111 uı .ıyoı·» ış erı . ıtırece ve aş a anın 

1\:vrupadaki Amerikan Komutan ..,. kiı .:> 

v . . vır 1 ,razı,rı 

· ekılı Handy, Türkiyeye geliyor hakkuula 
yıızaıı D.P. Milletvekili Ustaoiln 

<<Aklı seıı·m --,l R~s, 20 .- Şehrimize A ;::·,ud:.ı~l~ve etmeliyim ki ~eçcn ay 
ı ~n AT~ Gu_ney • Do:U Kara Türkiye \'C Yunani tandaki gezi-
WU\'\ctlerı Komutanı General lerimde arazi)i tetkik etmekle 

M 1 k t • ze) ın.an kendisiyle görü~en ı:a- ı mesgul olurken bu arada birçok em e e I>> lecıic_rc 5U beyanatta bulun- Tfirk \C Yunan ~kerleri gördilm 
nıu~tur. 1 \e NATO teşkilatı için chcri li 

' \Z!ll'>i: d k:- Geçen ay komutam altın- olacak çe,.itli malzemc~i tetkik 
Ah t E . y ALMAN a ı bölgelerı gezdim. Tfirltiyc eltim. EU~ fik bir mcmnunh·etıe 

me mın \e Yunanıstanın en mühim ileri söyliyebillrim ki yalnız Tü~k ve L ord neı·ıran Rıı el'in ismini h~tlannı. tetkik ettim. Bir asker Yunan askerleri değil fakat her 
\r. şöhretini elbette dU\du- ıçın arazı çok mühim bir silah- iki memleketin si\·il h1alkı da or

nul. nııııunkü dun) anın belki de ıtır. D~gu Türkiyenin ku\'\ etli du ile tanı bir mutabakat halin
'" il<'ri göı uşlu, !'n < esur ruhlu, a!?zlsı" beni t~hir etti. Bu :ıra- dedir \'C orduyu desteklcnıekte
:nııl ıamantla da rn mm azcneli zı~ i Turk a keriylc birlikte gür- dir Asırlardan beri hürriycUeri-
fikir. od.:ımı . . (Kudrl'~) adlı ınck bana blıyük bir itimat ver- mcumı Sa: 5 Sii: 3 de> 
' er" il' ın~anlann hası saha
lardaki hıilıın r.ııaflnr;nı, hıiliin 
lldılerini, ihtira şr !anlarının 
butıın O\Un \C tuzaklannı orta
la koran ihirli kalrmin sahibi .... 

nra tran r.11, el'lc lanısmak \r 

konu~mak hıı relin! coktanberi 
du3 U) ordum. l"ıi ilıa) rt lngllterc~ i 
6on hrs ;;unluk ıi)arl'tlmlı esna-
ınil:ı hu nım('lr kaHı m;ık nasip 

oldu. l.ordu 'akından tanı) an bir 
fnglliı. dostumla hl'rahl'r (le('rn 

General Yusuf Egeli 
Libya'ya gidiyor 

runıaı·te i salıahı )oln çıktık, hü- Atkuc Ala~" 

~ uk fil.;ir adamının ikaınrt H~ı·i An~ara, 20 -Bir Tuı k askeri • 

Savunma Bakanllğı kı t' ada ki ;ubay sayısını 
arttumak için yeni teklifler haz1rladı. Yedek 

subaylar bugün diplomalarmı alacaklar 

nlan Richnıonıl':ı gittik, bir hah- ~C)etı ~akında Libya'ya harekd 
tr ortasındaki gıı7.rl bir r\ in kıı- edecektır. Hryetin backanlığında 
;pı~ını çaldıli. Kar unda h<'li hii- ~en~l Kurmay eski llarckrıt da
ldık bir lhti)ar d<'ı;il, rkscn \a- ıresı b:ıskanı Korgeneral Yusuf 
ında dine. nrs'!'li, ıhhatli bir ı-;geli bulunacaktır. He)cte, kara , 

grnç buldum. d)I<' bir genç ki \C ha\'a ordumuzdan ust rıltbeli 
bundan dort ı.enr. e\\ el bir kon- mılteh~sı suba) tarın katılacaı;ı 
rcrans 'rrmrk uzrrc İs\ eçr gi. bıldiri!m('kledir. 
drrkrn, hı~ arr•i ka1.:n:ı uğra - Turk h('ycti bir muddel Ub. 
mı • kendi,I, cankurtaran )cleı;i- \ada kalaıak Lib)a ordu unun 
ni takmıs bir halılr, denize du!i- te:ıkil;ıt tasarısını hazırla)acak
ınu , tam ultı or;.ıat d.ı lı:nlnrla hırdır. 
Prnı;<'h~~rrck \uınıu5, nlha,et Ankaı·a, 20 Olu usi) _ l\lılll 
lmrtarılmı . Jlogruca Slokholm'e Savunma Bakanlığı, kıtalarımız
l:itnıi , l\onFt'r:ın ını 'ermi • nez- daki subay adedini arttınııak 
Jc bile olmamış .. . maksadıyle yeni bazı teklifler 

hazırlamaktadır Buna gbre Ba Lord Ru srl'lc saatlcı er konuş- kanlıkta \e di,,·cr ı d ' 
1 

-
t k 1 • ·-• 'h • ·r· .. yer er e ça ı

• u:. Rn tsıh~ıun mı Hrı, ıır-ı~.n muvazzaf suba~IRrın kıtalara 
k1) r.nın otur: ur. ~ ıl t'\\ ti. mu- ı:ond<'rilmesi bunlardan a 1 
hakk~k bir ölumtll'n dirih~c~ c:ık ~crlcıe cİe a keri mcmurç~.:: 
6tırctı)lc, kNı 7.aın.ıııdıı gc~!ıdı- ya Sl\tl memur kullanılması dü
i.ll ı;rli$nır.l<'r 'e dıın)a ~ıızunde ~ilnulmektcdir. Bakanlığın b 
ornadıgı ı·ohlii. Jlrrtran Russcl, me,·:ımı Sa: 5 Sü: 3 de> u 
bana takım takım ualler sor- -:=----..:.....:...::_:....::....:.:.:._ _ __:K::".:or:.!g:.::e::n.:::eral Yusıır Egeli 
ılııktan ,(" cr.\3plarını aldıktan! Fak· I . d 
gonrn drdl ki: « ır eruı urıııııu 

- l\utün hana ırnlatlıklarınız-

ılan çıkardıgım ~eticell'r 61l?lar: ele alııunalıdır 
ılır: Turki}e. kım rden hır r~ )) 
1 teme) en, kim enin malında gö- T . • 
~~ 01ına)an. dun~:ı muna ebe.ne- ryg~ıe Lıe, Afrika ve Asyanm sakinleri artık 

Meelise sual takrirleri verilıli 

Cumhurba5kaıu ( 'ehi l Ra\'ar. :\t eclis :Ca kaııı Refik Kora Han ,-c Hıışbakan ) ardımrı ı 
Ağaoğlu : .\nk:ıra garında kar51la dıklan Başbakan \dnan ~lrndl'r~slr berabrr - -~ - ----.-- --

lskenderunda seller . 
biiriik hasar raptı 

iki köy harap oldu. Beş kişi öldü, bir çok hayvan suların 
cereyanına kap.tarak kayboldu. İskenderun susuz kaldı 

An..ıoıu 'fen.. lana kanalın tıkanması nclicesin ıçalışırken bir taraftan da ka· 
İskthderun 20 _ Dun gece de sehrin sııyu kes!lmlstır. Be- nalları temiılemiye ba,lamıştır. 

sabaha karşı ~·a{:an şiddetli yağ. l ledi3e ~e~·et~~r .teşkıl ederek su ıı:amamen susuz kal:ın_sehrin ih
mur ve yağmuru takip eden a0 • tarın goturduğu su borularının tıyaeını karşılamak uıere ara· 
ltı Karaağac mıntakasında Ar- yerine yenilerini temin etmeğe zö~lerle faaliyete geçilmiştir. 
tuman \ 'C Şekere köylerile ci· 
varl:ırında büyük tahribata se· 
bep olmuştur. Roınaıı~ra sahilinde 

bir ınotörüınüz battı 

Bur.ut Mıil:düimf:ıl"' l lcrdir. Ba3arla Menderes burada 
Ankara 20 _ Ba§bakan Ad· bir müddet ba~ba~a konu~U5-

nan Mrndercs, Dı~işlc.rJ Bakanı lardır. Bu gôrüşmclcr sırasında 
Profeslir Fuat Kôprülü ve Dı~is- Bazbakanın Cumhuıbaskanı~a 
leri Umumı Katibi Cevat Açıka. Londra seyah~tl ('tnıfında . genıı 
ıın bu sabahki trenle ~chrimlı.c izahat 'cl'diğı tcıhmın edılmek-
döıınıüşlcrdir. tcdir. 

Londradaki mu,·affakı~ctli tc- Sbasi mahfıiler, ~a~bakanm 
mnslaı·ından dönen Ba~bakanı Loııdra temasları lizerınde. ~hem 
garda Cumhurbaşkanı, Bakan· mi)clle dunnakta \C .bu zı)aret
l:ır millet\'ekillel'i ve generaller ten çok ba~~rılı nctıc~Jcr eH!e 
ka~5ılamış, halk sevgi tezahür- cdlldiğini bilha. a belirtm~kte
lerinde bulunmuştur. diıleır. Bu mahfıllcr, Ba.şbakanın 
Cumhurbaşkanı ile Ba:;bakan Londra bc~anatında bırçok ka

lstas)ondan aynı araba ile ayrıl. ranlık meseleleri de a~~ınlattı~t 
mışlar ve Başbakanlığa gclmi~· <I>cvamı Sa: 5 Su: 3 de> 

Chı mııdiııde 
-> 

siddetli savaşlar -· 
Dağlık bölgelerde bulunan Thai kabileleri 

Konfederasyonu Başkanı, Fransızlara 10 
· bin asker vermeği vaadett i 

Scllerit1 1e.sirilc sular bir e-.i 
\ "C miktarı tcsbit cdilcmiyen bir 
çok hay ''anı sürükleyip götür
müstür. Eu ar.ıd:ı sular hüviye
ti meçhul beş rr edi Arsuı. $0-

scsinc kadar slıriiklemiştir. Bun 
dan baska sabah saat 8 den iti· 
haren selin getirdiği molozlarla 

Yedi kişilik mürettebatın beşi kayboldu. Motö
rün Rumenler tarafından batınldığı bildiriliyor. 

'in llindindeki 3 apılan sau !arda bir koy yanarken 7vrlı Ucı:ıutıa "'''""' '!. 
A.,c uı•tc! Prtıa Alık:ıra, 20 - Kaptan Mehmet kinist .Muharrem Karacr 'c tay. 

rı bakınıınıtan kudret ve nuruz seslermi c k ... b I d ı M h ld 
'"~tanıarının l'linılcn ı)rıhPI v .. ' armaga aş a ı ar. u taç o u- Rektör idi 
kurtubn hir mcmlrk!'ttir. Bü~.un gumuz bartşt yalnız silahlar temin edemez dedi ge 
ku, Htinl iç gl'Iİ mr.lcı in \" dun- Auo 11ıııı rwı ı 

Gül idaresindeki •Güles Meşe Fa Behram Gcnç'lir . .Mürettebat- H · 20 _ Bugün Kuzey - ı Di~er tarafta.n . Vıetml~h kuv-
h .11 ı · nn~oı, , . - . • veUeri, Hannoının takrıben 160 motörü Roman:ya sa ı er nde tan Yaıiar Kapıcı ile Ismail kur- Batı Çın Hı~dıncle Kwl _ \C B~. kilometre kuzey batıı;ında kain 

esrarengiz sakilde balmı~ır. İlk tularak Kôstence limanına tık- yaz nchlrlerı!' .a~asınd~ki ~ıt.1n 1 N'"hialo kasabasını ele gcçirdik
gclen haberlere göre,, bu motö- ınıslardır. da Fransız. bırlığı kuv\ctıc.:ı ı e tc~ı sonrıı Frnnsıı ileri knrakol
rü, Romanyalılar k:ır:ısulnrında Verilen ıııahinıata göre, Kös- komünist \'ictmin~ı Jıarckctı kuv tr.rına karşı hücumlarına devam 
seyrettiği için batırmışlardır. tenccdeki Ti.~rk konsolosluğu, \'etleri ,·cniden ~ıddetlc çarpış- ' d 

1 
K 

11 
bu sabah 

~ada herke in h!'sabın:ı hurnr 'c Ne\') oı k 20 B 
1 1 

l\n 
rınniHt kmınak hı-definin iıze- Jetler tc kilatı- "/Smkş 

1 
ı: )'Unc:ı sc l~rini çıkarmadan miil 

tini' )ııı:mı ıır. ortaıl:ı 11-:kr.ri hlr Tr""Vİe 1 .. , du" 'lgencd ~eb~e erı hiş bir zaruret içinde yaşamı 
ıı· ·· ""' ··" \C'r ığı ır nu tardır. Bu kütleler yine !akirlik, I tıı~~llıbivetln 'ornttı~ı ıır ~~ı- tuktn dlınl ad, kt. nılh·onlarc:ı :fa } ine zaruret içindedirler, amma 1 

kuntu '<'l ıı dnhilı bir harhın kır kimselerin mıık~ddeı·~t 'ıarı · d" k 
hl(' d t"rd·-· bir kıvamet 1 1 u .. sım 1 artı - ~eslerini duyurmaya 1 

\ ana gc ı ıgı • e c a ınmadıkç;ı Hni karı. ıklıkla b:ışlnmı lardtr. Bu kütlelerin ba 
hali olmadan, nornıal mun~kn a nn 'e geni hadisrlcrin çıkma· ğım ızlık, iktı adi hürriyet Ye 
;e ikna ~olları)lc dcnıokrası ~-~İ sının beklenme i tazım geldiği- insan haklarının tesi i için çıkar 
~na ~ircbilmisfü. 1\'.udff.t sa 1 ni Ö} lcmı t r. makta oldukları 
hır diktatör; nıcnılekrti yanı:ın ·~cw York Herald Tribune isitmektedir .• 
lerlnc (,'!'\ irmcğr kıılkısma~n. gazete ının senelik 21 inci top. I Trygvie Lie şunları ila\'e et 
norınaı bir eçimin ncticclc ne l:ıntı ında söz :alan Tı;·,..,ic Lic • mistir· • 
lıHnu . iktidarı srçimin ı;a!lpl~- ,Öl le dC'vam et mi tir: 

0 1 .,_ · Dilnyanın kar ılastığı en 
;ın~ gıinuı. h?şluğı)I<' dc\lr h~~ •- A~.a .'·e Afrikan;n hemrn bü)ük meselelerden \iri şimdi 
estı.11 rtmı tır. Sonra 'b ınu hemen bu tun sakın len 'c dun· kar ımızdadır Bu k .. tl"l · · 

lefet l'd • ı · i ha,al- \'anın ba k b" l • • · u '" erın ıs· ı crı sırat" c ı~ a • . . . a u "elerındeki mıl 1 teklcrıni ) a Birle mis l\lilletır.r 
ta faali)ctr de,·am ctnıı th. ~·onlar!'a ın an uzun eneler bo· < ne,·amı Sa· 5 s··. 6 d > 
'l'urklrr, snldınşa ıığı·adıkları - • · u . P 

takdiı de muka' cnırt kararını Taht k J 'd d 
\f'rdikt<'n, l>ıiyle bir ,·nzi):cu a a e e, a aın 
lıertiırhi ll<'licelcrb :e lçlcnnc • • ı d • • 
~8hrılıktan, bir tarartnıı da as- o . ureıı katil kaetı 
keti tedhirlcrl ) oluna \ioyduk~an 
lionra, büliın kunctlcrirle iç tn- ..;> 

lı.i ar cı~usına s:ırıımı lnr. içti- Cinayetin kan dôvası yüzünden işlendiği anla-
ıtııi \ 'e llıtısadi sarsıntılar olnın- ştldı . Dolmabahc .. edeki cinayetin tahkı'katı dan makine dr\ rinc girmişler. 
lııu,azrneli tl'rakkl sahalarında Strasmda 100 kişi tutuldu 
~•ldırım sıir'ali)h• ~ol al~nl.a Sarıjer vr. Dolmab;ıhçe clna-
ba lınıışlardır. Ucnıck ki 'l'urkı- l etlerinin faillerinın bulunrc:;.'ı 
'c.: hı•pimizin rii.):ıMnı ııörctüğiı- beklenirken evvelki J?lİn 17.30 
tııur. aklıselim nıemlcktti olnıu • da Tahtakalede yeni bır cinalet 
tur. nen, mutlaka bı.:r:ı ını 7.İ)B· işlenmiştir Kanada'nın Quebec elırindcJ.:i 
tl;'t 'lntcli \C lanımalı)ını.. . .. Sabıkalılardan ı ~lemoıt namı l.anıl i.;niHr ilesinin ) üzüncü 
B crtran llussel'in yanından bil. ile maruf Mehmet İlhan, Taht:ı- yıldönümü törcn ıne da\ ct rdil. 

Motörde bulunan ıntirettcJıattan Romanya Dııı l~lerı Oaknnlığ ı ve llll§tır Bu arada dağlık kesim- ctnıP;ktc. ır er. 
4 

~~; art kadar 
5 kj,i kııybolınııstıır. Bunların diğer ilgilı Rumen makamlaı ı 1 de ·va ayan Thaı kabılcler.I Nı;hıalo nun 1 d 1 oııı~fı~e Gia 
boğuldukları bildirilmektedir. nezdinde tc.cblıusc geçmis ve kC:nfcrl~~~yonu şefi n. Van Ku~C')' - ~alısın. a . :arakolu 
Kaybolanlar kaptan lleh.mcl Gül, hfıdise hakkında malumat talep 1 Long Fran•ız kU\"Wctlcrinc yaı·· lloı adlı dığer hır ~lcri ·kideki 
ikinci kaptan Mehmet Srnal, ma- etmi~tir. dım i.-ın C\'\·elcc talım \'C terbi- ı<.gal ctmı•tır. 11 n

1
1;a'rak ,.e 

~ · f<'rnnsıı garnizonu çarp ., .. (1. ııo· · ııu·. 'ııu·. n pesu· ıdeu 1 ~;h ':ı:~s :ı~~:s~n;e:~;~ı~m~~: kilmiştir. - k' -
< · ~ ~ tir. Sa)ıları 300 bini bulan bu Bahçe'dekı kazada 8 ııı -11•t k • t• ., 1 dag kabilclerinın Fra.nsıı ku\"\'Ct ö ldü l 2 kişi yaralandı :.:ı 111 e )lft ıyaz JD.I e )) trrinin l'mrine 10 bi~ a kcr \er- B h "0 ( '\ A ) - llçemiz I-
cr me-ll'ri beklcnmektedır. a çc, - • . _ .• 

----------.----- v Lon" ılan edilen sder- lıca yolunda traktorun çektığı 
Ankara Belediye Başkam, /nönü'nün karşılan- berı~~t<'n Çı~ Hındmdcki Fraıı arabanııı dcrc)c ~ll\arla~m~dı 

d ki ~ k / ·· I · ti · b komutanı Gc- .le nıku bulıın kazada sekız olll ması n a O SOn Ça an ŞOf Of enn ız ku~·eou~rı S;ıl~Sn ile Fransız \ e on iki ağır \aralı vardır. 
ceza/andırtlacak/artnı söyledi ~~~~!t bakanı Jran Lclouıneau'- Kazanın tahkıkatına ba~lan-

.ı.1111do: .. .ı. " \U habcrd.ır etmistir. mıştır. 
Ankara, 20 - Bekdiyc bas-ı---- -:-- •• 

lk~nı Atır Benderlioğlu buı:.nn Sovı•et Dihtatörıı 
hır basın toplantısı yaparak Jn- 1 el 
önıinün geli5i csnasında şoförle-ı 

t rin klfık~on ya ağın:ı aykırı ola
rak korna çalmaları hakkında 1 

ı ızahat vcı erek şunları söylemis
tir: 

. 
İ imleriyle tak i numara
me,·anıı Sa: 5 Sil: 'i .. c> 

lslam Demokrat 

ko1111ş111• ke11 

~iık bir ha\l·nnlık icinde ay- 1 kı:ılede Balkapanı ch·arında pu. nı iş olan i t:ınbul Cnh·ersit~sl 
tı1 lılıktan sonra" ikf ey diişüııdüm: ı;u kurmuş \'e yoldan geçmekte Rektörü Profsiir J>r. Kazıın Is· Cemiyetler I<aııununun 9 ve 33 
.orcı Bertrnn Rus~el'i, milli 1 olan Pöttirgeli Salih Kızılaslonı mail G&·kan d ün Cl'..\nkara• ,.;ı. iincü maddelerine nvkırı olasak 
btıılsafiriınlz olarak, lıiç \'akit ka ·- tabanca ile 6 yerinden \'urup öl ınıru ile §rhriıni7.t" tlöıuııüştiir. faaliyette bulunan f s.li'ım Denıok 

Partisinin fesh:ne 
Karar verildi 

t>tnıeden, Türkiveyc çağırnıalı- diirmüstUr. Orada, :?O • 2R J:yliilde ~·apılan rat Partisi kurucularının Eminö 
~·~ ıı· · k d' Y:ıpılan tahkikat ncticesınde tören.- i tirak etmi" olan Üni\'er. nü 2 inci Sulh Ceza Mahkemesin 111 tnıııına ımlıı n \'e en ı " 

lloz.ı .. ı t ı Salibin kan davası ' 'Üzilntlen itP Rtktörii, i~ıanbul Ünh ersl· de dernm eden durucmalan dün ~ e 'c ağzıyle ılünya) a anı - J ,, 

~a ından cdrct'ğlmiı i tifadl'ler öldUrüldüğıl anlasıtmıs. katil fi t t sinin bir mesajını ~ı te,·di el· sona ermiştir. 
bi u1d~tsuzdur. llcrşe) elen eHcl de tar ctmlitır. miştlr. Rektiir, bu seyahatind.-n Muhakeme neticesinde, din ile 

Kı '" tecrübe toplamakla gc- Sokak ortasından herke:ıln \'C t a) dalanarak Paris'e de uğramı~ siyaseti birbirine kanstıran is-
~e1kn. c~rn senelik h:ı)alında bi- polisin gözleri önünde işlenen ci \'e bir ct'rrahi kongresine i~ti- lam Demokı-at Partisinin feshi· 
1 lıtdı.ı:i g"nis goril teri ];endi nayctln faili Mal:ıtya)a kaı;m15, Irak ctmi5tlr. Reı;imde, P ektör ne ve rarli başkanı Ce\'at Rıfat 
, ıından dinlemek Türk mu ne'"- durum istasyonlara telle bildi· ı profesör doktor Kazım İsman Atilhan ile dlğr.r kurucuların o-
tr aleını için bu' 'tık bir 'ıl"fat • '"rılmi tir. Gurlı;an \'R purdan çıkarken 1 nar lira para ceı;ası ile tecı.i3 e-

U>c\aını Sa: 5 Sü: 6 da> Kati; Mehmet ilhan CDcnnu Sa: 5 Sü: 2 de> gorülu3or. lerine karar \Crllmi~Ur. 
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Sarhoflari kusturmak 
meselesi hakkında ••• Yeni Belediye 

Sarayı yaptırdacak 
Halk arasın- ,--------- wAZAN :--------, 

da, rakıyı r ' 
dir? Alkol a
larak çıldı
ran insan a
caba daha az 
mı zararlı
dır. 

