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Dış Bakanı 15 kaSımda 
Amerika' ya gidiyor 
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adamlarile de görUşecek 
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Egede yapılacak olan 
manevraların haztrlığı 
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GÜNÜN YAZISI 
.......... --~ .... 

Köylü Partisi ve 
iktısadi - mali programı 
Yazan: NAMIK ZEKİ ARAL 

Bugün ikinci sayfamızda __ , 

Adana bölgesinde dün çok 
şiddetli bir zelzele oldu 

On ·iki 
lki 

kisi .:a 

yüz 
öldü, 

ev ve 
otuz kişi 

dört cami 
yaralandı. 

Yıkıldı 

Ceyhan, Kadirli, Zelzele, Adana, 
Osınaniye ve Misis'te hissedildi 

) 

ı·aralanan Nazif 

Hıı•sı.%lar biı• 

Ev sahibini 
Y aı·alaflılaı• 

.itıa4olu .l./aı:.n 

Adana 22 - Bu ak5am saat f' e 5chrimizde 5iddctle hisscdl· 
17.03 te 'böt~emizdc çok şiddetli ten zelzele Ce)'han ilçesiniıl 
bir zelzele olmu~tur. Merkez iıs· Yılankalc me\'kiinde, ~isis bu• 
tü olarak tesbit edilen Misis il· cağında ve civar köylcrınde biio 
tesl \'e civarındaki Sirkeli \ 'C yuk tahribat yapmıştır. 98 evden 
Kürtkulağı köylerinde 12 vatan- ibaren olan Sirkeli köyü, caınl 
da& ölmliş, 30 kadar \'atandaç da ,.e minareslyle birlikte ~mamea 
yaralanmıştır. \•ıkılmış, bu köyde Hunye adı& 

.Mi.sis ch·arındaki diğer köy. da hamile bir kadın, 4 yaşındaki 
!erle irtibat teminine çaltşılm:ı1'- kızı \'e 46 yaşlarında Zahide ı.. 
tadır. Yıkılan ev sayısı şimldilik mlnde bır kadın enkaz altında 
200 ü bulmal..1adır. Bu arada iki cımlişlerdlr. 
cami tamamen ve iki c·amı de Bu k5~dc üc; ağır \e bes hafif 
kısmen yıkılmıştır. 1 \•aralı vardır. 

Zelzele Adana, Ceyhan. Ka- 60 e\ lik Kıt köyü i e tama. 
dlrli ve Osmaniyedc de ~lddctli men bir enkaz haline gelmiştir. 
olarak duyulmuş ve halk beye. Enkaz altından Hasan Yıldırım, 
can itinde sokaklar:ı fırlam:.;~ır. Hüsne ':ıldır~m, Halit K~ra~ 

Vali beraberinde Emniyet mli· ğan. 7.ckıye l\araboğan. Şhlmye 
dUril ve İl jandarma komutanı Karaboğan adlarında beş ki&l· 
olduğu halde zeb:ele mıntakası· nin t'eseUeri c;ıkarılmıştır. Bu~
na giderek kurtarma amell~·esi dan ba~ka beş ağır \'C bes hafif 
ile bizzat meşgul olmuştur. Ya- yaralı \'ardır. 
raltlar Adana ve Ceyhan has- :ılisis lıucağmda ise 20 ev ta
tanelerine nakledilmektedirler. mamcn, 25 ev kısmen yıkılmış 
Deprem fa5ılalarla de,·am t:!tmck ve bu arada 100 yaşlarında Ka· 
tedir. rııcennet ndında bir kadın, 15 

Diğrr taC&ilat ysşlannda Se,•im adında bir kız 
Adana, 22 (T.H.A.) - Bu gt:!cc toprak atlında kalarak ölmü~· 

saat 19 u üç sııniye gec;e O • lerdır. Ayrıca 12 ağır yaralı \'ar. 
maniye, Mara~. ı lahiyc. Mersin mc,·amı Sa: 5 !'ü: 7 :e.> 

Yedek subaylar 
terlıis ediliyor 

Yedek subaylık müddet inin uzatılması hakkın
daki teklifin bundan sonraki devrelere teşmili 

hakkında meclise bir tasart verilecek 

Cemil, Kasımpa~a karakolunda dövülerek ayağının kı
r1ldığını iddia ediyor. Emniyette dövülen dondurmacı 

Sabrinin de sıhh i durumu tehlikeye girdi. 
Dün İ tanbul Adliyesi koridor. r 

lannda büyük bir kalabalığın, 
~·erde yatak çarş:ı!ının içinde o. 
turan sakat bir adamı acıyarak 
seyreltiği ı:örülmü tür. Gelen 
geçenin nedir? Bu adamca~ııa 
ne olmuş diye sormaları esna· 
sında, Savcılığa bir istida veril· 
mişt.ir. 
Yapılan 5lkayetc ;öre hidise 

~öyledir: 
Topkapıda, Arpaemini ~·oku. 

şunda 15 numaralı evde oturan 
Crmil Veskc ismindeki vatan· 
daş karısı ile ~cc;inısirlik yüzün· 
den ayrı oturmaya ba~lamı tır. 
Bundan bir harta ünce Cemil 
Veske bir akşam Ka ımpaşada 
U\'cy kızının eviııde oturan karı· 
eını görmeye ~itmiş ve kendisi. 
ne kapıyı açmamışlardır. KaJ'I· 
)1 atarsın, ac;ma1.sın diye çıkan 
münakaşa karakola aksetnü~. 
Ctmll Veske de karakola götü· 
rülmü~ür. iddiaya aöre adam· 
cağız Kasımpaşadaki Kulaksız 
karakolunda vere yatınlarak cıii 
liilmüş. yediği tekmelerden ~iri 
ayağını kırmıştır. Orıtdan İlk 
yardım hastane.sine yatırılan Cc 
mil dün hastant'den cıkarak sav 
cılığa çar5af içinde dört kişi ta. 

<De\1ım ı Sa: 5 Sü: 8 de> 

1 
Kasımpaı.a karakolunda dö\'iildüğünu iqif,.,, edcr<'k Sa\CılıJa 

müracaat eden Cemil \'e ko Adli~edrn çıkarılırken 

il 

ta 
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ıı 
ı 
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'l'AZISl I 
Partisi ve Haınallar baslarını ., Köylü 

iktisadi- mali programı s·~~:~~~~~~.~~M.,b~~~~~~~~~~ 
Bugiln mem- ,---------- YAZAN :---------) nim 5 en m e- den ıuhur eden ihtiltıf de\'am etmektedir. Dün de muhtelif is-

lckette fa.

1 

miş değıldir .. kde hamallarını temsilen matbaamıza kalabalık bir hamal 
aliyetıni his. ~ftllll-.,., ze-.·ı· Aral ı (Demokrat 53, grupu gelerek görüşlerini anlatmışlardır. Bunların ileri sür 
settiren nı; ı w A A 71 • 74 _ Mil- dilğilne göre, hamalbafılarının seçim yolu ile gelmesini men· 

• let 79 • 83 faatlerlne aykırı bulan bazı hamalbaşıları, hamalların okuma 
r;~ı m \'~r~~ (tlct<ııu 114.l:loı wutlı.fua4VP) as - Hallı: 76 • yazma bilmemesinden faydalanarak ve hakikate aykırı tlirlü rl-
rat Parti, 81). vayetler çıkararak imza toplamaktadırlar. Der~ek başka.nı 
Halk Partisi ,.e Millet Partisi! bit etmek pek o kadar kolay * Hamza Erdem de bu mevzuda ezcümle fUnları soylemektedır: 
İktidarı elinde tutan Dcmok- bir Jş deiğldir. partf programları arasında •Hariçten tayin edilen hamalbasılar gilnde bir iki saat 
rat Parti karşısında dığcr iki * mukayeseler yaparken Na- bölüğe uğrayıp paylarını almaktan başka bir vazife gör!"emek· 
parti muhalefet vaziyetindedir· mık Kemal'in ~u beytini hatır. le \'e böHiğün nizam ve intizamı h~ma\l~r itinde~ yetışen ke· 
ler. Bu muhalefete y~nl bir Kôylil Partisi zira! sahada iş- ıamamağa imkAn yoktur: cDu. sedar ve kolbaşılar tarafından tanzım edılmektedır. . 
parti daha katılmağa hamlan. çi sayısmı aıaltıp çiftçi &a· rur ahklm-ı nusret ittlhad-ı Hamallar içerisinde hamalbaşılık yapabilecek kabiliyette bır 
maktadır ki adı Köylll Partisi- yısını coğaltmak, sonra kllçUk kalb-i millette • Çıkar Adr-ı çok kimseler mevcut olduğu gibi hlll'n mer'iyette bulı~nan 
d" mülkiyet, küçlık sermaye ve rahmet ihtil!f.ı rey-i Ummet- 1325 tarihli hamallar talimat ıamesinin 15 inci maddesı de 
ır. · 1 b. küçük kazanç sahiplerinin var. ten!D. Bu itibar ile aralarında hamalların içlerinden birinin hamalbaşı nasbedill'ceğini. Amir .i· 
KôylU Partısi nası ır gaye hklarını koruyup geliştirmek rekabet halinde bulunan dört ken bu madde bilahare içlerinden veya hariçten birlnın tayı~ 

.. takip edecek'? .. Bu gaye~i parti partı·m•ze de a•Tı a~"'ı muvaf. edilmesi <eklinde tlıdil edilmiş "e pek eski olan ve zamanın ib.tı programı şöyle izah etmekte- (Prensipler l'ıl. 21), ytınl bu sa. ı ~ .t• " b r t , d ııı· t' ilmesi içın 
dir: Mıllctin cana k!iUesini teş- halarda ferdi teşebbllsil teşvik fakıyetler dileriz. Programlar- yaçlarını karşılamıyan u ta ıma namenın e6ış ır . . 

k 
• etmek fikrinde olduğu gibi daki gayeler birdir \'e müşte· derneğimiz. tarafından İç İşleri Bakanlığına mUracaat edılm~ş 

kıt eden koylü ço gerı ve re- - Devletin emniyeti He alAka- rektir: Memleketin emniyeti ve olduğundan yeni talimatname b!r buçuk senedenberi ıe.hır 
fahtan Adeta mahrum kalmır refahı! meclısl heyetı· umumiye~incle tetkık edilmekte ve bu de\'Te ıçe· 

H tt... b ·ı k blzz.at lı olan ve bir de hususi teşeb-
tır. a d u gerı ı « Fakat rakiplerı· partı"lerle sı·. risinde rıkarılması melhuz bulunmaktadır.• ~ehirli ve aydın kütlenin hula b!.lsten rağbet gormiyen sanayi ~ 
gelişmesine m.\ni olan sebep. hariç - butün sanayii gerbest yasl mlicadele sahasına girmek. 
lerin başındaD bulunmaktadır. teşebbüse (ve hususi sermaye. te olan Köylu Partisi köylll 
• İŞte Koylü Partisi cKöylüler )e) bırakmaktadır (Program tabakasını ve köylil tabakası 
baljta olmak Uz.ere bUtlin ca- M. 22 ve 23). Diğer üç parti de KöylU Partisini acaba ne dere
lışkan vatandaşları \'e aileleri- başka fıkirde değildirler (De. ceye kadar tutacak? •. Bu nok· 
ni kUltürde, teknikte, refahta mokrat 17 - Halk 9 ve 10 - ta şimdiden merak uyandıracak 
ileri yeni bır hayata kavuştu- Millet 22) gibi gorünUr. Birbl· mahiyettedir ,diyebilirim. Tica. 
rup söz ve mevki sahibi yapa· rinden belki biraz fazla birbi· ret sahasında olduğu gibi siya. 
rak milletimizi dı~ardan içer- rinden belki biraz eksik, fakat set sahasında da cgayri ml'$run 
den gelecek her tUrlü tehlike dört partinin dördll de hususi ,-eya cgayri kanun!ıı rekabet
ve taarruz.lara karşı ko)·abilen teşebbüs ,.e hususi sermayenin lerden ne kadar korkulsa yeri· 
sağlam bünyeli bir millet bir- faaliyetini, faaliyet derecesini dir. KöylU Partimiz yarın iktl
llği halıne getirmek ve böylece yakından \'C dikkatle takip edip dara geldiği zaman adı KöylU 
umuml emniyet ve refahı sağ. Dmletin iktisadi islere mtida- Partisi de olmıyan Demokrat 
lamakt maksadını takip ede· halesini ona ıore ayarlamak parti kadar olsun gayret gös-

ktir gayretini gütmektedirler. der. terip meselA cDunya piyasası-ce • 
1 sek hata etmeyiz., sanırım. nu naz.aran 25 kuruşa a ınma-

Sadece adına bakıldığı tak- Ko)lıl Partisi programı bil· sı hesaba da kanuna da sığma. 
dırde Köylü Partisi yalnıı koy- yük bir kalkınm:ı p1Anı tanz.i· yan buğdaya 30 kuruı,; fiyat 
lU Jle meşgul olacak, cemiyetin mini derpiş eder (.M. 19). Bu vermeği şimdiden taahhfit ede. 
diğer tabakalarını kendi haline plfin fıkri diğer partilerde de bilecek vazivette midir? . Su· 
bırakacak gibi bir fikir hasıl yok değıldir (Demokrat 43 - al yersiı deiildlr. Zira iktidar· 
olur. Fakat yukarıki satırlar. Halk 9 - Millet 23). daki parti ikti~adl Sl\hada böy. 
dan anla~ıldığı gibi Parit ce- le bir ıSeçim mUz.ayedesiıı ni 
mlyetin bütün tabakalannı Köylll Partisi programı Ko- fıllen açmış bulunuyor. Bizzat 
kendine hedef tutacağını bil- oper;ıtifı;iliğe ehemmiyet verir çifte! tabakasının mmraatleri 
dırmektedır. Köylüyü cemiye- {l\I. 18). Dığer partiler de ôy. dahil, mE>mleketin yllksek mrn. 
tl.mizin temel unsuru saymak- ledir (Halk 39 \'e 40 - l\Iıllet faatleri hesabına bu «mtizaye. 
tan geri durmayan diğer par· 22 ve 122 - Demokrat 7, 57 ve de• ıılyasl hayatımız için de 
tiler de (Demokrat Parti prog. 58). ivl bir Ş('y değilı'llr. Çığır. par
ramı :Madde 54 - Millet 115 Kö)lU Partisi programı zira· tileri \'e memlekE>ti yarın hangi 
- Halk 41) bütlin millet ta· ati iktisadımız.ın temeli sayar çıkmazlara silrDldiyecektir. Bu 

Ticaret Bakamnın 
Tacirlere cevabı 

Yalova sürat 
Postası basladı • 

İthalAtın tal--yidl mevzuunda Son olarak limanımıza gelen 
alınan son kararlar üzerine ts-ı fehir hatları vapurlarından Pa· 
tanhul TUccar Derneği Ticaret ş~b.ahçe dün Yalovaya ilk se~.e
Bakanlığına kısa fasılalarla iki rını yapmıştır •.. Pasabahçe dun 
telgraf çekmiı,; ve tüccarların çok saat. 18 de ~oprude~ _hareket 
güç durumda bulunduklarını ifa- etmış, Heybelı ve Buyükadaya 
ıJe etmişti. uğrayarak 19.45 de _Yalovaya vA-

. sıl olmuştur. Gemı bu sabah 
Ekonomi ve Tıcar~t. Bakanı, 7.05 de Yalovadan hareket ede

bu telgraflara . verdığı cevapta rek 8.55 de köprüde olacaktır. 
şöyle demektedır: Bugünden itibaren Pa~abahçe 

•Serbest lthaitıtın rnaHlmatımız vapuru muntazam seferlerine 
altında cereyanını temin maksa- başlıyacaktır. 
dıyle tescil muamelelerinin Ba- Gemi, ilk seferini her gün sa
kanlıkça yapılmasına dair olan balı 9.40 da yapacak ve 17.20 de 
yeni muamele ~"klinin ith31At1 köprüye dönecektir . .Müteakiben 
aksatmayacak \'e müktesep hak- saat 18 de ikinci seferine çı
lara halel vermeyecek şekilde kacaktır. 
tatbiki için gerekli tedbirler Ba- Banka, geminin sefer &aatie
kanlığımızca derpiş edilmiş bu- rini bu ~ekilde tanzim etmekle 
lunmaktadır. Ticari çevrelerin halkın ve iş adamlannın Yalova 
bu bakımdan endişeye kapılma- kaplıcalarından istifade etmek 
larına mahal bulunmadığını bil- imkAnlarını temin gayesini güt 
diririm.• mtiş bulunmaktadır. 

Çanakkale abidesi için Bir kamyon kazasında 

çalıımalar genitliyor bir kiti öldü 

. 
[ HAVA~ inşaat 
VAZIY•; M 1 . d . . . a zemesm e 
'\'e~ılkııy ;\letl'orolojı istas· 

yonunun tahminlerine gôre F' t d v• 'kl'kl . 
bugıin ıehrimh; \e clnrında ıya egışı 1 en 
hau sahahleyln hafir sisli, 
<.onralan umumiyetle bulut
lu geçerek: rıızgftrlar gunıin 
ilk saatlerinde değişik yôn· 
terden hafif, sonralan ku· 
ı,.y - doğudan orta kuwette 
esecek; hava sıcaklığında 
mıihim bir değl&me olmaya
caktır. 

Dün ıehrlmiıde hava sa· 
bahleyin sisli, sonraları aı 
bulutlu geçml§_; güntln sı· 
raklığı ,ı:iilgede azami 20.2, 
asgari 8.8 santigrat olarak 
kaydedil111i5tir. 

KUÇUK HABERLER 
l\AÇAK SİLAHI.ARLA 
DOLAŞANLAR 
J\IAHKUl\I 01.DU 

Bundan bir müddet önce ka· 
ı;ak sıh\hlarla dolaşan Ebuzer 
Aydın, Ahmet Safı, Alı Safi ve 
Osman Hamamcı isimlerideki 
katakçılar İkinci Sulh Ceza mah 
kemesinde üçer ay hapse mah. 
kum ol~uşlardır. 
ORTA Ot'iRETt 1 MCDÜRÜ 
ANKARA \"A GiTTl 

Sehrlmız Milli Eğitim Müdür 
lliğü orta ciğretim mtirlürti Zeki 
Sezin, ders dağıtım cet\•ellerini 
VtıkA!etın tasdikine sunmak için 
-~nkaraya gitmiştir. Orta öğre· 
tıme müteallik bazı i~ler etra
fında Bakanlıkla tema~ta bulun 
duktan sonra donecektir. 
UNESCO ESKİ ESERLER 
KOl!iTESİ FAAl,h'ETl 

UNESCO'nun Eski Eserler 

Kalay, dernlr ve çimento fiat· 
larında düşüş de\'am etmekte· 
dir. 

Bir hafta e\'\"elisine kadar 14 
lira Cİ\'arında dolaljan kalay 
fiatları dün 12 liradan 11.50 ye 
düşmti;tür. 6 - 8 m. m. lik de
mirlerde de kilo başına 2 lm
ruşluk bir inme milsahede edil
miştir. 

Çimento fiatıarında da ton ba 
şına 7 • 8 liralık bir dü~me 
vardır. 

Dıger taraftan kereste fiatla· 
rında M3 başına 10 - 15 lira 
arısında deği§en bir yUkselme 
"arrlır. Dün piyasada işlenmiş 
kôknarın M3 fiatı 200 • 225 lira 
arasında değişmiştir. 

Oluklu galvanizli saçların ki· 
tosunda 5 kurus: siyah saçlarda 
10 kuruş yükselme kaydedllmi~ 
tir. 

Yine dUn, son günlerde 150 
kuruitan muamele .g6ren ttıce 
Hotb~k )\Ağıtları 140 kuruştan 
satılmıştır. 

Bir günde 1145289 lira-

lık ihracat yapıldı 
Diln, limanımmtan muhtelif 

memleketlere gönderilen t!füın, 
bağırsak, havyar, hurda demir, 
ı:alpare, iç fındık, tiftik, gtilya
ğı, ),ımurta sarısı "e akı, yap· 
rak tiltün, kut1J derisi. b~ık 
yağı, sinema filmi ve buğdayın 
ihraç kıymetleri tutarı 1.145.289 
lıradır. 

Dünya tütüncülük teıki-

latının dünkü çalışmaları Milletleraraşı Komıte~l ~ehrimiz 
deki toplanfılarına devam et- Dünya tütüncülük teşkilAtı ha-
mektedir. z.ırlık komitesi dün Tekel genel 
Topkapı mOzesinde yapılmak- mildUrlüğUndP toplannus ve mli 

ta olan bu toplantıların Hkinde zakerelere devam olunmuştur. 
Mılli Eğitim Rakanlığından da Komite az.aları öğleden sonra 
bir temsilci bulunmuştur. Çalış- Maltepedeki Til!On EnstitUs!inU 
malar her gUn öğleden evvel de ziyaret ederek tetkiklerde bu· 
vam etmektedir. Öğleden son· hınmuşlardır. 
raları komite Uyeleri Türk mü· Birleımiı Milletler günü 
tehassı~lıırın refııkııtinde \'e mu-
ayyen bir program dahilinde şeh yarın kutlanacak 
rimizdeki, ıniize ve Abideleri gez Birle~miş Milletler andlaşma· 

bakalarını iktisaden takviye et- ~e sanayi sahasında işçi sayısı· nun bugünden kestirilmesi :ror 
mek üzere o:umuml emniyet ve nı arttırmağı dtiljtinilrken zira. bir meseledir. 
refahı sağlamakt gayesinde at alanında da işçi sayısını az.al.

