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Bir Bulgar C slı diğer bir 
Bulgar casusunu öldürdü 

. 
B11lgııı•ista11 sııtır11111~da lvn11 Kolef'i. 

Öldiire11 Kıı•ııabnılı Htisey iıı bir çofJa11lıı 
K ırhlareliııde ıesliı11 oldır 

Bulgari tanlı bu iki şalıSııı, 

abot~j içiıı geldikleri talı ıniıı 

Türl iye'ye. 
edili)ror 

Amerikada 
-ı 

Kim kazanacak? 

İl Genel Meclisi üyeleri 
dün birbirine girdi 

1 ü·zerinde duruluyor 
[Üç veya 
kalacağı 

dört Bakanın hükumet dışınCla 

kuvvetle muhtemel görülüyor 

Bakaıılar Kurulu d iiııkü 
ie ''e dıs ıneseleleri _,. ..:» 

toplaııtısında 
görüştü 

8 IU1UI il uAab!ftrıtll 

:::ı :sADAHA1TiN SÖSMEZ 
~ 1 8ıl4ırWo• 

Ankara, 27 - Kabine bu sa· 
balı saat 10 da Basbakan Men· 
deresiıı başkanlı~ında toplana. 
rak saat 12 ye kadar çalısmıstır. 
Hükumetin bugtlnkü toplantısın. 
da iç ve dış meseleler üzerlnda 
durulduğu tahmin edilmek-tedir. 

YC'ni teşrii de~reyc girmek ü
zere olduğumuz bugünlerde ka· 
bıne) c 'erilecek ~ekil üzerinde 
rhemmbetlc durulmaktadır. Ger 
d Meclisin bu tatil dc\Tcsindc 
Ticaret 'c Ekonomi Bakanı de· 
ği_ştırilm1ş, uzun ıa!Dandır vekA· 
JcUc ıdarc cdılen Işletmcler \ e 
içişleri :Bakanlıkları ile Devlet 
Bakanlığına tayınlcr yapılmış 
bulunmaktadır. Bugun H'kAlctle 
idare edilen :oıalnız Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı knlını~tır. 

ırakat ötcdenbeıi de~iştirilme. 
lcrine intizar olunan bazı Bakan· 
!ar hAla )erlerini muhafaza e~ 
mektedirler. hi haber alan, isa. 
bctlı tahminlerde bulunan mah. 

<Devamı Sa: 5 SU: 4 ie> 
tahkiımlardan biri, hacli'l;cl i Vali) f\ jandarma neza retindc r-

İstanbul Cezaevi dün Dün, bugün, 
savaf yerine döndü Yarın 

Hôdise Yalovalt i lyas ile Mehmet Ya kakaya arasmdaki 1 

münakaşadan çıktl. iki grup arasında tabancalı, bıçaklı 

kavgalar oldu. 6 ki~i yaralandı. Vali mahkumları yatıştırdı 

Cumhuriyet Bayra
mı ilôvemizin 
mevzuu budur. 

Yarınki nüshamızla bera
lıeı- yurt llhe i yerine bir 
('umhuri~et halramı ilhesl 
\"Criyorul. Bunun me\"ıuu 

<D{in, hugiııı, )ann) dır. 

Mrınlcketln dunkü le bu
giinku hali \'C )cırırun anet
tiği ıııam.ara, •hlyetll ka
lr.mlerden çdnnış, çe$1tll ya
zıl:ıda a)dınlatılmı~br. 

. 
M. P. idare 
Kurulunda 
Değişiklikler 

Dıin saat 15 de. Sult:ınahmet 
cc7.a \C te\ktf C\ınde bü~uk bır 
arbede olmuş, mahkumlardan ba 
zıları ağır surette yaralannıışl:ır 
d•r. Ct>.ıa .,, lnın ıdnden gelen 
\ e mahkümlaı la jandarmalar a· 
ra ında atılan ılahların sc lcri, 
bUlün semte he)ecanlı dakikalar 
getirtml~Ur .• 

kacaktır, 

Hldisenln tafsilatı şô)ledır: ı 
Bundan hır mlıdöet önre, Su! 

tanahmet ecza cvınde rnhat dur 1 
ma)·an mahkumlardan Kfımil \'ıl 1 
dırım, Ali Kenan. Mehmet Ya 
kakaya, Vasil ve arkada$1arı Üs
küdar c-eza evine nakledilnıislcr· '-----------

Yurt ilıi,•elerlmiz, gele
cek haftadan ba ln.}arak mu
tat şekilde dt>\'8111 edccektir. I 
5 ka ımda llakUri, 12 Jı:a. 
ımda 'an llh'clerimiz çı

dir. Orada da hadise çıkaran sı·yas"ı gençlı•k 
hu mahkümlar Bakanlığın emri 
ilı> tekrar e\'Velki glin Sultan:ıh-
mct ceı;ı evine gönderllmi~ler- Kongresi açıldı 
dir. 