Eski Düyunu Umumi.)e binasının rrstore edilerek Belediye 
sara) ı olarak kullanılmasına imkAn olmadığı yapılan tetkikler
den anlaşılmıştır. 

kasddcrek, soy 1 1 ıenen bir soz Dı•. Keı11al Saracoğlıı 
Tardır: Binanın rcstöras~onu \"e bu binaya mukabil iki okul yapıl

ması on ku.sur mılyon lira a mal olmaktadır. Bu mübarek, 
lçıldiği zaman, şi·ede durduğu 
gibi uslu uslu dur•z. 

Bu çok doğrudur. tlkönce 
:neş'elenmekle başlayan bir ten
bıh hali niha' et (ihtidat de\'ri) 
dedığimiz çıleden çıkma s3f. 
hasına kadar varır. O zaman 
sarhoşun hareketlerinde şuu
run kontrolli ya çdk zayıflamış 
ve yahut da bil bütün kalkmı,ş
tır. 

Etrafına zarar \'erecek du
rumda olan sarhoş bu demek
tir. Bu kat-il insanlarla müca
dele için İstanbul ve Ankara 
'ılbetleri başka baı;ka tedbir
ler almıflardır: Ankarada sar
hoşları otomobile koyup şehir
den otuz kilometre kadar uzal:
ta bir :vere bırakıyorlarmış. Er
tesi sabah kendine gelince şeh
re dönilyormuş. Bunu gazete
lerde okudum. Doğru olup ol
madığını bilmiyorum ama, bu
nu pek doğru bulmad\m. Zira 
oraya kendi haline bırakılan 
urhosun hayatı tehlikeye gire
bilir \'e hattA ölebilir. Soyul
mak, öldilrlılmek gibi hftdise
lere maruz kalırsa yapanlar 
mes'ul olabilir. Fakat sarhoşun 
cebri surette teda\·isi böyle de
lildir. Bunun için açılan an
ketlere hukukçularımız., kanu
ni cepheden ce\'ap 'erdiler. 
Ve (kanuna a~kırıdır) hiık
mUnde birleatıler. 1Ier biri mes 
leğınde büyuk vukuf sahibi ol
duklarında şüphe olmayan bu 
zevatın fıkir ,.e kanaatlerine 
hürmet etmek borcumdur. An
cak bazı dU$Uncelerimi de bu-

raya yazmak istiyorum. 
Sokakta bir akıl hastası gö

rülse, ilk ~apılacak §ey nedir? 
Tabii polise haber vermek ... 
Polis onu ne yapar? Akıl has
tanesine götürür. Hastane bu 
hastayı ne yapar? Muayene 
eder, akıl hastası olduğu sabit 
olunca onu hürriyetinden mah 
rum etmekle kalmaz. Fennin 
emretti~! bütUn tadavl usulle
rini tatbik eder. HattA o kadar 
ki icap ediyorsa hayatla ölüm 
arasında bir geçit demek olan 
şok teda\ isini de yapar. Ve 
zannedb onım ki bunun için de 
hastanın rnu,•afakatini almaz. 
ÇünkU hasta şuurlu değildir. 

Şimdi sarhoşları ele alırsak 
durum ayni değil midir'! 

l3en zannetmiyorum ki kustu
rulan sarhoşlar, udece birn 
çakırkcycif olanlar olsun. Bu te
da" i usuhine tabi tutulanlar es
ki tftbiriyle (mesti layukal) 
denilecek derecede olanlardır. 
Du eski tabir tetkik edilirse 
(aklı baŞlnda olmayacak dere
cede sarhoş) demektir. Bir in
san aklını ister ih !yarında ola
rak kaçırsın, isterse ihtiyarın
da olmadan kaçırsın. İkisi de 
bir değil midir? Öteki delilerin 
hlirriyetini selbederken kanun-
51ızluk yapını~ olmııyoruz da 
rakı içerek çıldıranı tedavi 
ederken mi kanunsuzluk yap
mış oluyoruz? Başka sebeple 
çıldıran adamı cebri tedaviye 
Hıbi tutuşumuza sebep, kendi 
nefsine veya etrafındakilere za. 
rarlı olması ihtimali değil mi-

Kııduz 

gittik~e 

vakalaı•ı 

artıyor 

t Ankarada bu sene 342 kişi kuduzdan dolayı 
Hıfzıssıhha enstitüsüne müracaat etti. Ha· 
/ebe giden Medrano sirkinin iki mensubunu 
kuduz köpek ısırdığından yola bırakılmadı 

Ankara 20 - Bır müddet
tenberi şehrimizde bulunan l\led 
rano sirki bu akşam Halebe mü
teveccıhen hareket etmlstir. Fa 
kat airkte bulunan bir hayvan 
nobetçisl ile bir genç kadın ar
tist bir kuduz köpek tarafından 
lSlrıldıkları için seyahatten ala· 
konulmuşlar, Hıfzıssıhha Ensti· 
tUsUnde kuduz tedavisi altına a
lınmı~lardır. Kendilerin& a~ı 
tatbık edılmektcdir. 

Eğer nobetçi bulunmasa ve 
knduz köpek sirkteki yuz bin
lerce lira değerindeki hayvan
larla temas etmiş olsa idi slr· 
kin hay...anları asıya tlbl tutu
lacaktı. 

Bu münasebetle Hıfzıssıhha 
Enstıtüsiınün kuduz hastalıklar 
mütehas ısı Abdulkadir Ç lcsiz. 
le ıôrU.tum. A) ni ı ırma h~di· 
sesi ile al~kalı olarak iıç poli· 
sın, kopek sahibi ile refikası
nın " bir kızın aşıya tabi tu· 
tulduğunu bfrendlm. Sirke ait 
Uç bekçi kopeği de ku<Iuzla 
belki temasta bulunmu~tur diye 
Jışılanmıştır. 

Son yıllarda ve memleketin 
muhtelif )rrlrrinde kuduz vaka· 
ları maalesef hissedilir derece
de artntış bulunmaktadır. Ge
çen senenın ağustosunda 195 er· 
kek ve 41 kadın miıracaat etmi~ 
ken bunun sayısı bu sene 210 
erkek, 132 kadına çıkmıştır. Bil
hassa son on sene zarfında ku
duz teda\ isi için milracaat eden 

vatandaşların adedi yükselt:'!~ 
tedir. 

Bunun tek sebebi. serseri kö
peklerin oldıirülmemesl, kuduz 
\0akalarının :ıam:ınında ihbar o· 
lunmaması, a\"C'tların. ı;obanların 
ve av kopeklcrinln vaktlle ku
duza karşı aşılanmama~ıdır. 

Bugün 64 \tlavetimlz n 63 Un. 
de Senplo uc;ulU aşı tatbik e· 
den 113 kuduz tcdıı\•i istuyonu 
\·ardır. Bu tesisler vasıtas!le 
hastalar ) t'rindc ,.c bllhaıısa za
manında tcda• i edilebilmekte
dir. Fakat bUtiln bu tesislere 
ra~men vat ndaşların ihmali yll 
zUnden hadisçler artmaktadır. 

EnstıtUde Abd ılkadir Çılesl:ı: 
tarafından hazırlanan aşılar yur
dun her t:ırafında. bilhassa ts
t:rnbulda çok tatbik olunmakta· 
dır. 

Hıfzıssıhha En titusU Ayreom 
ycin uzcrinde de tecrübeler yap
makta Ye ç3Jışmaktadır. 
~ -

Portatif ev ithal 

edilmiyecek 

fcUn Genel MüdllrlUğü, son 
zamanlarda bırcok yabancı fır
m::ıların yaptıkları portatif ev 
trkl Uerlnl reddetmis bulunmak
t:ıdır. 

Genel l\lilclUrlUk, bu e\•lerin; 
ıklim şartlarımıza uyınıyacağı 
mutalAası ne goçmen isklnında 
'ie fark bölg sinin imArında kul. 
loınılmıyııc1 ını Ticaret Odasına 
hlldlrmi tir. 

Bütün: •• ,,~,~ :,~b~mnıM23~1~/~9! ~~;ıembe I 
günü saat 16 da 

Gene türkçemizde bir lU 
vardır: Sarhoştan deli bile kor
kar diye.... Bu tekerleme bile 
gösteriyor ki halkın kanaati 
sarho~un alel!de bir delldrn 
daha zararlı bir deli olduğu
dur. Nıteldm bu fcnncn de 
boylcdir. Hatttı bu i31n dahası 
da vardır: SarhoGluf!un çok 
ileri hır derecesi \'ardır ki teda 
\•isi güç bir akıl hastalığı ola
rak eskidenbcrl tımarhan,.lerc 
sevkedilm,.ktedir. O da Dypso
manie dediğimiz müzmin \C 

mukavemet edılmez bir sarhoş
luk it!yaclıdır. Bunlar da tıpkı 
eroinomıınlar gibi tımarhanede 
teda\'İ edılir. Hem de bunlar 
alelAde sarhoşların verdiği za. 
ran her zaman verm"dikl,,ri 
halde .. - Ö,>le iken onları akıl 
hastanesine se\•kediroruz da 
meyhanede kafayı çekip ı;okak
ta palayı çrkmeğe müheyya bir 
halde yıkılarak giden bır alkol 
delisini İlk İmdat hastanesine 
götürüp tedavi etmek ne diye 
\•atandaş hakkına tecavüz olu
yor? Doğrusu anlayam3dım. 

Fren"lden milt .. \ellit çılgın
lık da akıl ha•tanc inde hlırri
yeti selbederek tedavi edılir. 
Fakat frengiyi almaya giden 
adam da ekseriya sarhoşluk yo
liyle buna gider. 

Ben öyle zannedi! orıım ki 
sarho~luğun kusturarak te

davisi sadece hukuki cephesi 
olan akademik bir mevzu de
ğildir. Bunun bir de tıbbi cep
hesi olması Iazımdır ki o da 
sarhoşluğun bir delıllk olup ol
madığıdır. Sarhoşluk bir dell
lıktir. Bu delilik ya hftd şekil
de olur, içip de kendini bilme
yecek bir hale gelir. Yahut da 
müzmin bir ııekildc olur. İçmek 
onun için devamlı bir haslahk 
halindedir. İı;ki bulamazsa adam 
öltlUrmekten bile çekinmez. 

O halde çok muhterem hukuk 
bilginlerimizin )ilksek hukukl 
bilı;ileriyle bu maruzatımı kar 
şılastırmalarının \'e (aklını 
kaybetmiş arhos) un diğer de
liler gıbi cebri tedaviye tAbi 
tutulmasında hukuki bir mah
zur olup olmadığına ondan son
ra karar \ermelerinin daha 
doğru olacağını zannediyorum. 

Bunu gbzönünde tutan Beledıye, ilk teklif olan S:ırac;hane
başında lngası mutaı;av' er Beledıye urayını tekrar etüt etmeğe 
ba~lamıştır. 

Keşıf \"e projeler tamamlanmakta olan yen bnanın bütun 
ma·rııfı dört milyon lira içinde olacaktır. 

Belrdı~enin elinde de halen bu i·e ayrılmış bir buçuk mil
yon lira bulunmaktadır. Yeni binanın ke~if b"deli ve projeleri 
acele kaydıyla İl Genel Meclisinin bu de\Te müzakerelerine ge
tirilecektir. 

İl Grnel l\lccli~i. Belerlıye sarayının Saraçhanebaşında ya
pılmasını kabul etti~! taknirıle eldeki bir buçuk mil~·on lira ıle 
derhrıl Beledyenln buradaki arsalarında inşaata başlanacak, geri 
kalan iki buçuk mılyon lıra da yapılacak elli milyonluk istikraz. 
dan öden .. cektir. 

Bel,.diye sarayı in~aatı 954 senc•!nde hitama erecektir. İn· 
şaatın ihalesine ecnebi firmalar da girebilecektir. 

Bir sahfekarhk 
Davasına dün 
Ba landı 
Sarıyerdcki muhtelif arsaları, 

sahıpleri ölmüş gibi göstererek 
vrraset ilamı tıkarıp satış yapan 
1\Iehmet Ruhi, Kemal İlman, 
l\Icbmct Ratip Ümitlen, 11:\diye 
Özel, M:ıkbule Orbey, Nuri Şen
can, Rerep Büyüksucan, ı~met 
Karabeyin muhakemelerine dUn 
II. nci Ağırccza mahkemesinde 
başlanmıştır. 

Bunlardan Kemal, kendi ini 
Kırkor Kömürcliyan gıbl goste
rerek \'eraset ilamı temin etmis
tir. 

A\"Ukat olan İsmet Karabev 
ise \ era~et i!Amı alınırken şa
hitleri yalan şehadete teŞ'ik ct
mP-kten sanıktır. 
Duruşma bazı hususların anla

şılması için baska güne bırakıl
mıştır. 

Prof. Ahmet Caferoğlu 

hakkında takibat 

1 !thal malları 
için yeni bir 
Tercih listesi 
Dün ticari mehafilde büyük 

akisler yapan bir ha,·adlse göre; 
Bakanlık, istihsal ,.e kalkınmada 
kullanılan köşebPnt demiri, yu
varlak demir, çimento, kereste, 
ziraat makina ve ~Jetleri gibi 
malzemenin ithalini aksatmamak 
maksadıyle bir tercih lfstesi me~· 
dana getirmiş \'e bu listeye dahil 
maklna \'e malzemenin tescil mu 
amelelerlnln eskisi gibi banka
larca tekemmül ettirilmesini ka
bul etmiştir. 

Gene bu habere göre, liberas
\on listesinP dahil olup da yu
karıda zikredilen makina \'e mal
zemenin haricinde kalan ithal 
mallarının te cil muamelelerinin 
bir milddet daha Bakanlık kana
lıyle yapılmasına devam oluna
caktır. 

Jlıı çe\Teler. Ticaret Bakanı 
Emer Gürelinin Ba5hakan Men
deresle Ankaraya dönüşilnü bu 

yapılıyor zaviyeden bir tefsire de tAbl tut-

f t b 1 20 ( \ k ) E.ı • maktadırlar. . 
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biyat Fakültesinde son seneler urt ıçın e ve ııın a 
rarfında cereyan eden bazı çir- hava yoluyle yük 
kın Mdı el rin matbuatta çıl~an • 
tar iUıtı üzerine l tanbul C. Sav. naklıyah 
cılığı, bu hlldıselere 1 .ıni karıs- Hususi \e yerli bir teşebbUs 
mış olan Edebiyat Faktilte~ı Pro yurt itinde ve dışında yolcu 'e 
fr~ôrlcrinden Ahmet Cafero~lu yiık taşımak için Amerikan u~ak 
hakkınıla tahkikat açmış bulun· Jariyle seferler yapmak üzere 
maktadır. Bu hu-usta hazırlana- faaliyetıı geçmiştir, 

' cak olan tahkikat evrakı yakında H,ızırlıklarını bitirmek fizrre 
Asliye Ceza Mahkemesine sevke olan firma, muhtemelen bahar
dilrceklir. da muntazam seferlere ba§laya-._GECMl$TE 

~~:.·. ··BUGÜN . 
Bize böyle 
bir se\"dar 
14zımdır 

3t9 J11 P.\'\ el buı;un, 21 e-
kim 1603 de kahraman

ca bir müdafaadan sonra 
Tebrlrl teslime merbur ol· 
muştuk. Tebriı ulls:i Ali 
Paşa, bu savaşlarda o kadar 
cesaret ,.e ~eeaat göstermiş. 
ti ki, Şah Abhas kendisini 
ta1'dlr ederek: 

- lıte bize bö)·le bir ser
dar lıi.zımdır. 

Demek zorunda kalmıştı. 
Bununla beraber Ali Pa&a 
idamdan kurtulanıa mıştı. 
Tebrlı bu Jıadiscden 11on· 

ra tekrar e11mlze geçmiştir. 

TÜLBENTÇİ 

C. Sa\'cılı~ı. profrsör tarafın· caktır. 
dan iğfal cılılıliklcri iddia ,·eya Bir otomobil çocuğa 
mczkıtr profesöre hnat edilen ko 
miinizm tahrikatı hakkında ma· 
lumat almak tızere alAkalıların 
ifadcleripe müracaat etmislir. 
Yugoslav Belediye heyeti 

Ankaraya gitti 

Dlr müdde'le.'lberi şehrimizde 
bulunan Yugo la\' bclediyerilerı 
dOn saat 15 de ber:ıbrrlerinrle 
vilbet özrl kalem müdüril Na. 
bi Up oldunu halde uçakla 
J.\nkara\'a Jıarekrt etmişl,.rdir. 

ZENGiN OLMAK 
iÇiN ACELE 

EDiNiZ • 
Garanti Bankasının 1952 bU-

yiık ikramiye keşidesindc bir ta
lıhli 100 000 lira kazanacaktır. 
Bu talihli siz olabilir iniz. Der· 
hal Garanti Bankasında hesap 
açtırınız; Gisclerinden izahat iı-

çarptı 

Artın Balta idaresindeki 8976 
plakalı husutl otomobil. Pangaltı 
dan geçerken Öıgür Aksun is
mindrkı bir cocu~a çarparak ya 
ralanmasına sebebiyet \'ermiş
tir. 

Yaralı Şi~li Çocuk Hastahane
sine kaldırılarak sanık yakalan
mıştır. 

Bir paket 
kaybofdu 

-----------.: 1 tcyinlz. 

Diln akşam saat 20 ile 20.30 a. 
rası, Harbiyeden Nişantaşına gi 
den yolun .sağ kaldırımında, için 
de siyah ılfon bir kadın blQzU 
hulunan bir paket düşürUlmUş
tur. Bulanın lQtfen 80207 ye te
lefon etmesi veya Emlak Cadde
sinde Güney Apartmanı No. 4'e 
getirrnesı ve)a yollaması rica o
lunur. 

Aix, Ray için tatlı ve acı ha-
tıralarla dolu olan bir şehirdi. rr . 
Hem artık dinlenmeğe de ı,:ok . 
ihtiyacı vardı. Kendl5inl o ka-
dar yorgun hissediyordu ki... , · 

Ertesi akşam, kendisine bu ;:r, 
parayı kazandırmış olan ihtı-~. • 

Ye5llköy Meteoroloji i tas 
yonunun tahminlerine gore, 
bııgıin, ıchrimlz \e rhann. 
da ha\a &abahlr)in puslu, 
ı;onraları umumi etle bulut
lu geçerek, ruzgarlar muhte
lif lstikanıetlenlcn orta kuv 
\'etle eserek; ha\ a sıcaklık 
rlPrecesindc miıhlm bir de· 
ğlfme olmı~acaktır. 

Oün sab~hl•'. in han pus
lu, sonraları bulutlu ge~mlş, 
rbzgirlar <leği lk )Önlerden 
orta kun-cttc e mi~; gunun 
61caklığı golr,"cfo azami 17,3, 
asgari 7,9 santigrat olarak 
ka.} dedilıni§lir. 

Karaköyde 
Bir kısım binalar 
Yıktırılacak 
Seyrüsefer tıkanıklıklarına ma 

nl olmak için Çarşıkapıdaki lller
zifonlu Kara ?t•ustafa Paşa türbe
sinin g ri c alınması kararından 
onra Karaköydcki Ha\'yar hanı 

blokunun yıkılması için tekrar 
tetkiklere başlanmıştır. 

Birkaç sene cV\el 11 Genel 
l\leclı.~i mtlıakerelrrinde bahis 
mevzuu olan bu Yıkma işi o za
manlarda görtişlilmOş fakat bir 
neticeye bağlanamamıştı. Ancak 
birkaç S"ne e\'veli~ine nazaran 
mtitemadıyen artıın motörlil VP

sait miktarı huniin için Karaköy 
meydanının açılmasını artık bir 
zaruret haline getirmiştir. 

Belediyrye \erilen raporlara 
göre mcı •danın aı,:ılmamasınd:ın 

BİR GEJ\lici~İN iSiNE ldolıyı Tophane ne Kbprfi ara-
SON VF.Rİl,ni ~ındaki yol gOniln ekı;eri saatle-
S ıl!ıh kacakçıhğı yaptığı tes- rinde yirmi dakikada katedilebil

bit edılcrrk 1 kendcriyede trvkif mekt .. dir. 
olunan Samsun vapurw usta ge Ayrıca demir tekerlekli araba
micilcrlnden ismaıl Mavinin, De ların da kaldırılması hakkında 
nizcilık Bankasınca \'azifesine kat'! bir karara varılmıştır. 
son \0erlld ilti ôğrcnılmiştir. Şehir meclisinin bu celsesinde 
İSR \fi, PESTİL göruşillecek olan bu karar ekse-
İSTİI OR ri üyelrr tarafından da destekle

Bir hrail firması kUlliyrtli 
mıkd:ırda pestıl e laraj!ını Tica
ret Odasına bildirmiştir. 

Ticaret Odası, bu teklıfi alAka
lt tiıcc~rıara duyurmus bulun
maktadır. 

AJ,:\IAN nr\<:KONSOLOSUNUN 
\'EDA • IF.KTURU 

A) 111 otuz birine" emekllve 
a:.Tılarak ml'mleltctınr dön ... ~rk 
olan Alman ba~konsolosu vaU 
ve belediye rri~ine bir veda 
mrktubu .ı:•ındrrmiş•ir. 

ins \N' A YOIXJN Alı.ESİ 
fçiN PAHA TOPLA, ·oı 

Bundan bir mUddet önce Ba
kırköy Brı Fabrika~ında arkada
ş~ Fethi Adcri öldUren Yuksek 
MUhl'ndis İhsan Aydının kimse
sız kalan eşi ve tocu{:u Jçın , fab 
rlk:ı iı:cileri, aralarında 1500 li
ra toplaınışlarrlır. 
BF.T EOİ\'E TEFTiŞLERi 
YJNE HAŞLADI 

Geçen ~ene yarıda kllan bele. 
diyenin teftişlerine dilnden iti
baren mülki~ e m!ifettiflrri tek 
rar başlamışlardır. 