1 

,..;;.;;;;;;;;;;;;;;;;======;;;;:::::;: 
köylü Partısi ile müttefik düv- tıp • biraz e..-vel gördüğümüz r ' 

mekteılirler. Komitenin çalışma- sının yürlirlüğe girişinin yedin
ları yarın sona erecek, üyeler ci yıldönümii münasebetile ya. 
cumartesi gtinU Bursa)J ziyaret rın şehrimizde muhtelif toplan
edecekler ve 26 l!kimde şehri- tılar yapılacaktır. Teknik l:ini-

Aziz Çanakkale şehitlerimizin İrfan Albağ idaresindeki Kar mlzden avrılacaklardır. rersitede ''e Hukuk Fakültesin· 
hatJ.ralannı ebedileştirmek için tal 76 plAkalı kamyon. Kurt- ~RT ~ OKl'!• }°F. L1_sEI.ERE de yapılacak olan bu toplantı-

mektedirler (Demokrat 15, 19, gıbl • çirtı;i sayısını arttırmağı 
'il - Halk 7, 9. 13 - Millet hedef tutar (M. 20). Diğer Uç 
4, 129). parti de başka tilrlü dıişunmez 

* İktisadi :sabada Kôylü Partisi 
hangi yoldan imkln ve va. 

sıtalara baş yurarak asll ga
yesine doğru yUrUmek az.min
dedir? .• Partinin ()rogramı bu 
!hususta diğer Uç partinin prog 
ramı kadar sarahat vermiyor, 
sanıyoruz. :Meselfi Halk Parti· 
sinin ve Demokrat Partinin 
programları (Halk 7 - De
mokrat 17) cDe\letçi• oldukla
rını açık açık ifade ederek na
bızlarının • Halk Partisinde 
biraz daha kuvvetli ve Demok. 
rat Partide biraz daha zayıf ol
mak üzere • İdarecihk (Diri· 
glsme) tarafına attığını bıldi. 
rirler. :Mıllet Partisınin prog. 
ramı da daha bafka blr vuz.uh 
ile: «Ben mutedil liberalimD 
der CM. 22). Köylü Partisi 
programında ıse liberaliun ve
ya Devletçilik sözleri geçmez.. 
Program sadece ~öyle bir ifade 
kullanır: 

•İktisadımızı millt gllvenliği 
koru;>acak, Mılll Savunmayı, 
mılll refahı satlıyacak temel 
unsur telAkki ediyoruz. Turk 
milletinin derinliğine utınalma 
gilcilnü arttıracak. mümkün o
lan en yüksek cıhan seviyesi
ne ulaşmasını sağlıyacak, va
tanda~ar arasında servetin b5-
!Unme ve toplamasını dlizenli
~cek bir iktisat sistemi kur
mak istiyoruz.•. O düzenleyici 
iktisat .ııstmıinln adını \'erip 
bir iki kelime He çe~lsini gös
termez. 

ler (Millet 116-118 - Demok
rat 54-55 - Halk 41-45). 

Köylü Partisi cKöylerden baıı 
lıyarak ağır sanayie kadar her 
sahada plAnh bir sermaye ya. 
tırımına l~um görUr ve elek
trik enerjisinden başlıyarak 
her türlü kömUr, akar yakıt is· 
tihsalini hususi yatırım p!Anla· 
rile• arttıracağını ve bu yolda 
~·erli yabancı serbest teşebbüs 
ve sermayeden de en btiyilk 
faydayı sağlıyacağını söyler 
CM. 22). Diğer Uç parti de u
nayie \'e hususi teşebbUs ile hu 
susl sermayeye aynı ehemmiye. 
ti izafe etmekten geri durmaz· 
lar (Demokrat 17 \'e 44 - l'ılıl
let 22 - Halk 8,9,10 ve 60-64). 

Kdylil Partisi «Calışan bUyilk 
kütle• diye yadettiği tabaka 
arasında esnafa da mtihim bir 
yer verir (Prensipler M. 10). 
Diğer partiler de bu tabakaya 
ehemmiyet vermekte kusur et

mezler (Halk 65 ve 66 - De· 
mokrat 46 - Millet 125). 

Ve sAire! 

* Mali sahada Köylü Partisi ne 

f.E(Ml$TE 
BUC.ÜN 

Kırım harbi 
99 yıl e\'\'el bugün, 23 E· 

kim 1853 de Kırım harbl ba3 
lamıştı. Çar Blrinrl Nlkola, 
Oımanlı İmparatorluğunun 
kendisine çekidüıen vererek 
ordusunu \'e donanmasını 
kU\'\'etlendirmeslnl ho' kar
&ılamıyor. İmparatorluğumuz 
üzerindeki emellerinin bir 
hayal olmasından korku)·or, 
harp için bahaneler anyor
du. Nihayet bir nota ile Tür· 
kiyedekl Ortodoks tebaanın 
himayesini i tem1$tl. Babıill 
bu notaya red <'Pl"aliı Terdi· 
ğlnden Rus orı1uları Eflak 
,.e Buğdıına girdiler. Harp 
baslaıtı. Serdar Ömer Pa a
nın kumandasındaki ordula
nmızın ileri yürii>·ilşil Rus. 
lan taşırttı. Bir vuruıta yı. 
kacaklann1 nnnettlklerl or
duyu kl'r ılarında ıorunre 
Prutu hatırladılar. Rlr müd
det sonra İngiltere ve Fran· 
ga da bizim yanımızda yu 
aldı. 

Tfü.BE~lçl 

1,5 mılyon lıra sarfiyle dikilmesi doğuş koyünde1ı Pendlğe. gel- KA'\ DOLA:"\ OGRE:'l;Clum 1.arda Birleşmiş Mılletlcr teşki· 
ne karar verilen muhteşem Ca· mekte iken yolda d~\'rllmıştir. . Şehrımiı. orta okut ve llsele· ı ıAtına ve f:ıallyetlerine mUteal
nakkale Abidesi üzerindeki çalış- Bu esnada ka~yonun U~tUnde rıne bu yıl devam e1en talebe lık konuşmalar yapılacak ve 
malar her ıün biraı daha genis- buluna~nlardan ~mer i_smındek! sa,ısı geç~n !:enrye naz.aran UNESCO'nun muqtelif sahalar
lemektcdir. Bu cümleden olarak, şahı~ olmOş, Rüst~m 'e Fehmı 2876 faztasıle 21516 dır. Bu ye- daki faaliyetlerini canlandıran 

'tl· ·ı& ti . . d d de ~aralanarak Nümune hasta· k\ina 17 ekimden sonra kayde- filmler gösterllec,.ktir Bu top-
çcsı ı vı dye erımız e yar ım k ld ı l d d 0 I 1 d hll d ,..1 1 · k it l i k l ktad Ö,. ne~ıne a ~:ı mış ar ır. ı E'n er a e,;ı d r. lantılnr herkes için serbesttir. 

?m ~ er .. uru ma ır. ı;re~ Sanık şofor yakalanarak talı- Bu yıl en fazla artıc:, Beyoğlu • 
dığlmıze gore Ankarada da Va!ı 1<1kata başlanmıştır. erkek, Beyoğlu kıı, Haydarpaşa Bır kadın tramvay altın-
Kemal Avgiln \'e Belediye Baş. • . t ta b 1 k 1' t · il ,.. d k 1 k ··ıd·· 
k A f. B rı ıı ı.1 d h'l Şehır hatları vapurlara '~ s n 11 ız ıse ~rı e, 'ıe· a a arn o u 
anı tı c~ er Ot; unun a ı dıkpaşa, Eyüp, Fatıh, Gıızios-

buh!ndııJtu hır ya:<1ım ~omltesi tamir görecek manpaşa, Ka~ımpaşa orta okul· 
faalı~:ete geçmek üz.eredır. Ayrı. larında -'!Öze carpmaktadır. 
ca Tıcaret Odasının Çanakkale OnUmlizdeki kış mevsimi iı;ın- ~ARA \'Rl'RJlil'='iDı\ DEJliİZDE 
Şehitleri Abidesi içın bUyük bir de eehir hatları vapurları re- BfR CEST ntJl,UNDU 
bağışta bulunacağı bildirilmek- \'iz.yona tAbi tutulacaklardır. Bu DUn ı;abah saat 8.30 sıraların· 
tedir. mevzuda, gemilerin revizyona da Sarayburnu sahilinde Emln-

tAbi tutulacakları tarihleri ha-
Katil Mehmet ilhanın vi liste bü~Uk bir Utizlikle ha- önlinde Hava han 11 • 12 nu-

marada a\-ukatlık yapan lusta-

duruıması 
zırlanmış bulunmaktadır. fa Taşere ait olduğu anlaşılan 
nizcilık Bankası bu işikgOgo4 bir ceset bulunmuştur. 

Geçen pazar günü Tahtakale- kDenizcilik Bankası, sef~rleri Mustafa Taşerln hastalığı yU-
de kan dAvası yüzünden bir a- a satma~asınaı bilhassa dıkkat zünden intihar ettiği tahmin e· 
damı öldüren Mehmet İlhanın etmektedır. dilmektedir. 
duruşmasına dün suı;üstü kanu- Temsil büroları HAdlse hakkında tahkikata 
nuna göre, İkinci Ağırceza mah. çoğaltılıyor başlanmıetır. 
kemesinde başlanmıştır. Duruş. 
maya tahkikat dosyasını hazırla
yan Savcı Şevket Arpak çıkmış. 
tır. Sanık duruşmada hftdiseyi 
anlatmış ve Salihi, amcasının 
intikamını almak için öldllrdtiğU 
nU söylemiştir. Üç el yere ates 
ettikten sonra kendinden geçe. 
rek Salibi öldürdüğünü söyliyen 
katil «A,ııkat tutacağım11 demış
tir. Şahitlerin dinlenmesinden 

1 sonra duruşma talik edilmilitir. 

İz.mirin son zamanlarda kazan 
dığı askeri ehemmiyet dolayı~ile 
Mılll Savunma B:kanlığınca bu. 
rada da bir temsil büro~u açıl· 
masına karar verilmiştir. Bu bil· 
ronun müdiırhlğime Kurmay Bın 
ba~ı Seracettin Deniz.cioğlu tayin 
eıHlmistir. Mılll Savunma Bakan 
lığı İzmir Temsil BUrosu 24 E
kim 1952 gilntinden itibaren ça
lışmalarına başlıyacaktır. 

Bir motörcü beş kiıiyi 

bıçakladı 
Evvelki gece Cibalide kanlı 

bir hAdise olmue Recep Uysal j 
isminde bir motorcu avrı oturdu-1 
ğu karısı Sabahat Uysal ile bal. ı 
dızı Nebahatı araya giren ,Halil. 
Galip ve Hacer isimlerindeki l 
komşularını yaralamı5tır. Sanık 1 
kaçmıştır. ı 

Dün sabah Tak imden hare
ket etmektı> olan Kurtuluş • Til· 
neı tramvavından inmek ictı.ven 
Pinelopi ?\ait isminde bir ka· 
dın muvazenesini kaybedııırek 
motrisle remork arasına düşüp 
eziJmek sur,.tiyle ölmUştUr. 

Htıdise hak~da tahkikata 
başlanmı~tır. 

, .... -TAKVl~1-) 
· 23 EKll\I 1952 1 

PERŞEMBE 
AY 10-GÜl\" 31-HIZlR 1'71 
RUMi 1368 - EKlM 10 
HİCRİ 1371 - SAFER 3 

Vuat1 F.ııııl 

SABAH 06.19 01.00 
ÖGLE 11.58 06.39 
İKİNDİ U56 09.37 
AKŞAM 17.11'* 12.:ı:ı 
YATSI 18 49 01.31 
İ.MSAK OUl l 1.2.~ 

Gıu•t•"'''' il'~""'"' ... t ..... 
..... 

.-."'ı'~ benin"• &ud~" Cad• 
J 

.ıı ...... 

:Mme. Papaton'un, aile pan- . 
slyonu haline gelen dar yUzlU r;; 
ve yüksek e\1nln blr1tarafında . 
bir kırtasiye dükkAnı vardı. Bu- ~· 
rada Aix şehrine alt kartpos- ~, 
tallır, manzaralar \'e hfıtıralar ğ' 
satılırdı. Öte tarafında da kap- ~ / • 

Fakat teferruata girildi~l za
man programda (Llberalimı) 
ve (Dlrigwn) denilen karljıük. 
Jı Jki ana dstemin sivri veya 
aşın :ru>ktalarına bir teveccUh 
eseri c;örillmez. Nitekim diğer 
ilç partinin programları da hep 
itidal hadleri dahilinde kalır 
ve dolaljırlar. Öyle ki bu dört 
parti programının iktisadi ve 
mall cepheden farklarını tes-

duljlinür?... Devlet'ın hdi 
masraflar biltı;esinde tasarruf; 
idi blitçenin varidat ve mesa
rifi arasında tevazün; yalnız. 
yatırımlar için istikraza mUra. 
caat (Programda cİç istikraz. 
)ardan kaçınmak. eeklindekl 
kayıt pek anla~ılamıyor): Ver· 
gide adalet: parada emniyet ve 
istikrar; blitçe hazırlıklarında 
csiyaset hesaplanndan11 içtinap; 
memlekette tasarruf itiyatları· 
nı takviye ve bankalara gUvenl 
tezyit; enflhyondan ve deflAs. 
yondan ihtiraz; l'ılerkeı Banka
sı menb:ılarını yerslı kullan· 
maktan feragat .•• Köylü Parti· 
sinin mali siyasetine ait ana 
hatları teşkil etmektedirler 
( 1. 24, 25 ve 26). Diğer Uç 
parti de aynı prensipleri balj
ka başka ıfadelerle de olsa be. 

lıcaya devam edenlerin ~iydlği e· '3 . 
yün eşya ve fanilAlar sııtan hir 
manifatura dükkAnı bulunuyor-
du. Ray'ın tuttuğu odaya çık- _ · >'AZAN~ FANNV NUltST ÇEVİ!iEN~ 'REZZAN A.E. YALMAN 

.. --

DENİZCİLİK BANKASI 
BilQmum BANKA muamelAb yapacak, ayrıca eeml 
alan, işleten, tamir veya inşa edenlere, deniz nıık· 
liyatiyle alAkadar olanlara yardım ederek DENİZ 
i§letmeciliğimlzl, DENİZ ticaretimizi ko~umak \"e 
inkişaf ettirmek gayesine hiımet edecektır. 
BANKA 27 Ekimde Karaköydeki binada faaliyete 
geçecektir. 

DENiZCiLiK BANKASI SiZiN ve 
DENiZCiLERiN BANKASIDIR 

mak için )•etmiş basamaklık !"'. 
küf kokulu bir merdheni tır-
manmak IAzımdı. b ı 

. k6seleden yontulmuca enz • 
Evin içl tıpkı insan gıbl ko- yordu. Bu kadın, aslında İtal

kuyo.rdu. Ray. nc!aya kolonva yandı, fakat bir Yunanlı ile ev
serpıyor, y~stıkların altına ltı· liydi. Yirmi sekıı senedenberi 
vanta çiçeğı torbaları kO)'uyor- kaplıcalarda hamamcılık eder
du. Fakat sanki etrafta ya~lı di. Yliziinün ifadesi her vesile 
\'e nefes k~kan bir ihtiyar adam ile de~lşirdi. 
varmış glbı, pis pis kokular yf. Kaplıcalara devam eden zen-
ne etrafa yayılıyordu. Ray işte . k'b İng·ıliz \'e Ameri 
b d b

. .
1 

. gın ve ı ar 
u tarz a ır aı e pansıyonun- kalı kadınların vilcuclunu ovar 

da yaşamak zorunda idi. ken gayet uysal bir tavır takı 
Bebe'nin dişleri, yatak ear- nırdı. Fakat bu masaj netice 

eaflan. odadaki su kabı, \'elha- slnde beklediği bahsişi elde e· 
lill her ~Y sarı bir renk peyda demevlnce birdenbire ,·tizü 
ediyordu. HattA dikkatll' baktı- hiddetli v; korkunç bir lfadf'! 
ğı ıaman Rny, kendi vücudu- alırdı. BcğenmedıJ!i ve azımsa
nun ve cildinin de kuruduğunu dığı bir parayı disleriyle yır
ve sarardığını farkedıyordu. tıp mlicterinin suratına tUkUr· 
Bunun zamandan değll de ha- düğü ç~k defa vAkldi. 
vadıkt kUften ileri geldiğini Kocası Mr. Papaton da masaj 
tahmin ediyor, fakat bundan yapardr .. Karısı. ondan ~üphe 
dolayı yine de iltülüyordu. Ev lendi~! -.e •a herhangi sl6man 
sahibesi ?ılnıe. Papaton'un da ve zengin bir kadının ona faz 
rengi san idi. Fakat yanaktan la yüz \'erdiğini farketıtği ı.a 
ıerıin, Adeta parlaktı. Yüzü man. hal ve tavrı şliphell \•e 
bir kızıl d!!rilinlnkl gibi sanki ,.ndi!eli bir hal alırdı Kadın 
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pansiyondaki müsterilere karşı 
yüzünde kayıtsıı ''e sanki tahta 
dın o~ıılmuş gıbı bir maske ta· 
6ırdı. Fakat mahallenin papazı 
nı gelftmlarken bu ifade birden 
tatlılaşır. mlHAyim \'e munis o· 
luverlrdi. 

l\lme. Papaton, sabahtan ak 
şama kadar kaplıcıının kükUrt 
lü havası içinde sırtında kısa 
bir gom!P-k, ter iı;inde. in~an etı 
yoğurmakla vakit geı;irirdi. Ge 
ce geç vakte kadar da kara du 
\'arlı mutfııkta İtalyan ve Rum 
~eJ11ekleri pişirir. sonra onları 
Papaton ile birlikte yerdi. 

Marchand isimli gayet \'&hşi 
ve kuvvetli bir kurt köp!ğl de. 
evde yasıyanların ara5ında idi 
Bu. Papaton'ların kıymetli kö 
peği idi. Geceleri UcU. koyun 
ko~ ana yatarlardı. 

Papaton'ların bir de ihti)·ar 
nineleri vardı. Bu kadının. san 
ki bir a•ır mUddet. kurumlu hir 
tilnt"ldıo 'a•~mı• eihi her tarafı 

simsiyahtı. Mahalle çocukları 
onunla «Topal nine• diye alay 
ederlerdi. Kadıncatıı artık ha 
tırlamıyacadı kadar uzak bir 
zaman eV\el bir baca!!ını kay
betml~ti. O zaman bu zaman, 
tahta bacaf:ıyle sokaklarda se
ker dururdu. Yüz drlrt yasında 
olduğu rivay~t edıliyordu. VU 
cudu; elle tutulunca simsiyah 
bir toz haline geliverecek ka 
dar nahıf idi. Ama bütıın e\ in 
İ§ınl gören de O)du. Ray'ın o
dasını derleyip toplamağa da 
talipti. Fakat onun o kapkara 
\iicud unu odada J:örınef.:tcnse. 
bulaşık suyunu dökmek ve er. 
leri silmek Ray'a rl.ıha munis 
geliyordu. Ray, uten seneler
denberl kendi isini kendi gören 
kadıpdı. 

Fakat bu defa va$adığı ev ne 
evdi~ İlk tasındığı ıaman bu 
rasının sufli~·ctlne alısamıya 
cağını unmıstı. Fakat zaman 
la odı~ını rahat bir hale Eoka 

bilmişti. Kocaman ve sütunlu 
bir karyolası vardı. Bu o ka
dar muazzam bir şeydi ki ka
pılardan ve korıdorlardan nasıl 
geçmi5 olduğuna akıl erdireml 
yordu. Sonra şilte•ı \'e yastık· 
ları rahat ve )-umu~aktı .. Bebe
nin hava alabileceği küı:UcUk 
bir avlu vardı. Kurt köpeği da· 
ima orada idi . Fakat hPnı zın· 
cirle ba~Iıydı, hem de aj!zında 
insanları ısırmasına mAnl ola· 
cak tertihat vardı. 

Ray, Avrııpada mıı\'akkat hir 
zaman kalmağa, gilnün blrinıle 
er geç yine AmP.rikaya dônme
ğe niyetliydi. Bunun ir;in kendi 
dilinden başka dil öğrenmek 
için hiçbir gayret sarfetmiyor· 
du. f ngilizeeve sadık kalmakla. 
sanki içindeki "atan hasretini 
giderıyordu. 

Alıs veris ettl~i dükkAnların 
hemen hemen hepsinde ingi· 
liue konuşan birisi vardı Bak 
l<~)rl,l:'i tqh('J lraıiın «pnP\erCE' 

m:li•:fiı.11 
Beğen beğen 
Kullan ! 
Dil hazinemizde neler var. 

nell'r!. .. Bu hazineden. 
ara 5ıra, birbiriyle munas~· 
betli tlırlıi ı:oz.leri çıkarıp ö· 
numuze sermek hem eğleıt· 
celi, hem faydalı olacak. 

Mesela. i~tc rnsgele bir ta· 
nesi: cKaru. Yani, b:ıyntıııı 
'e kaderini meştu yotııaıı 
bir erkekle birle~tinniş JtJ· 
dın. 
Kadın dedim. Yiğit, kansı· 

na ckadınım• der. Radyod• 
sık sık sb~ lenen «KadınıJll' 
lı bir turkü \'ardır. orad3 
gl'çen hET akedınımD da ne 
hoş bir t>da sezilir. 
«Kadın- so1ü 11hatunD daıt 

bozmadır. Ban yaşlılar, bU• 
giln dahi, cbiıim hatun• der
ler; akarımD deml'ktir. \'ak· 
tiyle padişahların karılarına 
da ckaduıefendiı derlerdi • 

cKarıı sôzlinü biraz kab• 
bulanlar onun yerine eze,·· 
ce., cılıarcmD, ııh:ıllleı keti· 
melerlni tercih ederlerdi. 
dlalilemD soru aristokratı•· 
ra, e:helalimD sozü de deınok· 
ratlara mahsustu. cHanıııı• 
sözü daha umumidir: «Fili• 
nın hanımu. Bugün cBayan• 
da kullanılıyor: 11Blzlm B•· 
) an ı, •falanın Bayanu. 

Karısına ıAlle• m diyen· 
ter de \•ardır. Fakat yeni 
yeti enlerin argosunda aaileı 
sozıi ametreu, caftos. ani•· 
mında kullanıldığı için k•• 
rısına aaileın& divl'nler de a· 
zalmaktadır. Ta~;ada ııaill'ııt1 
)ulne uyalim• - ki doğru· 
&u i)al'ılir - sözünü kull•· 
nanlar da 1ardı~ 

Cumhtı{lyetten önceki de· 
\iri erde karılarından bahse· 
derken, ne olur ne oıınas 
slı;ortalama kaygısıyle cheJ1l· 
şlrenlın Yeya sözde nezaket 
e eri olarak cnriyelttl• dl· 
yenler de az. değildi. nattl 
IU~at paralamağa meraklı o· 
)anlar crefikam cariy,.Jerlt 
derlerdi. cıRefiku da a.hayat 
arkaıtaso nın veya daha ba· 
hayanlcesi «can yoldasıo nııt 
karaıhğı olan ordikai hayat• 
dan kısaltmaydı. Bunun açık· 
ça~ı ahlzimklD dir. 