ilk kanlı ka,·ga Rııduo 6"oroıat"'tı4"' 
Dlin saat 10 sularında malı· Londra, 27 - Avrupa Konse-

ki'ımlardan Yalovalı İlya~da 880 yine mensup mıllctlerin miımes. 
kuruş alacağı olan l\lehmet Ya- sili olarak 200 gent bugün La· 
kakaya bu parayı istemiştir. Bu hey'de Dünya Gençlik kon
yilzden aralarmda çıkan mUnaka gresi ilk toplantısını yapmı5-
şa esnasında arkadaşlannın da tır. Dünya gençlik parlamentosu
~ ardımı ile Mehmet Ya kakaya, nun acılış nutkunu Prens Bern
iıyası muhtelif yerlerinde )"ara- hardt söylemiş ve A\TUpanın bir 
ı mıştır. Yaralı Ccrrahpaşa Has- leştirilmesi içınde gençlerin dt"S. 
tahantllnc kaldırılmış, hadise- te.ğinln de elzem olduğunu be-

•:ı hNn Eryaman ve arkadaı~~·'....._ __ . _ _:(.:D;.e'.:.:,..::.m::.:•:..:S::..:a:.:..: ..;,s_s_u_· :_,_d_e_)_l_i_rt_m_iş_t_ir_. -------

Deıti% yedek su•ayları 

~öylü Partisi kongresi 
dün de devaın etti 

36. ncı dönem DPnlt Yedek Saha) lan dün, saat 16 da He) hr-liadadakl !>eniz Harp Okulunda 
)apılan tı;renle diplomalarını alarak donanmaya katılmtljlardı~. U denlzcı asteğmene dlp~ll'•• 
ları dalıtılmış \"e yapılan ~~it , r -···~ merasim ?"ıı~_,.ıen?ıı'tlr". Ru deue gıuerte kısmı .. 1.a 

SürPn-a Ata ile makine bölümü ıden Fuat (,ilJgun bırindhklc nıe11ır.- ~ımu~lardır. 
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1 Giİl\'iİI\' l' AZISI ı · 
·11. ıliğimizin kalkı nmaS1nd 

f a 11 kilahnı r lü 
Mercaıı arsası davasına 

devaın edildi 
B

ir zaman- r--------- i'AZA~ ..... --------~,mevzular dört-
lar çıft- r bıı~ı mamur bir 

çılık dar go· ı l\rlllllftll Ktrff P ı &"kıldc netice· 

Bir seneye yakın zamandan beri bil> uk bir dedikodu me\'· 
z:uu olan Mercan ar 3ları dha ına dun 111. üncil aslıye cez:a 
mahkemesinde de,am edılml tır. 

r!lşlU, kafası r lendırilcmemlş 
işlemez: ya. • ve haltta hazan 
radılışlı ın· i~e ba~landığı 
sanların uğra·tığı basit bir iş reform halinde, yeniden orga· halde de\•amı temin olunama· 
sayılırdı. Bugün ise çıftçilık niz:e etmekle kabil olacaktır. mıstır. VıUyetlerdcki teknik 
en muğlak , e dal budak sal· Memleketimi de bu ş kilde or· tiraat te.k Utı ~ alnız bir kad· 
mış me~clclerı bulunan teknik ganize edildıkten sonra başarı ro kalabalığı halindcdır. 

Mercan ar alan i inde uzıfelerinl il)mal \'e suiistimal et· 
mekten sanık Celal 1z i, Alı Çl'kiç, Salfıhattın Genç, Cevdet 
Oırur, Yekta Kazancı"il, tuzaffer Eren, Mehmet Kuran, Sey· 
fi Gokcr. Sellm F.rcn ıl. Sina i $ahıngırayın a\ukatlarının ha 
zır bulundu u dünkü duru~mada şahit olarak dinlenen beledi 
ye azalarından z;~ a Kökturk ezcumle §unları soylrmıştir: 

·- Belediye Reis vekılı Suat Kutat, 'üzerıne İstanbul li· 
bır sanat halıne girmıştir. \ermıs misaller \·ardır. Bu me- Bu teuki!Atı be•liyecek bilgi 
Son asrın makıne, biyoloji \e yanda karayolları teskılatı en araştırma istasyonlarından gc. 
kimya sahalarındaki bütlin i· ~akın ve mu\•affak bir misal· lecektir. Prnnıar tl.ü.anlıktaki 
Jcri kc~ı!leri z:ıraat ~leminde dir. ~ubelerın milrakabe ve taki· 

e 1 inşa edılece"ırıden. bu ~lcrcan ar asının kat'iyen satılamı· 
yacnğını soyledigi halde, bu işe ait dos)a)ı bir hafta sonra en· 
rlıın "IC gönderdi. Bız de cncilmende &atılmamasına karar 
\erdik. 