Tcltısler iki a)a kadar bltl
riler.ektir. 

-KARA VAPURU 
iLE GEI.E~J,ER 

Denlzcılık Bankasının Ankara 
,·apuru dun saat 17.30 da Batı 
Akdeniz seferınden dônmUst!ir. 
Vapur bu seyahatte 411 yolcu 
ve 200 ton yuk getirmiştir. Ge
lrn yolcular arasında l\ladrit 
bil~ tik rlçisl Fai'.k 7.ıhni Akdur, 
Ottova bu~uk elçisi Numan Ta
hir Srymcn, Eskişehir milletve
kili Ali Fuat Ccbesoy \'e tanın. 
mıı; operet artistlerimizden Şev 
kiye May vardır. 
\İT.\ 1'ETIE 
N,\Kiı.um 

İstanbul \"ali muavinlerı ve 
kaymakamlar arasında yeniden 
bazı nakillerin yapılacağı öğre. 
nilmlştir. 
İstanbul vllfı~ etinden de teyit 

edıldiğme gore v:ıJi muavini Fa
zıl Uybadının Çanakkal~ \•:ılill
ğinr, Eminönü kaymakamı Mckl 
Keskinin Ktitahya \'aiıli ine, em. 
niyet miidıirU Ahmet Tekrlioğ. 
lunun İzmit \'alili ine tayinleri 
takarriir etmiştir. 

Fazıl Uybadından bo~alacak 
vali muıwinlil!ine belediye reis 
muavini CelAI İzgi ı:etirilecek
tlr. F:mnivet müdürlü O için de 
en kııv\ etlı namzet hirinci şube 
m!idUrü Ahmet Topaloğlu gciste
rılmektcdır. 

necektir. 

Demir fiyatları 
yükseliyor 

Demir fiyatlarındaki yükseli~ 
nishcti % 50 yi bulmuştur. 

Son kararlar sebebiyle husu
l~ gelen bu anormal halin daha 
ne kadar süreceği hrnUz billne
mrmektedir. 

6 milimetrelik demirler 75-
72 kuruı:a: 8 milimctrelık demir 
ler 69-70 kuruşa yükselmiş bu
lunmaktadırlar. 

Yapağı fiyatı artıyor 
Yapağı piyasası canlılığını mu 

hafaza etmektedir. Son defa Ame 
rika itin pivasadan mal toplan· 
m:ı•ına devam olunmaktadır. 

Bu srbeple ~ apaj!ı fiyatları ve 
nirlen CO 10-20 nisbeUnde bir 
artış kaydetmiştir. 

Gıda maddelerine 

ait bir karar 

Gıda maddeleri arasında umu
mi sıhhati alAkadar eden mad
delrrin hazırlanıs sekill ... ri hak
kındaki kararname son çıkan res 
mi gazete ile llAn edilmiştir. 

imar Müdürlü§ü evrakı 

üzerinde tahrifat 
Grçen srnPnin nisan ayında, 

İmar l\Ilidilrliığüne ait baıı ev
rak iiz .. rinde tahrifat yaparak bl 
na in5a etmeye tee~bbiıs ettiği 
iddia rdilrn l\lrhmet Tarık Türk 
l•mindekl şahsın muhakemesine 
d!in de 1 inci Ağ.ır Ceza l\tah
kemesinrle de\'am edilmiştir. 

Dün şahit olarak dınlenen f. 
mAr Müdürü Sedat Erko]!lu da 
hu hususta b!Tdiklerlnl söylemiş 
tir 
Duruşma, bazı husu6ların anla 

~ılma~ı için başka güne bırakıl
mıştır. 
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•d«m~•. 

Olur elbet! 
Parlsten verilen bir hl 

inanmak !Qzım gel 
SoQ·eti~r Birliği kolD 
ı•artisinin kongresinde• 
ra Kremlınde , ·erilen 
keller ııyafette Statin 
daı; ıilzurna sarhoı; o 

Ol•Jr elbet:~ Mosk 
sarh0$1an kusturtup 
lerlnI temizleterek bir 
nan Us profesör yolt Jd! .. 

Hiç OUIAZSA ..• 
Ge,en sene, bazı hıJı 

rimizin iddialı n ehe 
)etli ma,ıan i)i idare 
mrdilderine kanaat ge 
bu) uk kliiplerimiz bilh 
kendi aralarındaki f 
kar§ılasmalarını idare 
ita!) adan hakem getl 
yolunu tutmuşlardı. 

Sonradan bu, mesele 
du. Hakemlerimizin 1 
nefr.inc dokundu. Galibi 
deras,>on \e hakem kO 
si de habmlerimlzden 
oldular. l'\eticede ecnebi 
kem getirilmemesi karar 
tırıldı. 

Bu karara diyece 
yok. Yalnız Futbol F 
ras)onundan bir dile 
ur. Eski ,.e terrübell 
bolculardan befier kipli) 
kaç heyet kursun. Bu h 
lere muhtelif maçıard 
hakem)['rfn maçları 1 
tan.lannı takip \•arlf 
\·ersin ,.e her maçtan ı 
bu hr,·etıerden birer r• 
al ın. Bu raporlara giire 
ruiıllkleri, bilgislılild 
<'mukerrcr.. hale geJen 
kcmlerdl'n futbolumuzu 
tarsın. Bu suretle helD 
kemlerlmlıln iyllerl lir 
kalır, hem de açılacak 
lere belki daha iyi hake 
yetişir. 

ÜZÜLME\'İN' KİRAC 
GB.}Ti menkul sahlP 

bir toplantı yaparak ki 
serbest bırakılmadığı 
dinle Birle~ml5 Mili 
te§l..llatına müracaata )(1 

\"crnıl~lcr. 
Bu habPri okuyan 

lar üziilmüşler, teU&a il 
nııi~ler\J.lr sanının. f'a 
bo~una uzıilmeslnler, te 
lanrnasınlar. Şa) et ha 
gerçd:Jeşir de mülk gab 
lerl Birleşmiş Milletler 
kil!ıtına baŞ"\-unırlarsa, 
teşkılat, kıııl ~lemin d 
madan ortaya çıkardığl 
letlerarası dertlerden 
SO\") etler Birliğinin 
kaça 'ardığını unuttuJ 
\ etolarından baş kaldırıP 
ı;lUyetJ tetkik edinciye 
dar bütün kiracılar 111 
sahibi olurlar! 

BELKİ ACI 
Akşam gaıttesinde bir~ 

harrir arkada•ımız, ge~ 
gun Şehir l\lerlisinde b 
bul Sergisi etrarında iıyel 
ırasında 'geçen ıtddr.tli 
nakaşal<ın bahis me\'%1111 
dert'k eöyle yazıyor: 
•Toplantıda Azanın bir 

erine karşı çoruk ka\•g 
andıracak lf!kilde isnat 
ltirazd;ı bulunmaları. nt 
sin dddiyetile h~lü edil 
·ecl'k manzaralar arzedl 

Gazete ı;iıtunlanna altstd 
bıı olaylar hemşerller 
rindi' iyi tesir bırakmıvor: 

"Relkl acı, fakat dostça 
ikaı doğrusu. 

Sadun G. S/J.\' 

ON KELİMEYLE 
cTekıstil »in ·mlnnud 

rın nku)•111~umu1_ç _ ~ 
Türkçedl' kıf11)111 .,...,.. , 

mıyan bir lt'1 ellaılıl. 
TATIJS 

oldu. Adeta bir perde tn.,.ıf 
gibi ..• Sal göıiim ıattn iyi ı:; 
müyordıı. Şimdi her ikisi de da 
gôrm•meğe ba~ladı. Tam 
mekt•ııler'in açılacağı bir .,. 
rada böyle bir aksiliğin b•~ 
mı gelme i çok fena oldu. ,ı 
leğlmi ı,:ok se\·lyonım. Renı ~ 
lı~maia da muhtal'ım. Buralr 

MISIRLI 
Mağazasına davet eder. 

yar nofmeistr.r ile yine :ıt ya-uş: ı g 
rı5larında çok defa talihlerini 
beraber deıırdiklerl l\larty Kap-
lan ismindeki bir ahbabına mü-
kellef bir ziyafet \erdi. Bu da
vete •O kadınlardan• biri olan '!il"'. 
l\[ary Noalan'ı da çağırdı. 'Oçil 

YAZAN~ ,ANN,, NUWST 
ıoı 

•EZ'., ~N ~ r 1;1 ıöz hekimi amenyatıa ıP 
ÇEVİ!lEN~ "'" '" -..c. )'ALMAN dUıelPbllt>r.eğlni söylüyor. ~ 

kat altı ay kadar izin alnı ,,r, 
Uııım.- Tabii ameliyat da ( 
masraflı bir &ey.. Sizden rtP 

bırakmadan başka ,ere taşın. dım Memeğe çok utanıyof11• Beyoilu Galatasaray Yeni Car~ı No. 8. 
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de-

İYETS IGJ 

de ziyafette güzel güzel ylylp 
içtikten sonra •bu davetin Ray 
Schmidt'in şanına Uyık• oldu
ğunu tasdik ettiler. 

Ray, yemeği bir lokantının 
hususi salonunda vetrnlştl. 

Sofra çiçeklerle silslU idi. 
1\füzık onlar içın çalıyordu. 
Velhasıl altmış dolar ı;arfetti 
amma, kendısıne bin dolar ka
zandırmıs adama da şükran 
borcunu ödemi' oldu. Ray i-
çinden 5ö~ le düşünüyordu: 
•Yarın beni 1arış mı:?ydanla
rında ararsınız amma, zor bu· 
lursunuz. EvvelA New York'a, 
oradan da Aix'e gideceğim, Ah 
o küçücük eehirde ne güzel 
dınleneceğlm.> 

Yemek sonunda bir tramva. 
ya atlıyarak oteline geldi. Geç 
vakte kadar bavullarını topla. 
dı. Bebe'yi ve kendi basını da 
yıkadı. Saçlarının kınasını ta
zeledi. 

Ray, Latonla yarış meydanı
nı ötekılere terrıh ederdi. Bu
rası Cincınnati') e pek yakın
dı. Bütlin çocukluğunu \•e genç 
kızlığını yaşadığı Cincinııati 
~ehrine ne de olsa başka yer
lerden daha çok bağlı idi. Bu 
şehir eskisine ni~beten çok de· 
ğı~mlştı. BUJ llmUş, genişlemiş 
ve giızclleşmişli, Hay vaktile 
ya~adıgı e\'i gidip görmek kuv. 
velini kendinde hissetmemişti. 
Babasının kilçük dül.kanı yıkıl 
mış, yerıııe muar.zam binalar 
yapılmı;;tı. Ren lokantasının 
da yerinde )eller esiyordu. 

Bir ak§am tramvaya bindi 
ve hay,·anat bahçesine gitti, 
burası bir tepenin üzerinde i
di. Oradan bütün ~ehir görü
nilrdU. Etrafı çepeçevre dağ. 
larla çevrilmiş olan bu şehrin 
bir sanayi yeri olduğu belliy. 
di. Yer yer yükselen fabrika 
bacalarının dumanları tütüyor. 

du. Ray orada eski .Unleri dıi· 
fiindil. Babası bu şehre ne çok 
emek vermıstl. Jımnastık klüp· 
lerlne. korolarını, operanın 
musiki festi\'allerine hep işti
rak ederdi. 

Bu &ehrin sanat ve musiki 
Aleminde Schmidt ailesinin e. 
pey ismi geçmisti. Babası ilk 
karısının, yani Ray'ın annesi· 
nin sa#Iııında bütıin sanat ha

reketlerile al~kalı bir insandı. 
Ray babasile annesinin me

zarlarının nerede olduğunu bil. 
mi~ordu . .Mezarlıklar büyümuş, 
deği.ml•. her ~ey bambaşka 
olmuşru. Bu mezarları gidip 
aramağa bir türlü eli değme· 
mi~ti. Bundan dolayı da çok U· 

tanıyordu. Cincinnatı sokakla
rında dolaşırken gordüğil in
sanların hemen hemen hepsi 
yabancı idi. Eskilerden kimse 
kalmamıştı. Ray bir bakıma 
bundan dolayı memnundu. Ken 

djsinl tanıyan kimselere rast· 
gelmde çekiniyordu. Sokaklar 
da bir hayalet gıbi yapayalnız 
dola. ıyordu. 

Fakat her &ey deği.mis oldu
ğu halde istas)on bınası )ine 
ayni idi. Onun bnünde de bır 
kaldırım \•ardı. Walter·e ıste 
orada rastlamı~tı. 

LI 

İnsan istcdığl kadar: aBu, 
olmamalıdır desın, iş yine o. 
lacağına varır. 
Ray'ın New Yorka· doner 

dönmez, ilk işi, ) alnız bir sınıf 
kamarası olan kUçiik bir gemi 
de yerini ayırtmak oldu. On
dan sonra Bebe'yl baytara gö
türdü. Hayvanın bir gözu a
damakıllı kanlanmı:ştı. Daha 
sonra da e ki ev sahibesi l'ılrs. 
Cieveland'dakl bavullarını al. 
mağa iltti, Fakat kadın adres 

mı tı. Bavulların ~erınde de amma slrfn te ·ıeh~rfn en trlfl 
~-eller eshordu. O adreste bir "'' §efkatfül ıılduğunuru btlll
hafta .e~vel namına ~elmiş O· ğim için hunu ,.8 pma.h res•,.a 
lan hır mektup. ~uldu. Bunu l'ltlm. Rent bir ke.re kurtat' 
Emma gondermıstı. Ray bu mı•tınıı Yln de kurtarabllll" 

" '· e mektubu okurken, son derece- ı ı d' 
d .t 1 ld .. d t k lbi sn z:. ze,·kli st'yahatler Te il 

e mu ee l r o u, .. e a a f 1 d 1 .,t• 
parçalandı. l\lfınevi ıstırabı, ç n e ,,.çen b .r havatınıı ,. 
maddi bir acı ı:ıbi kalbinde du Benim için küçıık bir fedııJ 

yar gıbı oldu. Mektubun meali lık yapmak, size elb•tte fo* 
~u idi: zor gelmez. Halbuki bu y•P" 

•Cok "'"'ili Ray teyze. rağınıı yardım, benim tçlll il' 
<'iğim, ba~ımı geleni &lae bll· yatı bir meseleyi halledece)tlt• 
dirm•mek için tok utraıtım. S 111 ıı•ı b yJf' 
Fakat artık buna lmkln kılma· e\'g. • tfyıec & m, ana 

dı. l'alnız slzdtn rkam: Bunu dım edınıı, ne olur! 

ne babamı, ne ınneme, ne de 
kardeşlerime ııöylemeylnlı. Oll 
l:ınn dertl•rl zaten baılarındın 
asmıı. Bir de bf'nlm için ilzül
melerlnJ istemiyorum Teyzeci
ğim, baııma büyük bir fellket 
geldi. Sol ı;öttim.,.;örmüyor. Gö. 
zümün içinde bir ııertlik pe)da 

Enılll'' 

Ray, mektubu okurken, çoı 
ilzilldU. Çocuğun derdine defi 
olabilmek için elinden gelesıl 
yapmak isterdi, fakat ı~ll" 
sızlık içincfa bulunuyordu. 

tDevamı vır> 

( 
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1J~P~ 
Yunanistan da 

Mülı· hi 
Hadise 

Yazan: E.T. 
* Korede Çinlilerin son ta. 

aı nızJ:ınnda da mu\ affak 
olamadıkları bildirilmek 

Günun, hılha sa Ortado u için tedir. 
en m im &l)ası Udlst-si ı * ingllterrnln Afrlknd:ıkl 

\'enlzelosun başı anı bulunduğu somiirg<'sl J\t'n)a',la fev. 
Yunnn Llbrral Parti ine mensup kaldde bal lltın edilml~-
24 millch eklllııin tıu ııarUdcıı tir. 
istifa ederek llhırq:ıl rap;ıgos'uıı * Gün<'y Arrlkada New • 
\. uııan llirll i Parti ine katılma- Brighton'do karısıklıklar 
sıdır. lllç heklt·nmi)cn im h&di- çıkm15 le nıku bulan 
senin \ ıınanislanda lıu) uk akis· çarpışmalar sonunda ö-
ler ~ap:ıc:ı ı §uphr izdir. lrn le ~aralananlor ol· 

\ unaıı melli l kralın bir im· muştur. 
deslle fcsh<'dllerrk l cııl srçinıe ._ __ , ...... _______ ...; 

karar \<'tlldı_i ıııınan ı:ı ba"ınJ-----------

Bette Davis, bir 
Tems· de b yıldı 

Au at d Prtu 

Kenya'da fevkalade 
hal ilan edildi 

Bir /ngiliz sömürgesi olan Kenya'da Mau - Mau 
cemiyetinin Avrupalı/art buradan çıkarmak için 

teşebbüse geçtikleri bildiriliyor 
.d.uoda!td Prtı• 

Londra, 20 - İngıllere bugün Doğu Afrikada kain bUyUk 
Kenya sömürgesinde fevkalade ahval illn etml~tir. Sıkı~önetim 
ıllnına muadil olan bu karar, ol\lau MaU• adı \erılen siıli bir 
tethişçi cemiyetın faaliyetleri karliısında ittihaz edilmişlır. Afri
kalılardan mUte§ckkil hu gizli cemiyet, beyazları Doğu Afrika· 
dnn kaçırmaya uğraşmaktadır. Sıkıyön<'tim, bir İngiliz taburu
nun bugiln uçaklarla Kenya başkenti Nairobiye alctAcele sev
kindrn sonra ilan edilmiştir. 

Bir gün gelecek ... 
Emniyet l\lildilrlüğilnden: 
1 - Sorı~ er cinayeti faili 

olarak tasan-ur edilen \'8 

dondunnacı Sahrl Çehreye 
çok brnzeyen bir katil nam
zedi aranmaktadır. 

Bu " ııfı holz isteklilerin 
hergün müdurlilğümüıe mli
raraatlan. 

2 - I>olmabahçe clnn~elt· 
nl yııpan 5an ın genç hfılft 

ele geçmemistlr. Bu cinayeti 
l aptı ını tahmin eden Un· 
§ın delikanlılann müdürlüğil 
müze baş1urmaları ..• 

(Bu tıAnlıır, şimdilik dil· 
şilnülen 1ıeklc u'gundur.) 

ECVET GÜRESİN 

Amerika f mdık 
İthalini tahdit 
Etmiyecek 

.d.11oclııl•d Prıu 

da l'lfistlra~ \ c Vcıılıelo ıı:ırtl
lerınr m ıısuıı bir kabine bulu· 
nu)erılu. r.u kabinenin ml'di · 
te en ela dort ı·c\ ilk ço unlu u 
\ardı. r.u dıirt mllkh ekillndrn 
ikl .. ı ı;on ı.:ıınanlarclıı l':ıııa"OS 
ııartl ne geçi 1 inden tD unluk 
iki) e inn·i~. hu kııdar 7..t) ıf bir 
ekseri) etle Jıukümcı lslrrlnl i
dare etmek ın mkıiıı gorıılmetli. 
tinden ınecll 'n dağıtılma 1 \C' 

Hnl 'etim ~aııılınası korıırlaıitı· 

l'etroit, 20 - 22 l lldanberi ilk 
defa ol rak bir tı)oalro sahnesine 
çık n sın<'ma "ıldm Brtte Davıs 
dün gece, Şubert tiyatrosunda 
yeni bir milzıkal rÖ\ un Un ilk tem 
'lındc düşiıp bayılmı~ır. 

Diğ<'r taraftan Nairobı'ı.len alınan haberlere göre, l\lau l\la~ 
cemiyeti nıeımıpları tarafından giri§ilcn yeni t.cthiş harek<'tlerı 
dalgasını müteakıp iki bin gönU\IU Avrupalı polis birliklerine 
katılmı~tır. Gönüllü Ye nizami polis blrlıkl<'ri ba5kcnt sokakla
rında devri~·e gezmektedir. Devri)·elerin emrinde radyolu oto
mobiller bulunmaktı:dır. Bildlrildl!:ine göre M:ıu Mau harek"li
ne mensup akıncılar §ehrin banlıyôsündeki N~ eri Polo kliıhfi 
binalarını ateşe l'ermişlerdır. Ayrıca iki A\'rupalı çiftçiye ait 
300 hektarlık bir mer'a .da ate~e verilmlljtir. 10 ell.pheli şahıs 
te\kif edilml~tir. 

---------------~ 

EiseRhower, 
Truman beni 
Kudınyor, dedi 

Korede Çinliler 
Taarr zlannda 
Muvaffak olamıyor 

Va~lngton, 20 - Cumhurba5. 
kanı Turman bugün, gilrnrUk ta. 
rıfe komisyonunun tavsıyesine 
rağmen, ayıklanmış fındık ilha
mının tahdit edilmlyeceğini bil-

Çiftçiye yardım 
Kanunu 
Değiştiriliyor 

rılmı tı. 

l'la•tlras 'e Venhclos parllleri 
teçlmdc birlikte harrlır.t etmeğe 
karar 'erml•lrrcli; b:m miio;tn· 
killerin de katılnıaslle nıiıhlın 
bir ço unluk trınln Nlcrcklrriııi 
1 mit cdlyorlaulı. l"ııkal im iiml
ıtln pek kun rlli olmarhğı, ta. 
ınam ı;eçlm ınlır:ııl<'lc inin ba$· 
ladığı ıraıla 'cnizelo un tf'da\;J 
bahanr~Ue i•n içre) e gitme.si 'e 
geri ılonm<' i için ;)ıınılan hııtün 
m aca lorı ce\apsız bırakmn· 
sı ile aıılaşılmıştı. 

\ lrını durt mllleh ekili \'enl
trlos parti lnl bırrakar k neden 
Pa aı:o :ı k tılmı~tır'! Bunun e. 

Do'·torl;ır, bunun fazla çalış· 
maktan mlıtevellıt yorgunluktan 
ıleri geldiglnl so\'lemişlerdir. Bet 
le Da"ıs dUstuğU ~erden kaldı· 
rıldıktan birkaç dakika sonra 
tekrar sahneye çıkarak temsill
nı bitirmiş \'e kendi'iıni uıun u
zun alk•şlayan se~ ırcılcre: 

•Sızlrre ba' ılıyorum.. Bundun 
Eonra aksini sojlı;ı;emczsiniı ya?ıı 
demi~tir. 