Kılıhıkların dill!.\de kartı 
önce 11Dıhiliye Nazm a, sonra 
a:Dahilbe \ekifü, 6İmıli de 
İçişleri Bakanıo oldu .• Bun· 
!ardan karılarına önce cıı ıa· 
llye Nazırı•, sonra cıl'ttafüe 
\'eldlu. bugtin de cıMıtl;rıı 
Hakanı• ıHyenler çoktur. 

Kocalar mutlaka kılıbık 
değildir. Aralarında, ııı da 
olsa, kazak olanlar da bulu· 
nur. Onlar da kanlanndan 
•eksik etrb, •h ık dıi5rnı· 
nı - ıtibi ı:;öıl~rle bahsederler· 

l\an. kıılhan dilinde .ga· 
fO•, kıırurhaı ağzında dP 
rab olmuştur. 

rnuttııklarım ,·eya bilınt'· 

diklerim bir tarafa. şu sa)'· 
dığım 11özler dışında betılıtl 
en ho~uma gid,.n ~f'&• ıtır. 

•Eaim•: Kumrulara ~'llkl· 
ııan, ~tizel, sade, cana yakın 
bir söı. 

Sadun G. c;A\,'CI 

ON KELİMEl'LE 
fstinyede ~ apılan yerli 

gemilerlmbin in~aatı ilerll· 
yormuş ... 

Denlıdllğimizin llerllyece· 
tine işaret sayalım. 

TATLISERT 

Orgeneral Şükrü Kanotlı 
Amerikaya gitti 

Kara Kuvvetlerı Başkomutaııl 
Orgeneral Şilkrıl Kanatlı diii\ 
sabah teda\i olmak üıere AJl18' 
rikava hareket e mistir. ___..,,, 

otellerde oda himıetçillği yap· 
mış, mUsterilerden ingllizee 
oğrenmişti. Umumiyetle her 
kaplıca şehrinde yabancı dil 
konuşulurdu. 

Ray'ın mali vaı.iyeti de eo1' 
kötü idi. Her hususta para har· 
cederken, daima hesap etme· 
ğe. santimine kadar dUşünmeğe 
mecburdu. Daima ihtiyat akÇ~ 
si olarak da beş yUz. frank a) ı· 
rı\nrdu . Bunu P.n dar zaman· 
!arda bile yapmıştı. 

Birkac defalar Nice şehrlnt' 
gidip talihınl orada denemişti· 
Ye$il çuhalı· masa basında pa· 
rasının hesabını tutmak ve ıh· 
tiyatlı hareket etmek. oyuncu· 
lar icin çok gilçtür. En iradell 
kumarbaz bile yeşil çuhanın 
cazibesine kapılıp he•a hını 5a· 
fırabilir. Ray. eok defa, çıkaca· 
~ına emin olduğu kırmızı renlt9 

bir frank daha koymamak iciO 
ne kadar zorluk eekmisti. tra· 
desi dE>mir hir ıincir gibi kU'': 
vetl1' di. Ta lilıinin kötü gittiJı 1 

v11 kaybettifi s:iinlerde zararını 
çıkarmak için muayyen miktar· 
dan blr frank fazlasını oynaın•· 
mı~tı .. Halbuki el'erindekl varı 
voğu kaybedip de şaşkın bir 
halde dolasan ne çok erkek ''.t 
kadına rı~tlanıyordu .. Ray, h1ç 
bir zaman bu hale dlişmemi~tı 

Nıce·e her ı::ıdisinde bir dE"fs 
ba&ın!I gelenin tekrar müınkül\ 
olabllece~inl. bır kere daha bin 
dolar kaıanabilecP~ini ~ok uın 
mustu '°"''&mı , .• rı~ 
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Mısırda 
Yeni h.3diseler 

Yazan: E. T. 

Amerika Avrupa ordusuna 

mali yardımda bulunacak 
Mısır N'~iıılcr l\Ierli ini teşkil 

rdt"n uç zattan iki inin, baıı 1 * Adana, Ce) han \'c Os· 
hareketleri m·gun gôriilmcdlğl mıınlyede şiddetli bir 
için, bu vaıifcden aılr.dllmcsi ve yer sarsıntısı olmue, r.\'· 
kral naibi olarak ) alnız rrcn ler ) ıkılmış, ölen ''e ya. 
hdulmıın'inır. :ılihlyct le· ralananlar olmuştur. 

1 Altı devletin Avrupa müdafaa muahedesini bu 
günlerde tasdik etmeleri ve askeri kuvvetlerini 
tek bir ordu halinde birle_ştirmeleri bekleniyor 

A11odtıtıd 1'ruı ı-ilmr l lllısırda bıt)uk hlr aU· * İran, Jngillcre ile slyıı.<>i 
ı a ile kar5ılanmı~tır. Yaıifrll'· mıina r.hetlerlnl re men Vaşington, ~2 - Bi!"le~il: Amerika 6 dc\'lctin iftirakiyle ku-
rindcn affedilen iki ut ıı~ırın kc mlştlr. rulma ı gözönünde tululan A\'rupa ordusunu desteklemek için, * İnglltl'rcnin sönıürgc t 
en mümtaz şahsi)ctlcrlm1cndl. Kcnyada 101 kl&l te\klf gelı;cck yıl aza memleketlere ayrı ayn yardımlarda bulunmak-
Dunların hirdrnhirr iş bıış1111lnn edilml tir. lan zıy:ıde bu tcşekkülun merkezi müdafaa otoritesine Amerıkan 
zaklaştırılnıası tiırlü tiirlü tef· * Illrlcşmlş l\lllletler ku· parası ile ~ardım tarsisa'J bağlamak tasav\'urundadır. Bu tak-slrlrre yol açmıctır, 
n • rulunda bir So\"'et tek· dirdc Aınrrikan rnııli ve askeri yardımı bu merkeıi otorite ta-iğrr tarnftan Kahirr.drn ııc· J 

l<>n bir hııbr.rc gorc l\Jıisliiman liri reddedildi. rafından ılgili m0nılckctlrr arasında taksim ,.e tevzi edilecektir. 
~ardeşlrr Cr.nıi)f'llnln vffi<sck -. ----.-----·--..: Kurulması gözönünı:.lr tutulan Avrupa müdafaa ordu~una Fran· 

tr.hberf Şe h ıınsan m lliidr.yhl )ran • )ng'ı)fere sa, Almanya, İtalya, Holandn, Belçika ve Lüksemhursa mensup 
hıı va1iFcden i~tifo ctmi tir. Is· blrlikl('r dahil olaraktır. 
lıhya schrp cf'mivrt içinde çı· M b 6 dc\'lctın Auupa nı!idafaa muahedesini buı;ünlerde tasdik 
kan ihtilaftır. lüslfiman Kar· ünase afi etmeleri \'e bu kı~ sonundan eV\·el askeri kuvvetlerinin hir kıs. 
dcşlcr mr.nstıplarından hlr kııs· mını tek bir ordu halındP kaynaştırmaları beklenilmektedir. 

ı ceml~eıln shnsi bir ınırtl R k 'ld' 
halini almasıııı i li)or. hir 1'15• esmen esı 1 

ı 1 e dini mahİ)et nıuhafaıa et Au !ıtltd Prm Amerikada 
!nesine taraftardır. nıı hmmsta 
a?l}a mn olamac1ığım1an Şc) h lla Londra, 22 - İran, 1ngıltere G h k 
san lstlrasını \rımlı.tlr. ile araı;ındaki diplomatık müna· rev are eti 
Şe)h ııa,an El Jluclrybl cemi· sebetlrri I't'smen kesmiştir. 

)tctin dini olarnk kalmrı ına. po· Dış~şi('ri Bakanlığı sozcüsUne Genı' clı'yo·. 
1 tlkıı a kanşnıııınasına tnraftor· gbrc Iranın Londra Maslohatgıj. 1 
dı. •lfa~I p:ırthe ınrnsup olur· zarı Muhammed Hacep Davullu, Aııocfa•ııı Prtu 
ga 0ısun lılr ıuu luınnn. l\Jü lıi· İngilll're Dışislcri Bakanlığına Aıı•4oh.t Aı•uo 

an l\ardc lcr Cemi ·etine gire· keyfıyet(('n şifahen mallı mat V('r . ~ittı. b~rg, 22 - Dün kömür Atlna, 22 - Pcloponeı böli:esi 

Yunanistanda 
Kansere karşı 
Bir ilaç bulundu 

hilınelidir. Yeter ld ~rr'i hii· mistir. lran Başbakanı Dr. Mu· ışçılerının . başla~ık~arı. protesto köylüll'rınden 85 ya§ında bir ih
kılınlere ri.'ıyrı rtsin• ıliyorılıı. saddık, geçenlerde millete hıla- ~re\•I, demıryolu ışçıler~~e ~e Y.a·ı tiyar yine kendi köyünden kan. 
• C)h, C'enıı3 elin bıı suretle clalıa lıen radyoda verdil!i bir demeç. ~ılma) ıı başlamıştır. Komur ış· sere tutul mu§ bir kadına, hasta
kunetli \c daha nilfuılu olnca· tr, hllkümetınln böyle bir karar çilcri madenlrrine dönünceye ka' lığını tedavi etmek üzere dat. 
tına kanldl. ittlhaı cttijZini soylcmiş, fakat dar binlerce de~ir~·olu işı;isi de !arda ve yamaçlarda ~eUşen ya

l\lu !uman Karıleşlrrin 'ıdare İns;iltercye bu konuda resmi bir ınrcburi olarak ışsız kalacaktır. bani hıyan ka.)'nalıp suyunu fç. 
h"~eti bu gotiışc iştirak etme· tebligııt yapılmamıştı. 1 Grev birkaç gün?en fazla devam mek tavsiyesinde bulunmuştur. 

iş, e mi ·etin l~a i bir parti İngiliz hariciyrsi sdzcüsllnc gö ı rdrcek olursa ışsız dcmlryolu Hayaundan ümidini kesmiş olan 
halini alma ı mu\ afık olacngına re, Tahrandaki İngillı mn-:lahat. ııersonelınin sayısı daha da ar- hasta kadın tavsiye edilen bu 
karar, rı:ıiştir. nu mıinn'icbctlc gü7.an Grorgc Mıddleton'a dip. tacaktır. Amerikanın 375.ooo kö- son tare~e baş vurmu~ \'e fılha
h zırlan:ın nizamname hiikiınırt lomatlk münascbetl('rin k~sildi-ı mlir madeni işçisınden şüzdc 85 kika aı müddet sonra ıstırap 

kıımJann;ı takdim cılilmlştir. ğıni resmen bildirrn bir nota \'C. kadarı şimdi çalışmamaktadır. duymamağa başladığını ve kan. 
Cenıh cı bu urelle siyasi bir rilmiştir. ı Grc,•in sebebi ı;on zamanlarda ser tcşhi i konan urun gittikçe 

Parti halini aldıı;ııulan srçlmler- Bildirildiğine göre İran Tah. 1 yevmı~elere ) apılan ı.90 dolar kaybolmağa yüı tuttuğunu mü· 
de namzd ı;iistcrrbilet·ck, siyasi randaki İnglli:.: diplomati~ mis- 1 tut~n~d~~i.1 zam.~:n 1 dolar 50 şahede etmiştir. 

1 Mümf az Rek' e 
Mecburi izin 
Verildi 

B ıuıul J!ıilıİı ~lrlff'.Iı4ın 

Ankara, 22 - Toprak )fah. 
sulleri Ofis umum mUdi.ırü :ırnm. 
taı Rek'e iki aylık mecburi izin 
Yerilmi~, yerine vekAleten Baş. 
bakanlık mil teşar muavini Hu. 
lüsi Tımur tayın edilmiştir. Ye. 
ni vekil bugün işe başlamıştır. 
iskf'nılenında Çl"Jik hangarlar 
İskenderun. 22 <Hususi) 

Toprak Mahculleri Ofısi İskende. 
runda kurulmakta olan portatü 
çelik hangarların on tanesinin 
inşacı bitmi~ ve bugün faalıyete 
geçmiştir. Bunlar §imdilik silo 
olarak kullanılacaktır. 

-o-

Ustaoğlu' nun 
D. P. den ihracına 
Karar verildi 

nu111ıl J(uhablrlmlıd•1' 

Ankara, 22 - D.P. umumi f. 
dare heyeti bugün Genel Baş
kan Adnan Menderesin ba$kan
lığında toplanmış ve içtima geç 
\'akte kadar devam etmi$1ir. 

Bugilnkil toplantıda bilhas53 
Samsun milletvekili Hasan Feh
mi Uslao~lunun hi ile son par
tilerarası münasebet etrafında 
mUzakereler cereyan etmiştir. 

Umumi idare heyeti, geriliği 
\·e irticaı tahrik eden mahut be. 
\anatın sahibi Hasan Fehmi Us
İaoğlunun partiden ihracına ve 
bunun formalitelerinin ikmAli !
cin haysiyet divanının toplantı· 
ya çağırılmasına karar verml5· 
lir. 

-0-

Alsancak D. P. 
Kongresinde yine 
Gürültüler oldu t Plaııtılar ~ apahllecck, sh a i yon an un tamamen geri ı;ağırıl· :sen eMın ır1ı mkesı. r: d' Bu vaka üzerine köy doktoru 

ltazete çıkarııbilcet'l..;ir. ı:ı Hii· masmı lstC"mlştir. Tahran hUkfı. em e etımıze, ye ı Spenıaires, aynı hastalığa tutu. fımlr 22 - Aylardanbcri ya· 
del bi lstır:ısını 'r.rdiktrn son· meli ~c Londradaki 9 kisilik dip- tepkili uçak daha lan on kisi llzeıinde yabani hı- pılamıyan \'e hu toplantısı SO· 
ra lskenderiyrre ~itmiş. bıırn· lomatık heyctını geri çekecektir. yar rncnk~unu kullanmak :sure- nunda ı:ıkan )lldi~elerle dağılan 
dakf ('\ine kaı•anmıştır. Kendi· tranın giriştiği bu hareket iki getiriliyor tile tl'crübcler yapmış, yıllardan Al~ancak D. P. bııcak. kongresi 
lilni kararındıın \'a:zgeçlrmr.k, devlet arasında sUrüp gitmekte Birlııdisi, 22 (A P.) _ Amc- beri ölümle pençrlc~en on ka- 1 bttı;:ün saat rn da becıncl defa 
Parti halini almakta olan re· olan peo.trol ıhtilfıCının son gclis· rlknn aFlying Clipf1cr. gemisi dar hastanın bir kaç i:Ün içinde j olarak toplanmıştır. Genel ku· 
ini) etin ba51nıla kalma:ğ;ı rnrı nıC"sldlr. Billndi~i ıtlbi Musaddık bugün, Türkiyeye verilmek üze. salah bulduklarınJ, urun kaybol j rul tarafından temsilci olarak 
ttmek için birçok te~rt'hbiıslrr hlikıimetı. İngilıı hük'imctlne alt re İtalyanın bir limanına 7 Amc- duğunu \'e 2."'i gUn sonra hastaJa. ı.:öndPrilen Rıfkı Salim Burça~. 
)'apılmıs, fakat hunların hiç hl· Ans:lo • iranlan petrol kumpıın- rik:ın tepkili av uçağı getirmiş. rının çalışma kabıliyetinl tekrar kongrP.df'n P.\'\l'l deleı?elere hı
tisi llf'tice 'rrmt>mlştlr. vasının 1 mihar dolar kı ·melin- Ur. Uçaklar bura'' an Türk pilot iktisap ettiklerini tesblt etmi~· lap ederek sUkQnet ta,-sıye et-

l\Juslüman Kardeşler Cenıl) eti, deki teSİ$ll'rine elkoymlış ''e bu 1 tı'r. mic , e "'en el kurulun lhtilAfına dl annın idare~inde Türkiye~ e ha " ... 
ni bir tccekkül olm kla bera· cndüstrivi mı'llil"ştırmı·ştlr. Bu 'k d h d c.ebep olan 1952 enesınde ku· h · d ~ L \adan götünilecektir. Amerı a a i ro'ıen 

er ~1m i~e kadar ha i faali· münazaa son 19 ay z.ır'fında Ba· rulmuş ocak delegelerinin kon-
tet gostermrktrn çekinmMt1lştl. tısa en aı 46 milyon ton petrole B. Milletlerdo bir Sovyef bombası hazır greye lştirAk edebıleceklerini Ş h Hasan, bundan ımnra ela mnl olmu .... ur. teklı"fı' reddedı"fd'ı bildirmietir. 
a · .,, Va~lngton, 22 (A,A.} - «Sa· ~ Ynı suretle harl'ket l'ıllll11ıf'!!lnc Toh il ki 1 ·ıı h ti Kongre ba~kanlığını n idare taraftar olmuctur. J"aknı idare ran a ngı z eye Nevyork, 22 (A.P.} - Birleş. turday Evf'nJng Post. un yazdı· 
h " T.ahran, ~ ~AP) - B.u arada miş Milletler genci kurulu bu· ğı makalede gazeteci s. Alsop, kurulu bn~kanı Burhan Monez 

e3et1 per<lr. orkn"ını1nn çalış· İngıliı Elçılıf:ı pcrsonelı, 711em· giin Birleşik Amerika aleyhinde Bırlcşık Amerikanın elmdiden seçildikten sonra ilk ı;ürUltü, 2
)I linbuJ rtmrmlştir. ll'kelten aHılmak i . h 1 k ") i bir hidrojen bombasına rahip \'e delegelikleri kabul edilmiyen nu iki badi (' l\lı ırda \'aılyc· - - çın aıır 1 • 1 C'r :silrülcn ·mikrop harbi· id- " 

ti !arına devam etmektedir. Konso. clialarına dair sözde deliller sun. hu bomba tesirinin ale!Ade atom Cinarlı dclcı:elr.rindcn çıkmıştır. 
n henitı taınaınllr ı~tikrar htıl· 1 ı k i · B 't' "n kaca~ı iki saat 

1 os u , randaki bülün lngiliz t<'· mak üzere Kuzey Kore \'e Komli· bombasından 10 defa :faıla bu- ıı ı mızın mıı a ., ~ lt!adığını gli~tr.rmlştlr. Hu ha ' baala~ına gönderdiği bir tAmim· nist Çin tcmsikilerinin Birlcşmış lundu~unu bilc!lrmiştlr, sürmüş, dcle,;elcr gruplara ay. 
:ı~lmlerr kadar dc\Dm edecek· de, dıplomatik münasebetlerin Milletler toplantı ına davet t>dil- Alsop'ıın makalesinde belirtti. rılarak yüksek sc le atı§mağa 

tnmıımıyll' ke5ilmcsi halinde, hu- mel eri hususundaki bir Rus ta- ğine gfire, düştli~ü yeri 120 ki- ı haşla mı~lardır: Bir ara}ık ~alona 
lskenderunda sellerden rad:ıki lngillz menfaatleriyle is. lcblnl rPsmen reddetmi~tir. lometre kare çc\'Tesince tahrip polisler de gırmlş, nıhıı) et U· 

8 k.1,,-1 o''ldu"' vıçrl' Orta Elçiliğinin mesıml o- edebill'cek olan bu yeni silahın murbey, Kahramanla~, :ıınıça~ 
lacağını bildirmiştir. TAmimde, ce düşünmeleri tavsıye edilmiş, bu sene tecrübe rdllmesi için Be- ve Çinarlı dclr.ı;ır.ler ongreyı 

İskenderun, 22 (Hususi) - özel ticaret "" iş faalivetlcriylc münasebet kesiminin mali ve ti· yaz Sarayın emir ,·ermesinin ye. terkedcrek mUnakaşa~a dışa· 
S hrimizdc \Ukua gelen sel fe· mc~"ul olanlara. münasebetler cari işlere de teşmil edilmesi ha. teceğini yazmıştır. rıda devam etmlşlerdır. 
~kelinden olcnlerln ı;ayısı bugun 1 kesidlkten sonra İr:ında kalmak lindc durumun son derecede müs Korede süngü savaflara Diğer taraftan, içeride kalan 

ızc çıkmıştır. ıırzu~unda olup olmadıklarını f\'i. külleşebilcce~i hatırlatılmıstır. ocak dclegelerile kongreye de· 
devamediyor mm edılmiş ve yeni idare ku· 

P,\RTi GEI,iRİ 

l'i:ıdir Nadi ı>enıokrasimlıln 
1 likball bakımından lftikllk 
d.\\ası kadar Uıerlndc c.hr.m. 
llıi)ctıe durulması gereken 
bır b:ı ka dftunın da ııartllc
rın gelir k;ı' naldan olduğunu, 
JıartlJere mumkiin olduğu ka· 
dar fazla ti~ e toplamak gay• 
tetııe dertcrle.rr. isimlerin dol 
durtılduğunu SÖ~ lıi~or \'C dl· 
>or ki: 

clfaslıc;ı gelir kavnağını 
~ <:ene siyasi bir toplantı ''ar glıliba! ___ s_o_"'_P_a_.ı_ad_"_"_ 

kaıdedir. 'arııkt ·bl r d• ı P:irtılılcriıı e:has 11 ya 
t ·tnına da:- anan sı~ asi bir sı~· 
)eın. onündc sonunda bır ka· 
~l'nıaca, bir hatır gönül al
, aı:a 'e nıhayet bır partizan. 
~r rc!Jıni halinde soysuzlaş· 

D<!mokrasiyi ıt0ysuılaemak. O 1 ET 
tan kurtarmak için ba&ka ça· H RR Y 

toplanmaı.ıı 

re yoktur.» 

AKŞAM 

b 
8

Ya ınahkfımdur. 1ş başına pr\R1 jch,iK KAnADA\1LIK 
k~~gi Jlartı gelirse gelsin, teş OLMAKTAN ÇIKl\JALIDIR 
rı tı drstekliycn kodamanln· Ak11amda Halkçı Ankarada 
b llleınnun l'lmek lüzumunu kldkson çalarak inönüye ya. 
t ~atkı bir dAva olarak kabul ııılan istikbal münasebc1ile 
k l' zorun la kıılacaktır. Çiln diyor ki: 
l~r kendi \arlı •ıııı 0 kodamıın- ıMuhalcfct liderini konuş. 