Efgan Milli Meclisi 
Açıldı 

bcb nl halko hi•aben nr rc-ttlk· "'" 'td Prm 

l•rı h"'ıınııaınrtle nnia•ı)orlnr: Klıbıl 20 - Bu~Un Ef"anls· 
<cl\u\\ etli bir lıukumrt kurulma. ton mılli mecfülnın s inci otu
&ı için kU\'H"tli bir ek rriHt 1 • rum devresıni aça 11 Ef an Kr:ı· 
ıımdır. Phıstlras • Yrnlzclo gru· lı Zalıir, memleket !'lin dış ~İ· 
Pu &rçlml kazan a hile bö3 le hir yasetıne temasla, Ef"'anistanın 
ço unluk temin edemberrk, im· d~ n~a \e <iledenbcri dünya sul
gıinkil hl'Srnilmlyeıı uzh et de. hünlın s:crçekleşmesl için çalış· 
l1lm edecektir. Buna mc)ıiaıı tııtını söylemiş '\e demiştir ki: 
\ermemek itin Paııago larııfına •Sıyasetlmız daima tam bir 
geçtlka rlborlar. taraf ızlık muhafaza etmek ol· 

'\un ni tanda p:ırtllrrln \'O· muştur. Hilttin devletlerle, bil· 
%!)etinde hu ı;lh! de •i !klikler ha s:ı Türkiye \e Hındıstan eum 
tak sık rulmı tur. Bir zaman.! huriyetlıcrılc en samımı dostluk 
lar mcclbte ~alım lı:ı ııı:ı ek c· bağları idame etmek emelinde· 
ri et<' malik olii.ll Çııhhrfs pnr.1} iz. lranla mUnacebctlerimiz son 
ti l, eren '"timde az:ı ının tok dC'r!'cede samimid r.• 
büvuk bir kı ınının 1'.ıpa"'os ta. 
ra'lna gcçn ı 1 'UU'~nc anc:ık 2000 1 t 
iki m lleh elili çıkarahllmio:ti. a 1 n sahibi 

olabilirsiniz 
B:ı d ra c! V nlzc:,, s ııarfüi 
ıl}nl tehllkr\t' m:ınıl bıılunınor. 

Garanti nank:ısı11ın 1952 bil· 
~uk lkrami)e keşidrsindc yüz 
bin lira knzanablllr ve en nı 
2ooo altın s:ıtın alabilirsiniz. Bu 
~!ı),ık lkr:ımiy<'ye muhnkkak iş
tırAk ed niz. Garanti Bankası gi· 
şelcrindcn izahat isteyiniz ve 
dr .. h:ıı hesap açtırınız. 

Pap:ır.o lmnrtli bir çoğunluk 
temin rd<'rck Is b:mnn gelir e 
\ azi et ne olaraktır? Yunan iı: 
ııolltlka ınıla miıhlm ılcği !klik 
'ukua gelrccğl, ı onıiiııl tlere 
karşı d hı ldılc;tll harC'krt r. 
deeeğt şıiphrslldlr. l'np:ıgos Ö· 

trd nbrrl hlıkunırtiıı hu husus
tnkı ;) umu ıık lıorckct t~nım 
tcnliıl rrlh or 111 ha sa Türk • l'unan dostluğun· 
nış ııolıtlkn)D elince, Papa· dan hararetli surette bahse,le

ıos rıulılrl'f 'e ilcl<'rle ~ aptı~ı mi tir. ıı.u itibarla dı~ polllİka· 
be,anatta buı:ünkü dıc: politika. da değl§ıkllk olma ı beklene· 
Yı h~' ip dti ini !ıt 'lrml . bil· mt'r. 

A 11oc!ııtııl Prtu A tınrlıılttl r.,., 
Ncvyork, 20 - General Eisen Seoul. 20 - Amerikan \'e GU· 

howcr bugün New Londonda nev Koreli blrlikleı i Üçgen Te
kendi~lni dinlemek için topta- pe~i ile A \'CI Yamaclarından at· 
nan büyük bir kalabalııla verdi. maya çalışan binlerce kızıl Çin 
ı:ı b<')iRnatta, Demokratların, ~i- il diln gl're ve bu sabah yaptık
rlstıkleri secim kampanyasınch, l:ırı tnn,ruılarda muvaffak ola
k~n•füini konuşamıyacak kad:ır mamışlardır. 
kızdıran yalan ve iftiralara baş- Kıımlinisllrr merkez eephesl· 
\'Urduklarını söylemiştir. Cum.ıu nin bu iki kesiminde yapmakta 
riyetçi Parti adayı, Truman ida· oldukları hilrurnlara son Yererek 
r<'sinin, oy elde etmek için her e~ki m<'~7ilrrine çekilmeye mee 
gün )eni bir iftiraya bir rezalet' bur olrnm;!:ırdır. 
kattığını sBylemis ve demiştir ı Üçgrn Tepl'sl rh•arında kızıl
ki: .. lar Amerikan 1-ıırliklcrini bir noıt 

«- Öyle bir raddeye geldim tada mli5klil dıırııma sııkmuşlar
kl hiddetimden artık konusamı- sa da Amrrik:ılı phadekr sün· 
)orum. Slıler 4 kasım setim gli- gü muhar<'brlcrindr.n sonra bu 
nU benim için konuşun.» Eisen- tehlikeli clurumıfan kurtulmnya 
hower, 'l'ruman idaresin'.n halka mll\·affak olmuşlardır. 
bir korku kampanyası yutturma Uzak - Doı!u Mlittr.fık hava 
ya çalıştığını ileri sürmüşlti. Cum kuwrtlrrl karargiıhınclan veri· 
huri.)etçi aday bu sabah gene lrn habrrkrl!' gore dlln gece 16 
Nev~ork havallsinde dığer bir 1 tıınc Amerikan u~tunuçankalc~i 
toplantıda \'erdiği dem,.çte De- Ktızry J\oredl!' komllnist birlikle. 
mokrat rakiplerini, kcndisi~i se rinln toplanma bohıelerini ~id· 
çimde yenmek için etrafa nehir cetle bomhalamışlıırdır. 
\'e hayale sığmaz yalanlarn sac G<'neral C'lark komiinlı;tJerin 
makla itham etmiştir. tekllfll'rinl reddetti 

Amerika, lngiltere ile Tok~o. 20 CA.P.) - nirlrşmls 
Iillctkr kuvvrtlerl haşk1Jm11ta

lran'ı n arasını bulmağa nı General Clark mUtarcke gö· 
1 rllşmrlrrino komünistlerin lleri 

ça ışıyor • sUrdüklrri rsaslar Uzerınd<'n tek 
Vaşington, 20 (A.I'.) - Birle. rar baslamayı dün r<'ddetmiştir. 

şik Am<'rika İngiltere ile İran Gcnrr:ıl Clark komUnist ko
arasındaki petrol ihtilfıfını daha mulnnların:ı gcinılerdil'ıi bir mc
yakından tetkike basl:ımıs \'e i- saicln rslrl<'rin torla iadesi prcn
ranın 1ngiltercden 137.000.000 slbinl kabul <'lmiy<'ccğini ve hu 
dolarlık tazminat istemekte haklı talep ileri sUrilldıikçe mütareke 
olup olmadıl;ını incelemeye ko- mUzakerelcrinln yeniden başla
yulmuştur. ması için J:er<'kli tedbirleri al. 

Amerika İranın bu talebinin mıyacağını bildirml5tir. 
kanuni olduğuna kanaat getirir- A 'k d 304 b' 
se Amerika hükumeti bu parayı men a a lfl 
tam veya kısmen ödemesi için 
Londra nezdinde teşebbüslerde M d • • • 
bulunmaya da karar vermiş bu· a en iŞÇiSi 
lunmaktadır. 

Çahşmıyor 
.ıhıoe ıı•td Prfu 

dirmi~tlr. • 
Tiirkbcnln t:C\ iı mahsulü 

Vaşington, 20 (AP) - Am<'ri-
ka Tarını Bakanlığı uzmanları llıuuırı Mu~4 ~lrlmlzd4" 
tarafından \'rrile'n nıalUmata gö. Ankara 20 - Kuraklık, don, 
re geçen ilkbaharda ha\'aların sel, haşere, yangın ,.e benzeri 
soğuk gitm~si ;yUzilnden Tılrki- felaketlerden mahsulü zarar gö 
yr.cle re\'h: mahsulU bir miktar renlere yardım yapılma~ı hak· 
zarar görmilş ve bunun neticesi kındaki kanun bugUnkU ıhtiyacı 
olarak normal ihracat kapasite- kar~ılıyacak durumda ol~ııdığı.n 
ı d 3000 ton kadar az ceviı dan, Tarım Bakanlığı ) enl hır 

~h~a~nedilmıştir. tadil tasarısı hazırl.ıyarak alAkalı 
Tarım Bakanlıı\ıntn ilgili çev. Bakanlıklara ,·er.!11ı~tlr. 
l i b a mukabil bu yılın ilk Bu tasarıya goı:e, yıllık dağı· 

re er un tılacak tohum mıktan on mil· 
yarısında Bırleşık Amerika.nın yondan 20 milyona çıkarılmak· 
ha~lıca ~rom ltbal~,tını Türkıye. tadır. Bankaya borçlanmak su· 
den temın r.tmis 0 du~unu ka~- retile tohumluk alanların mev
detmektcdirler. ~yrı~a A~erı- siminde bu tohumları ekmemesi 
kadaki h~.ıı. endlıstrısl . lhtı~ aç. halinde müstaceliyet kesbede
ları için Turıkvedrn ilerıde daha rek tahsil olunmaktadır. 
geniş ölçiide ~ün iplil.ti satın nlı. 

nac:ı~ı bildlrilmrktedir. Balıkes·ır esk'ı 
Türkivede el!'viı mahsulilntin 

bu yıl bir miktar eksik o\ma~ı- Q d . b• 
ııa rağmen yapılan .. istatistikler- r uevı ması 
den anta~ıldığına gore bu sene 

reviz rekoltesı Akdeniz .havza~~n- Yand 1 
da harbin sonundanberı en ~ uk. 
s<'k miktara çıkmış bulunmakta· 
dır. 

Güney Afrikada 
Kargaşahklar çı 
Port Elizabeth CGtincy Afri

ka) 20 - Port Elizabeth'in en 
büyük şehri olan New Brıghton
da dun ~ece buyuk karışıklıklar 
çıkmıs ve \'Uku bulan çarpı§ma. 
lar n~ticesi en aşağı 11 kifi öl· 
mtiş, 27 kışi de a~ır surette ja· 
ralanmıştır.· 

Şimdıye kadar hiçbir ırkçılık 
hfıdısesi çıkmamış olan bu şehir 
gece yarısından sonra polis kor
donu altına alınmıştır. 

Cumartçsı gecesi vuku bulan 
çarpışmalarda aralarında 15 yali
larında bir ,ocuk da olmak tize. 
re 4 Avrupalı ôldUrülmU5 ve bu 
şehirde bulunan -Afrıkanın en 
büyük sineması ateşe ~ erilmi~ 
tir. 

Kargaşalıklar New Brighton. 
da polis kuvvetlerinin iki ~erli. 
Yi tren istasyonunda tevkif et· 
mek istemeleri3 le başlamıştır. 

Hıuud llu1ıal>(rlmü4"' 

Balıkesir, 20 - Bugün uat 
16.30 da şehrimiz büyük bir yan. 
gın tehlikesi geçirml~. Millt Kuv 
\etler caddesindeki ah sap eski 
Ordue\i binası bacadan çıktığı 
söylenen yangın neticesinde la· 
marnen kili olmuştur. Sclırln en 
büyuk caddesi olan bu caddede 
boydan boya kanalizasyon çukur 
ları açılmış bulunduğundan itfa. 
be arazözleri yanaşamamış, hor. 
tum uzatmak mecbııri;yetinde kal 
mışlardır. Ale\'ll'r 20 - 30 metre· 
ye kadar yükselmiştir. Blitıin o 
civardaki evler boşaltılmı§tır. 

Yanan eski Orduevi binası, İs
tik!Al Harbinden sonra Kolordu 
Komutanı Ali Hikmet Paşa 
manında yaptırılmıs. tarihi 
gUıel bir bina idi. 

Seker istihlaki 
Arhyor 

lhuıuı it """bfrf, ıl:4"' 

YENi ISTANBUL KRAL 1~AUUK \'ATANA illANl:T SUIYJ,E Yı:\RGJJ.ANı\CAK 

Pittsburgh 20 - Birleşik A· 
merikanın kömUr ocaklarında 
çalısan 375 bin maden işçisinin 
ckseırlsi buglin lsbaşı yapmamış 
tır. !şciler seçenlC'rde kömür ma 
dcnlcri işletnıeleriı1den 1,90 do· 

Bu Mdıseyi gören büyilk bir 
rerli grupu, tevkif edılmek iste
nen nclıımlarııı kaçmasına yar
dım etmışlcr VI' poli~e karşı koy. 
ınay:ı b:ı~lıyarak tren istasyon 
binasında da tahribat y:ıpmı§lar
dır. 

Konya 20 - Yurdumuzda ku· 
rulacak şeker fabrikaları hak· 
kında Şeker İşletme umum mU· 
dlirü ezcilmle demiştır ki: 
·- Türkiyenin 1950 feker Is· 

lihsall 138 000, 1951 istihsali 
178,000, 1952 istihsali de 150 bin 
ton olmuştur'. Tl'Tl:LAN 

ıoı. 

llI. Nermi it politikamızda 
son zomanlartl:ı çirkin ger
ginligln "' sinirliliğin D) dın 
\at:ında~ları k yJ:ılanclırıtığı· 
nı t'•) li erek db or ki: 

B zını ıç polıt kamızın ko
nul rı ili!' i\n ·n hUkUml rl
le, nc de pro"'ramla ilgılı de-
ıldır An:t\ a hükumlcrı d<'· 

ğ e de de ı mr e el<', tutlU· ! TAZll'A TUT 
ğ nıuz 

0

olun de ı~eccğini um~ L ı > ı \ ı t~T•NBrır.J 
tnnk bır !yin rrl k 1 ıellr. rııı:· ----------------~----'• 
t~lcrl!t'ııın pro ramlnri~ lr s•: zl) ım~tlerl mıinısebetlle )·a· 
rıstıklerı faalıyct'cl'i, üstlinko· ;) ınlanan tebligden bahisle dl· 
ru knr ıl ştıracak olursak, iç ) or ki: 
Pol tıka t1urumumuzu daha iyi cBizim Londra görUşmeleri-
anııl abılırız. Biı:, scnel ola· mizdc, müsbet, muayyen ve 
rak, p "ti pro~rnml rımııd:ı, sınırları brlli bir sivasi dfıva 

cal ile temaslarda bulunma
lorından büyük faydalar um
makt:ıyu ... 

COMHORIYl!T 

l lar tutarında gUndrlik bir zam 
elde etmişlerclir. Hükumet, llc
retleı·ı i~tikrarl:ı~tırına konseyi
nin bir tavsiyesi üzerine bu gün-
delik zammın 1,5 dolarn indiril
mesinl emretmi~tır. lııtilcr bu 
kararı protesto mahiyetinde ça
lışmaktan imtina etmektedirler. 
Memleketin 12 belli b:ışlı kömUr 
havzasında en aı 304 bin ma· 
dencinln aylfık pturduğu anlaşıt
maktadır. 

Papaz:; Makarios Birleşmiş 

Milletlere gidecek 
Ne\•yorl), 20 CT.ll.A.) - Kıb

rıs .Başpiskoposu bugUn Ncvyor
k:ı gelerek, bir beyanat vermiş
tir. 

Polisin ateş açması üzerine 
yrrliler oradan uzaklaşmı=larsa 
da bir müddet sonra daha kala. 
balık bir rrup halınde vaka ma. 
hallin<' dönerek hAdlgelcr çıkar. 
mışlardır. 

Öldürlilcn 111 ya~ındaki çocuk, 
Port Ifüzabeth'in en tanınmış 
kemancı.sı Gcorge Dernhardt'ın 
o~ludur. 

Karışıklığın bir Anında polis 
ku\•,•eUr.ri 5000 kadar yerliye 
karşı koymak mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Birleimiı Milletler Kurulu 

Kasımda toplanacak 

Bu yılki istihlAk ıeçen yıla 
nazaran 20 bin artışla 170 bin 
tonn yUkselmlştir. Bu artış bil· 
hossa orta halli Ye köylü hal· 
kımızın daha çok seker yeme· 
sile izah edilebilir. 
Kuracağımız fabrikalardan A· 

dapazarının 1953 ~,lında, Kon
ya ,.e Amasya fabrikalarının da 
1954 yılında ilk kampanyalarını 
yapabilmeleri için teknik ha· 
zırlıklar ilerlemiştir. KUtahya
da kurulacak fabrika şartname· 
leri hazırlanmıştır. Yakın bir 
zamanda bu fabrikanın sipariıi 
için teşebbüse geçilecektir.• 

SINAi MADDELER'in 

Türlilye EmlAk Kredi Banka!ının Bahçekapıda ~ üne~ Yıkıl 
Hanı altındaki Bahçekapı ıubeslnln açılıı mera~I dun ıaat 
10 da )apılmıştır. Bahçek:ıpı binasında, Emlftk Kredi Bı~ası. 
nın İstanbul şubesine a!L seniıılerden bir kıs~ı fa~_ll)·et go.st~. 
recektir. Yine dün, EmlAk Kredi Bankasının Kadıkoy ~besınm 
de açılış merasimi yapılmıştır • 

Dün iş Bankasının Şl$1i Ajansı da halkın hl~etine aplm.ıı 
bulunm

1

aktadır. Bu münasebetle, güzel bir merasım )apılmış. u 
Ajans dün saat 10 dan itibaren faali~ ete b:ı.&laınt&tır. Re~lmı~r
den ii~tteklnde Tür.lı1)e h Bankasının, alttıldnde de EmlAk ,._ 

Kredi Bankasının fUbcsl ıorülmektedir. 

koprulerdrn, okullardan. hns· veya ihtılAf muz.ıkerc edile-
tah~r ll'rd n, knr:ıyc\larından, rek değıldl. Bir \esikanın ım-
fı\at k"lntrolıindcn. llh., bahse za \CYa kaleme alınma ı ela 

ÇAR$1DA ÖGLE 
TATİJ.l 

B. Felek dükklnların öglc 
vakti bir buçuk saat kapatıl· 
masının aleyhinde bulunuyor 
\'e diyor ki: 

Piskopos beyanatında, K ıbrı· 
&ın Yıınanistıına ilhakı meselesi
nin Birleşmiş Millelkr gündemi 
ne alınması ıtln çalışacnğını bil- Kemml \e keyfi TAHLİLİ f 1 hl t d ek 

Londra 20 (Radyo) - Birleş· SARPER LABRATUAR'ın hmirfn lise, orta ve llkolmllannda 80 )-ıldan az. a ııne e er 

d Y ruz. Huni r ola~anU til bahis konu u değildi. Bu ci-
§eyıt r midir? Hıç de öyle de· hı.-tlcr, ıı.:ikfır bir şekilde, An-
ıl.. Bir hükumet, bunları. is· kam rad\Osunca l\knderes'in 

ter i t<'mez vapmak zorunda· bıırekrt ı:ıunU, gösterilmiş ve 
dır K 'llıı ı~ıerid r huni r.. ifade edılmişti. Binaenaleyh, 

llalbuki, hız kamu i<lerıni trblı ın çok umumi olmasın-
Jıolıtıka konularijle• karıştıra· a311 , c her türlü vuzuhtan \'e 
rak, k ndimizl' gorc, bir ~·ol t:ıf ilı\ttan Ari bulunmasın-
tu muşuzdur Pro.,ram \'okmuş d 11 cikA rt rtmrk hakkı vok 
Rlbi iş gıir-,ı~·oruz Büt.ın par- tur .. Londroda, Turk ve İngl-
t.l rimiı liıiklık ~ımdcsini be· lız dc\lel ııdamları, birlikte 
~inı enıııtır. Güdille'l iC politi sl\'~~ı ufkır gözdl!'n r:rçirmfş. f Prop:ıganelal:ırına b:ıkacak !erdir Uilha~~a Orta Do,.,u ku· 
?1 ursak, P rtllerlmizin hangi mnndanlı~ı iızerlndr durulmuş 
~ CU!erde bu umdeye ba~lı ka· ollT'ıısı da çok normaldir. 
ıp kalmaoıklarını ap:ıtık go-
?cbıı riz... Esa~cn Türkiye. Ortıı Do-
y ğur.un kilidi mevkiinde oldu-

ENi SABAH ~undan bu bahse dokunul-
:-:---_ mus bulunmasını Jpyet yerin 
to nıt \ de bulmak ıaıımdır 
lr:; ll~t l'ıJuanen 'e milsb<'t bir 
1 ı\'enı S:ıbah Ba•b:ıknn ile netice alııımasa bile, biz, dev 

.....; •lerı ll:ıka~ının Loodrayı let adamlarımızın ecnebi rl· 

«Bu yazım<lan dolayı bana 
hiddrtlenec<'k mü tahdemler 
olduğunu bili)orum. LUkin ma 
bza kapamaktan zi~adc her
gUn müslahdrmlere nöbetleşe 
birer saat yemek izni \erm<'· 
nln teminini daha dol:ru bu· 
luyorum. Zaten alış \'eriş et
mrkten b:ısımız aşınmış dc~il
dir. Bir çarşıyı bir buçuk sa
at tatil etmenin bir sürü e
konomik akıbetleri \'ardır. Hi
maye c<lilmrk istenen mUstah 
demlerin geçim kaynağı olan 
ticaret hacmini küçültecek tcd 
birlrr, sonra hissedilmeden iş 
sizli~e vol acar. Acele etmekte 
fıı)da ;vok. Şehir dışı köyler
deki halk, kapama saati ol· 
mayışından ne kadar mem. 
nundur: görmediniz: mi?. 

--------------~----------------------.._ ______ . 

dirmiştir. • 
Bu beyanat. shasi mahfillerde 

ntihoş karşılanmıştır. 

mia l'ılıllrtlcr genel kurulu •op· ı bu ''11 emekliye a~nlın 20 öğretmen irin iımlr Öğretmenl"r Der-~ • da Yerebatan Cad. Sultan- 1 J ı R ı t Jantı)'• lantısı bir kasıma kadar tehir ahmet, ndi Fuar Gazinosunda bir çay tertip etınlat r. es m, op 

edilmiştir. ----~~~~~~~~~~~~~~---~k~a~tılanlardın blr gnıpu gostermektedir. f 

Rahat bırakın Toraman'ı 1 
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Türkiye'de herkesten 
iyilik gördüm 

l.Yaln~;,-p~k-Çok ki~inin tetkikine ve alavlar1na maruz 
kalmak, hele yorgun olunca, insanı sinirlendiriyor. ........ ,., ..,.,~~ ....- ............. -...-.....-.--... ........ 

22 Eyllil Salı gecesi Edirne·-
nin yakınındaki hudut kara

koluna vardım \ c geceyi güm
rfik binasında, blr sıranın üzc
rındc geçirdim. Gilmrilk me
murunu uyandırdığım zaman, 
o ilk de!a olarak bir İrlandalı 
ile, ben de ilk defa olarak bir 
Türkle karşılaşmış olduk. 

Türkiye hakkında o nna ka
dar bildıklerim neden ibaretti? 
Maalesef Türkiye ile mcmlckc. 
tim arasında temas çok azdır. 
nu cbeplc bir İrlandalının, 
Türkiye hakkındaki fikirleri, 
C5ki devirlerden kalma mallı· 
mata dayanır. Mesela Türk de
yince, bazılarının aklına Haçlı 
Seferlerinin düşmanı gelir. Ak 
la gelen ilk şeylerden biri de 
eski haremlerdir. istanbulun 
güzelliği, Paris'inkl gibi, her
kes tarafından bilinir. Modern 
Türkiye hakkındaki bilgi gayet 
mahduttur. Ataturk'ün adını 
herkes duymuş olmakla bera· 
ber, hayatı hakkında esaslı bir 
bilgbe sahip olan pek azdır. 

Son zamanlarda, Tıirkiyenin, 
Batı Devletleri ile candan is· 
birliği etmekte olduğunu, ta· 
bit biliyoruz. Memleketimize it 
hal edilen yegane Türk malı, 
yüksek kalitesiyle meşhur o
lan, çe~lUi kuru ycmişleriniz· 
dır. En pahalı sigaralanmız da 
Turk tütününden yapılmıştır. 

Bunlan içen bir adama ıengin 
nazariyle bakılır. Nargilenin 
kullanıhı ıekli. çoeukluğutndan 
beri beni teshir etmiştir. Bu-

gün dahi kahvelerde nargile 
l~ildlğini görmekten zc\ k duy. 
dum. 

Bıı Seltıhat mıncut fıkirleri
min doğru veyıı yanlış oldu· 
ğunu meydana tıkaramadı, çün 
Jeli bilgim zaten gayet mahdut
tu. Onun için Türkiyeyi ziya
retim e nasında yepyeni inti
balar edindiğimi söylemek da
ha doğru olacak. Yazılarımda; 
Turkiyedeki oto • stop yolculu 
f!umu ve üzerimde kalan en 
kuvyctli intıbalan anlatmaya 
çalışacağım. 

TÜRKiYE OTO-STOP 
YAPMAYA MÜSAİT MİDİR! 

Memleketlerinde oto - stop 
yaparak sevahat ettiğimi 

öğrenince Türkler daima hay
ret ediyorlar. Bana hep soru
lan: cTürkiye'de oto - stop ya
pılabiliyor mu?• sualine, cE
vet, hem <le gayet iyi yapılı· 
yor!• cevabını veriyorum. Halk, 
ecnebi talebelerin oto - stop 
l'apmalanna alışık olmadı~ı 

halde, burası oto • stop seya
hatini en iyi basardığım mem· 
lekctlerden biri oldu. Bunun 
sebebi. buranın h:ılkında; blr 
memlekette oto - stop ~·apıla
bilmesi için mevcut olması Ja. 
zım gelen, şu iki hasletin bu· 
lunmasıdır: Ecnebilere kar ı 
bUyUk bir sevgi ve yabancıla
ra yardım etmek arzusu. 

Anadoluda 12 ~ünde 3.300 
kilometre :ı;ol aşmış olmam, 
Türkiyc'nin oto - stop yapma· 
ya gayet müsait biı· m<'nılek~t 
olduğunun en bü~'ilk d<'lilidir. 
Yalnıı bir kere. katetmek i~
tcdiğim mesafeyi niyet ettiğim 
zamanda a amadım. O da se
:ı;ahatin en başında oldu. 1stan
bul'dan Ankara~a bir günde 
gitmek istediğim halde; bir bu
çuk günden e\"\'el varamadım. 
Fakat, diğer yandan, şu gibi 
mesafeleri bir günde acmakta 
zorluk çı-kmedim: Ankara -
Kayseri; Ürglip - Ankara; An 
kara - Bursa 'c Bursa - İz· 

yerlerde olsun, karşılaştığım şa 
hısların gözlerini üzerim· 
den ayırmadan beni U· 
zun uzun tetkik edişlerine ve 
alay mevzuu haline getirisleri
ne maruz kaldım. Anadolu'da 
nadiren bir ecnebiye rastlan· 
dığını; üstelik kılığımın ve sa
kalımın garip karşılanablleceği 
ni idrak ediyorum. Bu bakış· 
Jann ve alayların, kötü \•eya 
diişmanca bir niyetin mabsulU 
olmadığının da tamamen far
kındayım. Fakat bu gibi vazi
yetler, hele yorgun olunca, in
sanı ne de olsa. oldukça sitıir
lcndiriyor. nu cihetten. yaban
cılara biraz daha az aJAka gôs· 
tcrilse her halde daha h·i ola
cak. Siı o yabancının yerinde 
olsanız, bu şekilde alika gör
mek ister miydiniz? 

isTANBULDA'S 
HAREKET 
Bir pazartesi sabahı erkenden, 

İ tanbuldaıı yola çıktım. 
Oto - stop )Olculuğumıın ilk 

mir. seferini askeri bir ıjeep11 le yap 
Her tarafta, taııı~tığım in· tım. Beni ~anlarına alan subay 

sanlar bundan daha nazık ola· lann n<'zakcti, Türklerden bi· 
mazlardı. Kamyon şo!örl<'rl be lahare göreceğim iyililin tipik 
ni daima şoför mahallinde o- bir misalini te kil ettl Garni
turtuyorlar ve bir yerde ye- zona \ardığımız zaman kuman. 
mek yediğimiz zaman kendi pa danın yanına çıkanldım \'e di· 
ramı kendim ''ermek i~in ıs- ğer suballarla berabc.r, hep 
ra"r ettiğim :ıaman adeta alı· birlıklc çay içtik. Bir müddet 
nıyorlardL Kendileriyle serbest sonra yola duzulüp, başımın ça 
çe konuşmak imkAnına sahip resine bakmak istediğimi ihsas 
olmadığım için üzgünüm. Sade ettiğim zaman, •Katiyen ol· 
ce rakkamları ve birkaç lüzum- maı:» dediler. Ben oturup ra
Ju kelimeyi öğrenebildim. Bu - hatıma bakmalıymısım. yol kc. 
kusurumu bağı~lamanız limi- narına gönderdikleri bir er, ge 
cli~Je, şunu illıve edeyim: Türk çen va~ıtaların birinde bııı:a 
çe, bu yaz hiç yoktan bir fikir bir yer temin edecekmiş. Otur
edinmek zorunda kaldıl:ım ya- dum, bir tabak üıüınü yey!n 
hancı dillerin üçüncü li idi \'e bitirdim. ~ihayet bir <lolmuı.t:ı 
lisan öğrenmeye çalı maktan bir yer bulundu. Başka hiç blr 
artık i~iee yorulmuş bulunu· meınlekl'tte t:ıkside bedava sc· 
~ordum. Herkes, rahat et111em yahat etmemiştim, fakat Tür· 
ı;e karnımı doyurmam için ho- kiycde bu sonradan da, birkaç 
~una gayret sarfedivordu. Po- defa ba-şınıa geldi. Gece hastı· 
lis memurlarından da bil~ lik rıncaya kad:ır iki dda d ha va 
~·ardım gördum. Köylüler hrr sıla dcği&lirdim. 'Mola verdl
yerde me\\'a ikram cdi~orlardı ğim lCrlerin isimlerini maale
' e yolculuğum de\anıınca sa- sef hatırlamı\"orum. fakat dol
)lsız kimseler bana çay ısmar· muş gidecegi l·ert' urdıktan 
!adılar. (İrlandalı'l:ır da Türk- sonra, oranın polisi bana ba&ka 
lcr gibi. çaya çok dü~küııdUr). bir vasıta bulmala talip oldu. 

Karşılaştığım insanları Jüzu- Aı sonra b:r kamyona :-,·erlcş. 
mundan fazla methetmekle ol- tirildim. Daha sonra, içinde bir 
duğumu sanmavın, sadece ha· siirii neseli incan bulunan baş-
kikatl söylüyorum. ka bir kamyonla; küçUk bir ~e-
R.\RATSl7. EDtct ., !tire kadar geldim. :Kamron o-

radan Zonguldağa gidiyordu. 
BİR CiHET Ben geceyi orada geçirdikten 

F akat, halkın tenkit etmek 
istediğim bir tarafı da var. 

Anadolu'daki seyahatim esna
sında, şehirlerde olsun, ıssız 

sonra, ertesi sabah bir nereste 
Ankara'ya ulaştım. Saat bir su. 
Jarında Ankarada~·dım ..• 

(Devamı Tar) 

Ankara De,·let Kon en·atuan·nın ·an Öğretmeni \P ı!eğtrli 
opera sanatkin Bayan Saadet İke us - .Alp, İtalya ,.e Almanya
nın mubtf'lir !if'hirlcrinde yapılan Opera •·e~ti\'allcrini takip et
mek n llünih radyosunda bir kon'ier vtrmtk üzere yııptıgı A\'
rupa seyahatinden ge(enlerde dönmü5tür. Bayan İkesus - Alp"in 
seyahat intıhaJarı hakkında haıırladığı bir ~·aıı serisinin ilkini 
bu~ün Df'5rf'diyoruı. Halen .\nkara'ıla muurrakiyethı temsil 
edilmekte olan .se,·da iksiri• oprrasının llbrrttosu Saadet 
İkesus - Alp tarafından dlllmlzc tcuilml~tlr. 
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tiyatrosund.a 
Yazan : SAADET İKESUS - ALP 

nı>era sanatı bahis konusu ol- kor içınde olan tiyatronun 
V-duğu zaman ilk akla gelen sahnesi muazzam dıvar ka· 
memleket İtalyadır. Bütün geıw lıntılnrı :ıra ına kurıılmus. 
~an öğrencilerinin ve opera san- Geni liği 52, ılerinliği de 38 ntl't· ı 

1 atkarlarının ideali günün birin- re. Sahne arkaya doğru lınfüçe 
ide italyaya gitmek, orada opera yük~rliyor. Se~ ircilcrin otmdu~u 

1 
S<'Yrctmek, şan hocaluından ders yl'rler demir iskekl<'r iızcrine 
almak \'e fırsat bulunl'a oı ada ycrlcştirilnıış. 

1 
sahneye çıkabilmektir. S e) ircllrdn bliyük hir ekscri-

Geçen sene ilk defa olarak ~ ctı ecnebiler. Her sınıftan ı 
'İtalya~ a ayak bastığım zaman \'e her ırktan insanlar burada 
ben de ideal müzik memlckcllne hır :ıra,·:ı gclınl !er. Ciddi ~ iırllı 
geldi{;iıni dli~ünmü ~c Romanın• :ını;:lo ak~on rnhiplcrınin yanı 
meşhur Karakalla harabel~ri üze/ sıra d<'kolte tu,•alctlcr giynm 
rine kurulmu, açıkhava tılatro- Amrrıkalı kadınlara 'e kıısa deri 
suna üstün sanat eserlel'i gore- pantalonlu Almanlara tesadiif 
ıceğimi ümit ederek gitmiştim. edili~or. Saat dokuz buçukta bu. 

Ne yazık ki seyrettiğim her iki ~ilk gongun çalınnıasıyle koka 
temsil de üstün sanat başarısı kola, portakal suyu, program sa
olmaktan çok uzaktır. Bir iki ta- tan kızlnrın ı;cslcıi kesildi. jtk 
nınmış sanatkaı·ın şahsi muvnf- eser Allegra'nııı •ı\\c ::\Iarin• ı;ıy 
fakiyell bir tarafa bırakılacak dı. Eseri best<'kfır idaı e edi~ ordu. 
olursa lcnısillcr. bir bütün ola- Eugen d'J\lhert'in •'.I'Hland. ını 
rak, mükemmel sayılamıyacak Jıntırlalaıı bir iivertürden sonra 
kadar gelişiglizel düzenlenmiş perde açıldı. Tamamen eski opc
bulunuyordu. Bugünün zevki in- ra sblinde y:tzılmış olan ve bir
cclmiş seyirci toplulukları, eser- birini .ko\alayan bir takım m)a 
de rol alan bir iki kuvvetli san- \'e duetlcr serisinden ibaret olan 
atkarın başarısını görmekle tat- bu l'Ser boyunca, hep .Tief
min olamıracak kadar mUşkUl- land• ı dinledigınıi zannettim. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~unili~Bugünilnseykcrsidin- Konu. kBili ruh~ bk kafun yü-
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leyeceği \'eya sc~ rcdeccgi esel'in zünden baştan çıkmış bir dcli
~n mükemmel şekliyle icrasını kanlının annesi tarafından doğ. 
istiyor. Bunu sağlayabilmek için ru yola getirilişinin hikayesi. İh-

• • e • de biı~ok fedakarlıklara katlan- Uyar ana bu uğurda kendi ha-stalln komu .. Dl zmının mık lazım. Eski primadonnalar yatını l\laclonnaya nezrctmekten 
-- ve tenorlar saltanatı sona e~ geri kalmıyor 'ie oğlu fena kadı-

bulunuyor, daha doğrusu 1taha- nın tesirinden kurtulduğu anda • ı t daki temsilleri seyredinceye ka- 0 dn nıhunu teslim ediyor. 

Yenı ~a f Qma arzı dar böyle olduğunu zannediyor- .Eserin dr~ntik kunete sahip 
~' ~ dum. lıazı anlnrını rejisörün hatalı sah 

Par iste çıkan Le Mondc la
zıyor: 

ŞoV)et Komünist partisi 
19 uncu kongresi toplantısına 
ıııon 'erdi 'e dağıldı. Kongre
nin bu çalısmasından umumi 
olarak ne gıbi nellccler çıka
rabiliriz? 

ilk netice partinin ~ üksek 
kademelerinde bulunanlar ara
sında hiç bir değişikliğin ol
madığıdır. Stalin gene partinin 
başında bulunmakla ve herşeye 
hakim olmaktadır. Toplantının 
arifesinde Bolşe\ik dergisinde 
yayınladığı makale ile kongre.. 
:ve ideolojik istikamet ta~iıı 
~den o olmuştur. Parti progra
mının tAdlli için kurulan ko
misyonun başkanlığına o seçil
miştir. Kongrenin kapanacağı 
gün •kardeş partilere• tavsiye
lerde bulunan gene o olmuş
tur. BUtün bunlar gelecekte 
parU hayatında daha az faal 
rol ovnayacağı hakkındaki şa
~ ialaMh doğru olmadığını gö<::
termektedir. Stalin hükumet 
reisi kalmakta da de~am ede
cektir. 

Dikkati çeken ikinci nokta 
Komünist partisinin başında 
bulunanların hem iç, hem mll
letlcrarası politika sayesinde 
hlr h lmscrlik ha,·ası ~·aratmağa 
çalışmalarıdır. Mazbata muhar
riri Malenkof da dahil olmak 
Uıere bütün hatipler memleke
tin iktısadl gelişmesinden, sa
nayi kudretinin bu suretle as
keri kuvvetinin artmasından 
bahsetmişlerdir. Batılı memle· 
kellere pek sade ve mlite\•az.ı 
görfinen beşinci beı yıllık plan 
ıtuslara, sosyalizmden komü
nizme geçişte mühim bir mer
hale olarak gosterilmlştir. Shil 
ve askeri ~efler, ba§ında ·Rus· 

ya bulunan kapitalizmden ay- Uifade etmek arıusundadır. 
rılmıı 800 milyon insanın artık Stalin bunları memleketlerinde 
~"enllmeı halde olduğundan burjuvaziye karşı mUcadeleye 
bahsetmislcrdir. Hatiplere göre teş\'ik etmiş, bunun Çarlık de,•
bu insanlar arasında ahenk, ıfodc Rus komUnistlerinin mU
ka11ıhklı l"ardım hüküm sür- cadelcsinden çok kolay olduğu
mektc, bu %Umre her ııene da- nu söylemiştir. Stalin burjuva
ha ziyade kun·d bulmaktadır; zinin halkla temasını kaybetti
ka111 zümrede ise ayrılmalar ğini, mllletin hııklarını 'e is
cksik değildir. tiklflllerini dolara mukabil sat-

?tlaamafih kongre So\1 et Rus tığını sö)·lemiş, demokratik hak 
va hudutları lçınde herşeyin -.·e hürriyet bayrağını komilnist 
; olunda gitmedığinl. siyasi uya Jerin :ı;ükseltcceklerinden bah
nıklı:ı artbrmak, partinin her &etmiştir. 
kademesinde disiplini kuvvet- Bab komünistlerinin bıı söz
lendirmek \'C kuvvetli bir ordu Jerlc vazilclerinin kolayla~tırıl
muhafaza etmek liızım geldiği- mış olduğunu kabul edecekleri 
ni kaydetmiştir. şüphelidir. Sov~et sahası dışın-

Milletlerarası sahaya gelince da hüküm silr<'n havanın. yal
Stalin, onu takiben l\lalcnkof nız komünistlerin hürriyet, de· 
''e diı:cr Politbüro azaları bir mokrasi, milli hakimiyet :ıam
iyimserlik havası yaratmak is- piyonları olduklıınnı kabul et
temişlerdir. Bunlara göre Ame tirmesl pek güçtiir. İsveç, Ja· 
rikanın hllküm 'ie nüfuzu a1tı- pon)a, Belçlkadaki son seçim. 
na almak istediği kapıtalist lerde bu milleUer komünistleri 
devletler arasında bir harbe hemen tamamen milli ha~altan 
sebep olması muhtemeldir. Al- uzaklaştırmışlardır. 
manya \'e Japonyanın siyasi ve .ı fosko\a kongresi hür mil
iktısadi dinamizmleri Amerika- letlere bırçok düşllnce \"e ibret 
nın kendi menfaati için dünya- alma mevzuu yermektedir. Rus
yı içine almak isledigi kadro- ya~ a karşı tutulacak yolu tayin 
) ıı parçalayacaktır. Amerika ile etmek ve Stalinln tahminlerini 
iki büyük Auupa devleti (in· boşa ı:ıkarmak ıılmdi bu millet
s:illere ve Fransa) arasındaki lere düsüyor. 
ihtilaf gittikçe artacaktır. Ame-_. ____ ....;. _____ _ 

rikanın harpçı politikası olma· Notre Dame de Sion 
sa iki A\Tupanın yanyana ya. 
şaması ,arada mübadeleler ya
pılması ınUmkUndUr. Bu son 
sözler Rusyanın Avrupa ''e As
ya kapitalist memleketleriyle 
iktisadi rabıtalar kurmak için 
geçen ilkbaharda 1ıloskovada 
toplanan iktisadi konferanstan. 
beri sarfettiği ga)Teti arttırmak 
istediğini gösteriyor. 

Rusya, batı memleketlerinde
kı komUnist partilerinden de 

Mezunlar Cemiyeti 

Notre Dame de Sion Fransız 
I~ıı Lisesi mezunlaııından bazı. 
ları biraraya gelerek blr yardım 
lasma cemiyetı kurmuşlardır. 

Bütün kanunl merasimi ikmal 
edilen cemiyetin kongresi, öniı 
müzdekl ayın ilk haftasında top 
lcınarak tüzüğü tasdik edecek \e 
idare heyetini seçecektir. 

İtalyan operasında orkestra şeri, 
uysal bir refakatçi, rcjisor de, 

eski gelenekleri bozmadan salıııe
de hareket temin eden bir yar
dımcıdan ibnrct. Sc) rcttiğim bü
tün eserlerde ihtiyar rolüne çı
kan muganniyelerin lıcpsi topal
lıyor, kamburunu çıkarıp her 
adımda bir iki defa sallanıyor. 
Bu sun'l hareketler bize o kadar 
gayritabii geliyor ki, gülmemek 
mlimkUn değil. l\leş'um kndın ro. 
lüne çıkanların mutlaka eli be
linde. ,.e yiirüyilşleri yengeç gi
bi, lan yan. Bedbaht Asık yerli 
yersiz mütemadiyen kafaSlnı 
yumrukluyor. Sıra aryalara ge. 
lince sahnenin önünde durulup 
sıra ile önce sağ el, sonra sol el 
rana açılıyor, daha sonra da her 
iki el göğüs üzerinde kavuşturu
luyor. Seyirciyi memnun etmek 
için sahneye bol, bol figüran, at, 
araba '·esair hayvanat çıkarılı
~ or. Söziln kısası teferruata fiı. 
zumundan fazla itina göst&ildif:i 
halde işin özti ihmal edilmiş. 

Seslere gelince, çok güzel ve 
kUltürlü seslerin ~·anısıra öyle 
kötü ve falso sesler var ki, insan 
Roma gibi bir .sanat merkezinde 
böyle seslerin b:ılka sunulmasma 
hayret ediyor. 

llalk son derece sabırlı ve na
zik. iyi, kötü hcrşcyi alkı~lıyor. 
Bazan hatır için, hazan hakiki 
bir co5kunlukla •.• 

Bu sene görmek fırsatını bul
duğum eserlerden ikisi modern 
İtalyan bestecilerinden Salvatore 
Allegra'nın •A,•e l\laria• sı ile 
Ennnlo Perrino'nun •Ilorasyalı
lar• ıydı. İtalyanlar modern ope
ra eserlerine karşı fazla alAka 
aöstermiyorlar. Eserin Romada 
ilk temsili olmasına rağmen do
kuı bin kişilik Karakalla açıkha
va tiyatrosunun büyük bir kısmı 
boştu. Gayet romantik bir de· 

ne~·c koyusu berbat etmiş. l\Iese. 
ıa ikinci perdede, sc\·diği karlı· 
nın peşinden felaketine koşına
ı:a hazırlanan evlatla onu kur
tnrınağa (:alış:ın ana :ırasındakı 
büyült sahnede, herkesın gözle
rini eserin kahramanlarınd:ın 
ayırmaması gereken bir anda, 
sahnenin arka plaııında tarladan 
dönen köyliileri temsilen bir 
takım figüranları ı:cçirmek, bu 
Anın biıtiln dramatik ku\'vetini 
hiçe indiriyor. Seyirci elinde ol. 
madan im IUwmsuz şahısl:ıra da. 
Jıyor \'C a ıl dramatik sahııcyJ 
hakkıylc takıp edemiyor. Artis
lerden ana rolünü oynayan Gcr
mana eli Glıılio tiz scslcrıle biraz 
nıüşkiilat çckıyor, ses lıazan çok 1 

sert. l\leı;'uın kadın rolünü oyna- i 
yan J.aura Carorun sc i berrak 
\'C kültürlu, ne yazık ki oyunu 
bnsınaknlıp. Tenor G. J:ıia"nın 
se ı kUçlik \'e pUrüzHi. Yaln12 
e erin sonlarındaki duettc biraz 
açılır gıbi oldu. Çoban rolündeki 
Piccini"nin dolgun ve giizel bir 1 
sesi var fakat o d:ı ihtiyar tesiri 
uyandırabilmek jçin her adımda 
sarsaklar ı:ibi sallanıyor. 
G ecenin ikinci eseri olan Ho. 

rn j alılar• E. Porı ino'. 
nun c ı-ri. O da, E'Se· 
rının bu ilk temsilinde; 
orke:;trayı kendisi idare ediyor. 
ıhı, Porrlno·nun müziği daha mo. 
dcrn 'ir. dramatik. Konu Romalı 
llorasya ailesi ile Alba'-
lı Curacia aılcsi arasın-
daki nıüradeleyi rn bu iki 
ailenin birbirlerini se\'cn iki ev
lAdının ölUmünii anlatıyor. De
kor tivatronun tarihi duvarların. 
dan ı;lifade edilerek kurulmuş. 
Cidden gUzel ve sade. Rejisör 
Carlo Piccinato daha tecrübeli 
ve :ıcvk sahibi. 