ırupuna borçlu bııluodu. turmamak 1çın kanlı bıçaklı 
y~~u bıJec('ktlr. Sıkışık ,•azi· çete hr.rbını ı;oze almak bır 
ıı rtf'rdc ıktidarda bulunan parti ve biraı medcnt insan. 
tun . kcndı menfaatleri uf!· tar için ne kadar ayıpsa, ona 
tud a d 'll't ke esınc de • doğ karşılık otomobıl bonısu ya. 
ıı~ an do ru, a veya dolayı. sağını çi(:nemek o drre~e. tO· 

ara t cı uzııtma lmkAnlarını cukluktur. C. Halk Par~sı e'5. 
~· ırmaktadır. ki, tccrübclı. mcdr.nı. bırd far. 
it~ ııaı Partilerin {:elir kay· ti olarak sıyasl muca e csı 

arı ın 1 f k"r saha ına nakletmeye, 
ltıan1 e c es•.ni en kısa za. Bıalııkes'ırd('kl .. ibi a~ır baslı llıız a \e kanun )Olılc çBzme- 0 

leı.h gllcrekmt>ktcdır. Bazı mcm e serinkanlı durma~a. eanıa 
11<. t> ' değil iman , e kanaat ta. Ilı onl r, sırf nühız ticareti· tacı • d . 

1 'lllck ~ı ıcısı olmaya, ,.e bu evam 
hQ b'I Cayrsile hibe USU· '11.) «a\ ratJe ötekıleri de t('rbı la'lıı 1 

1 
" sıkı ka) ıtlara bağ- • < d 

ardır f tmeye çalışmalı ır. 
ta!!-anın • nglltrre, seçim )C Ce Halk Particinın \ e fno 
~bıı,c ~a hl'r adayın harcı. nün.ün haşarısını taksi alav. 

d t etnıı ı Paravı kanunla tah. 
1 

e toplantı kalabalıkları 
~·tı ü lıt Aida\ını \'erml· arı " d • 
r }Plcr k d ıt l gelecek seçımler e \e. 

!'\ası le n partiden çı ·a. rı~lbecı ek revlerin sayısı sağlı 

JH-;Kl,El\'EN 
~UTUK 

Sedat Sima\İ Cumhurba§ka· 
nının 1 kAsımda l\lecfüte 1ıöy. 
liyccrğl nutkun merakla bl"k. 
lt'nıli~inl, nutkun iç politika
da ~ rnl bir dene açacağından 
bahsedildiğini kaydedi) or \'e 
diyor ki: 

llı:lkra le fı}eti he btililn de. kl•ksonla 
••a"•ktır. Rey de d 

u~m::um:;.t~b.:ir ... ~J: .... :::::.;..~ ....................................... ~ .... .. 

•İç politikamııın böyle bir 
de,•rcye girme ine hakikaten 
şiddetle ihtiyacımız \ardır. 
Demokrat Parti, maalesef um· 
duıtumuz iç' huzuru temin e. 
demcmlşhr. Bunun en birinci 
~mıli kanaatimce Demokrat 
Parti dı~ından gelen sızıltı. 
!ardır. Bu parti iktidara ge
çer gcçm('z, geç('n devirler· 
den arta kalan posalar birer 
ktllfıh kapmak için Dcmokrnt 
Partiye yonastılar. f çlerlnde ı 
şahsen öyle adamlar tanıyo. 
rum ki, clll'rini sıkmaktan hi. 
cap duydu~um hu insanlar. 
b•ıgün mr\'kı ~ahihldirlcr. Ad
nan Menderell gibi gHet kıy
metli bir lnıı;ın, maale ef bu. 
ı:ün bu neviden ~lemanlarla 
cer~evelenmiş bulunmaktadır. 
Bu çerceve elbette ki bekle
nen huzuru bize ''eremezdi.• 

Seoul, 22 (AP) - Bugün Ko- rulu seçilmiştir. 
re cephe inin merkez ktsimınde Genel kurul temsilcisinin hu· 
Güney Koreli birlikler, iki Çin zurunda yapılan .kongre mute· 
taburunun kalktığı süngü hücu· ber addedlllrse, bır .türlU topla· 
mu karşısında gerilemrğe mec- namıyan il kongresınin atılma
hur kaldıktan o saat sonra, çok sı sağlanmı~ olacaktır. 
şiddrtli bir mukabll hilcum nt"- --o-
ticcsinckı yeniden o-Keskin nişan. 
cı• tPpl'sinln zirvesine ulaşıp lu· 
tıınmıışlardır. 

Memurl51ra ikramiye 

verilecek 

Dursunbeyde hırsız bir Ankara, 22 <Anka) - Memur 
!ara verilecek ikranuye hakkında 

çocuk yakalandı söylentiler kuwctlenmiştir. An 
Ealık('sir, 22 (Hususi) _ Dur- cak bu husustaki haberlerin bir 

sunbey ka1.asının Sabanlar köyii kısmı teyit edilmiş bulunmakta 
okulu öğrr.ncilrrinden 7 yaşında dır. Haber verildiı:lne göre. E-
lustafa Tilrkmcn öi::retmenı Yıl. mekli Sandığı Genel Mlldilr!Uğün 

maz Göksoyun gece evinin pcn- de çalışan memurlara ikrami)e 
rerrslnl kırarak içeri glrmi~ ve \"l'rilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
67 lira parasını çalmıştır. Yaka- hususa ha71rlıklar yapılmakta
lanan çocuk adalete verilmiştir dır. Ve tamamlanmak üzeredir. 
~ ... ..;.;..;.. .... .;.. ....... ...; ........... .._ .................... -......... 

A. MACIT MISIRLI 
Bütün arkadaşlarını \'e akrabalarını 23/10/19S2 

ıünü saat 16 da • 
peqembe 

MISIRLI 
MAGAZASI NA DAVET EDER. 
Beyoğlu, Galatasaray Yeni Çarıı , 'o, 6. 

--~ 

Önümüıdeki kı~ lçlnde llindlshırıın hükumet merkeri \'eni Delhlde açı:•c1ak olan f:ıcu;g~r~ 
• sanaı sergisine Türk çocukları da 234 resim ile katılmaktadı~la~. Res m er, ene 

dl tan Büyük Elçisine teslim edılmııtlr. 
ı 

Yugosfn\')11Ya giden Türk ıazetecller heyetinin rlyaretlnl iade rtmek Ütf're dün 16 klEllik bir 
l'ugoslav gazeteci grupu gelml~tlr. Re~lmde Yugosln gatttttlleri l'eıH~öy hl\a a.lanında Ba.. 

s.ın l'ayın \'e Turizm Umum Müdürü Halim Atyot'la birlikte görfilmektedır. 

• 
aıro i'de, zırhlı 

dola~ı~;or kıt'a ar 
Kenya'da ~imdiye kadar 101 kişi tevkif edildi. 

Kenya'da silôh sevkine başlandı 
A Mıf•ltı 4 fa'Mt 

Nairobi 22 - :Sug!ln öğle ü· 
1eri resmi bir kaynaktan öğre. 
nildiğine gôre Kenyada tc,·klf 
edilenlerin sayısı 101 i bulmuş
tur. 

Htikumct sözcüsünün bildirdi
ğine göre, Kikuyu yerU!erin· 
den çoğu karışıklıklar haberim 
hayretle kar~ılamıflardır. 

Diğer taraftan hır çok mıntı. 
katarda vaııyetın tam mAnasly
le normal olduğu ilAve edılmek. 
tedır. 

Yakalanan &:ıhıslar karısıklık 
çıkarmak veya başkalarını karı· 
§ıklık çıkarmağa teşvikle suçlan 
dırılmışlardır. Kendisıne sorulan 
sualleri cevaplandıran hllki'ımet 
sözctisli, :'>tatı • Mau kabılesine 
mensup kimseler şefleri Jomo 
Kcnyattayı te~kilAtlarının ruhu 
saydıklarını blldirmi$tir. 

1946 yılında Londradan ayrı· 
lan Kenyatta bir İngiliı kadını 
ile c\•lidir. E§i \'e tocuğu hAlen •

1 
Londradadır. 

Diğer taraftan teyit edildiğine 
söre Krnyada Afrıka birliğinin 
ntifuzlu uyesi bulunan J cssic 
Uarinki tcb'id edılmıştir. 

Bundan b:ıska geniş ölcllde 
yoklamalara girl~ilmiştir. Bu 
yoklamalar netıcesınde polis tok 
tanberi aranılan bir çok raniyi 
)'akalamıştır. 

Ayrıca üç haftadanberi orta. 
dan kaybolan Afrıkalı bir Bele· 
diye llycsinin cesedinin Nairobi 
civarında bir dereden çıkarıldığı 
bildirilmektedir. 

Thomson selfıleleri bölgesinde 
bir A vrupa!ı ihtiyat polisi bir 
yerliyi sorguya çektiği sırada 
k,.ndisine sopa ile hUcum eden 
bir Kauyu'lu;>u rovelverle oldür 
müştür. 

lngllizler tarafından tf'\ kil 
edilen Krnya • Afrika bir· 

1111 baekanı Fomo Kenyatta 

l\'alrobi sokaklarında ıırhlı 
blrliklf!r de\'rlye ff!ıi) or 

Londra, 22 <Radyo) - Bıldi. 
rıldiğine gore Nalrobi sokald•· 
rında ingilız urhlı bırlıkleri 
devrıye geımektedırler. 

•enya)·ı sil Ah &e\ bdlliyor 

Londra 22 <A.A.> - tngıliı 
uçakların;n bundan boy le, mil 
havacılık Bakanlığının hususi 
müsaadesıyll', halkm kendisini 
tethişçilıore karşı kor~mauna 
imkln \•ermek üzere Kf!nyaya 
sillh taşıyabileceği bildirilmek. 
tf!dır. 

Cuma fi)nil Londradan Nairo 
biye otomatik sıllhlır \·e mermi 
sevkedllecektır. 

4.SM~IMIZI fiC#l!Nl!Jl
eıNe c&P~ - YA/:44(' "'~ 
11/R 7'Elt 16)' 

K A l.IYO.ir'-

/
Yugoslav 
•Jov"'f;nin 

Belediye 
inhbalan 

Dün sabah Ankaradan d6nen 
Yugoslav Belediye başkı!nlan 

heyeti mensupları bir basın top. 
!anası )•apmışlardır. Heyet ba3. 
kanı şunları söylemiştir: 

•- l\füsterf!k menfaatlerimi· 
rin diinya sulhu muvaceheslnrle 
mühim rol oynıyacağı kanaatin
deyiz. Yugosla\ıya Türkiyeye \'a· 
gon ve daha başka maddeler ut
mış, Tilrklye de huna mukabil 
Yugoslavyayı 1,5 milyon ton buğ 
day ihraç etmiştir. 

Türklyenin hangi tarafına git
tikse Atatiırke bağlılığın canlı 
bir misalini gördük. Onun büyUk 
inkıllplarına ve memll'ketl kur
tarmıe olmasına bu derece kıy. 
met verilmesi biıl tok mUtehas. 
sis etmiştir. Bu mUşahedemizin 
diğer bir ciheti de Atatürk an
anelerine bağlılığın yalnız mille· 
te değil onun idarecilerinde rie 
ciddi bir şekilde rne\'Cut oluşu. 
dur. 

Bir noktııya daha temas etmek 
isteriı: o da biı Türkiyede iken, 
Koso\'ada Murat HildavendigAr 
Abidesinin ~ıkılmış olduğu hava
dislnln cıkmasıdır. Bu havadisi 
tf!kzıp ediyoruz. Bu ancak Türk -
Yugoslav dostlu~unu bozmak is
teyen k6tü zihniyetli adaml:mrı 
uydurmalarıdır.• 

Muteakıben Yugoslav başkon-
olosu tarafından bir kokteyl ve

rilmiştir. Ru kokteylde, BPlgrat 
ve Zagrep Relediye haskanlarına 
birer glimil~ bol kAsesl, Üskllp 
Belediye ha~kanına gümüş bir 
fcker kutusu ve eşine bir gümUs 
tepsi Vf!rilmiı, ayrıra Tekel İda
re!! tarafından likörler \'e siga
ralar, Milli Eğitim BakanlıJ!ı ta
rafından tiskilp kUtüphanesine 
bütUn klAsikler \'e Belediye İda· 
resi tarafından Atatürkiln pren
ıiplerinl lhti\'a eden bir kolek
şıyon hediye edilmiştir. 

1 
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İRLA.NDAdım TÜRIÖYE~ 
' ı;a.}ut ~ Jolın S. Joyu 

Yazıda bah~i gt'çen Kapadokya bölp;tbindt Göreme'nin Binbirdirek Kayalan Bu ka,yalaı,ıı 
hrr birinin i~i oyuktur 

Avcılar köyünde 
misafir ediliyorum 

Göreme bölgesi ndeki beyaz kayalar mehtap ı şığ ında ı 
ôdeta tekin değ i llermiş hissini veriyorlard ı 

~~ ·~~~~-

Tarihi Anknta'yı c;ok merak 
rdıyordun1, halbuki e~ki 

~C'hrı fazla aliı.ka tekici bulma. 
dım. Buna mukabil, yeni An
kara üzerimde son derece mus. 
pet bir tesir bıraktı. Bin1Jarı, 
mimari bakımından gayet iyi 
ta~rlanmış bulduğum gibi, ev
lerin bin;o~u da ('Ok hoşuma 
gitt . Biz de fstikJAlimizi ayni 
tarihte elde ettiğimize göre. '30 
yıl ıarfında neler başarılabile
ceı?ini eörmtk, bir irlcindah 
i~·in ~ayet iyi bir ders oluyor. 
.\nkarada t:·ni\·er ile bana ~·a
tacak rah.ıl bir yer l<'min etti. 

K \l'ERin; 
YOU .. \:\l'l:ORDI 

Epcv uğra1tık.tan \e hırc;ok 
flcf.1 va ıta değıştirdiktf"n 

sonrll rrtt"i ~ece re \'akit 
Karseri'yr vardım. Artık An:ı
dolu'nun ücra kısınılarında btt· 
hınu}ordun1. Buralarda tok 
n1iktarda 1ıraat m:ıkinesi gör
dum. Bunlar. ~ ıllık hububat is
tihsalıni herhalde çok arttıra
caktır 

i'.rtesi sabah hiç güçlük çek
medt'n lrgüp'e vasıl oldum. 
•C.:ıppadocia \·adisi • (Kapa. 
dokya) adı \'erilen bu böl~c 
hakkında irtanda'da iken okt•
duklarım, buraları zi}·aret et
meli son derece arzulamama 
sebep olınuştu. Nıhayet gele· 
Dilmiştıın işle! 

Etrana düı bir ciz~i halinde 
~ona rrcn yaylalar görülüynrdu. 
(rgühe yaklaştıkca manzara ~temleketimiıin turistik bakımdan rn al.ika çckil·i ka1alanndan 
daha ela de,:tişik oldu: ta~ kc- biri olan Urgüp'te ka)·alara yaslannuş olan evler 
sılmis dalgaları andıran kara 
)·ığınlannın arasında maı!:aram 

~l ıncskenll·rden ibaret köylere 
rastlanı) ordu. 

Ôg:Jeden sonra ·en:;üptcn ay. 
rıTıp, Görcme'ye l'Ürtidüm. GPt
tiğım yerler bir masal ilen'ıiı.ıi 
hatırlatıyordu. Geçmiş de\'İr· 

lerde vuku bulan indifalar, ina
nılnıayacak dPrecede garip şe. 
killi kayaların m('\'dana ,eıme
sinc Eıei>('J'I olmuştu. hlanzara~·ı 

ha) retler içind(' ~eyr('dcrckten 
Gôr('nte')·e ,·.ırdım: fakat orada 
kayaların içine oyulmuş evleri 
görl!ncc hayretiın bü~bUltin art
tL lnsan, bu bül~ede bir 2;.ı
n1anlar ~('lı:şmış olan mrdeni
Y<'lın illerini :;eyrederken, gör
düklerine 5deta inanamıyordu. 
\"alçın kayalar, h('r yanda. göz 
alabıldiğine. oyuklarla dolu idi. 
Bu oyuklar, \'aktiyle, yuzlerre 
eriıilmez •<'V• in pencerelerini 
,.C' kapılannı teşkil ctmi ·ft. 
TaJihim ''armış, Kapadokya'yı 
1i~·arC'lım mehtaba rastlamıştı. 

,.\y 1~ı~ı altında buraları ild<' ı 
tckiıı dC'ğilnıi1 hissini veriyor
du. Kurşuni ile beyaz arası k:ı
ya )·ı.ı;ınLırı, mehtapta. bu dün
yadan olmayan bir aydınlı~a 
büriinüyor~ cisimler aşlında 
mC'\"tnt dc~ilnıiş gibi gelen, 

hayal mahınılil ~ckillcr halıni 

alıyordu. 

GECEYi .\\'Cll. \R 
KÖYÜNDE GEÇİRİ'l:OR!]M 

G eceleyin, ,ı:::eç ,-akit, A\·cılar 
kö)ı·Une vardım. Btilün köy 

halkının alakası benirn üıerım· 
de toplandı .. Köylüler bana yi 
yecek bulma~o çalıştılar. fakat 

elma ye üıümden başka bir şrv 
bulunamadı .. O g('ce yrmis ,.e 
çayla karnımı do~·urduın. 

Telefon $antralindçki ın('ınur 
b!'ni e\"inde mi.safir etti. Ev sa
hibim bir haritanın üzerin<ie 
izahat \·ererek. o ci\'arda göriil· 
me~e drj(:C'r bcltibaşlı y~·rleri 
bana gösterdi. 

\~atağıma yatarken crle~d ~ü.1 
t:Ör('cc~im cnlC'rcsan yerlerin 
heyecanı icindcydim. 

GÖ.;DÜZ GÖZÜ iLE 
GÖRE~IE 

Q unutuln1az ı\\cılar kö un-
de ı::eı;irdi~im rahat grce

nin erte:ıi ~abahı, erkenden 
kalktım. Kapadokycr'nın garıµ 
manzaralı tabiat güzelliklerini 
krıfe can atıyordum . .Kaldığıın 
kö)·ün ana •Caddesi• aı;:ltnri:ı 
kurumu, bir nehrin yatağı irli. 
Yalak ince bir kumla örtiilU: 

<'~l'n ı·üzı;:8rlar kuntun üzcrindr, 
clrniz krnarlarında olduğu gibi 
dals:a. dal~a çizgiler meydana 
,('ııriyor. Du gcnis, beyaz, tabii 
~o!'>enin lir.erinden gayet göz alı
cı bir alayın Jtc('işini seyrettim. 
Kimi ~C'pctler taşıyan, kimi 
r~ck ~ırtınd;ı. ~:liılcrce köy1U 
.\ \"ano.;·a paıara gidiyorlardı. 
Bembe) ıız başörtüleri \'e ren
g:Brenk ~ah·arları ile kadınlar 
hu insan .seline renk katıyor~ 
clu. 

Köylülerin ı ;rfo.Çu iiıüınleri 
d('rşirmr~e ba~lanıışlnrdı. Yol. 
elan ~rcrrken, bana ı:illtimsiy~. 
rrk salkım s:ılkım iizlin1 ikram 
<'<li\"orlarclı. Bu bölgenin belli. 
ha~İı hıı~usiyrllrrinden biri de 
;ılahildi~inc l11anan ycmyrşil 
üzüm bağları. Volkanik topra. 
!:ın kurşuni renS?i, üzüm h:1~
lannı olduklarından ela dat-.a 
yl"şil göstcrb·or. Bazan da. bu 
bağların, eksantrik şekilli ~arp 
k;:ıyaların at:ısında sıkışı\'crmiş 
olduıtu görülüyordu. 'Yolda ilPr 
ll'rken. kayaların içine oruı. 
n111ş birı;ok mctriık mcskcnlcr
le karşıla~tım. Etrafta U('UŞan 
kumru \"e J:Üvrr<:in 5iirülrri bu 
kayalara büsbütün · trrkedil-
mış, bir hal \'rriyordu. 

<De\;ulll var) 

fakiıehir şeker fabrikasının inıa etliği hri ıurdu 

Yazan: TUNÇ YALMAN 

naenaleyh, kıymetlü temaşageran 
efendilerimizin kusurlarımızı ba
ğışlayacaklarını ümit eder, her 
zaman böylece te~riflerinizi bek
leriz efendim. 

Muammtr KARACA• 

Mt:AMMER KARACA Tİ
YATROSU'ıtda tlç Perdelik ıar
kılı bir tulüat oyunu - tık tem
sil 21 Ekim Salı geresi verlnııiı
tir. nıt'zJK - Tanınmış parça

. lar. ÇALGICILAlll İDARE D· 

1 
DEN - Muhittin Dlltr. 

OYNAYANLAR (Sahnt)·e ~i
riş sıra'ityle) - Saide Oğan, ~1ii
rüvvet Sim, Ziya J\tskiner, Adile 

* Sp~·redecr~imiz ,·odvll prog-
ramda E.ş..c;iz sanatkar HAıım'ın 
reperluarından ti.dilen şarkılı 
bir Tuliıat o ... ·unu diye tarif 
edi1iyordu. Yani eski •Boke; 
$ampiyonu 11! Daha yeni ismiyle, 
bir aydır Yeni Ses Tiyatrosunda 
oynanmakta olan •'Yavuzlar Ailr
si ! Bunun böyle olduğunu blld:
jim i('in, 'fuammer Karaca'nın 
bu posası çıkmış Alman "·od\·ilini 
lstanbulun 1.aten mahdut olan ti
yatro seyircilerine bir kere daha 
seyrettirmek istemesindeki cef'a
rete §aşıyordum. Neticede Kara
ca haklı çıktı. Oynanan piyesin 
aslında ne olduğunu unutmakto; 
güçlük çekmedik. Üç .aat gil!. 
dük, eğlendik, hoşça vakit getir. 
dik. Maksat da buydu zaten. 