Bas kadıp roHl, Ilorasya"lı Ca
<Devamı Sa: 5 Sil: 8 de) 

~~~~ ... ___ _ 
Meclis müzakereler 

Mustafa Kemal Paşa, Meclisin hafi celsesinde «Bu 
tahliyesi emrini ben verdim.• demiıti. 

-%:?9-

14 Aguslosta Büyük Millet 
Meclisinin hafi celsesinde. 

ki mcnuumuzla alakalı konu~
maları bugUn de aynen yazıyo. 
nım . .Mu taf:ı Kemal Paşa .söz.. 
]erine ö~Jc de,·am ediyordu: 

lllu~tafa Kemal Paııa <Reis) 
- 1\tüdafaııi Mılliye Vekaleti, 
Erklnı Harbiyei Umumiye Ri. 
yııscll, .Meclisi Alinin Reisi ef. 
ali umumiyedc ıimethal ve 
me 'ul olmak itiharıylc bittabi 
alakadar olılu \'e tahkikat yap. 

tı, takibat yaptı. Almış oldu~u 
netice sizin bir aydanberi her 
glin müteaddit defalar talep .,.e 
ısrar ettiğiniz muamelenin 
mevkii fiile konmasını hteser
di, bunda bir an bile tereddüt 
etmezdi. Bittabi \'aziyeU anla. 

mak. esbab \'C avamilini tetkik 
etmek için bir usul vardır, bir 
kaide vardır. lfo:, bugün Garp 
l'ephe inin büliin harekatından 
me 'ııl olınak iizerc oraya bir 
kumandan ta~in etmi!itik. Şim. 
di.} r. kadar dermeyan cdılcn 
ıııfitalaııtı ıınrnnıiycde hel~ti 
alı~·eniıiıı kUfr.sI hu kumanda· 

na karşr emniyet ve itimat iz· 
lıar etti ve etmektedir. Bunun 
aleyhinde, bu zata karşı iti. 
mat~ızhğa d<'lAlet edecek hiç. 
bir mütalb işitılmemiş:tir. Bi
naenaleyh i§t<' bu zat diyor ki, 
"uku bulan iş"aı·atınız ve em· 
riniz vr tebligatınız Uzerine bu 
kumandanların harekatını tet
kık ettim \C takip ettim. Ve 
blnneüce delAil ve vesaiki ile 
arzedıyorum ,ki, bunlan itham 
ed<'cek sebep yoktur. Bıı he. 
~eti aliyeniıe arzedildiği halde 
~ine ısrar edilmek isleniyor. Şu 
halde Bekir Sami Beyi ve Aşir 
Bl'l I 'c saireyi tetkik Ye tah· 
kike liizum yoktur efendiler. ı-;. 
ğer Gnrp l'ephesi kumandanına 
emni.) et 'e itimadınız varsa o. 
nun So) lcdiği sözün nazarı dik. 
kate alınması Iaz.md::-. 
.Ma:ıhaza :, ine id'.fi:ınıza ı,i· 
tırak ederek ben de de· 
\am l'tınck 1 tıyorum. Bo?· 
kı · S mi Be.) i ili' ıçın itham rt 
meli°' nu ıdd•cıda ı rar göstf'. 
r<'n zalllı sebep olarak göster
diı!i şe.) lcr nelerdir? l\liiddei 
olan Jfıtfcn rıca ederim, benden 
• or.nın, ben cevap 'ereyim. 

Hamdullah Suphi Bey (An· 
taljR) - nur adan alınan bil
tiın nıaliınıat. Bıırsadan gelen 
btitılıı mr.husl::r bizi temin et
mişti. Düşman civara gclmr· 
den ~ehirden çıkmıştır. 

. Mustafa Kemal l'aşa - Çok 
aldanıyorsunuz. 

Hamdullah Suphi Bey 

liam<lullah Supbi Bey - Ha· 
yır. 

Mustafa Kemal Pap - E
fendiler! Bekir S::mi Bey Bur 
sayı terketmcmiştir \'e ben ken· 
di imzam tahtında Bursa işgal 
edilmeden ı?\/Vel emir verdim. 
Ilarekfllı askeriyenin istilzam 
ettiği harekatın doğrusu Bur
sayı terketmcktl. 

Xafü Bey (Canik) - Şu hat. 
de siz de mes'ulsünüz. 

Mustafa Kemal Paşa - Ku
mandanlara Bursayı terkediniz 
dedim. Ve ben bu emri \'erdi· 
gim zaman h<'ycti aliyenize 
bilmünasebe izahat vcrmi~tlm. 
Harekatı askP-riyede mevzuu
bahs olması lazım gelen şey, 
eldeki kuV\"Ctlerln neticeye ka. 
dar herhangi bir ıuevkli muha. 
faza etmesi değildir. Harekatı 
harbiyede bu esas değildir. Bi· 
naenaleyh Bekir Sami Beyin 
Bursayı terketmiş olması gibi 
bir mesele yoktur. Falan Ye Ci· 
lan yeri muhafaza etmek. ha. 
rrkiıtı askeriyede esa:ı; değildir. 
:\hraheze edilecPk nokta, filha. 
kika Rursayı Bekir Sami Bey 
ne için daha evYel terketme
miştir? Budur tenldd t:dllecek 
şey efendiler. Yoksa Bursa~'l 
terketmiş olması değildi: ...•..• 
... (l\lustafa Kcmal Paşa bun
dan sonra 57 ne! fır.ka kuman. 
rl:ını Miralay Şefik Beyi müda. 
faıı etmi~tir) ••..•.... Denizli 
nkasından bahsolundu. Bura
da Amil ve müessir olarak Şe
fik Be~i gösterdiler. Bunda da 
isabet yoktur. Bu dcfakı se~a
halimlı <'Snasında bu işle işti. 

gal ettik. Her halde Dcnı•lirl<' 
tedibi istilzam edecek hareket 
olmuştur. Ancak hu tedip mu· 
amelesi bizim ,.e cümlenizin 
takdir <'denıiyeceği Ye tensip 
cdcmiyeceği bir şekilde olmuş-

tur. Maahnza Heyeti Yekıle bu 

meaele ile yakından 
olmUJtur. Ve buıün ~ 
lı:lln olan, makul olan 
ri ittihazda kusur e 
dir. Efendiler! Bur 
Bey Amil değil, milşe 
değildir, mc\'zuubahs 
hakkında bir cümle dab' 
mek isterim. Falan filJt 
inhiıamın müsebbipleri 
dir ve olmadığı, vutuı 
tahkikat ve tetkikat Jle 
etmiştir. Ve neticeye 
Ye usulen tC\·essül ne 
destres olunmuştur. 
mev:zuubabs olan kuın 
hakkında tetkik ,.e tefti 
Yel birtok s&z söyl 
ğu için bibusuıı mecll.11 
de kendilerine tecavilJ 
için bu adamlar s 

. . . . .. •.• Efendiler! 
lah Suphi Beyin ne J 
man gelmeden kaçtı ıı 
vaben diyorum ki, da 
tahliyesi iç.in ben eınir 
tim. 

Hamdullah Suphi Be1 
nu \·aktiyle söylemellY 
Mustafa Kemal Paşa _.. 

kir Sami Beyi muaheze 
.kld etmeden evvel 
gayet basit bir ICY 
ben bunu yapmışımdıt• 
dan eV\·elki seyahati~ 
tını, buradan doğru 
gittim. Bekir Sami 
kumandanı ve ..-ali ve 
arkadaşlarım mu\"B 
icabeden sualimi sord 
emir \'erdiniz, verdif 
bana izah ediniz dedim. 
bunların muvacehesinde 
hakikatte verilmesi ıazıııt 
emri \0ermi1J olduğunu 
Ordu kumandanı da b 

dik etti. Binaenaleyh 
noktai nazarından betı 
nasıl tenkid ederim? i 
mek lazım gelince bir 
rin yanlış olması ve 
da verilmemiş olması 

bahs olabilir .•......•• 
ordu yapmak, orduyu 
zam sevk ve ıdarc et 
duyu miıkemmel tecbıı 
. ........ J>eniyor ki. dah• 
hiz ve ilbas edcbilirdık·~ 
daha ıyi tcchiz edeme.ıd 
mezsin Ye edemh·cceksillo 
Elbette her gün geçtiltçf 
muz ve işimiz daha hl 
ma girecektir. Fakat bir 
hususi ,.e hali makastı.ıt 
liyerek kalbinde \'e 'ic~ 
tutarak esbap diye b(jyl• 
bilmeı şeyleri söyleme~ 
değildir ...• 

AMERIKADAN 
VATANA 

~~~ SA~A 'rftTUftllL 

Büyük kubbenin alllnda 
Bir/eşmiş Milletlerin yedinci toplantısı 

Her şeye hakim olan mavi renk 
New - York, Eirle§Dti~ Mil-

letler J<Jcinı, 1952 - 14 e· 
kim 1952 salı glinü tarihte ye· 
ni bir ~aprak açıldı \e Birleş· 
mis l\lılletler Genel Kurulu ye. 
dinci defa olarnk toplandı. Ye~ 
di s edenberı muhtelif yerler 
de t 1planmış olan Birleşmiş 
l\lillctler, arlık daimi bir sek· 
rctcrlik \C genel kurul binası
na sahip olmu~llır. 

.Modern mimarJnln en ~eni 
vasıtalarından ve dünyanın 
muhtelif nwmlekNl<'rine men
sup usta mimarlardan istifade 
edilerek me)dana getirilmiş o
lan genel kurul binası, mermer 
m<'rdivenleri, geniş ,.e aydınlık 
koridorlan, salonları ile baki· 
kalen iç açıcı bir :l erdir. 

Genel kurul toplantı salonun 
da, muazzam bir kubbenin al
tında altmış millete mensup 
rlele~elrr :'.\er alnuştır. Genel 
kurul toplantı salonunun en 
kayda değer hususiyetlerinden 

biri de Birle mis Millııtlcr ren 
gi olan mavinin burada bariz 
bir şekilde yer almıs olması· 
<lır. Yeri kaplayaft yumuşak 
halılar, misafir dinleyicilere ve 
gazetecilere ayrılmış koltuk· 
lar yeşil, delegelerin işgal et
liği koltuklar, sıralar ve duva
rın bir tarafını süsleyen tim· 

sali resmin ylizde ellisi ise ına. 
\'idir. İlk bakışta göze çirkin 
gibi gelecck olan bu renk im
tizacı aslında pek bo5 bir man-

zara arzetmektedlr. 
Dünyada henüz halledilme

miş birçok meseleler, sulhü ve 
rahatı daimi bir şekilde engel· 
leyen. baltalayan, hidiseleF ,·ar 
dır. İşte, Blrleşmls Milletlerin 
gayesi bu karışık meseleleri, 
bu arada Kore gibi bir Afeti de, 
sona erdirmeye çalışmak. kara 
bulutlan defetmek \'e dünyayı 
sulha \'e sük\lna kavu~turmak
tır. 

* Birleşml5 Milletler Genel Ku 
rul toplantısının yedinci cel 

se5i Luiıı Padilla Nen·o açmış
tır. Bundan sonra, toplantı sa
lonunda bulunanları bir daki· 
kalık bir düşünme sük\ltuna da 
\'el etmiştir. Bir dakikalık sü
k\lttan sonra sırasiyle New -
York Belediye Reisi 1mpelitte. 
ri. Amerikan bas delegeııi War

rcn AusJin ve Birleşmiş Ml'!et 
ler genel sekreteri Trygvie Lie 
kısa birer konuşma yapmışlar
dır. Mr. Austin, bilhassa bina· 
nın meydana gelmesinde mi
nen ve maddeten yardır.ılan 
dokunmuş olan ve binaya bir
çok malzeme ve esya hediye e
den devletlere isimleriyle te-
şekkUr etmiştir. Maalesef, bu bl 
nanın inşasında Türklyenln hiç 
bir payı yoktur. 

Geçici reis, Luls Padllla Ner 
vo'nun kısa bir konuşmasından 
sonra gizli oyla genel kurul re 
isi seçilmiş ,.e bu ise Kanada 

delegesi L. B. Pearııon 
mlıtir. 

* 
Birleşmiş Milletlere d,Jlil 

!etlerin büyük bir e 
yet verdiği Yedinci Ge 
ruf toplıılntısına, basta 
ka \"e Sovyet Rusya ol
zere hemen hemen bil dl 
legasyonlar gayet ku~ .. ıt.: 
rolarla iştirlk etmekteO"'..iıi 

merlka Dııişleri Bak~~ ... 
Aeheson, ilk gllndenDP• 
lantıya gelmi~tir. So~ 
~a. bugüne kadar hiç 
ne! kurul toplantısına 

etmediği kuvvetli bir ~· 
burada bulunmaktadır. 
delegasyon ·ba;skanı dı · 
kanı Vichinsky olmak 
Sovyet ctıelegasyonunda 
büyük elçisi Gromyko. 

mi delegasyon başkanı 

Malik ve yeni delege ~ 
,.e Soldatof vardır. JIC 
ker teker Birleşmiş ~ 
ait meselelerde usta Jc 41' 
dir. Yinı; geniş bir k•., 
Genel Kurula iştirAk ed 
distan delegasyonuna Iİ~ 
dit Nehru'nun kızkardC;ı.. 
ya Laksmi Pandit başka 
mektedir. 

* H erkesin kuvvetli çal~ 
kımlan ile i!itiralt et~ 

toplantıya Türk delega~ I' 
<Devamı Sa: 5 Sii: 
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~&Juş:!_ 61. Wyman, Steve11son ve kızılderili kız ~0~ Vali,sarhoşa ·yapdan 
iş su~ değildir, dedi De1110J~ı·11si 111ekıehi 

İtal~n Milli F. lthn Rnkanı ortamekteplcre bir tnmlm önde-
rcreı, uğr<'ncllcri'l, demokrasi sahasındaki bilgilerini ,.c dc

~okr:ısl c se\ llerlnl nrtfırmak için, nöbetle l'\lebuslar \'e 
.A)an mecll ine götürulmeslnl, buradaki miJzakerclert tııklp 
etmelrrinl blldirml r l\I k . . ır. e trp mudurlerl bir ay eneJ iki 

l
mleclkl in ıılıre 6mlrliklerine miiraca:ıt edcceklrr 'e 20 öğrenci 
ç n ·art :ıl:ıcaklnrdır ö . 

!rendlerln JJarllımento mür.akereslnl tal.ip etmekle )nl 
nıı demokruı tıllgllrrinln 'e demokrasi> c olan Se\ ilerini~ 
artma nen"- ı . f>'• nyn ınmandn topluluk ha)atı, karşıhlılı nezaket 
'~. mihamnha hakkında da iyi bir fikir edinecekleri dü&unül
mustur. 

Parlstc tıkan Fi"nro guetesi bu munaSf'betle )azdığı fık
r~da Fransada biı)le bir u~uı t:ıthlk edilirse bC'klenilen netfce
~ın tahaklmk etmesinin çok ~iipheli oldu~anu sö~ lu) or, •Genç. 
Jik Parllmento ile 6ıkı bir temas muhafaı:ı ettiği takdirde ça
Jı~kanlık, intizam, dl lplln, cesaret dersi Yrrlne oradaki gii
rlıJl.lil!ı htıdlsrleri o renir \e bu kendilerine de slra)et ederse 
lı~lımlz ne olur?• dlvc soru)or \e lUvc edhor: •Bereket hcr
gun meclise ancak ) lrml r,enç kabul rdllecek! .... 

Flgnro bu hususta endi e göstermekte hak'hdır. Çünkü 
Fransız partamrntosu en giiruUüıu mccli Jcnlen biridir. :Bura
da \•akit \akit f'I akalan :raıııldığı, meclis m"mur ve mlistah
dcmlerlnln mcbııslan ayırmak için araya girme•e mecbur ol
d9klan gôrıılmU tür. ltal anlar da, Fr.ın ııtar gibi, Uttn ır
kına mrnsupturlar. nuna r.ığmcn orada muzaker<'lerln daha 
sukfınet içinde ) apıldılı, daha fazla müsam3banın buktım sür
duğu anlaşılı or. 

Dize gelincr, bö,> le bir karar 'erilecek ol~a l\Jecllse gire
cek gençlerin 1 r nsız gaı lesinin kor tu u hfıdl elerle kaıtı
la§mn~acakları muhakkaktır. J.'akat hata nntldemokrallk ka
nunlar hUkfim surerken l'ılecll teki muzakerelerln demokr.ıst 
hakkındaki blJgilerinl büyuk oJçüde arttırması bir parça ~P
helldlr. 

Enis Tahsin Til 

Yabancı şilepler 

indirme yapacaklar 
Ulvi Yenal, Türkiyeden incir, üzüm ve deri götü
ren yabancı şilep navlunlarmda tenzilôt yapıl
ması hu,usunda mutabık kalındığını söyledi 
Parute toplanm15 olan A \TU· ~ abancı eileplcrin tahmıl ve tab. 

Pi eilcpçıJtk kongresıne iştirak lı)e güçlilgu .> uzunden sırf bu 
Cdl'n Denizcılık Bankası Genel ıki lımana yapacakları seferler 
~Udilr Yardımcısı t:h i ): enal, ıçın na,·Jun arttırmak talebidir. 
dün uçakla ~chrım ze dbnmüştur. Bu ıkı lımanda y:ıkında mliesslr 

< Başı ı incide> 
ni muhafaza etm'!kte olan iki 
memleket de hllrriyetin ne ka
d:ır pahalı Ye ne kadar kıymetli 
olduğunu biliyorlar ve dünyada
ki bUUin insanlar için hUrrlyeti 
muhafazaya mecbur olduklnrını 
da mlidriktirler. KU\"\'etlerimiz 
sulhu sigorta edecektir. Şımdi 
km vctliyiz, fakat daha da kuv
\"etli olacağız. HUr dünya hergUn 
biraz daha kU\"\'etleniyor. Hiirri
retın mAnasını anlamıyanlara 
kar&ı hUr dünyanın kendisini ko
ruması için tutacağı tek yol, kuv 
\'etli, :ıılmli olma \ e k:ır5ılıklı 
tam bir anlaşmaya \arma yolu
dur. İnandığımız hürriyet pren
siplerine meydan okumak cah!l
lıkten bafka birşey değildir. Ttırk 
'e Yunan ku\"\'etlcri) le birlikte 
çalışmakla iftihar edıyorum. 

Büyük bir iştiyakla arzu etti
ğim Türkiye ziyaretim hür dün
yanın istikbaline olan itimadımı 
bir kat daha ı..·m"Vetlendirmlş
tir.• 

General Handy geliyor 
Ankara, 20 (A.A.) - Ameri

kan askeri yardım kurulları ba&
kanı ve Avrupadaki Amerikan 
kuV\·etıeri komutan \•ekil! Orge
neral T. Handy refakatinde bir 
askeri heyet olduğu halde çar
~amba günü saat 11 de Esenboğa 
hava alanına gelecektir. 

General Yusuf Egeli 
Libya' ya gidiyor 

( Bası ı lndde> 
teklifi kararlaştığı taKdirde, per
sonel kadrosunda çah~an subay
lar kıtalara gônderilecektir. 

Yed:.-k subaylık müddeti 
Ankara, 20 (T. II. A.) - Bun

dan bir müddet evvel l\Iilli Sa
vunma Bakanlığı tarafından ye
dek subaylık hizmetinin kanuni 
mUddet olnn 2 yıla çıkarılması 
hususunda yapılan teklifin ma
hl)cU buglln açıkJanmı~tır. 

Du teklife göre, yarın diploma 
alacak olan 36. devre yedek ısu
bayJarla, 6 ay sonra çıkacak olan 
37. de,Te yedek subaylar ve 
onu takip edecek devreler 2 yıl 
askerlik yapmak suretiyle ordu
da ayni zamanda hizmet görecek 
lerdir. 

Birleşik Amrrlka Damokrat Partı cumhurbaşkanı adayı ilJlnols 
Yallsi Adlai StC\cnson, Oregon'da kızıl derililer tarafından ken. 
dl ine Yerilen bir battaniye i:c seçim nutku söylerken. Aday Ste. 

\Cnson'un sağında kmJ derili bir kız görülmektedir. 

Futbol matları ve inzibati 
1 

bakımdan mesuliyet 
Emniyet Müdürlüğü, müsabakalar dağmık 
ve tesisatı kifayetsiz sahalarda oynandığı 
takdirde çıkacak hadiselerden mesu/iyet 

kabul etmiyor 
Emnl) et müdlirlügii, beden ıayl:ıstıracak tesisleri yapmak 

terbiyesi bölge mUdUrlügüne \'eya mevcut tesiı;leri takviye et 
gönderdiği bir nll!?ktupta lig mek Uzeredir. 

Ulvi Yenal, <itin bu mevzuda te<lbirlcr alarak tahmıl ve t:ıhli. 
gazctecılcre 'erdı i bcy:ınatta yeyı kolayla§tıracağım hususun. Bu suretle daimi olarak, 3 dev
eıcUmle ~unları söyleml~tir: daki izahatım üzerıne bu teklif re ~cdek subayın silfih altında 

c- Konfrransta bizi a!Aknclar kabul cdilmedı. Bundan bıı§ka bulunmasıyle, .ordunun .seferi su. 
eden meselelerln başında, İzmir incir, Uzum \e deri ğıbl ibra~ bay kadrosu ıkmal edılmiş ola
\-e İstanbul Umanlarına i~leyen maddclerımizln nnkll navlunla· caktır. 

rında muayyen bir tenz.ilAt hu- -------------

maçları te~lsatı kifayetsiz Ye Fakat yukarıda da haret etti· 
şehrin muhtelif semtlerine da- ğimiz gibi maçların Uç dört sa· 
ğılmış sahalarda yapıldığı tak· haya toplanmasına imkb yok· 
dirdo inzibati bakımdan çıkacak tur. 
hAdiselerdc kendilerine herhan l~mnlyr.t mUdlirlUğiinUn her 
gl bir mes'uliyet terettlip ede- yıl olduğu gibi bu yıl da maç· 
mlyeccğlnl, binaenaleyh maçla- Iarda inzibatın temini ve her· 
rın mUmkUn mertebe toplu bir hangi bir hrıdiseye meydnn ve· 
şekilde yapılmasının inzıbati ba· rilmemcsi Uzerindt> titizlikle dur 
kımdan elverişli olduğunu bil· duğunu dört haftadanberl y:ı
dlrmlştir. kından görllyoruz. Eğer emni· B O R • su unda da mutabık kaldık. Ten. Menderes seyahatı' 

ı-., ulfıt mıktan yakında bize bildi. 
r=:~-~.,_....,..,..._____ rılecektır.11 Filvaki emniret mUdUrlüğU yet miidürlilğü inzibatı mes'uli· 

mütalaasında haklıdır. Cumarte yeti Uzer ine· ajmazsa, mUsa baka. 
si ve pazar glinlerl §chrin muh· ların devamı imkfınsız bir hal 
telif 6emtlcrindeki sahalar.a U· alır .. Sinirli se~·lrcilerin herhan 
bıta ku\'Vetl ayırmak ha:1li güç ı::I bir hAdise çıkarmalarını ön· 

Tst. Borsasının 20.10.1952 fiatı;; UM Yenal, dünya ~ilepçiliğin- Hakkmda Bayar' a 
""',. K•,...n•r de bır buhr n baf;;oı;tcrdiğıne 

ı Stullıı ":DO 50 'l'DO 50 dair on ı:unlerdcki ne~l)ata te· Du" n • h f d. 
JM D ar 2 o !O :: o ao mas ile de §Unları s!iylemi5tir: ıza a ver 1 
100 Fraıı112 rraıııı o ııo 0 80 ·- Şılepçılı 1 muntazam hat 1 

bir meseledir. llyebilccek \"e mUsabakalnrın in 
lar tcs.sı suretıyle yapan mem. 

100 Liret U 80 U 80 J keti 
ıoo İnlere traıın tı' 01 tı4,08 b~ b ~in armatörlerinın böyle 
100 norlıı '11.tlS 40 78 es 40 ır u randan muteessir olduğu-

6150 r; .110 nu zannetmiyorum. Denizcilik ıoo Beıcıb frıncı Bankası ıilc:plcrl de işsiz değıl· 
1.871! ı.B7e dır. Seyahntımden fa,>dalanarak 

ıoo Cekoslonıı tur. 6 so ı; 50 bUtlin §imal aeentalarımızla te. 

100 Drahmi 

ıro fne~ Kur su2 so 54.lll 50 m:ı~lar yaptım ve bu hattın daha 

ESH \l\1 VE TA 11\'İLAT scrı çalıştırılması hususunda mu 
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2' 10 hususundaki tekhfi tetkik edip 

ll.4aafa I 
b r karara ''aracaxı•.• 2s •o ~ .. 

' M dafaa II 
lJ ~afu III 

ıt dafaa IV 

ıııu Demırrolu 
F.ıı:ı. nma l 
ltıllcınma II 
lt:ılhnını III 
19H hı knıı I 
19& tıt kruı u 
10&9 1ıt k:uı 

2, 2l 

24 35 

24 •:ı 
22 40 

112 l'O 

111 o::> 
ııı o 
111 DO 
111 90 
111 llO 
11100 

ııo n 

._:,~ 5 FAiZLİ TAllYiı.LER_ 
l:rııııı ~T 00 

lhıııı ,..ıı :u. M dafu 23 50 
lltu n'I 1 DU D.Yolu V ı 11 l:l 
19sı TıhTIU 10!1 75 

1D12 Zırut Bıııhll III ı'lı S 
_29•2 Z rut n. ıv ıoı 20 

_!o 4,5 FAİZJ.t TAHVİLi.ER 
l8'9 Tıh'f 1 • 102 50 

RAJl\K HİSSELERİ 

l!trku Bank. UO 00 

:t, llııılıuı N. 85 :SO 
'tıpı Eredl B. 12 70 
'l'. Ticaret B. 610 

.An:aıı cımeuto 88 00 
Earıc Dtf rmt~lnl 21 00 
Oaıııınlı B. 72 C'O 

Ot; .r&&:roıı Aıı4 ın ~o 
.....!: !O h!tte Aııd. 82 00 

Tahtakalede adam .. 
Oldüren katil 
Kaçh 

( Başı l incide) 
Dolmababtedclı.i cina:retln 

tahkikatı 

Geç~n prr,.embe gunU Dolmn
bahçe Stadının yanındaki umu
mi helaıarın Uzerinde vukubulan 
cina) t'tin faili bulunamamı tır. 
F.mnlyet l\Iildurlilğil ortaya bir 
takım isimler atm,akta sa da bun 
!arın cina)etle alakaları olm:ıdı· 
,ılı anlaşılmı~tır. 

İsmail Ulukan ismindeki mak 
tulün e k den Düzcede bir as· 
kert birlıktc- ahçıba~ılılı: yap. 
tııtı tl'sbit edilm ştir. 

Bulunmak istenen &Uphelller 
ara ında sabıkalılardan Tophane 
il bir §ahıs daha vardır ki, bu· 
nıın da Anııdoluya gıttiği öğrenıl 
mis \'e aranmasına b:ıslanmıs
tır. 

Cina) etin failini tanıdığını slly 
leyen heU bekçı ine yüzden faz 
Ja ga,>Titabıi cinsi temaylillU ııı
rısm genç gd terilmlı1, fakat bek 
çl bunlard n hiç blrlsınl maktu 
l(in ·nnında gormedığlnl s3yll\. 

(Ba&ı ı tndde) Fakat ıurası da muhakkak ki, ıibatl bakımdan selAmetle de· 
kanaatindedı 1 'bölge mUdUrlUğü de bugün mık vamını sağlıyabllecek tek oto-

• r e~. . tarı sekseni bulan klliplerin maç rite muhakkak ki zabıta teskllli· 
Baıbakanın bır iki gün fçınde larını ~ aptırmak ,zonındadır. tımızdır. 

toplanacak Bakanlar Kurulunda Altmış kllibü Uç veya dört saha- noks maclarına, davcll:1e ile 
Londra temasları hakkında fza. ya toplamanın imkanı ')'oktur. gelenlere güçlük çıkarılıyor 
hat vermesi beklenmektedir. Bu ÇUnkU cumartesi \'e pazar glin Cumartesi gecesi Spor ve Ser· 
toplantıda, silah altındaki yedek !eri bir sahada ancak altı maç gi Sarayında yapılan boks ma· 
ı;ubayların hizmet mUddetlcrinin yapılabilir. çına, gazetelere gönderilen tak· 
bir sene temdidi etrafındaki Ge.· Cemiyetler kanunu gereğince stye tlihl da\'etiyelerle gelen 
nel Kurmay teklüi etrafında da te~ckkül etmiş \C beden terbi· bazı kimseler kapıdan çevrilmiş 
mıisbet menfi bir karara \'arıla· yesince tescil edilmiş kliiplerin tir. Buna sebep olarak da 150 
caktır. yarısına sen maç yapacaksın, dl· klşlllk yer ayrıldığı ileri stirül-

Bugünlerde toplanacak D. P. ğer yarısına sahamız yok, datı· müştilr. 
Umumi İdare Heyeti içtimaında !amayız, binaenaleyh sen bu se· Halbuki bu da\·etiyclerle ge. 
birinci derecede ehemmiyetle gö ne müsabakaları seyirci olarak !enler. kapıda taksi bileti almış 
rüştill'cck mesele, irticaı kamçı. takip edeceksin denilebilir mi? olduklarından girmekte haklı O· 
la)an mahut yazının sahibi Sam- Şüphesiz ki hayır.. !arak ısrar etmişlerdir. 
sun milletvekili Hasan Fehmi Beden terbi)esi teşkilatının Herhalde bu maçı organize e-
Ustaoğlunun partiden ihracı işi. hikmeti vücudu \C vazüesi ka· denler, da\ eliycleri de hesaplı· 
dir. Ustaoğlu hakkında ı.ıeclise nunt bir sek ilde kurulmuş ,.e ) arak göndermiı bulunmakta· 
de birçok sual takriri verilmi&- le cil edilmiş klliplerdckl genç dırlar. Fakat kapıda gündelikle 
tir. liğe spor yaptırmak, onların bir· \'azife gören 'e 'azlfelerl bilet 

Hulasa, Başbakanın avdetin! birlcrilc yapacakları müsabaka· ve davetiyelerle gelenleri içeri 
mllteakip hUkfımette ve partide ları Ayarlamak \'e nihayet bu almaktan ibaret olan kimsele· 
muaUAkta kalan meseleler görü- mtisabakaları yaptırmaktır. Dün- rin böyle salAhiyctİcri haricine 
şülilp bir karara varılacaktır. yanın her yerindeki resmi \·eya çıkmalarının ne dcrecryo kadar 

Arap gazr.lderi Mrndercs'ln gayri rcsmt idari spor teşekkill· doğru olduğunu. bu şahıslar de. 
nutkun destelıl" . !eri de ayni işi yapmaktadır. fil. onlara bu isi verenlerin tak. 

• . u ı,>or Bu vaziyete göre bugün dört dir etmeleri lazımdır. 
Kabın•, 20 (T.H.A.) - Türkl· sahada yapılmakta olan maı;l:ır, llatt~ bu gündrlikçilerln, da. 

ye B~sb.akanı !'dnan MenMres yarın altı, hatta yedi sahada ya· veliye ile gelenlerle münakaşayı 
~c !lirk.~)e ~ı§ışleri Bakanı Fu· pılac:ıktır. Şurası da bir haki- havli genişletmiş oldukları da 
at Koprulunun Londraya yaphk-ı kattir ki, idarerller bu maçları söyl<'nmektedir. 
ları zıyarct esnasında tertip edl- tertip ederlerken, çesitli ı:;Uçlük Alakalılar. davet ettikleri 
len basın toplantısında Başb:ı· lerle kar~ılaşmaktadırlar fa- kimselerin boyle kapılarda gUı;
kan Adnan Menderesin verdiği kat karşılııştlan blitUn güçlükle· iliklerle karşılaşmasını elbette 
be:1anat, Arap aleminde bUyilk re rağmen bu maçları oynatm:ık istemezler. Binaenaleyh bu gibi 
bir alfı~a uyandırmıştır. zorundadırlar. vazHe verilecek kimselerin saıa. 

Bu bryanatın, Orta • Şarkın Haber aldığımıza göre. beden hly<'t dısına çıkmıyacak kimse· 
müdafaasına taallCık eden kısmın terbiyesi bölge mUdtirlilğU bazı !erden seçilmesinin yerinde o· 
da ileri stirüicn mütnlAa. bUtUn sahalarda inzibati faaliyeti ko- larağı mütalAasındayız. 
Arap memleketleri gazetelrrinde --~ 
geniş bir yer bulmuş ve hemen ~f aftaU skeı•i Balıkesir'do karakola 
hemen her gazetenin basmakale-
sinde bu mevzu tefsir edilmiş-

tir. Göriieı11eleri 
Bu hususta mUstakil •El Mıs- ~ 

rlıı gazetesi eöyle demektedir: 
11Türki~e nasbakanı Adnan B11şladı 

tendf'resin Arap memleketleri- • 
ne karsı gösterdiği i:gi. bütün 
Arap mt>mlcketlerinde altıka Ue 
takip edilmektedir. 

gitmek istemeyen 

bir adam 

~ltf!_RORSASI AJ,TN FİATI mi tir. ------------

Valetta, 20 - Orta • D,oğuda
kl İngilız kuvvetleri komutanlı· 
~ı ile Atlentik Paktı TeşkiUtının 
Güney A\TUpa Bolgesi Komutan 
lığı arasındaki işbirliği ve irti
batı .kU\"Vetlendırmeye miıtuf 6 
devlet müzııkrrrleri bu~Un Mal 

Balıkesir, 20 <Hususi) - Sın • 
dırgıdakı bir kahvede Üzeyir 
Angan ile kumar oynarl<cn kav. 
ga ederek bıçak çeken İsmail 
Karaakar, kendısini karakola gö 
tilrmek iste~ en jandarmalara 
Ben Rus komünlstıyim. Kuv

vetiniz varca çağırın beni onlar 
gotürsün~ dı) e bağınnağa ba~la. 
mış ve yakalanarak adalete tes. 
lim C<!ılmlştir. 

(l) o a'tır. ' ıı e o Fr 
(1) D :ar BM Fr -- SERBEST Ph' ASADA 

.........._ növlzurn 
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Halıkeslrde bir kişi Oldlinıldti 
Balıke ir 20 Cllusu l) - Mer 

kez kazanın ~usret k61Undc bu. 
Un bır rln:ıyet lşJenmiıtir. Bu 

kb~ den Mu~tafa Kırgôz, arala· 
rında çıkan ka' a sonunda Hak
kı Şenolu tabanca ne yaralıya. 
rak öldürmüştür. 

Milliyetçiler derneğinin 

açtığı davaya devam 

edildi ta başkentinde başlamıştır. 

Türkiye Z..Iillt Gentllk Komite. GörU.t:neler Akd_cniıdeki İno;i Amcrikada komünist 

Partisi hakkındaki 

rapor verildi 

«Akh selim 
Memleketi» Hukukçuların itirazma cevap veren Gökay, 

yaptığımız iş kanuni ve tıbbidir, diyor 
' Başı 1 incide) Bir milddettenberi kendini jetmeyiz. Yaptı~ımız iş kan•ınt 

yerine geçecektir. bllmiyecek derecede !arboş ola· ve tıbbıdir. Polis salahiyet ka• 
İkinci noktaya gelelim: Z&hlri rak dola•anların hastanelere nununda polısın asli vazıfelerin-

hnlimlıe. vakit ukit aramızda sevkedıle;ek midelerinin yıkan· den birini suç lşlemeğe mani 
kopan kiı~iik, hasis ka,gallra bn- ması hukuk adamlarımız tarafın olmak teşkıJ eder. Zebır tesiri 
kılınca biılm, nrrtnın Russel'in dan gayri kanuni bir müdahale altında kendini bılmeden sağa 
\"ardığ; hüklim murihince. hlr olarak \-asıflandırmakta ve \'İ· sola saldıran bir sarhoş şuuru 
(akıl Ye hikmet memkkem ol- ltıyetin böyle bir şeye hakkı ol· bulanmış bir kim edır .. Bir s~r 
duğumuza bin şahit ister. Fakat madığı bıldirilmektedir. hoşu dünyanın her yerınde bın 
r.ertran Russel'in hükmü, e~as \'alı ve belediye ba~kanı Fah· terce vakaları tatbik edilen te
itlbariyle fsabetJldlr. Türkive, hlr rettin Kerim Gökay eski iddia· davi usulile \'C ilk ~ardım has· 
(akıl ,.e hikmet memleketi) ro- sında ısrar etmekte ve bu ka· tanesinde bir hek1m elile teda
lünü oynamak için kap <'den tıü- rarda yürüneceğini bildirmek· \"I etmek hiç bır vakıt suç de· 
tün unsurlara maliktir. Kendi tedir. ğıldir ve olamaz. Sokakta faı.la 
tarihinin ,.e çok miisalt bir diin- Dun bu hususta gazetecilere gıda alarak \Cya guneş tesiri 
ln vaziyetinin hazırladığı fırsat- d~ beyanatta b~luna~ profesor altında kalarak ~uuru~u kay~e· 
lardan tstifadr erlf'relt, y:ılnıı Gol.ay şunTarı soylemıştır: d~n bır hastayı tedavı etmek f. 
kendi h.!.'sabına drğil, hiitlın dun. •- Ewel.~mırd~ sunu ~çık. o- ç.ın mahkeme kararına nasıl i~· 
\'a hesabına <akıl , .e hikmetin larak tebaruz ettırmek ısterım tıyaç yoksa şuurunu ~aybetm•ş 
Ünrüsü) roliıne geniş bir ölçlidc ki tıbbi tedavi vasıtaları herhan Vt'ya. koma~·a ,>akın. bır. halde 

h' k bT gi bir suçluyu cezalandırmak mestı lba kal dedıklerı duru·. 
sa ıp ~ı :ı 1 ır. . için kullanılmaz. Tıbbın esası ma düşmiiş bir adama tıbbın 

Son . b}rkaç ha:tada ce.r~~a~ şefkattir ve biz de kanun dısı şefkat elini uzatmak kadar da 
~den hadıselerl gozden geçınnh. herhangi bir harekete tevessul tabii bir cey olamaı .• 
lnönUnün İzmir nuU.u, lUanlsa- ' ----

da taşkın hıırekctler. nalıkec;lr- <<l.no"nu" 'nu .. n Tu··rkı'ye, Lahey'dekı· de bir iç harbin ne kadar kor-
l.-tmç hlrşey olacatını göılrrimi-

:dn önüne koyan bir sahne. dii- p · d ·ı k Gençl'k hareketı· ı.üien kardeş kanı, sonra C H. eşm en gı me f . 
P. nin mutrdil beyannamesi, • 

J.onılra seyahati, l'\ermettin Sa- imtiyaz mıdır t» Konferansına 
dak'ın çok makul :ızm. )obaz-
lığa ka111 mliştn•ek 1 n, llil- < Bası ı incide) K f 1 
eyin Cahlt Yalı;-ının iki parti lan bizce bilinmekte olan bazı a 1 1 yor 
lnkıHp \c terakki dıhasında it· şoförlerin ha,·a alanından İndnü- HollAndanın Lahey şehrinde 
tlfaka \'arırsa bir sulh mele 1 nıin evine kadar yol boyunca ,., 26 ekimde. dünyadaki muhtelif 
kesileceği hakkın lakt 'aadl, de· kasdi mahsusla kUkson çalarak siyasi partılrrin genç mümessil· 
mokrat gazetelerin <nti\ük CI- yiırtidüklerini bütün ~ehir halkı !erinin ıstmik edt>ccği bir kon· 
hat) gazetesinin siitunlanndan gibi ben de hayret ve ibretle mil· Cerans tertip rdilmlstır. Politik 
kabaran irtica tehlikesine ka11ı 5ahede etmiş bulunuyorum. gençlik hareketleri meclisi is· 
açık şekilde hücuma ı.:ecmelerl... Benim müşahede ve tesbit et- mi verilen bu toplantıya memle-

nalılı:esirdc olup bltenlP..re ba- tiğlm numaralar, gelen rapor- ketimizdeki muhtelif partilerin 
karıık, hlzim birbirimize &lrrrfl- larla ve Bel,diye Zabıta mUdUr- ~cnç mıime~sılleri de davet e· 
ğimirl sanan bir dıi manın ı::ö- lıiğü, Emniyet müdUrlüğU, S0 • dılmislrrdır. Toplantıya C. H. P. 
ıb le itnı hallere bakalım. P115u- ı fôrler Derneği tarafından da tes- den Sarıyer ilçe başkanı al'ııkat 
dakl du~man; Turk aklıseliminin bit ve teyit edilmiştir. Tatbika- Oğuz Oran ile Ankaradan avu
galebesl, nice defalar ı;önılılilğli tını bliylik bir hassasiyet ve mu- kat Selçuk Kanatlı iştirak ede. 
gibi, gazap ;, iızündl'n rahmrte ,·affakıretle başta Belediye ol- ceklerdir. 
kavuşmamız: )olunda geJI .,n gli- mak üı:ere bütUn şehir halkının D. P. tarafındJn gönderilecek 
:ıeJ manzaralar kat'lısında kahrol- takip ettiği bir yasağı böyle kils- mUmesslllerin isimleri henüz 
muştur. Türk 'atan \e terakki- tahça ihlll edenlerin cezası 1608 teshil edılmemiştir. 
se\'ert"rinln ~ üreğlne ise bol bol sayılı Beledıye Cezalar kanunu- Deniz yollaması hak-
su serpilmiştir. na göre verilecektir. 

şıı memlekrtin bir avuç mil- Ancak belirteyim ki, bu mem- kındaki karar 
nr.v\·erl beraberce ise oturalım. lekette hiç kimsenin, hatta dev. 
politikanın \e rey a\•cılığının ya. !et başkanının .dahi himaye.sin~ 
ak bölgelerini teı;blt C'ı'l~llm. sı.ğınarak suç ~şle.nemez. Gerç~ 
Ormokra~I rihazının biri kra, hır zamanlar ımtıyazlı tt>lAkkı 
diğeri mürakahr. ,·aıifcsl gören erlilen bazı şahsb,:et!t>rin. gölgesi
kı ıml:ırı arasındaki münasebet- ne sığınılarak bliylik cınayetler 
1cre ahf!nk " ni:ıam \ 'errllm. o dahi irtikAp olunduğu bu mem
taman Tıirki)enin: Lord Brrtran \ı>ket tarihinde .:vaıı~ıdır. Fakat 
Russel'in tarifi mucibince bir hamdolımn o devırlerı çoktan ge. 
(a1'lıselim memleketi) ~lm ı çirmie olan memleketimiz. bug~n 
meselesi bir lmktın , e ı~tidat hak. adalet ve nizam detTıne gır
darnsı halinden çıkar, hepimizi mişlir. 
saadete lrnnışturacak bir hakikat Bilmiyorum İsmEt İnönü'yü 
şeklini :ılır. takip etmek bir imtiyaz mıdır 

Yargıtayda 
Ankara 20 (Hususi) - fstan 

bul Merkez Komutanlığı yolla· 
masındaki mil,>onluk suiistim:ıl 
davasına bundan 8 • 9 ay evvel 
şehrimiı askeri mahkemesinde 
bakılmış. karara bağlanmış, 22 
sanıktan büyük bir kısmı ağır 
cezalara çarptırılmıştı. Mahke
menin bu kararı \'e duruşma sa
fahatı bugün askeri yargıtay ra 
portörü tarafından hlilAsa edıle
rek he)et azalarına ol.-unmuştur. 
onu mOzdekl runlerde sanık a
vııka Uarı U\Unmalarını yapa· 
cak ve bunu muteakip nskert 
yarcıtay mahkemenin kararını 
tasdik \(?ya reddedecektir. 