1 

Naşit Keskiner, Muammer Ka
rafa, Suat Sim, Muzaffer Rep
güler, 7.aftr Önen, Suna Eras
lan, A~·la 1\'.araca, Celil Sünıri, 
İsmail C'a\·cı. 

1 Karaca Tiyatrosu bu kış gene 

1 
e!!>ki 1.faksiın ~alonunda barını
yor. Fakat l\Iuamnıer Karaca ne 
yapnu!li, yapmış o berhaneyi, te
miz, hatta oldukta ~ık, bir tiyıt· 
ro haline getirmiş. Fuaye'de eski 
tulüat tiyatrolarının programları 
ve Kel H3'an, !lia,it gibi büyü~ 

1 tulüat sanatkarlarının fotoğrac. 
lan ile küçük bir sergi, daha 

L!kin haraca Tiyatrosunun 
\olay gibi görünen baş=ı.rısının 
gayet sağlam bir tiyatro anları
sına da)randığını unutmamak JA-

r doğrusu bir \'itrin, hazırlanmı~. 
1 Salondaki eski hasır koltukların 
yerine sabit numaralı koltuklar 
yt>rleştirilmi$. Sahnenin iki ya. 
nında Kavuklu Hamdi ile Kel 
113'an'ın büyük boy birer yağlı· ıım. 
boya portresi asılı. Sahnenin Bay Karaca istediği kadar 
kendisi de ileri doğru ahnmı,, ~Rejisörümüz yoktur• desin; biz 
dört metre kadar genişlemiş. ŞU)'-UZ buyuz diye mütevazı tavır
Orkestra için yeni bir çukur ya. lar takınsın, Karaca heyeti istan
pıJmış. Işık tertibatı da yenilen- bulun bütiln diğer tiyatrolarına 
miş. Ramp ışıkları kalkmıs. ta- örnek olacak bir disipline sahip
vana modern projektörler kon- tir. Diğer tiyatrolarınuzın hiç bi
muş. Biltün bu terakkiler daha ri kendi tiyatrosunda hem ida
ilk bakışta göze çarpıyor. Perde reci, hpın rtjisör, hem de başak. 

to"r dıırumunda olRn, seyirci p~iacılmadan e\'veJ, ?ltuammer Ka-
raca'nın programa yazdığı .,Jla:;. koloji~ine ''" ~ahnc tekniğine 
bihaJ ,, i okuyunca, yeni temsil! a,·ni derecede vAkıf bir sanatkar 
f'eyretmek icin duyduğumuz sa- t~rafından idare ~dilemediğine 
hırsızlık büsbütün arttı. Karaca gört, Karaca'nın kendine c:izdi((i 
programda şöyle diyor: yolda hep~inden daha fazla mu. 

HASBİHAL ,,.uık oluşur.:ı şaşmamalıyız. Gü. 
•Sevgili seyircilerimiz; nül isterdi ki Muammer Karaca, 
Şimdi göreceğiniz bu komedi- eski vodvilleri. tuluat v~ yeni 

vi bazılarınu: muhteJif heyetler. bulu5lar sayesınd~ seyredılır ha
de, baska isimler altında daha le. getirmek. ~oru~da kalacağına: 
muntazam, daha olgun bir suret- elıride, kabıh_yetlı yaz~rl.ar tar:ı
te se,yrelmis,inizdir. tından. ~endı heyeti ıcı_n yazıl· 
Biı büyük şaheserler oyn;;.ya-ı mış, )·enı eı;e~ler .. hulunsun. Ftı.· 

bilecek, iddialı bir ıı:anat teşek - kat bun.u~ ı:numk~n olm~yışının 
kiilU dc~iliz. Arkamızda ne ~tilli kabahatını Karaca ya değıl, mem 
Eğitim Bakanlığı, ne İ!litanbul Jeketin bu h~~ımd~n henüz pek 
Belediyesi. ne de !lianatseve~ bir J k}~ır olan . bun_YP~ı~e . at(etn1e.f.; 
banka vardır. Ancak. kendı ya-ı J~1ım: Z~kı, halalı ışle~en, kabı~ 
~ımııln ka,·ı·ulan. milsamahakitr lıyetlı h~r g~n<: A~g.lo _. Saksn~ 
kıyntetli seyirciler karşısında bir !arı~ · h~ı bııe m~1 7 1~lı kom~rrlı • 
. ('yler ~;apma~a ('alışan, trmelli 1 rlt~ıklerı ta.r1da. ıd~ıasıı, eoglen. 
binası olmayarı sr~ı.·ar, müteva11 (·~·lı. mRha~lı komrdı 11n~1~rhır1n,'1 
bir topluluğuz. J da~·anan bır met.ni krn.dı.c:ınf' !!<' 1 

l\lak~aclımlz; ~eyircilrri~ize i~i j re.<'~k olsa_ ,.e ~ıj('r b.'.: ge~c de 
üç saat demlen, tep•d•n laf edıp aını temsılr u~gun du.,ecrk l~o
hoşça vak.it grçirtmeklir. ~atkılar bestelese, ~tııımmer J.'.ıı;. 

Baleyi kaldırdık, çünkü bu işi raca bunlardan faydalanmağı ıh, 

1 

hrcoromediğimizi anladık. Bale mal etm'7di herhalde. Fakat ı·ok 
bir mekt('p işidir. J.talbuki, bizde r i~te: ortada bu işi yap. tıcak kim~r 
bale şimdiye cteJin. eli yüzü yu. ! yok: Bu yüzden .~Niçin mut~asıl 
ğunmuş, eırazt düzgün kızları bir ı e;k.ı AJman. ~e Fransız ~·od,·~~e
ara~a toplayıp tem~ilin Jüıumtu. rınt 5P:-rreltırı~·~r1ar?" dıye SOY· 
lilzumı;;u1 yerinde bir öne bir ar. · lenmeğe de bızım hakkımız yok. 
kaya yllriltmrkten ibaretti ki, biz * 
buna bale drrdik. Zaten •Helsinki 952 ı den 'i-
Reji~örUmüz yoktur, oyunları. k6yete mahal yok. BaşkomiRi, 

mız eski tuliıat ekolünün bugü- pişelc:lr1, tirit i, Sırar ı, ve 
niln renklerine ve zevklerine gö. araya. Serpiştiı:ilmis bi1e olsa. 
re uydurulmuş baska bir tanı· .kanto• su, ·dUeto·· su ile, mU
dır. IJiç birimiz Konser\latuar kemmel bir asri tulU:at oyunu 
görmüı değiliz. HattA lçimiıd.e seyrettik. 
öyle rahat arkada~1ar vardır kı; Karaca çağımı11n harici "ve da
Cörtil'l Ars•nal takımının meı· bili dertltrini bermutat nükte· 
hur .aRaçığı olarak tanırlar. Bi· <Devamı Sa: 5 SU: 8 del 

LENERAL ALİ FUAT CEBESOYem 
~~~~ ._ ___ _ 
re,il Ordu 

Mustafa Kemal Paşa Yeşil Ordu Cemiy~tinin kendi~' 
den giz led iği bir çok teşebbüsleri haber almış ve der~ 
dağ ı lmas ın ı istemişti. Paşanın bu kararı yerinde id1 

·ııl 
tin tok uğraımııtım. G~' - 231 -

Yeşil Ordu Cemlye!l 
Niçin kurulmuştu? 

yeşil ordunun kuruluş sebep-
lerini bize şu şekilde an· 

!atmışlardı: l\Iüessisler. birbi
rini takip eden, kanJı ve tehli· 
k<'li \"aziyetlere sebep olan da 
bili ihtillflar karşısında yenı 
z;hniyete göre yetiştirilmcnıiş 
hir ordu ile iş görülemiyecegi. 
ni düşünmüşler, jnkılap me:ık· 
sadını daha kolaylıkla anlayabi 
leeek bir teşkilat kurmağı ka· 
rarlaştırmışlardı. Yapılacak bu 
t•şkilatla isyanlar bastırılacak
tı .. ı~eşil ordunun müessisleri 
a)'nı :zamanda :a.ıustafa Kemal 
Paşanın ~ıeclisle pek yakın ar
kadaşları olduklarını da ileri 
sürüyorlardı. 

Halbuki gaye ve maksatları 
yalnız bu kadar değildi .. Hariç· 
tc İslam n1emleketıerinde giz
lice Yeşil ordu teşkili için ça· 
lışan arkadaşlanyle muhabere

de- bulunarak onların mesaisin
d<'n de faydalanmışlardı. Hu· 
dut dışındaki bu teşkil;itı An· 
karaya bağlarlarken hariçteki 
islim nıemleketlerinin, fsJJm 
Sosyalist İttihadı sayesinde bel· 
ki de Rus istillsından kurtarı
labileceği ümidine düşmüşler
di. 

Mustafa Kemal Paıanın dikkat 
nazarını cekmiştım. Üzerinden 
pek az zaman geçtikten sonra 
:'ıfuslafa Kemal Paşa, cemiyetin 
kendisinden gizledil;i birçok 
teşebbüsleri haber almış ve der 
hal dağılmasını istemiıtL Pa
şanın bu kararı haklı ve yerin
de idi. lı'akat buna rağmen ce· 
miyetin Büyük Millet Meclisi 
içindeki tarafdarları kalmış, ba 
zı yerlerdeki teşkiJitı da faali
yetine de\o·am <?tmişti. Hatta 
Çerkez Ethem Bey ve kardeş· 
leri bu teskilAta girmiş ve ona 
kuvvetli bir mesnet olmuştu. 
Cemiyet, muntazam ordu fikri· 
ne de tarafdar değildi. Dahili 
isyanları bastırmak hususunda 
ve Demirci savaşlarında milll 
davaya bir hayli hizmeti doku
nan Çerkez Ethem Bey ve milf 
reıelerini, hayali çok geniş o
lan politikacılarımız, iıtfal et
miş1er, Yeşil ordu içinde yine 
gizli bir teşkil.At yapmışlar ve o 
tarihlerde ihtilaftan ihtilA!a dil 
şen Anadoluda yeni yeni gaiJe-
Jel'in çıkmasına sebebiyet ver
mişlerdi. Daha Adapaıan is
yanının bastırıldığının ertesi 
gilnü Ethem Beyi yakından ta
kip eden bu Politikacılar. onu 
kandırarak Padişaha, Damat 
Feride ve İngiliz kumandanh 
ğına mektuplar yazdırmışlardı 
Sonraları Ethem Bey bu gizli 
teşkilltın bir lleti olmuştu. 
Vaktiyle Yunanlılara karş.ı kah 
ram.anca müdafaa ettiği vatanı
nı bırakarak Yunanlılar tarafı
na geçmişti. Politikacılar. onu 
vatan hainliğine kadar sürük· 
!emişlerdi. 

Ethem Bey \'e mü!roıeleri· 
nin Ankaraya çağırılmaması f. 

sonra da tedip harek• ,ı 
parken mutlaka yüJ<;•~ıın' 
bır kumandanın emrı. a ir 
rilmcsini ve herhangı b~ 
si cereyana kaptırılf'll .~ 
ısrarla rica etmiştim: ~J~ (1 
süf ricalarımın hi~bırıs 
itibare alınmamıştı .. 

Muntazam ordunun bir _, 
Ev\•eı kurulması ıazuııd• 

yukarıdaki izahlardan 41 

laııl•cağı gibi, n• ro' 
yapıp Garp cephesinde .,.,ı 
:zam ordunun bir an t" 9' 
rulması l~zımdı. Fakat,,ı 
yalnız cephe kumand.~tl b!1 
rakılmarnahydı. ÇünkLI f 
maadanlıA"ın kaynakları J!l 
dutlu. ı\ynı zamanda et! 
rek;itıyle ve ordu te) ~· 
meıgul olac•k kador ,.~ 
lacağı da şüpheliydi .. G.

1 hesinin yalnız yeni te~klil, 
cek kıtalarla takviyesı d ~ 
meyip başka cephelerd:;ı; 
vet, esliha ve cephane. ~ 
fu iJe buraya gönderrP~ 
reli aşikArdı. Bütün si 
yapılırken Garp cepb;;i' 
nevi Aleclis münakaşa ıı 
ve siyasi cereyanlard• 
bulundurulmalıydı, 1' 

Fakat hilkQmet bil\,ı 
ErkAnı Harbiyei uınur1. 
Mildafaai Milliye V• ıııı 
bulunmasına rağmen b/ 
kAletlcr ne teıkilAt, n•b;t. 
ve ne de başka ceP t1 
kuvvet tasarrufu ile G'

0
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besini takviye etmek 5~ 
herhangi bir yardımı . ~ıı' 
kadar hareket serbestı!l 
lik olamamı~lardL ı " 

(De~~ 

Yeşil ordunun gizli siyasetini 
takip etmiş olanlar, bir taraftan 
Ttirkiyenin bütün lslAm kütle
leri ile müttehiden har"ket et
tiklerini göstennek suretiyle 
harice karşı kuvvetli tanıtacak
lannı sanmışlardı. Diğer tara&. 
tan ise, Rusları, ayrıca 1\IUslU
man memleketleri ile siyaset 
~-apmaktan kurtarıp Türkiyeyi 
tutmakla bütün İslim ilemini 
tutacakları iı;in Ruslar hesabı·! ~-·••••••••••••••••••11111"' 
na da kArh bir i:ıı e>lacağı ka-
na2tini taşınuşlardl 1 F R A N s ı z 

O tarihlerdr \"eşil ordunun 
hi1ce gidi kalmı~ olan !'liya!'>C· 4 
tini Mo"ko"adan döndükten Komedi Tı·yatro.ı;:" 
sonra umunti kAtibi lJakkı ~ 
Behi~ Beyden öğrenmiştim. 

i\Ju~tafa Ken1a1 Pa$anın 

Dikkatini çekmiştim 

ye~il ordunun idare heyeti ve 
un1umi kitibi vardı. Ciddi 

ve e'3slı çalısmaıta başlamışlar· 
dı. ?ılatbu nizamnamelerini ve 
mu\·aızaf memurlarını her t3-
rafa göndermişlerdi. Bütün 
bunların ?tlustafa Kemal Pası
nın malômat ve muvafakati iJe 
yapıldığını yayarak tarafdarla· 
rının adedini sür'atle arttırı· 
yorlardı. 

Dahill isyanlara karşı tcşki 
lcit yapmaktan ibaret olan he
defini çoktan asmıs olan bu 
Yeşil Ordu Cemiyeti hakkında 

Comedie Française'den Jeanine Crispin1in işlirAkiyl• 
Bu yıl da Küçük Sahne'de 

5 KASIM - 17 ARALIK 
Her gün saat 18 de 

Çarşamba ve Cuma günleri saat 21.15 de 
GALA SUARELERİ 

Oynanacak piyesler 
Mademoiselle Antoinette - de J ean Guitlon 
Les mains sales - de Jean - Pıuı Sartre 
Je l'aimais trop - de J ean Guitton 
Les mal • aimes - de François ~fauriıc 
Le pere de mademoiselle - de Roger Ferdinand 
Le pain dur - de Paul Claudel 

Küçük Sahne ıişeıinde satış başlamııtı r. 

Saat 11 - 13 * 14.30 - 21 

Harbi takip eden yıllar itin· 
de Amerikalılarla o kadar 

genis münasebetlerde bulun
duk; onların düşUnct tarzları· 
nı, ya~ayışlarını, dUnya görilş 
lerini o kadar benimsedik ki; 
yakın bir gelecekte, bir Türkle 
bir Amerikalıyı derhal ayır
mak güt, ldeta imklnsıı bir 
mesele olacak .. 

SEHIRDEN RöPORTAJLAR j elli, kaba subardak!arınd~ 
tun, iç çamaşırlarına, ~t 
mutfak eşyasına kadar b f 
içiçe, yanyana raflara;~ 
salara, yerlere Adeta 11 ıııı 
miıtı. Bazıları kull~D~I 
Yine bazıları da orıjıD J;i 
balajları itinde satıl 

1 
ı 

Bu halin, zaman zaman diln
ya:yı saran bazı moda cereyan
lariyle izahı bence doğnı ol
masa gerek. ~leseli eskiden 
biz Tilrk!cr umumiyetle Fran· 
sız moda cPreyanlannın te~i
rinde kalırdık. Amma bu ı,:ok 
mahdut bir zümreye ılmtl, hti 
yük kütleyi alakadar etmiye:ı. 
bir mesele idi. \~ine bazan bi:
İn!:!iliz, bir Alman modaıı;ı e .. ;. 
\·erdi. Fakat hiç bii, son se
nelerin Amerikan m.1da:ı ka
dar yerleşememiş, h·:·nim.!ttıne· 
memişti. Bunun se':ırplerini, 
tabii ki. kUltür mUnasebtUt?t :'1 
den çok daha tabu:c te,irlcri 
olan iktısadi münd~Pbetl~rJr 
aram:ık 13zım .. Soni·d her· iki 
millette de, birbiriıı·~ çoic yakın 
yaradılış hu u~iyetleri var. ~le 
seli iç hayatların1ız bakımın· 
dan ayni kıymet hüküınlerine 
varabiliyoruz. Samimi)·P.t. do~t 
olmak bakınıların mizaçlat·ınllZ 
birbirine çok uyuyor. ~{~rt ol 
ma~ı, onlar da, bizler de ~·evi· 
yoruz. 

Sonra blr Amerikalıyla bir 
Türk ara!'ında tamamen zıt ku· 
tuplar addedilebilecek övte ka 
raktcr hususiyetleri de \'2!' k~ 
bunlar da biıi birbirinıtze ~·3. 
kınlaştırıyor. Biz sükllnP.'i !I! 
viyoruz, mahdut zamanlarda ~·a 
tağından taşan bir nehir gibi 
yiz. Onlarsa biraı delişmen, gü 
rültticü ''e pek az zaman !<·ata 
ğına giren, durulan bir ka 
raktere ~ahlp bulunuyorlar. 
Onların hayatlar1 çok hareket 
ıı. bizimki • biraz da zaruret· 
teri gözönüne getirelim . pek 
dur(undur. Onlarda haya~ bir 

Ala' Amerikan! 
Harp sonrası modası - Dengi dengine - Açıkgözleri - Şah ~- f 

1 
ismail'in seccadesi - Turiste karşı kükürt - Amerikan pazarı-

Orijinal - Menfa atin iz i ktizası ned ir ? 1 
~ 

kolaya alıveri~ lyim~erliği var; 
bizde, Şarklı oluşumuıun da 
teairiyle, bir ciddiyet, bir .. k.·h· 
kabadan ziyade tebessUmıı !rr 
cih ediı, tok zaman onu d.1 
esirgeyiş müşahede oıu.ıuvor. 

işte bütün bunlar ve !' 1:ndi 
oturup saymaktan üşendı~im 
nice sebeplerle, .\merikaltl~rı 
kendimize çok yakın bul•lıık. 
Geç, fakat köklU dostluklar te 
sis eden mizacımız~ bu def·ı 
zaman nedir dinlemeden bu a 
kı,a kendini kapıp koyverdi. 

* Kütlenin bu umu1ni ~emayü· 
Hinden kendi ~ahsı ınen

faatleri lehine pay çıkarmak 
istiyenler yine son senelerde 
pek çok artmah başladı. h· 
portadan en bü~·ük mağazala 
rınııza. gecekondudan ker\•an
sara)'lara kadar, bir \la .>\me· 
rikanla.şma i!litidadının isti~ma
rı tezahürlerini s:rörmek kabil 
olabiliyor. Küçük bir firkete 
bile ·Amerikan malt • diye sa
tılıyor. Giyinişte • bilhassa. er
kekler - tam Amerikalı olu\'Pr 
dilor. HarekeUer, yaıayış onla. 
ra uydurulmağa çalışıtı;.-·or. A· 
merikan bar, hali vakti düz. 
~iln olanların e\'lerine yerleş· 
li hile .. 

Bilhas~a evleorimjzin tefrişin
de Amerikan stilini adamakıllı 
benimsedik. Artık o insanı dim 
dik oturmağa Adeta nıecbur 

Yazan : 

Sadun Tanju 

•• 
eden Fransız Lui bilmem kaç 
stil eS)'3 yerine, rahat koltuk· 
lar, divanlar, ıiltelrr ra~bel
t•dir, Tıkış tıkış möblenin ye
rini sade, rahat \'e birkaç par 
çadan ibaret esra çabucak alı· 
'ermiştir. Şimdi ıırtık kadın rr· 
kek hrr renkten. her desen 
den elbise Yeya ~ömlek yapıp 
giyh·eri:ı·orlar. Yaşı elliyi aş
mış Tilrklrrin bile a,yaklar1nda 
. .\liim - Semi. renklerinden ya. 
pılmış çoraplar görebiliyor~u· 
nuz. Naylon'un açtığı çığırı, 
adeta bir ·· Na)'lon Devri hu
sule ~etirdiğine hep şahit ol
madık mı? 

!ıte bütün bunlar bal! • liı· 
biri mazur ıörilo - açıkıözle· 
rin kiır fır~atc;ılığına müsait 
bir zemin haıırJıamış bulunu 
\"Or. • ~fademki bir malın ~a· 
iılınasında ,\merikan damgalı 
oluşunun mühim dahli var. o 
halde biz her malı bu etiketle 
satabiliriz• diyorlar; türlü hi· 
leler yapıyorlar ve zavalh biz
ler bu yüzden bir kapalıçarşı 
işi eşyayı pekll1 Amerikan ma 
lıdır dh·e alıp iftiharla eşe 
dosta ~österlyoruz. 

Kapalıçarşıda halı ticareti 
yapan Siirtli bir tanıdığım ba
na Jepyeni halıların na'iıl an· 
tika niyetine satıldığını uzun 
unın anlatmı~tı da, kendimi 
gülmekten alamamıştım. Kay
seri veya Uşak işi halıları, kü· 
kUrtle sarartıp tarihi imiş in· 
tibaını verirler, sonra da anti
kacı dükk3.nlarında turisUere 
~ Salı Jsmailin seccadesi• .Ya 
\'UZ Sultan Selim Hanın hare
mine ait bir halt• veya ·~1evli. 
nll Ccl3.leddine ait son eşya • 
niyetine yutturur, avuç dolusu 
parayı aralarında. paylasırJar· 
ınıs. 

Simdi böyle hikayelere ka
nıp binlerle lira ödeyen turist 
kalmadı gibi bir ıey, Baksanı· 
za, bazan hesap ediyoruz da, 
memleketimizde üt gün kaldık 
iarı halde 10 ar liradan fazla 
harcamadıkları meydana çıkı
yor. Fakat Kapalıçarşı masal
cılarına benzer öyle açıkgözler 
türedi ki, onlara kapılanlar ar 
tık yabancılar değil, bizzat biz 
teriz. 

* G eçenlerde bir gün. B•yoğ-
lu tarafında bulunan ·A

merikan pazarı• na yolum düş
müştü. Bakayım şurada neler 
satılıyor, dedim. içeride ka
dınlı erkekli kalabalık bir müs 
teri ~rupu varmış. Her nevi 
eşya, karmakarışık, şuraya bu
raya serpiştirilmişti. Cicili, bi· 

Pazarın sahibi olan U ;f'.' 
fek, tok genç ve çok s• t1i 
hanım kızın elleri paD
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nun cebinde olduğu ıı:ı 'ıl, 
talıkta bir do!aıııı vardı·1 , 
•siz de Amerikan mısıl11 

yeceğiniz geliyordu. 1 
En basit eıyalar içind' 1 

dudaklarından öyle doıt'I~ 
kamlar tıkıyordu ki, b•111 
itinde kaldım. Bilhass•l'ı 
yaları pek pahalıydı. 

1
,1 

sahibesi: •Orijinaldir_ e,ı 
diyordu, halis Amcrı~P';t' 
lıdır. Arasanız, yaP 
kalksanız. imkinı y~1' 0J 
bir oda takımına sahıP 
sınız! • ıı'' 

O zaman, bu hariccıı itJI 
fevkalideliıli yoknıuı ~ıJI 
rünen eıyayı daha S~r!' 
alaka ile tetkike başll •. 0 
Öyle ya, değmese ni>;1; 
lira istesinler~ Şu Y~ıı~ 
muadillrrini 50 - 60 k ~I 
labileceğiniz su barda i' 
de.ğe~i ?l~asa, 5 ura J 
mıydı hıt. ;çiti'• 

Buradan çı':arkcn, ,.ıııı",. 

tuhaf bir gülmek • ,ıl "' 
bardı, taştı .. Roller n• n yf 
ınişti!. Dün antikacı~ 1~,ıt< 
ğını bugün ~u sevimlı 
ne güzel ba~arıyordu! t' 

Dostlar anlattılar. O{,ıl' 
len eşya, bir haftadan ıı•'' 
kanı yok kalmazmıı· ,.,,. 
nah benden gitsin aıtl J 
düzgünce eşyanız var 11~ 
ğiştirmek ,·eya berb• sı' 
sebeple satmak i<tis.or pıei'( 
genç kızla görilşmen•~il>İ 
tiniı iktizası olacak -
yor bana ... 
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En lıayırh yol 
Manisa ,.e Balıkr.slrdekl çirkin hadiselerin sebep oldufu tees-

sfir \'e heyecan gertikten &onra rıartilerarası münasebet
lerde bir siıklın dc\ff ba3ladı. Cumhuriyet Halk Partisinin 
xıe~rettlgi tebliğde ,mutrdil lisan kullanması, Başbakan Adnan 
)Jenıleres'in I.ond.ıaya yaptığı muuffakl rtll ı;ryahatin her 
tarafta uynnılırdığı nıiısalt aklslr,.r 1) lmserllğl arttırdı; iktidar
la rnuhalefrlin bunclan sonra birbirine ka111 daha H)gılı ha
reket edeceği, ahısl rJa değil meseJrrle mP.şgul olarağı limit 
edilrneğe b:ıslnndı. nu iinılt henüz sarsılmamı hr. 'Fakat ban 
Parti gazetelerinde çıkan 3aıılar endl~e U) andırmaktadır, 

Dün gelen <Zafer) de •Kazan Hrlne kliık on• adlı bir 
ha makale \'ar. lakalede lnonunun Ankara~a \'llrdığı gün bir 
otornohil kafile inin klak&on çalarak ıehrin sokaklarından 
geçmrsi Yeniçerilerin kaz.an kaldınnalanna benzetili)or \C 

ıiddetle tenkld edllhor. Nizamlara a'ktn olan bu hareketin 
ynJ,uzluğu nıe~dandadır. Bu itibarla <Zafer) in tenkidi yerin
dedir. Yalnız bu mUnnsebetlr. 1n~nü'den birkaç defa •mlinı
fıkı Azam. diye bahsetmesi il 1 tesir yapmı.>or. Partilerin, par
ti organı olan gazetelerin daha ığırba~h olması, daha ölı;ülil 
lisan kııllanması lanm gelmez mi? 

Ayni giınkil <Ulu') tn •Teftiş fırçası. başlıklı bir yazı 
\'llr. Runda dis fırçası Jmllanmnnın blz:dc umunıilesmedlğl za. 
nıanJarda acemi erlerin fırçayı tefti ten teftişe arka çantala
nna ko.> dukları ) az.ılı.> or 'e Jlnşhakanın J,ondra scyahatinç 
nıuhalerct ııartl 1 guett'slnln diplomatik muharririni da\ct 
etmesi teftiş fırçasına benıetill)or. Bu )uının da yerinde nl
madıJı IDC\dnndadır. naıbnkan ılmdlye kadar biri Atinaya 
diğeri Londra.}I olmak ilıere iki drfa memleket dı~na çıkmı$· 
tır. Atina SL')ahatlne gerçi muhalefet gazeteleri muharrirlc
rlndrn klmse.>I davet ctmeml~lir. Fakat bunun mahnırunu 
ta~.dlr ettiği içindir ki bu dHa <Clus) un si)a 1 muharririni 
birlikte Londra.>a gotUrmU§tür. Bunu i)I karşılamak ve ilerici 
itin ümit Hren bir ı~ık &a.} nıak JAum gelirken kullanılan IJ. 
san hiç bir \l'[htle uygun detlldlr. 

Ağırbaşlı parti gaır.telerlnln \ atlfesl p:ırtilerarası gergin
lik uyandırmak değil, muayyen program e meseleler etrafın
da münakaşa yapmaktır. Partiler için de, memleket l~ln de 
en ha.>ırlı .}'Ol budur. 

Enis Tahsin Til 

r 

Dolmabahçe 
Cinayet failleri 
Bursada yakalandr 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
...--~~ 

Zihinlerdeki 
Tereddütler 

ması ı tndde) 
mil5terek mes'uliyet taııyanlan Bundan on ilç gün önce, Dol- müsterek dfı\'I etrafında blrleş-mabııhçedeki umumi helAnın Us- tlrmeğe ~alışmaktır. 

tünde bir cinayet olmuş, fsmoll l.ondra seyahati de, mUeterrk 
lı1ukan ismlncle biri öldUrUlmilş dh·a bakımından icleal kıymet. 
ta. Gilnlrrdenberi yapılan tahki- Jer teı;kll eden feragatli prensip. 
kat neticesinde bu cinayeti, anor- lerimlıl ~ürütmek ı;a)e ine hlz-
mal cinsi itiyat sahibi hcş gencin met etmi:;tlr. Elde edllrn netlce-
lşlediği anlaşılmıştır. İşledikleri lcr, Amerikayı gücendirecek H! 

cinayeti miltırakıp Bursaya firar tereddüde se\kedecek gibi delil, 
eden bu beş gcnciıı sık sık tstan. srvlndirecek mahiyettedir. Ru-
bula gelerek ayni u~ullc adam giinkil dünyad ,arlık lmkllnı 
a\'ladıkları \'e para t"ktikleri ö~- kalmayan tahakküm emellerine 
renilmis. şehrimizden \'cdl me- karşı gelmekle. İngiliz \e F~n-
mur, nursaya gönrlerilmic'ir. sız: mııttf'fiklerlnıizln de t'n yıık-
Rıırsaya giden memurlar. önce sek menf:ıatlerlne htzmet ettiği· firırilerden bir tanesini val:alıı- mlze ve hir inıpanıtorlıık kny. 

1 Yahilmislrrdir. Cakır Sü!evman bctmek Jlahasına elde ettiğimiz 
1 icmhıdeki gent, h~discyi polisle- trcriıhrlerdı>n krndllerinl istifa-

j re olrfu~u ı::lhl anlatmış, GAvur Ahmet Sırrı Dede Baba dünkü duruşmada hakimin suallerine de ettirıliğimlzc inanıyoruz. Kom- j 
Ali, Necati. İnet ve l\lustafa cenp verirken eu milletlere gelinrr: yakın bir I 
Mml,.rinrl,.ki ark:ıdaşlarını lh- ma

7
ide kendi istlklAli hesabın:> 

bar etmı~ıır. Yapılım tahkikat M vkuf bektası·ıe.. dövdsmek zonuıda bulunmn~ 1 
\'r sonı~turma P'ina~ında t~mail e ~ _,JI!. olıın Tiirkiycnin, hepsinin istik-
lllukan icmindC'lri fena ith·at s:ı- •ıd e !Aline san;ı ıtu.>duğun:ı ,.e bun-ı 
hlbl maı-tii1J(' Tl'C8lİ Çalılıkların tah iye edı 1 er lart tahdit yollu hiç bir emele, nrıı~ında otururlar ·rıı. clii'!"r dlirt hiç bir bedel muknbJllnde ilet 

1 kişi ~elmiş ''" f c'Tlailin paraları- ( Bası ı lnrlde> ti. • olmaynrağına hepsi birden bel 
nı almak i temlclrrdir. fcmall Sırrı Dededen 80nra hil\'İyet- _ fyi amma nişan yUzUklerı 

1 
b:ığlayabilirler. 

1 ı~r~rla karşı gellnre bt'şf birden teri tesblt edilen di~er sanıklar daha e\'\•el ı..~~ılm,~. Sonra o ak· ı Ru liadar açık. samimi, na-

l adamın üı:rrine rul'.,nmı~lar \'C sunlardır: şam Seyflnin nişanlısı olan Sa- musJu dıiriist bir dünya slyast· bıçalrlayıp kaçmı~hrdır. Ruşen Kolaç, .Muharrem Ter· bahat ismindeki kı:ı: da ortada tin~ ı;~hin olen Türk mııı11u, enk 
Bıçağı Necatinin kullandığı an mu:ı:, Cafer, Abidin Gillbüyilk, yokmuş. Bu nuıl mcraslı;rı? . 1 mr.ı;'ut bir millettir. Doğru .}"olu 

lıı$ılmaktadır. . Orhb Zilmriilb?l,. Tevfik 'Taş., . •- Bunl.a,r~n idet_ı boylcdır., fnşırmasına ihtimal ~oktur. Cl İstanbul pnllsı tarafından Bur- d~ma~, Tosun )_e5ılek?r, \ ehbl Soz kesip ~l!l.1~1~ takarlar, son- 7ım hugıinkU ha~lıra dıham!r 