Kalbimden gclrn bir sesin te- ki. bazı Jdmselere nizamı boz
slrl altında slı.c şu mUJde)1 \C• mık salAhiyeti veriyor. Yahut 
reyim: lfoyle bir alıenk ,.e san- İnönü adı n~zam bozt!_culuğu_n ''e 
det deHinln mutlalia le mutlaka yıkıcılı~ın bır sembolu müdlır ki, 
eşlğlnde~1z. 7.ahm heplmlzln b:ı- o~~n peşinden gidenler kendile-
iretlml:ı: hağtanmusa, heplmlı rını nııam ve asayl~ten ~amamen Sanat aleminde 

\'atan dii~manı olmak i&temr.ı· azade \'e ha~ıboş hıssedıyo.rlar. .,,... ___ ... _ .... ,...... __ , 
sr.k, bunun ha~ka türlti olmasına Şurasına ınanıyorum kı. bu 
ihtimal de yoktur. va,·cvlA \'e nizam bozuculuğunu Roma 

İn!inU duymuş olsaydı mani ola- açık hava 
tiyatrosunda Ahmet Emin YALMAN caktı. 

«Fakirlerin d r mu 
Ele ahnmahd ır» 

<n:ıeı ı incide) 

anayasasında ilAn ettiğimiz ba
rı~çı yollarla halle çalışır vf'ya· 
hutta bu istekleri nazarı itibara 
almazsak devamlı bir karışıklık 
ve huzursuzluğu göze nlmış olu· 
ruz. DUnyanın daha karanlık 
\'l'ya daha mlircffch bir devreve 
girmesi bu mesele kar~ısında ya 
paca~ımıı tercihe bağlıdır. 

Muhtaç olduğumuz Adil ve kuv 
vetıi barışı yalnı:ı: silflhların te. 
min etmesine imkiln yoktur. 

Teknik 'e mali yardıma muh, 
taç olan milletlere bu yardımı te 
mln etmek mUsterek barışı te· 
mın etmek kadar mUhlmdir.D 

Trygvie Lic her ne kadar bu 
yardımların Birlc~mıs Milletler 
\ asıtasiylc yapılmakta olduğunu 
söylemişse de buoların kl'ıfi ol· 
madığını iıtıve ctmiş•ir. 

Genel sckrC'ter az inkişaf et· 
mis memleketlere yalnız Ameri· 
kanın yardım rtmesinin yeter 
bir trdbır ofmadıJ:;ını hu ~ardı· 
mı iktisadi bakımd n kuvvetli 
olan blltlin memleketlerin kımdl 
kabiliyetlerine göre temin etme· 
Jeri lliıumunu ileri 6Urmliştlir. 

«Barışı h•min etmenin çare· 
JcriD isimli bu umıımt toplantı)a 
~ uın da de\ am edılecC'ktir. 

Teknik Okulda derslere 

bcşlandı 

Yıldızdaki Teknik Okul. dün 
saat 9 da okul binasında }apılan 

Her kim nerede ,.e hangi &art
lar altında olursa olsun kanun 
ve niuıma a)kırı olduğu anda 
IAyık olduğu cezayı derhal gdre
cektir. • 

Altın stoku 3 ton 

azaldı 

Ankara, 20 CAnka) - Maliye 
Bakanlığınca yayınlanmakta o
lan a11Ialiye Bültenin nln 4 ekım 
1952 tarihli sayısında, altın sto· 
kumuzun 13 eylül 1952 tarihinde 
133.1 ton iken. 20 eylıll 129 8 
tona dliştllğil. yani bir hafta i· 
çlnde 3 3 ton eksiltme hAsıl ol· 
duğu gösterilmektedir. 

Silivri C. H. P. ilçe 

kongresi dün açıldı 

Kalabalık bir vatanda5 toplu· 
lu!!unun iştirakiyle dün yapılan 
Sılh ri ılçc kongrt'.sinde )'Oklama· 
yı mUteakıp faaliyet raporunun 
okunmasından sonra seçimlere 
geçılmıştir 

Sdz alan tı İdare Kurulu ily"si 
Fehmi Atanç 6Unları sbylemis
tir: 
·- Halk hAkimiyeti tein C. 

H. P üyesi olarak verdığimlı şe
ref sozunü yerine getirmeğc ça . 
Iışınak mecburiyetindeyiz. Bu ça. 
Jı malarımızda en hliyiik kuvveti 
hizi df'stekleyen bağımsıı vatan· 
dıışlı>rdan almaktayız. Bizi d"S· 
tekleyen vatandaşları para ile 
tPmin ~thğimiı.i iddia edenler 
ilk ara seı;imde .aldığımız nP.tice
den ürkerek mUteakıp .ara ı;tçiml 
yapmadılar • 

Oç komünist sanığı 
yakalandı 

merasimle 16 ncı ders senesine Dünkü baz.ı gaz .. telerde, komli 
ba~lamıs bulunuyor. nist partisi kurmak isteyen. iki 

<BD$ı 4 Uncilde) 
milla'yı oynayacak olan mug3n. 
nıye hastalandığı içın yerine Jo
landa Magnoni soyltlyordu. Te
mız ve dranıatık bir sese sahip 
olan bu genç muganniye .ayni za
manda dıkkate değer bır sahne 
kabılıvetinc sahıp. Camillanın 
sevgilisi Alba'lı Atto rolünü oy
nayan Cian Cıacomo Guelfi'nin 
muhteşem bir sesi var Camilla
nın babası rolUndeki Giuho Ncri, 
bilhassa ~rs bakımından gecenın 
r.n basarılı sanatkarıydı. 

Tıyatrodan .ayrılırken içimde 
muhtelif his ve fikirler çarpışı
yordu. Fakat İtalyan operası h:ık 
kında kesın hır kanaate erişme
den önce ·Carmcn• tem•ilıni 
beklemeği daha verinde buldum. 

SandN İkesns - Alp 

Amerikadan vatan'a 

Büyük kubbenin 
altmda 

rnası 4 ünrüde) 
sik bir kadro ıle girmıştir. Zl· 
ra. delegas~onumuza iltıhak e
dtcek delegelerimiz henüz New 
York"a gt>lmemiştir. Dt>legas· 
von başkıınlığını )•apacak olan 
flışişlrri Bakanımız FuAt Köp 
rUlil şu sırada f ngilterede bu· 
lunmakiadır. Esasen İngiliz de 
legaS)on başkanı Eden ve Fran 
sa Dışi~leri Bakanı Schuman 
dan nnlımUzdf'ki ay buraya ge
lecektır 

llzıın zamandanberi bur2Ja 
bulun2n ,.e Birleşmiş fH!etler 
de bU,ük terrubesı olan daimt 
dele~rmiz Selım s~rp"rde!l baş 
ka dığer dıı!mt deleg3~}on A· 
zalarımıı bu \•az felcre nisbe
ten o;Pnı tA~ in edılmi;'erdır. 

lıı, 1 ~ı ıo 

New - York'a senenin ilk 

karı yağdı 

Nc,1ork, 20 (A.A.) - BugUn 
saat 8 den itibaren gok gürıil· 
tUlerl arasında $İddeill fırtına 
ile b rlıkte Nev)orka kar ya:· 
mı a b:ı<lamıshr. 

sinden ıhraç edilen Türk Milll· ı lıı denıı kuvvetlcrı komutanı A
yetçiler Derneğinin. komite a. miral J.ord Mountbattenio ı:enel 
leyhlnc açtığı dlıvaya dün 8 inci I k.ararg~hınrla c~re) an e~mel;:te
Asllye Hukuk Mahkemesinde dır. 6 de\'let müzakerelerıne GU 
başlanmıştır. ~ey Avrupa bölgesindeki l\liıtte-

Tllrk Milliyetçiler Derne~I. bu fık kll\·vetler başkomutanı Aml· 
ihraç karar.ının muhto:>lif bakım ral Robert Carney ile Lord 
lardan haksız old·ığu iddiasiyle ~Iountbatten Türk. Fransıı. Yu 
Gen lik K it · ı d • · t ı ' . . ç om esın a\a e m ş- nan ,.e ltalyan subayları ıştırlık 
Ur. 

Vaşington. 20 CA A.) - Gizil 
faaliyetler hakkındaki tali tah
kikat komis\onu bugün Ameri
kan komunist partisi hrkkındaki 
raporunu vermi~tır 

Okul müdUrü Atıf Tansuğ bu Hem$ire Okulu talehe,.;i ile bir 
mUnascbeUe )aptığı konuşmada, tıbbıyelı genrin ll'!\1kif edı!dıkle 
mrmlekrtin her glin biraz daha rine dair bir haber tıknııslı" 
artan teknik eleman ihtıyacın Karlıköy Savcılıl!ın:n ve t~tanbul 
dan. bu ı;('ne okula ilk defa O· f.mni)et ~IUdilrlUjfünün blldirrli 
!arak (300) öğrenci alındığın· Cine göre. knmlinist rıarti•i ku· 
d:ın. her sene bu mikdarın git- rulmasma dair haber do~ru ı1 • 
tıkçe artırılacağından bııh etmiş I" lrlir Sadece. Güler Peker ''' 
ve iistiin başarı göstrrcnler a- Bıilent Berhl i~imJrrindekl ıki 
rasından her yıJ 40 bğrf'ncirin im ile Şevket SeMlinln komll· 
ü~ ay müddetle Almanyay; gön 1 n!zm ı;ıropagandası yaptıkları 
derileceğini müjdelemi•. genç· I Sllvcılıl!a ıhbar edilmiş ve ı.anıl\ 
fere ba•arılar dıleyerek sözlcri· l lı:r hakkın<!;ı htıkıkat yapılarak 

Birleşmis Mılletler Genel Ku 
nıl toplantısının -.edinci otunı
mu biiyiik ve muhim ı ararlar 
arıresinıfodir. Burada hu sene 
alı'ııırak kararlar dfinvanın rep 
h,.~ını hlr havli dPaio:1 irehılir. 

!\ 'l ra F.rhığru 1 

ZAYİ 
Kumkapı nüfus memurluğun

dan aldığım hih lyet cuzdanımı 
ka) btttım Yenisını alacağım· 
dan eskısınııı hükmü yoktur. 

G~ 1 
ı:: •ıı n ~o 
~ 577 n.r.-----

fı..ııd t•t!ar <D JJ.A) Alıntı tara 
•n •Ht 12 dı tul:' ti~· r. 

Bu suretle Nevyork bölgeslle, 
bu .senenin ilk karı dU~mU5tUr. 

Dün başlayan muhakemeye ko etmektedir. 
miteden hiç kimse gelmediğin- Yann l\Iuttefık temsilciler ara 
den ~uru~ma ba~ka güne hıra· sında iki toplantı daha olacak-
kılmı~tır. tır. 

14 aylık calışma \'e birçok şa 
hitlerin ıfadelerlyle hazırlanan 
bu rapor Amerikadakl komünist 
partisini• Sovyet Rusvanın alefü 
olartk vas•flandırmaktadır. &e son vermiştir. • tPvkif olunmu:l!rdır •• 

Te\ flko~lıı Sabahattia 
KokJl!çınar 
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1 ~ 

* 

Toplantı 
Türkiye Jeoloji Kurumu Ba& 

J.anlığından: 1 
Kurumumuzun yıllık olağanU 

hı toplantı ı 30 ekim - 1 kasım 
tarıhlcrinde İstanbul Ünherı;f. 
tc ı JcoloJı En titü ünde akdo
Junacaktır. °0) elerin teşrifleri rı 
ca olunur. 

GC~DEM: 

1 - Açılış \e .}Oklama, 
2 - \ onetım Kurulu raporu, 
3 - 1933 )ılı .}ÔnC'tim kurulu 

ııcç mi için ada.} !arın inti
habı, 

4 - Gelen önerge ve tcbliJle
lrrın mıizakctC' i, 

~ - IIn\a müsait olduğu tak· 
dırdc i tan bul eh arındı jc 
olojik ekskür~i.}on, 

8 - Kapanı!;. 

• .. 

rıie i teruniz 
CWhat Vou Wıll) 
l\Ôınedi t Rölüm 
rannı W. =:'.haha· 
,.,art ('u ren: Or

han Bıır an Sıhn• 

1• lto1an: .Mahı.ıı 

Lrtotral ('ar~ı;ııba· 

dıa baı~·a lıtr ak· 
om aut ::ı de Cııma. ııaıar ma· 
uıu ıut tam l T dt Ttldon: 40:!711 

isT \"'l;RUJ. REl.EDİYESi 
.., ımiR TİYATROl,ARI 

Su ::ı do 1 

DRAM KIS~H ı 
FlRTl:Sı\ 

KOllEDİ KISlll 
OONJUA :S'A 

l'ı an: Clıdı Andn Pıııtt 
T rk u :"Tılmaı İul 

Telefon: 40 l09 
ruır rfinlerl 1 ~ 20 da mıtlııt 

G u er su• 13 tı ı~ıhr 

t'a ır ul ık31m:ırı Dram lnım:ııda , 

Sıh ak ımları Xomıdl lm:ıund• 
tem! 1 7okt11r 

\"eni Ses Opereti 
Her aksam 21 de 

\ 'a\-uzJar Ailesi 
Operet 3 Perde 
Carşamba halka 
Cumartcsı talebe· 

ye tcnz.i!Atlı ve Pazar 
Matineler 15 de 

Tel: 49369. 

Ml'AMMER K .\R.\CA 
..\1 \J\ı:Jll DJ a •ım 

HELSİ:'iKt 95% 
C rnar • , l'a:ar ma · 
ne.~r ltl dı, ıııar•'•r 21 
de. Cırııoıba ıqırnl•· 

ı ••nııli it hail: rec• 1, 

I'ı ar ul ılııı:ı:'•n tem• .. 
• ır Pt ı•m ı ılıoml.rı n Cıımar· 

t.. a ntdt lı •bt•ı luı·'lL 

'rtl•ton: 4!11~ ' 
_, _____ _ 

DOKTOR 
• • 

RIFAT iNSEL 
Mide 'le Batırsak hastalık· 
tın. Buunın ımeliyatm 
tedavisl 
Nlsantav - laaell Cal. 
Serin Apart. Ne. i. 'hl: 
R343:t. 

" Gaziantep Belediy~sinden 
1 - Bir yük~ck mimar \"Cj a mühendis ile 1 fen memuru 

alınacaktır. 
Barem derecesine ~öre :ıüksek mimar \C)a mühendis için 

4i5 \C !e!ı memuru için de 300 lira aylık ücret 'erilir. 
2 - Isteklilerın sicil "cs:ıir e\Takı milsbitelerl ile birlikte 

15 111952 tarı hine kadar bcledb e ba kan lığına müracaatları 
lbımdır. (11763) 

iLA 
Mali bır mıics~csenin İstanbul şubclC'ri icin daktilo alı. 

mıcaktır, Makınedc, doğru sen ve intizamlı ~azmak §arttır. 
Talıplcıin bir mC'klupla i tanbul Posta Kutusu 481 numara-
)a milracaallnrı. ( 16791 ı 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tç Ticaret 
Genel Müdürlüğünden 

Turki5ede Yan!!ln, Nakli)at,t, Kaza ve Hayat Sigorta işleriyle 
f tıgal etmek üzere kanuni hıikiimler daire inde tescil \& ilan 
('dilmış olan Doğan Turk Anonim Sigorta Şirketi bu J.::erre mıi 
racaatıa l tanbul Acenteliğine Şırket hesabına yan"ın, nakliyat, 
kaza \C ha)at sıgorta ı .. lerı ile nıeş.,:ul olmak, bu islerden doğa
c.ık da,alarda büıun mahkemelerde diı\aC'ı, d:h'alı ve üçüncü 
$ilhı sıfati)lc hazır bulunmak \e 19 c~lul 1952 tarihli, 6492 
avılı \eknlctnamedeki yetkiler 'erilmck üz.ere Necip Dan~ al 
Sarıo:lu ıle Refet Arıkan'ı tiı~ in e~ ledif;ıni bildirmiştir. 

Ke~fıyct Sigorta Şirkctlcıinin teftiş 'e murakabesine dair 
ll49 sa)ılı kanun hiikumlcrinc uvı:un bulunmakla ilan olu· 
nur. --
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twnköy 
de 

29 AR~Ll_KTA t 
t ÇEKiLiŞ 
- . . . . ) 

EN SON. iŞTiRAK .TARiHi; 

,10"ARALIK· 
'---------------~J 

ÇiKOLATA FABRIKASININ 

8a3 ın ınü~ter ilerinf' müjdl'ıi: 
Fıbrikamızın billınıum mamullerınl: 

ÇİKOLATA 

KAKAO 
ÇiKLET 

ve ŞEKERLEMELERiNi 

Pek :>akında açılacak olan 

iSTA~Bl'J, SATIŞ MERKEZhlİZUE: 

Fabnka satış fiyatı ile almak imkanını ağladığımızı bıl· 
dırir yeni mağazamızın da sayın mü~terılcrımiı.ın emırlcrine 
daıma Amade olduğunu aııcderiz. 

GOLDEN ÇİKOLATA FABR İK,\SI htanbul Satış Merkezi., 

~·•••!!!! .Eminönu Çıçck Pazarı 2/3 Tel: !?3108. 

lnıti ıu ahibl: Sİ:'lı \:\ KORl.t: 
Bu sayıda 'ıızı 15lcrinı fiilen ıdarı• rdeıı mes'ul mudur : 

!\IF.1.IH \ P.~l.R 
\ Af.\S> G17f'lerilık 1t. l\lalhaarılık 1 .\ Ş - 1 t:ınbu' 

\ ' A f l' ~t \ T R A \ S 1 

- 19 : 

PE.ıNATLA VE. KALANI UZUN VADELİ 
KÜÇÜK TAKSiTLERLE BU ÇOK UCUZ 
RADYOLARDAN BiRiNE SAHiP OLABI· 

LİRSiNiZ 
ltdıyetı• "öyle .. uyiilı lıoloylılı gosterıld ılıten t0nro herkuin lıir 

radyo, elm• mesıno ubtp lıolmomı1tır 
1 

Ucuılulı , aojlomlılı ve ttrofetın bırle1ıığl ve lıüıun rHILIPS oftin. 
lerının yülıselı lıolıtuını ıo11yon bu ılıı cıhoıdon bırini tt~mekle 
fevlıoliide bır rodyoyo ıohıp olurıunuı 

Anasından sonra, ona aldatmayan 
"Ue onun da sevdiği tek şey : 

KURULUŞU : l 91S 

iNŞAAT ILANI 

Samsun' dı Yapılacak Şube Binası 
Türkiye Emlôk Kredi Bankası Genel 

Müdürlüğünden : 
1 - Bankamızca Sam~un'da yaptırılacak olan 300.000.

lira keşif bedelli şube binası inşaatı kapalı ıarr usuliyle 
,.. birim fiyat esası iizerindcn eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 3.11.1952 tarıhınc rastlıyan pazartesi gU
nU saat 16.- da Ankara'da Bankamız Genel Mildürlüğü bi-
nasında yapılacaktır. fstcklilcrin eksiltme sartname:ıl tari· 
fa tına göre hazırlıyacakları teklif 1arflarını a~ nı gün s:ıat 
15.- e kadar Bankamız Genci Mudurhiğıinc \'ermi!) \•eya 
gondermiş olmaları llizımdır. Postada olacak gecikmelerden 
dolayı istekli itirazda bulunamaz. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 15.i30.- Li· 
ralık muvakkat teminat verme i \'C en az 200.000.- lira 
bedelinde ve bu eksıllme mc\Zll nu tcskll cdC'n inşaat a~a
rında bina in~aatını iş sahibin r ı münferiden \'e)a müç
tenıian 3kid \'e me 'ul nıiltea hıt ıf;ıtİ\'le ikmal ederek 
en az mU\akkat kab:ılünii ) aptırmış olma;ı sarttır. 

Ortaklık halinde birlC'~en i teklilerden yalnız birinin bu 
şartı haiz olma.>ı kafidir. lstrkliler j ukarıdaki şartı haiz 
olduklarına dair rcı:mi makamlardan almış oldukları belge. 
ler ile bugüne kadar taahhüt ve ikmal etmiş oldukları iş
lerle (\'ar a) halen taahhütleri altında bulunan işlere ait 
tam bir listeyi ek iltme evrakı me~ anında banka~ a te\•dl 
edeceklerdir. 

4 - Eksiltme evrakını ihlİ\ a eden dosyalar 30.- lira 
bedel mukabilinde İstanbul, Ankara \e Samsun şubemiz mü 
di.ırluklcrindcn tedarik edilebilir. 

5 - Banka ihaleyi ;apıp ~apmamakta \C~a dilediği-
ne yapmakta .erbcsttir. <16538) 

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

\'erli malı köknar \ c~a kontrplak 600.000 adet $eker 
,:ıııc.lığı alınacaktır. 

İhale. Ankarada ~irkct m .. rkezinde :?4 kasım 1952 saat 
ı.'\ de 'apılaC'aktır · 

ı,ırkliler. bu ı e ait şartoall'IC'\j Ankara'da sırket mer 
~ zındrn. ı~tanbu l'da eker <~~~ki Rakcr ı Hanındaki İstan 
t ıl Bıırosundan T ı. 5 - mu .. alıilındc alııhılırler. 

ı Hi590ı 
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tavsiyeler 

1 
811 ftvkllldı çiçık 
ılzln için id11I llir d 

1 

ıDıellik müıtıhztrı 
.._r{vL CUzellifınize ıunf 

· ~ huredece)< pe~ il" 
~ vakunız 01.nuyabi 
7 kal aızl bundaJI 

yan billUn meıguııye 
rqmen herhalde cuıel 
mek de ialeratniz. tJ 
nız... bazı bilginler bl 
dir çu;eklenn ıçındell 
f!dılecek derecede .af, 
bır Usare çıl.<ıuınağa rrı 
olmuılardır kı bunu 
Cire Aıepllne merheıııi 
mı altında bulabllıral~ 
merhemı akf&m ve .. 
zUnUze, boynunuza ve 
ze aUrUnU.Z. Derhal t 
corecekıınız. K ı r mı ı 1 

aertlılUer, . çatlaklar 
caktır. Cildınizdeki ölll 
ler u.i1 olmuıtur. Bu 
ne beyaz, yepyenl hU 
kar. Cıldlnız yumutal<• 
bır gUl yapratı gibi 
mit bır hal alır. Bund.!:': 
Cıre Aaepune merhelP" 
nU.ZU ve ellertnizJ ev 
yıpraıımalaruıa ve f 
p.rtlarına kartı korul'· 
bu1Unden itibaren te 

1 
nız, neticeden~ h&yre''' 
,cakaın&&. 