sadn yakalanan beş genç bugiin Zumrtitbcl, Seyfı De!Jlırkır, Faz radan mrrıı~lrn ' ınrlar.. kendi iç lclertmlıl avnl ne\'( ehi-, 
şehrimize getirllrcektir. 1 lı Çirtçio~hı, Ziynet Onköy, .Bed - Dua da etmişsiniz? rfü;t prrnsiplerlr. ''oluna ko)' 

Mardindeki kaz d 
8 kisi öldü 28 • 

Kişi yaralandı 

ri Takaof!hı, Abdurrahman Ko- - Duıı r•- ·"k "ade~~ Arna. maktan \e böylrrıı clllnya slyase 1 
!et, Mustafa Pektaş, lhırşlt Ho \'Utça vatan şarkıları soylendi. ti l :1 dahn faıla ktl\'\'et ,.e ha. 
Calar l'asan Cidro Hasan Ca· Ben de rtlr•ıkhr m:ıhzuıı olma- m 7tı .. Ut bil k bir h~le 

• 

1 

.' •. • k 1 l . ~.. rare e Yıır e ere .. pan Muazzez Gülbüyuk, Halıce sınlar dıye şıır ı arına ştır..,., 1 kt. ib ttlr 1 
' • A · r·ıa d • d g,. me en are . Uğur, Redife ZUınrUtbel, ,:-.; az. ettim. vın ı un a ) apma ım. h . YALMAN 

miye, GUner. Ztimrütbe~, :'\IU· Ş~s.e ortad~. durup muhabbet e· A met Emın 
1 kerrcm Dcmırkır, Bahrıye Tır- dılırken ~' l'l yapılmaz.• __ ·-- • -

mık, Naılo Kanbo, Fatma ZUm· - Peki ,. • .,. Rektaşi Ayininde 
rutbel Muzaffer Cıdro. ne yapar~ını:ı:? 

San;klar ara<sında 14 ve 16 • -Bektd~i fıylninde ibadet 

Catalağzı ınerkezi 
istaiıbula ba«tJaıı 1 Huıwı Muhc!>lrlm!ı4~ ı ya~larında hızlarla, kUçlık ço. ve dua ederiz, mlirşitlrre. ha-

cuklar kadınlar da \ardı. Ha· ram yeme. ha~et etme, sehvet· 
Mardin, 22 - DUn ake.am 6eh- san ç;pan da tilrkçe bllmedl~in prrest olma gibi nasihatlerde <Bası 1 incide) ı kU enerji ekonomisinin icabı o- rimizden Dıyarbakıra gitmekte den tercüman vasıta siyle konus 1 bulunuruz. O gece daha yemek 

ınu5tur. lan uzun mesafeli enerji nakil olan bir kamyon İzzetpaşa ch•a. turuldu. yemek hile nasip olmadan po-
Etibank umum mildüril Cemil sıstemine kavuşmuş olacaktır. rında devrilmiş, kamyonda bıı- j HUviyetlerin tesbltlnden son- lisler J?clip beni yakaladı.• c Rası ı tncld•\ 

1 

~I. Hand ' ile 
Gf. Sc~ .. ter 

nkarada 
Gokçen yaptığı konuşmada, hat· Bu ısuretle hem me\'cut san- lunan sekiz ki5i ölmüş 28 yolcu ra okunan sa\'cılık iddianame· - Kıyafrti11in 1·~--n 1 ~rımıza 1 G K 
tın ehemmiyetini 5u sekılde i!a· trallarımızdan azamı derecede da ~:aralanmıştır. Ölenİerin altı- si~de, Ahmet Sırrı Dedenin Bek uymadıi!ına ~e. cllverrkcln? ı bol!~ ~ava 1~~a~ın~a, c~lelri ~~: 
de ctmt$lir: faydalanmak, hem de bundan sı bır aile halkıdır. taşi ftylni yapmak ve yaptırmak - Hen •rıı ··~,.,.geldiğim ıa ma) \e Mı 8'u~ımı3ı 1 . 

•- MalOm olduğu Uzere bu sonra inşa edilecek santralları A a 'ta Ü ki • tan ayrıca klyafet kanununa man hu elbl~elerle emniyet mü 
1 
ıcnleri, Amerikan ~ s · merı· 

hat Türk iyede ilk defa hu ka· da lktisadcn en elverisll olan y ş ç şı nyk~rı şckilılı> c:h indiğinden, di· rllirlı; ".!''"" ... 'r""k ikamet tr.zke 
1 
kıın Askeri Yardım Grupu Ba~-, 

.. . ~• asnn en büytlk va&ı gporun kuUe halınde Y~· 
yıtm:.sıoır. Bunu nuan itibara alan lıwıçre aııa•c;·l•ğı 
bay \l'e bayan gporcu gençliğin karaktenne uyan hu· 
susf bir saat yaratmı:ştır. 

ıt 1E'Cittiös ıda.kiktlr ve 1/1000 mılımetreye ka
dar ayarlanabilir. 

ıt TECHN~ antım&.nyetlk ve sağlamdır.' 

.ıt TECHH~ ucuz ve rekabctsJzdlr. 

PERAKE?lı'DE SATIŞ nATLARI: 

Erkek knl saati, çelik, ufak sanI~·eıı - - 46.-
Erktk kol ı;aati, çelik, ortadan sanlyell T.L. 60.-
F.rkek k~l saati, kaplama. ufak sa.nly~~ T.L 65. -
Erkek kol sasti. kaplama, ortadan saruyell T.l •. 69.
Kadın kol saati, çelik, m~tatU T.L 52.
Kat!ın ı.:oı saati, knplama. ~ıı,·arlak, orta.-

dan sanlyeli 7 .1 .. 69.-
Kadın kol §a.:ıti, kaplama, mustatil T.I. '7Jt-
Cep !:ta.ati, fa.r.~zı T.L. 45.-

rOPTAS s.ınş \'ERl: 
O!\IEGA ,.e TISSOT Sa.at Deposu dır bUyUk mesafeye bu ölçlide yerlerde, yani ta bit kuvvetleri· yaraland' ğer sanıkların da Ayine iştirAk resi çıkardım. O :!amıın bana ı kanı tarafından kar ıılan.dı. 

1 

h ' 
CJterji nakletmek surctıle mem mizln bulunduğu mahallerde in· Ankara, 22 (Hususi) _ Ayaş etmeleri vesilesiyle tecziyesi is·! bıı kıyafetin y~sak oldıı~un:ı . General Handy, ~t>ndısln t ~: 1 
lekeUmizde yeni bir çığır aç· şa .!itmek kabil olacaktır. ilçesinin Karavlran köyUnde ala tenlyorılu. dair bir şey söylemediler. O \a alanında karşıla~an ~a~e er 

maktadır. tnnat halinde bulu- Umldlmiz ve gayretimiz pek cak yUı.Unden C:ıfcr Çevik adın. Bu hususta ne diyeceği soru- vııkit•c-ı~... ,, .. 11vni şekilde gö., lere şu beyanatt.a bulund~. k 1 d d 1 1 B'ır adam kendı'n·ı 
nan Adapaıarı • Sarı;> er • An- yakın bir Atide biltUn memleke: da bıri kom~ularındnn Hasan Çc lan Sırrı Dede ezcümle ~unları yfni.rorum.• ı e:-. l\~e~l~ketın ::~" hu e~n~a._ A ana a ze ze e 
kara ve Adııpazarı • Paşalar • Umizl bir enerji nakıl ~ebekesi \'lk ,.8 Mahmut Altınbaı;ı tab:ın- söylemiştir: Ahmet Sırrı Dede Baba Sa· t:m büyük bır me . ~ I 
Bursa • Eskişehir hatları ile le kanamak ve bu suretle mo- ca ile vurmuştur. Zorba: bunun. _ nen 38 senedcnberl 1.tısı:· hin, ıfadesi bitip de htıklm Ga-1 m~ktayım. A\Tupada vazifeh bir < Ba~ı ı incide> Çarşaf 'ıçı'nde , 
bunlara alt $Ubc hatları ikmal dc:rn tekniğin en bariz \'asfı \•e la da l'etinmfrerl'k elindeki ta dakl Kanu uz Sultan tekkesi· Iıp Barlas: ı çok subaylarınııı hundnn önce dır. 

lstaııbu&, Bahçekapı, Kutlu Han. Kat 2 

nlunduğu zaman, memleketimi· ij;tısadi, kultürel hayatın temel banca ·ile sağ~ sola saldırmnğ • nin poctntştntytnı. 1914 de Kır 1 - Buyurun oturun, deyince tanımış olmama r~~men bu. T.Ur- Ceyhan kausındı tahribat var 
?ln kuzey • batı bölgesi bugün· taşlarından biri olan, elektrık baclamıs \"e kendisini siıkfınpt~ 1 şehirdeki Hac\ Bektaşi Veli der' kandım bir selam caktı ve: 1 kıyc~i .ılk Zİ\'aretımdır. Tiırkıye. u da can kaybı yoktur. Topka- Savcı lıg"' a gef irtti 
- de\;r)ne tııkn · <s kon.ıımık ba· da~ot etmek isti en kö ·de mlsa l ,fıhında ttır1t~~ ülırendim. Hat'·ı -;-- Te~eld;i r ederim, Allah ô· ye gelı~imden 1!1nk~a•, TUrk ııs· mıs koyund• 30 ev tamamen, 25 kımhırdnn aklanı emfilll!ro da fır Mehmet GtirhUzü d~ •arala· bi ur .. 'r, \fatürk ıaınanındıı mil~lcr ,.,.~ ı, dr 1 ı ten sonra kerl ~ahsıyrtlcrıylc T!lrkhedekı ev kısmen hasara uğram15tır. ( nası ı incide) 

yanan bir bına ile ka\'U&maktır.• mıştır Vaka yerınc yetı~! j , TUrk nske"I olarak hizmet et·. yerıne oturdu. 

1 
Amrrıkan askeri yardım heyeti Beş hafıf yaralı vardır, can kay. rafından s:etirilmiştir .. Şıkiyetçi 

Dayton, Türk • Amerıkan darm;lar tehditle Cafer ~·lk~~ 'Um. !'o~ •l' Plerde şeker ve bob 1 Bıındıın S"I""" ~- ı"'len sanık ba~kanı ile istişarelerde hulun· bı yoktur. \'atandaıı muayeM rhn AdU işbirliğinin bir neticesi olan bu tabancasını almışlar ''e ~endlsı. I rek • h:ıstahklırından muztarlp ı ıardan Ruşen Kol aç, 41 senelik nı~ktır. Bu ar~~a askeri ok~l ve 

1 

Handilll köyOnde tahribat pek tabip, Gurabı hıstane.ınc se\·ket 
""" """" cm k"ımnd•ki lhtlsnlu'"' nJ ""°'"R• lelim et 1 1 d' 1 oıdugumd•n ted'"' ve hm teb· Bekl•ıl olduğunu "' .. bundon mil"""'"'"'" de "'"~'m" 

0 
k•dn hüylik ••t•lso de. ktiylln mlotır. Amc. ıiklyetçi kendbl ı s•ullıı 1110 so 

7

D

1 

llade etmiş, daha sonra vali Cııfrr te •kif d'l 1 t' m ~er ır. •ı dili içın bir sene kadar evvel asla van:eçmlyecc~1 nl soylemı~-1 General. yarın sabah Genrı 1 camii minaresiyle birlikte tama- ni döven polisleri de teşhis ede. 
100 Dolar 2so so 28ı Gokay, §ehir adına duyulan se- - ' _ e ~ m ş ır. _ Türki;>eyc geldim. JIAlcn B.~yUk tir. . . . Kurm :~n rapılac::ık bir toplan· ı men yıkılmıştır.. cektir. 

100 '""" "'"• "' .,o vince '"cilman olmk blc ko vecdi' IF'mhoa "12 numocah .•oıkte Mocd"••kö~Undekl .ev.nde •: \>ya lshcak edorekhc. Mdteak" Umumi "'""'""' "'" ıo •ın. I Son •••l.,do ""'1• •••ülen 
100 ..,... .. ,. '"" nuıma Y~Pm•ıuc. Etlb•nk ld"' •- Şimdilik lstanbulun '"I' >kamet etmekteyim. B~•• tanı. Yln ~apold>ğ• '"'" •d•lc~ Se~l• ben askocl Y"•.'m "'upunun <•· 220 •l>r "' 20 ye "'''" bdd bu k>yaS>ya doyak hftdiseleri ıoin 
100 ""'" """ " 01 '"" me~ll~I ?•si >;nm Said., t•mlnot alim• •hnm""'· Ucu.. l'•P. ~cvcnlcdn •;r """' hofüye. Dem>rk>c lso ,unlm soylem•ı- ı.,.,,ı,.,n, ıoıı., •dmk, """ ıarah vard,., Emnaet n•üdildilğilnün n•zan 
'" TIMm ""'"' """o Od •nn >apt•I• h>r konusmadan ı.ıma m"wundo Y'P>lm., he- tonm ko~ul odec.m.• • "" .. • B•hkeme ,,. '"''" lstanbulo, lskend•rund• d>kkatinl çckeru. 
100 ""'"' """ '" •" """ lılotmelcc Bakam Sdk> "Pionm" m. Büliln goyomb - Pek> omnw, Tilck>yeye <el· ı - O gece, 4 • ' ay oncc )ap· ddeo•khr. Genmle •51 ve k>t>, lskcnd.,un, 22 <Hususi) S•bri do ölüm b•linde 
100 u .. ,,. ı.m "" "."'"" h•mh olma" temenn ı. j de '"'"" huduc. Bu uo"21almo. dlkt~n ~?nra ~"! Bokı.ılllk fa• hğ>m" nlşonm ~emimi ~çln tı~ ik.1 Tulg•no,ol, ,blc Yuboı'. Bu gece sut 19.>0 de 30 saniye Sanyec d"'yetlnln faili ola. 
100 c,...,,,., ""'· "o '·" S>le kocde!Al' kesecek ha\ ro 1 ••n •l•h<ti h•kkmda bi..,ey söy- tlyeh go '"m""• "' son dol o toplanm.,uk. ""'" lalan > ap. b>r Bmba" '" b>r ' il•h•~ "<h· silccn bic ,.,itele olmuııu,, Z•I· ,..k mabk•m•>e ""k••>len Sal> ıon 1neo Kur. 5& 12 so 54.ı2 50 tesisleri açmıştır. l leyt'Tnrm. Yalnız şuna emin olu- da, Merdi\·~nköj-:Unde Şair Asri n:ıı:: değiliz. Evde b~luna~ re- kat .etmekte;tir. ' l zele Meteoroloji istasyonuna giS- rı Çehre de bılindığı eibi mtidti. 

ESHAM VE TA 11\11.AT ll•ıt>n ehemmiyeti ""' ki, lsı.nbul halkma, bu •m-1 '?kağmd;k> Sey.ı Demlckmn e· "mlec de Hoc'. Bektaı \ el)n!n Yme bu•hn ~lkd<n '°"" NA '" gUn<y doğu lstikamoıtnden rireıtesuçunu ""'' etmesi ;,ı. ~% ' FAl7.1.I TAH\11.1.ER ı.ıoımıre açd•n Coı.ıaıµ, - lı· k!ndan f•>d•l•n,.·ak uou• "" "'"'' •ıon "Pm•ı"n", buna ne "' S.m D.•••••• mlmlec.d,., TO GUnoy Ke5'ml Hm Kuvvet. golml5tlc. "'"' Yokluc. dmk "m•ııt. Eu5'n vecem •· 
-:; tanbuJ enerji nakil hattı hali hn 1 v~rmek bizim ötedenberi fizr.rln- di.yecek~in? Ben Bektacı değlJlm.. leri Komutanı Kcırı:rneral Srh· ---- -------- lan Sabrı $imdi kriz geçirmekte tı ..... trııın1m l :ıı oo zırda 60.000 kılo\'at mUesses ta· 1 de tıılı,tığımı:ı: dfıvamızdır - H:ıyır efendim, hayır. Ka· Bunlardan sonra dınlenen bU· latter ,.e Kurba..- Ba~kanı. uçakla Londra Beledı'ye dır Sıhhi durumu tehlikelidir. "'" · •••mm' ·' "" kattokl " 60.000 kitovoı '''' ı.tanbul Rokdl ., ha k;.,.,. ti!•• iyin )apm•d•k. Emen •· ilin """';•. '"'n yapmayop: •I· ıehrimbe geldC Genen!, hava · . ı~cı Dmlmlıı r 2
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tevsie müsaıt bulunan Çatal- ı., " 1 ' l kt Ik~ t "fş 1 l d ) ın nıılnha~ıran tekkede yapıla· şan merası mi için toplandıklan alanındn füt\'a KuHetleri Komu· Sanat alemınde ı 2170 • .ı soz erı, e e r an e er n e ib' .& 1 d . ki l ö 1 1 1 dlr M I' ' B k o,ı Demı..,.oıu tr ağzı san ralının enerjis•nl Zon hl I t l ı; k cağı g ı, .,y n e~nuın n ıç • nı s Y cm şer · tanı Kurmev Baı.kam ile hava ec ısı aş anı ----ıou Demlı'J'Olu nı 21 so guldak • körnUr havzasında~ son: v r ~cuJ. a. m: yapık~c~eı ;n:at l <:ilmcz. Bundan bnşka Bektaşi Sanıklardan son.ra, söz alan ktı\'\'ellrrl ilrri gdenlcri tarafın. k 1952 l.!uıı Mtil!afaa I 21 IS ra Ereğli Adapazarı İzmit ,.e be ane ki~~ alşımak a dır. a at olmıyanların, Bekta~I Ayinine l~ avukatları mOvekkıllerlnln, mııv dan knrı;ılandı ( Bası 1 ınrlde~ . « Hel sin i » 
''u "' oo ' ' ' u mt m ·un ° aca mı ır? ı Ak t · -· .. ıt'ıd· H 1 k fi· ti ine sebep bulunmadı- ·' · · ı d B ı d. 'feclısı .... 
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lhda!u II • İstnnbula tasıyacak ve dağıtacnK H h ld t t b 11 1 b t r c nı" 1 r 7 
•·" ır. a - u )e er . . . . SalAhıvetlı -:ahsıyetler n ifade· gelen Lon ra e e ıye '' 1 -d l 

>; ' > '"u UI "" hr. 1 l er o b ~il' ,°"1 u u" u UM buki o giln nnmllda bulun•nlo- ğmd.•n t•hl>Y~5'nl >Stom>5tlc. lerlno •öce Kocgenenlln bu ıı. B•&k•n• Edwin B>YhSS kend"iy 18•~ • ÜG<U e . 
l>I ili M ldafu ıv 2' ss h ' ıı ma~ı e ~or nr, rın ı:oıtu Bekta~i dc~ildl. Nıhnyet dün ı;abnh saat 10 varetinin sebebi. hmirde kuru· 1 irirtişen bir muhabirimize de. danlığının sUıgeclndcn. ı:e.~lr~ı. ı "" ••••u• ı "oo Bu athn " h',tl• bağh bu· ' l•tm•lec R•bn>n>o Ayr>e" ben, Tückl)'Cde lyln d•n 16 )'I kodu dcv.m eden 1,. k•" kuwetleci koomtanhğ> e , k' 1 Dlğec • komlklec" yam Murliv-
'"' '"" • JI 1"" lun•n Enl~I. bm•t. Umcantyo , h'"" topt•nh~ yapmomn vosok olduğunu bili· dumım• sonund" mevkuf bulu. ·•m•do bk do hm kuwotıec• m'!'.'.'. B~ Tlirkb..,ıi ilk ıi)'are- '"' Sim. Muulfcr H•P>lll~'· S~-

- • - ıcans!ocmatoc lstasyonlum•• S•hnmlule ~ulunon !•letmoı .. cim, Eğrc 'ı,ın •)'IP5PYd>k kapo• ............ n tahliyesine, ... fnmuı.nhl•mn ihdas• m'501eS>- timdi• Ge"n ... e Londny• •• 'ıde ôğ•n. "e c.ııı Silrnn •CSkt ~ 6 fo'AİZLi TAHVfl.f,ER tekmil malzemesi ve techlzatı Bakanı Sıtkı ~ ırcalı dtin bir ha· yı penr e ,. öbetçllcr hltlerin celbi ''e bazı hususla· . .. . . le At.ıf B"nd"rlıo"lu tarafındın 1 temsillerdeki kalıplarını muha-,1 rshal
l "ard 'l Anıer'ı"a t l t '· h ı f • er :> ı· açmaz, n nın muzekeresıdır n " " b ... 

1 1 

t 
"" " ""' ""' ' , •m• " • "" opon."' • """'" mu . ıeı dikip d•ha "" t"tibat ahcd>k. nn •nl•şdm•n için muhakeme· • : . dmı eddd>m. Geçen hdta Boş. ''" •llilec• demem,. ' o, • u-
t,1 ııına 1 111 

DO dan tem.in edılmlş olup, hattın mevzular üzerınde a~:ığıdakı be- B' 1 U , t ğ Seyfi. nin başka güne bırakılmasına Korgeneral ~ehrımızde bu mev bakanınız Adnan Menderes ,.e ıoat an'anclerlne sadık kalıp: :ı.1 kıııına 11 ııı 90 tesisi içın Hlzumlu bUtUn :nas yanatı vermiştir: ız m 
0 

g n ~ ap 1 ımız . . rı'lm'ı tir ıu etrafında Genel Kurmay ve lk k d 

1 

. de beklediiHnı rafları Etibank tarafından li:&l· • - feJetm«'ler Bakan1ı11ına baA nln nişan meraslmln'dcn ıbaret· karar ve ~ · Hava Kuwetleri ilerı gelenle, riy- Dı~işleri B3kanınız Fuat Köprti· ha ın ·en 
1 
erı~ n -tıııcınnıa JII lll DO .. b b -- - ıu'ııe bı'r ziyafette ıdik. MemJe. tekrarladılar• dıyelım Ayla l\.a-190 

11
, '-a:u 

1 111 
DO şılanmıştır. Bu suretle : ·~ı.s ::ı lı olan mUesseselerimizi birer le temularda bulunacak ve Do- d ö 

1 

:ı:ıtı B

3

yan Kara 
... :ı.ıarshall yardımı ile kar~ıl3ıı:ın anonim cirket halı'ne lnkıl&p et- Aınerikada dun·. ya ğu Akdeniz Hava Kun·etıcrl K.o- ketlerimiz arasındaki dostluğun raca a e ya . '"hl h. 

"" ı .. "'" n m" • • . 1 "'" , ku"eUenmoslnl ve bu I ra'dan sahnede c;eşme &• ~a • ~? fıı kmı ııC' DO kısmı. mecmu bedelinin ytitde tirerek eshamlonnı halka satmak mutanı Korgeneral Wyman ı o gba"lıl~ğın uzun süreli olmasını siyet akıyor. Ne yapsa halkın ~ 60 şını, Etibank tarafından \:1:- sureti~·le tıımamen birer husust 

1 
if k ~örUsecektir . . & 1 hosuna giditor. Fakat gayret sar-~5 FAiZLi TAll\'iı,l.ER_ şılanan kısmı ~a yUzde 40 nı te ebhils haline getirmek için barışı j.-.ju tt a MenmTalar Umıt _edborum. m eketinize gel. fedip, her rolUne ayrı bir husu-

t.,.,, "" l• kil otmekted,., bnllmilulekl <ilnlorde ı .... ı vo ~ bmlc, 22 <Humt) - Kmm Çoktand>r m; J 
1 1 

l•rim bu· .ı,..ı vum•C• ''"'" oyununu 
h.,. "' M M '''" "" lhthn C•talall>• ile Umm•ye konun! tedbicleri alm>ş oı.oaıı" 'Ymda Akdenlulo "P•lmas' k" mek "'~'d'm: ~u' A~km Be· 5'yr<lmek h"halde dah• ""\il t"··~·ı "" n .• ,,. v ""' "'"ndakl .'•kmli umnluğu 299 Bu "'retle memlekette hlc tmı- Cumhurbaşkanlığı adaylarından Eisenhower ile ml•'1•nlon NATO kumtlcrl· •• .m••'. otu>a~;, daveti ,.,... olunlu Suat sım'ln bu<Une ••· ıosı Tab.,. ı ıo~ 7~ kllometredır. tan bir esham pazarının temlnet- k /'d /' ~. / d d.. nin bUvllk tieniz manevraları lti11 l~dıyesının ~etiniıi ı:ormek fır. dar hiç bir temsılde, ro!Unü bu 
.... ' .. ., ...... ın '" ... çoı.loğundan Umcanlyeye h kurulusunu "i"Y"•~tt. blc Steve nson Amer i anın 1 er ıg 1 a tın a u nya ..... , .. ,,. bm•ml nnm•·h•. .. ••• m~mte d b 'ld•m • k•dn ö"UIU oynad•ğ•n> gticm•· ~raaı n. IV ıoı 60 1154.000 volt al!mda n•kled".~n tonfl•n da mUessesol"lmld bu bart<tntn sağlanacağında mutabık kaldılar TUrk, !n<ilı.,' Am..,k>n. Yu '."'"'., e ; .. • ~ .. oeb;im»de kıl miotlm. M"'mm<r Kam•'nm 
>. 

4 5 
• • ii'i F.R - onecJI bucad•k> lcanslonnoıo~- yaldon hllh"" kfiçllk t"'""'' ' r.on, Fnns" ve lıol"'n donan· B•> '" 'Ankum gidmk yonl Y•tlıtkdtğl s,,., Emlan ~ >Alzr.t TAD\ '.' - l<r va,.tasllo 35.QOQ voıı. dll5I,. 5'hlpledne mol <tmenln lmk•n "'ff'"'" Pm• malocm•n iıfüok •dco•ll hu ••· d>kl•n ""'a 1 d . kili hem •""" hem <füteclol>. bom ~'l'ah: ı ıo2 50 rtilmektle ver İsbtalnbnul kşetbdekesi· ları hasıl nlacaktır. • Ne""ork 22 - Amerika'tın venson bunların ~imdi daha ge. niı: tathikatınırı sıklet mr.rkNI ı 'seı,~l~s~n:ek::ı1;:;~~ :e;l~~~~lmi~ de dUzgUn konuşu~or. 

""-l'ANK HiSSELERi ne h•t onm•. u u m• • "· • Bfön, hakömetço l'•P>lon fi- ııo.ciığı altmda dünya ""''" niş bic ötcilde tectlp edilmesini Eoe den"ı olmkhc. Bu mUn•· ' """ Büyük Noşld'ln km Adile Na-•tkeı ll•ııır 240 oo İstanbul halkının istifadesi ne •·at indirmelerine ait izahat ver- k ta,·sıye 1·ı· l\vrupada ka"dedl· sebctıe Amiral Carney'ln de İı· den ayrıla · r"ıt Kesklner'i en snna bıraktını. ı, 8 
olacak? , d 1 1 k nın temin edilebileceği ,.ususu, " , . 

1 1 
h'ı. " b t ide 

't •~k .. , N. as 60 h Ik il d b" 1 dikten ımnra em şt r 1: da General Eisenho\\ eı ile vali len birlesık korunma gayretle· mıre ı;e mesl ve mnne\Ta arı ! 1 b• Bayan Kesklner. u emsı. 
•• ..... • ""' lstanbul • ' Y• " an .r ·- srom .. bonk•n •• ,, ...... Stcvonıon mutoh>k kolmıılor- ""' umn ..... ya onbtm•ı '" Ut "'" etmesi bekl••m•k•••"· Hırsız ar ır ev bum ... hp hk colde g&terdl!I 

> "~"' .: "o <;atal•il>•~d•n ·e~"ek enecjlyl den bu"'1n• kadac sahs '"""' d>r bunı.,,. toydu• hokk>nd• bil•• NATO t"'""'"' "'"' Akd•· ba"" ile, tly•h'omumn en k•· 
4

rıı,11 \lnıınto u oo beklemıştır. CUnkil • bu enerji 172.:i milyon lirayı hulm:ıkt:ı idi · . • '1l'İ· \'ermıştir. niz de,·le•ler'ne ait filolar ma· r h 'b' • Jad ı-· blllyetll genç sanaıkArlarındıın 
'"' o..~"'"' ",,. !stonbula geldlll tokd,.~e uc" ltolbnkl bucfin bu mlklac 43 mil- . General E!senh_

0
"" Kr~n,;k Genocat El,.nhowec de daha n"nlnd>n öne• hminl• ton! . )a f fRI yara 1 fl" biri o!On~unu. ut>k •u Bö!Ucm" °' '"• " "oo elekldk >'kmak "' tmfelecde yon !in lotlas• ile 215.5 mlh·on ~'." te.hdltle.nno .k"'' •?: . <, uglam blc •ktbadt sistem ku naoaklac ''e toıb kot kin ıorekh , o.,. ı lndde> ı bir ıekilde, ispat etm!ş bulunu-

•• '"no ,., ""' indirme y•pm>k 
1
!"k1nl'."'"" ıın,.., >ilk>•lmis bulunmoktod,., '.''~ b" •hur m•lletiec '""°' rulmu• l•hln<. bulunmuı ve l•llmoh ola"kl"d•r. . otunn Ydmu Erk>rg" ad>ndı· >"· s..ını onun kodar iyi ku!l~-~ .. , '" '"" d• elde edlle;eğl s5ylenm>ş ''. BU do balkon ~tin koblliyetinin •ll•fok>· okto~llm~sl. tOum gol son komüniot kongctsin"en Geçenknto <•mat "'""'"'~ ki çocuk Y•nmd• hil"iY<U h•nllz ••• (üst•tlk de """ tati> ••; •••ı bu "'""'da mdl<cde bulunul ne bltlldo yllkseldlğlnln '''' hlc dilini 

11
"

1 silcmilştllc. ~e>nok Rus,.anm hnpten """ mUkem \IP>lan tatbikahn bic bmm 
1
,.bu edil•m•yen bic arkad•ı• ses). nhr.>de k•'l'""d"'.'":~ ~!!2,RSASI At.TIN FIATI muıtu. 1 delilldfr. nu ihtlyae> "'"" dik- "

1 Pacıı. ba~k•n '''" '"~e ... met blc ıek>lde lkhndl k>lkm olm~• onı.,.ıon A.-oni• m•n~ oldoğu h•lde h•mdd< >•pm•k anun k•dn i)'I dinleyen, " 
,'

1 

• •, "" - "' 

000 

'" Şimdi bu lm>Anln tem" e· k>te '"" Süm,.bonk iioilmüzdo "" da hüc du~>anm "'""?' ' ma koyde\lltinln ••l•ı•ld•tm• "''""' "'"' "'~etecde bU"'1k ilme P>ymya ,>km>&U•. Krnm· •'•ml•••n. mlnu" ,hl.le olsa. b·~· ~ .., ''" di1ml5tlr. ~aulağundan geı:n. ki ~ oyhk "''•m• de""''' kin k'.md•n tek b" ~opho •I >nd• öyleml•fü. bir eh.,nmi)'ot ""ilmekted": paı•d• M"'"kk>th•n• "''"'" kın• onun kod" "' '"'°ı ~ 
Sttl enecJi 5ehc>n •s>#•na ~a~ım~s vonlden 3 mih·on metcollk "'"' b"leomosı ''' lıh>•llll Y•Pn";' Roskomuton Gwnt ••d•· do N"lfin koh"'5lnln nıı kot•- ., ak>cl•lmb ntdu u houı.n ~-

....._ •,•~·z, P 1 YASA D.\ ıuc. Etıbonk b? em~•·•~ ~ ~: bk kaput bol im• !Ahn• "'""' t ü"' mundon hobsott ikton ""'~ Macdinde, iki kiıi '"Y'ln ,.e diğc~ NATO komut•• n• "k•n bu ron<ler '"" dunn >im. Sm•• m'"'"" '! "''" A • 
,--.._hn\ IZ!,F.R •tm• beled ""üç ,k' ,,, j' <tinnüştiic r.on• oı•nl bleplcr "'"''temin yolund• Y•P•l>n n•li lmnm •• tatbokah bnmden '" pontolonun cebinden iki bin ıı. m•t "'" hmk<t """" va~h~le 
b "" " .,_""' ~oktedlr. Göcfinll! >Uba.,~~ t k""''"'' '.,;, mm toka tant a hu. ,,., l•d~ B !deşik A ~.""'"'.n öldürüldü ki o odoecklori ••vlenmektcdlc ny• .,ı .. ıuken, 

0 
""do .uyu" otlu0> '" 

1
,,1.,moml50 o," 

."" ..,_,., tonbullul8' elekt"k 
1
'"··"" ' susl tegebbil nn hu thtlm• ••· d>gec hile mllletlm gu"ı h>r "" NozU u>a•'""mlııtc. ''"" Tilck aah"" h•m oııu hilıük ı:" '· >. .,,_.,, doch•l bir lnd"m' Y•:dmm~• rerek fiyat Yilk.,lişlne dnlm git emsal teıkil etliğini •öylemi;t>r. """"· 22 <Hususi) - Dün lanmkl•;,., •ni>Y>n h""''"·:un.ıklc N••lt'ten, h•m d• bu-~ lO•-ıos beklivebilirle~ .. Fakat urum ' tlğinl \'e bllİıa~ı.a iyi kııllte kaput Stevenson Am,rlkanın barışçı ga Akaras köyUnde \'uku bulan si-

1 

dan Yılmaz bıçajını çekerek Na ıUn, kabiliyetli torunu Adile'den ~ı.·ı Ar.o Al.TIN cab böyle mıdır? dil arılıs me bezlerinde elden ele geçirmek yclerinin daha sarih olarak dün- lAhlı bir kavgada Dcrvıe adında lf Uzerıne \"e goğsüne sapla. mahrum kılacaktı. 
t • ,.,- . • A Bunun'"""'"'· n "•m•n oucctlvlo oclm ,..pmak roluna ""' du""u' "" lilmm "" biri \üC.kle Oldlirlllmliı. lbcahim Kong,.ler ~'~" lk> h•,.,u bld""" mute- TUNÇ YALM4N tıı, •t •ı 3 75 

raslml yapılır )"apılm~zl'ı " .. be ı:ittıfini gören müessesemiı der- bahsetmiş cfakat kuvvetle tehdit ve Hlmit Albayrak da yaralan- k' derhal kaçmışlar Yaralı ılk -

' ,5 'o 1t sıcağına \a " t d ld 1t' • d b k ııe mışlardır. - -- a ıp ı"ne kıldırılmıı· )'akalanın hınıı Yılmaz Erkırgıı ı orada sıcabı f. G" ka~da:ı hal Sümer bezi adı ile me\'t'U e ı ıbımız an a una uwe C. H. Partısı Beykoz ilı:e kon- vardım hastanes •uçunu itı·raf etmekt'. ""'nıl!,#1-t: ••ıı sı 20 ledıye haşkanı Pro . o ~b•nl kaout bezlerinden daha iyi kall kar•ı koyacağımıza herkes emin Ayrıca, Savur ilçesinin Sorsup c .. 

:t t nn sorduk Beledı)e .başkan~t • ic-·i tede ~e 2 milvon m'trelik bir ti- olmıtlıdır demiştir. Bundan son köyf.lnden Ahmet adında bir ~:ı s:resi pazar gf.lnll saat 10 da Bey· tırK k pıdakl evinde diln ıe- nı ele vermeme'Jr~ı.:aır. Tahkik .. 
$1' ., .... ! ,.., ... rl•" d )'e eıt:1'·t:ı ,, • .,i hafta lcinrle tontan mıi!azala ra iktisadt ve teknik yardınıh hıs da ağıbeylsl Seydo'yu mav- koz ı::ror ve Gençlik khlbll sato. u~lsa Rızık Demir tıırafından ta ba~lanmıştır. 1

'1' d - ~ llrından .ıı ' n " r d d b h d s•e 1 'idil u tür 1 nunda yapılacaktır. re, po 
1 

~•n • Tı Jt A A ın11 ıara· daresi mensup . ··ı ce;, 1 rımızda satııa arzedecektlr.• rın ay asın an a se en • zere o rm ~ · 
tt ' t •r ettikten sonra bıze ' 



• ~~~~~~-~~~~ ... .__~----~~~~~---~--- Y A T A N --------------------------------- !l · 10 • 195Z __.,; 

SPr~idt lf"')hir ttHlen otoınobilltrdtn DE L.\J[ \ YC nıarka l'ran"iız otoınohili 

1 PARiS MEKTUBU j 

1952 - 1953 Paris 
otomobil sergisi 

otomobıl san~ıındeki ha~a· 
r. r• \e .)·eni modelleri 

h>lk gö<le,mek için 39 ene· 
ienberi her yıl sonbaharda ku· 
rulan (0torıtobil Ser~isi) bu 
ene de ekım ayı başında 

(, and Palais denilen Ser:i Sa
ra) ında a~ıldı. 

Bu seıg:nin ön1rü kısad.ır. 
On glın sürer. Fakat Fransa
da başlı başına bir hidise o
lur. Butün memleketi. vilA:yet
leri }'erinden oynatır .. \raba
~ını kapan Parise ko~ar. Garaj 
.... Ietrn, otomobil satan. parça 
ti arrt yapan. verahut hiç bir 
şey )·apmayıp da Parisi gcznıek 
iı;ın fırsat gözliyen herkes baş.. 
ken1in yolunu tut.ar. Bu arada 
birçok da ecnebi akın eder. Şe
hır ağzına kadar dotar. \'olloır 
#:f'Çilmez hale ;elir. Otellerde 
bır tek oda bulmak imkiint 
kalnıaz. 

Bu ~ene de ö~le oldu. Ser
gıvi on günde bir mil)·on in· 
oe.an gezdi. Sergi Sara) ının etra
f nı çeviren 50 metrelik yollar
dan geçmek kabil değil. D?!a
ırlan :;::elen ıiyaret~·iler yüzün· 

dt'n ehirdeki otomobil s3yısı
nın .50.000 kadar arltığını tah
nun ediyorlar. Bir ak am saat 
\ed de iOO met:·eiik mesafeyi 
tak l ill" 35 dak:kada ;:::eçtiı;:i111i. 
zı ... o.ylero;;enı ıı:clihanl hakkın· 

da btl" kdçuk 'ıkir edincbilir-
11n ı. 

S ergı SJ as nın 80.000 metre 
nıurabb.Jt )er kap!ıy;.n ho 

lünde 1300 firma otomobil ve 
ntomobil m lzeme)i te~hir f'· 
dıvo:·. Bunların l 10 u yerli \e 
re-nebi otomobil fabrikaları: 33 
F··an .. ız, 22 İngiliz, 19 ..-'\meri· 
kan, 18 .\lman, 6 italyan, 2 
C"ek, l ! paoyol .. \ynra 78 ka
ro~Pı 1 fabnkası d;ı otomobil, 
otoo1.ı.:s 'e kamyon karoserisi 
teııı:ur edi)·oı. 

J<:n kuc:üğünden en büyliğü
ne kadar bi.ıtün dün"a mamu· 
• nı önüniııe seril~ıs görü· 
yor.;unu7.. Serıinin en ucuı a
ab:lsı 2 be)gırtik. Citror.n. Rı· 

z.m paramızla 2800 liraya. 
Bıraı ılr.:isınde bir hu~u ı 
Rolls Roycc yatıyor Fiatı 
;o.ooo lira. \"e bu lkı Kıılup 
ara ında herke"in s:ücüne. kuv 
\·etine. aıle kalabalığına, kese· 
ın n takatine göre 500 ~ 600 

'tlodel \ar. t~tediğinizi be~e· 
ntr eçersinız. Su kadar ki 
281)0 hralık CitroCn'i . ec:tiginız 
•akdirde kaydolup sıraya gir· 
mek, altı aydan bir senej·e ka· 
dar beklemok ,·ar. Rol!s - Roy. 
c:e'i beğeni eniz. 70.000 lirayı 
gotürlirsunı.iz, arabayı hPmen 
t.\inizto gOnderırleı. Far~ı bu 
kadarcık 

Q 'omo!Jit ana.yii. harp ıç:n-
de bo alan yerleı i doldur· 

mak ıçın du madan çalıştıi:ı 
ha de \ rrupada, ilen llı her is
tı) ene heınen bir otomobil te . 
hm edet·ek hale ı:;elmemiştir. 
Bu vuzden ergi1erde yenı \e 
buyuk eleğe ıklikler gösteren 
modr.llere ra!itlanmıyor. İngiliz 
\t F.ranı;ız fabrıkaları yeni ta· 
d Ut ıle \akit kaybederek yer
e~ gece gıindiıt çalışarak ihtı
)<ıiCI temine utreışıyorlar. Ser 
gı)i. ııtı.rlK. eden memleketler 
bakımından dört grupa ayır 
mak kabı dir· 

.UIERIK.\. ' .\R.\B \L.\RI: 
Harp sonunda. eiki sistemltr 
Uzertndr. pek az doğlşiklik ile 
('alı,mala devaın eden .ı\m& 
r kan otomobıl fabrıkaları, on 
beş ent çınde e a Iı ikl de· 

Fransıı tepkili mo törtü otomobilinin önden ~öri.inilşü 

YAZAN: . 
NEBiL SARPEL 

•• ?!işi klik ;:östermektcdirler. 
Hunlardan birincisi, .ı\merika 
da benzine konulan ver:i yü· 
zünden sarfi.yatt azaltma ;::ay
rctidir. Son motörlerde kom· 
prisyon azamt haddine çıkarıl
mış ,.e bugünkü en ağır arabJ· 
lar, on sene ev\·e!ki kü\'ük a
rabalardan daha az benzin sar 
fetme~e baştaını-tır. İkinci de 
t::işiklik daha ziyade k3dın müı; 
!enler )'tizünden olmu tur •. 'ı..
raba adedinin ço~alması, iz
dihamın artması ,\merikalıla
l'ı, \'C otomobil kullannn ka· 
dıncağızları epeyce terletmege 
ba!:ilamıştır. Bunun tesirile ev· 
veh:e birkaç Cirınanın tatbik 
ettıli • <llydromatic) denilen 
,·ites~esiz sistem bugün umumi 
hile gelmiş. arabaların da boy 
lan epeyce kbalmıştır. 

Bugün .o\merikada otomobil 
mevcudu 52.000.000 olduğuna 
ve bir arabanın ömrü de 7. 10 
~ene tahmin edildiğine göre. 
.\n1erikan sanayii, .Yalnız eski 
mü}ttrilerinin ve e~kiyen ara· 
balarını yerine koymak için 
çalış~a yine senede 5.000.000 
otomobil ('ıkarmak zorunda ka-
1;.ıcaktır. Bu da gelecek sene· 
lcrde Aınerikan ha\~at .standar 
dında bir düsüktük olmadığı 
takdirde otomobil fabrikaları
nın. kılrlarına ke.;at gelmiye-
ceğını eb edel'. 

l°"GILIZ ,\R.\B \L.\RI : 
Dünyanın 'Ilı mü;.;.emınel, ve 
en muhte.-em arabası ol:ln 
Rolls · Royce ve Bentley oto
mobillerini yapan lngitiz oto
mobıl sanayii küçük arabalar
da da rekor kıracak h3le "el· 
rniştir. Geçen sene 244.000~ o
tomobil ve 134.000 kam,·on 
\·apmışlar. otomobillerin • "t. 
80 nini, kam)'onların ro 50 sini 
haric..·e satrnıılardır. Bu seneki 
istihôal geçen senekinin iki 
misline yaklaşıyor. 

İn;iliz arabalarının en belli 
b.a~lı va'iıfları sa~Iamlık, sar
fıyat azlığıdır. Buna mukabil 
nıodellerde İngiliz an·ane3i es
k" ıekillere bağlı kalıyor. <Ro
ver> fabrikasının yaptı(tı (tep
kilı) model henüz tecrube sa· 
ha ını aşamamıştır. Jacıuar'ın 
ık:i kişilik 160 beygirlik . !ren • 
kuvvetinde spor arabası ~eçen 
sene. ~ist üzerinde 7 ~ün 7 ge
<·e bılafasıla 160 kilometre va
-.ati sürat elde etmiştir. Bu a· 
.abanın azami sürali 200 ki· 

lometreyi buluyor 

FRA .... Sl;ı;-U \B.\L,\lll: 
Fran~a bu&Un .\rupadaki oto. 
mobil imali.tının ,,..0 30 unu 

) apmaktadır. Fran:,ada hi&len 
2.290.000 oton1obil mevcuttur. 
Takriben 17 kh;iyc bir otomo
bil. .Fakat bunlann bir kısn11 
pek e.skinli~, hurdaya çıkmak 
zamanları çoktan ~elnıi~ araba· 
!ardır. \"okluk yüzlinden i~li
yorlar. Geçen sene Fransız Cab 
rikaları 318.000 otomobil çıkar 
mışlardı. Bu sene bu miktar 
.500.000 i bulacaktır. Buna rağ 
men Peu:;!cot, Citroen, Re
nault, Simca ;ibi oton1obilleri 
almak için kaydoln1ak, sıraya 

g rnlek. 4 - 6 ay bC'klcmek ıa. 
zım geliyor. 

Ort41 boy araba Ciatları 600Q • 
12.000 lira ara!Sında değt,iyor 
'fodelterde büyük bir değişık· 
lik ;öze çarpmıyor 4 bc-y;:irlik 
Ronault bir küçük dikiş ma
kinesi intizamı ile çalışarak, 

en dik bayırları çıkıyor. Kü· 
çürük boyu ile en kalabalık 
yerlerde kendisine girecek hır 
köşe buluyor. Bir kayın\'alde, 
iki çocuk, bir refika. bi t de 
damat beyden teıekkül eden 
aı kalabalık bir ailc)'i saatte 
'."eksen kilometre siiratle taşı· 
_yor Sarfiyatının ve fiatının 

azlı~ı (biıim par:ıınızla 6000 
lira), kullanış ve bakın1 kolay. 
lıitı yüı:Unden Renault Fran· 
sanın milli Fordu. en çok ~a
tıhın arnbası haline gelmiştir. 
(1951 de 103.000). 

Sergide en çok alika çeken 
araba bu seneki • Gre~oire · 
oldu. 1-lenüz tecrübe devrinde 
oI:ın bu F'ra.nsız arabası uçak
larda olduğu ::ibi, petrolle ça
lı~an bir tepkili motörle hare
ket edi.yor. Resimde de göre
ceginil ~ibi, öndeki radyatör
den emdiıı;i hav:ıyı türbininde 
ısıtarak ark:ısından bütün kuv
vetile f15k1r1Tyor \·e $aatte 200 
kilometre sürat ten1in ediyor. 

IT.\LY.\;o; .\It.\8 \L.\RI : 

İtalyan oton1obil imalatında 
bu ~ene "ô 15 kadar bir azal
ma başlamıştır. 

Geçen senenin ilk Ü(' ayında 
78.000 araba tık:tran otomobil 
fabrikaları bu senenin ayni üç 
ayında yalnız 6.5.000 araba ya
pıp satmak imkanını bulmu~· 
lardır. İşçilik ve malzeme fiat· 
larında "9 10 • 12 kadar artış. 
fiatıarı düşürmek imkanını da 
bırakmamı~tır. 

Buna ra~men fabrikalar ye
ni hamlelere atılmışlar. Avru 
pada ilk defa k,iat, bu sene 
seri arabalara elektrikli vites 
de~iştirmc sistemi tatbik edi· 
yor. Umumiyetle. İtalyan ara
baları, k:ıroseri itibarile en gü. 
ıel ve en muvaffak olmuş şe
kiilerdedit·. :\Iotör ve makine 
aksamı itibarile de. sürat ve 
han1le bakımındJ.n Fial •• \ifa· 
Romco Ferrari ~ Lancia ft. v· 
rupanın en nıuyaf!ak olmuş a
rabaları arasında yer alıyor
lar. 
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SAT ARYALARINI 
kullanınız. 

BE .REC 
mıı.z).ı J>'.) ıı,-1• '11 ... ııır oı.arıaıırl Kokinaki Orkest]rsı 

ö: 1 ı, 011 .,r rı.) 14 iS Şır~.:ır ı Pazar saat 17 de :\latinc ~ 

<"-> "·"" "'" • Tel : 84446 

1"00 A ılı •e ~& ~•ıl nııu~ji {Pi) ·l~,C , 
ıs .?O llıililı: P: > ı~.ao \Juı:eır:e· 1 • 
ı. 1 ,.ı 1 1 ıg t)Q Hr.b,rler ıg ı i C:iııır Z Ay İ 

1 
l.ıı ıttl l.o,ntrl 19.3S Kono.•e:01o 1() ı:; 1 (llERECJ 
"'::ar1.ıl1o1· o .. ı.ı~ın ~euıu r:ı~• J..bıü.ın En1nıyel mudurluğündc.n al-1 ~ --~ 

Bütün Oünyda olduğu gibi TUrkiyede de tercihen ku!lanılmaktadır

BEREC Pil ve BATARYA fabrikası yalnız lngılterenın değıl Avru

zo t:'i Rı.f10 ı•a • t ~o.::o t: ,. ıt / mı5 olduğum silah \'Csıkasını / 
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Raif Ferit Bir 
\'ertm •e DıhiU lhslalı• 

ları Mütth19s1sı 

Muayen~bane Beşıktaş 

-lSTAl\"BUL BELEDİYESİ 

29 ARA_L~KTA 1 
ÇEKiLiŞ 

EN SON İŞTİRAK TARİHİ 

fa ARALTK] 

Tramvay Cad. Emniyet San 

dıf.ı yanında No. 12, Td: 1 
84395, Muayene 17.19.5 E• 
V&ll Konağı Cad. No. 33 
Başl.ran Ap. Kat ı. Telefon: 
83684 

ŞEllİll TİYATROLAR! 

1 

Sııııt '1 dt1 

i'i DRA" Kısm 
FlRTINA 

Tenis • Eskrim - Dağcılık 

Klübü Başkanlığından: 
1 k .. ım 1952 cunıa.·tesi günü 

saat 15 de a~a~ıdaki ~ünde· 
ıni konu~mak Ü7.ere (J.diyen 
kon;;re> klübün1i.iı binasında 
toplanacaktır. "- ~ 

I ~ ıı' ·• 
urı. ııl. Hı' un Derin 

Telefon: '~157 

I · 
1 

Ne i.stuseniı 
l What You Will) 
Komedi ı Bölüm 
raııa: W. !hık••· 

* KO~IEDI KIS~ll 

ı•m• ç.,ı,.., o~ D O N J U A N ' A O y ı;;o.; 
huı Bur :&D l!ıU• 

r• to11•: Mııhııa 

Ertat!'uJ Car .. arıı b•· 
d ıa b&•~• har lk• 

ııı uaı ·ı de Cama, ııııır m&· 

•••at tun 17 d• Ttl •fon: • o::ıo 

~rt".UUtER KARACA 
~IAK~tll Bu ı~n:ı 

r.,.n c ıııd• .'ı.ndt• r 
'1'' .J'litOi: 'f'lJtı•ı 1rıal 

'rtltfon. '')lOJ 

Tt•lllf l'Un!ni 1 ,30 da rı:~ ınt 

Gi .. ltı •••t 13 te l'C ;r 

rıu tol .ı.:~ırıLır. Uıun J.ıtrnında 

!ı:ı ıı.:~amiarı Kome< ı.ısmınd• 

lt! il ,. ır 

HELSİNKI 9;;z Yenl Ses Operetı Cf)J ' 
1 it> ı. 111 •• Pı-ır mı•ı· Her .akşam 21 dP - ., -

" .ı.tr l" da. • .an:ır 21 \.'aruzlar Ailesi ' J 
...., d•. r.'•rıııult• ılı;~ıtı:ı.:a· I Operet a Perde 

ı t11u.ı.:i1Iı iuik; l'tet.• C.,:arşamba halka -

S.ıyın üyelerin te~riflel'i ı·ica 
olunur. Gt.,.DE)I. 

1 - İdare hcyeli ve ınürakıp 
rJporları okunması. 

2 - İdare heyetinin ibrası. 
3 - Bütçenin tetkik ve ka· 

buHi. 
4 - Yeni idare heyeti. nlÜ· 

r,.ıkıplar. haysiyet divanı, kal<r 
taj komitelerinin seçimi. 

S Temenniler 

1 Dm-• DOKTOR 

RİFAT İNSEL 
Mıde ve Bağırsak hastalı• 
tan, Basurun ımellyatsı:ı 
tedavtsı 

GENERAL '1J ELECTRIC 

En 1') ı malzeme 
u'nal edil'u Gener. 
Elrctri<"~ piyaqda qtın 
•labi lt'f''ğioi:ı en l..11tün 
ampu ldür. 

iNŞAAT iLANI 

Samsun' da Yapılacak Şube Binası 
Türkiye Emlôk Kredi Bankası Geııe1 

Müdürlüğünden : 
1 - Bankamııca Sam,un'da yaptırılacak olan 300-1 

lira keşif bedelli şube binası inşaatı kapalı zarf u!I ıt!· 
ve birim riyat esası üzerinden eksiltmeye konulmu;\ ( 

2 - Ek~iltme 3.11.1952 tarihine rastlıyan paıart~~ t 
nü saat 16.- da Anka_ra'da Bankamız Genel l\füdürlu. t 
na:,ında yapılacaktır. isteklilerin rksiltmc şartnam~.;ı I_ 
fatına göre hazırlıyacakları teklif zarflarını aynı g~l'I \ ( 
13.- e kadar Bankamız Genel ~lüdürlüğüne vrrrnıs ;;' 
gondermi~ olmaları lizımdır. Postada olacak gecikn1elC 
dolayı istekli itirazda bulunamaz. • 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 15_7:;o/I 
ralık muvakkat teminat \'ernıesi ve en az 200.000 ....... ı 
bC'delindc \'e bu ek'iHtme me,·zuunu teşkil eden inşa3t ,ıı 
rında bina inşaatını İ!l sahibine karşı münferiden yC)°jl dl' 
tcmian ikid re mes'ul müteahhit sıfatiyle ikmal c 
en az muvakkat .kabulünü y:tptırmış oln1ası :şarttır ... _;" 

Ortaklık halinde birle~en isteklilerden yalnız bırı.ıv-~ 
~artı haiz olması k.ifidir. İstrkliler yukarıdaki !!artı ~ 
olduklarına dair resmi makan1lardan alnıış oldukları ~ 

lcr ile bugünr kadar taahhüt \'C ikmal etmiş oJduıd• t 
!erle (\'arsa) halen taahhütleri alt ında bulunan işlt't, 
tan1 bir li!ö,teyi ekısiltme e,·rakı meyanında bankaya 
cdeceklordir. p 

4 - Eksiltme .evrakını ihtiva eden dosyalar 30·~ 
bedel mukabilinde rstanbul, Ankara ve Samsun şubct11 
dürlüklerindon tedarik edilebilir. 1 ,..ı 5 - Banka ihaleyi yapıp yapmamakta veya dJ6:1j 
ne yapmakta serbesttir. (~ 

lmtiyaı ıabibl: Si1'AN KORLE d•'' 
Bu sayıda yazı tslerini fiilen idare eden mes'ul aı~ 

~--__,;..-----------:!' _ Fran!j:ll tepkili motörlü otomobilinin ~·andan göriinlişu 

l'ı •r "' lk!ım'ırı l•!'!!• l ı l:umartesı talebe 
rea•nı\ e ılı:~ırıılır~ •• Cu..zr,11"· \''e tenıiltth \'e Pazar ~uni.I 

ın. aır.;;.ıneıt• tı.tb•'• ttıı.ıı.ıt.t. Ptfatineler t5 de 
Tt.ef,..n• •llJ.f. Ttl: "13ti9. 

Ni~ınta:p - ltamell Car&. 
Sevin Aoart. No 4 fal: 
)(~·~'.{ 
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<VATAN> Guclecllik re Matbaocılık T. A. S. - 1>1' 
VATAN MATBAASI 