ve çlftç lık hayatında tatbikat Bli)ük Millet ıeclisinde ser- bile )'i.ıriltul"ccktır. BugUnkli Sonradan Salahattin Genç bu euakı tekrar encilmene 
cetirdi. bulmu5tur. be·t milnaka•a ve tcnkid si&· halde ne ista yonlardaı:ı gelcın 

Bu flerı ,;e yeni prensipleri temi ;>aşamağa b.aşlıyalı butçe yenlllklcr vardır. ne de mC'r· 
anlamadan, onların tatbiki 6e· mtızakcrcleri sıra ında bütçe- kezde pl~nları takip ve nılıra 
lkıllerıni ogrenmeden ne fert nin en haklı "e yerınde tenkid kabe edecek &ubcler mc\cut· 
olarak çiftçılerımız ,;e ne de cdılmiş mevzuu Tarım Bak n· tur. 

Bu i~le SaHıhattin Genç ve Abdulkadlr Tankut me~gul 
oltı) orl:ırdı.• 

Bundan Sl')nra dinlenen ~ehir meclisi azası SaHıhattin Kaf. 
ka da da unları Ö\ lemi tır: 

::ıiraatçi bır mıllet olarak he- lığına a) rılan mıktarın az!ığı İktısadi güçliıklu mi 
yeti um•ımiyemız bu rekabet teşkıl eder. Bugünlin Maliye Biz] uyandıracak? 
ı;e mücadele a~rında muvaffak Bakanı sayın Polatkan muha· 
olamayıı, ilerlı)eme;>iz ve do- Jefet de\Tınde en ku\'VP.lh "e 
la)ı ıle kalkınamayız ve refa· beğcnikn bır tenkidini Tarım 
ha kavuşama~ız. Bakanlığı bütçesi uzcrınde yap-

Hıkaye ettlğlmız: bu hal daha 

•- Alarttin Na·uhirı.!!'unun parti grupuna \•erdiği bir tak· 
rlr \ e iles"lc bu i5e muttali oldum. Takrır o gUn gündeme 
<ılınmadı. \L~ıP.ltin Na~uhiof~u uzı) eti valiye anlattığından, va· 
1i atı ı durdurdu.• 

Şu halde çıftçllerimizl yetip. mıştı. Bu 6encnin büttC'sinde 
tirecefız. Onlara asrın fenni Tarım Bakanlığı na~ıı bir plan 
ziraatini öğreteceğiz. la milletın huzuruna gelecek· 

ne kadar bu şekılde kala· 
caktır. Zanncdi) orum ki ıktı 
&adi hır takım me eleler halın. 
de meydana çıkan hAd eler 
çok yakında biz:i Tarım Bakan· 
lığını yeni ihtiyaçlara o~e leş 
kılatlandırmağa zorlı) acaktır. 

Salalıa'lın Kafka~dnın daha e\"\el mulkbe müfettişliğinde 
'erdıği if.:ıdesi okundu. Bu ifadede to\le dcnhordu: ·Değeri 
çok fazla olan Mercan arsa ına takdırı ki~ met komisyonunca 30 
fıra ku-met konduğunu goren encümen, do•yayı komisyona ia· 
de cimi.• 

çırtçllerimlı kalkınmağa tır. Onu henüz bilmiyonız:. Yal 
Hazır mıdırlar? nız §unu çok iyi bliiyoruz ki 

Tarım Bakanlığı 037 Genesi teş. 

Duruşma, gelmiyen bazı tanıkların celbi itin başka güne 
bırakılmı§lır. 

Böyle bir ise girişirken uğra· kılM kanunu çerçevesi içinde 
sacağımız me\Zuun bUn- durdukça bug!lnkUnden faz:la 

yesin! hır tetkik edelim. Çıft· bir adım llerlıyemez. Zirai kal
çilerimiz kalkınmağa haz:ır mı- kınmamıza da ancak seyirci ka· 

Malımızı kalite dilştiklUğiln· 
den satamauak Tarım Bakan~ 
lığı mcs'uldür. Malımızı d:ıha 
ucuza istıhsal edemezsek yf. 
ne orası me>'uldur. l\takınelc· 
~en çiftçilığimlz bir yerde 
(stop) ederse, yarın yanıcı 
madde \eya malzeme nok an· 
lığı yüzunden işler ak ar a, 
çıftçılerlmize dün) a iktı~adl 
gıdişi \'aktinde ikaz ~ olı) le 
bıldirilmcz de he apsız 1 tıh· 
sal ~ apılır ve krızler doğarsa 
ve daha nice bınbir fırızadan 
hep Tarım Bakanlıı!ı mes'ul 
tutulacaktır. Şu halde trmen· 
ni edelim ki çok yakın bir gc· 
lecekte milli ekonomimizin t(' 
melini te~kıl eden zlraatimlz:in 
en mühim organı olan Tarım 

Millellerarası 
Ticaret Odası 
M;Jli komitesi 

dırlar? lır. 
Asırlardır tabiatle mücadele Fılhakıka Ziraat Bankası §im 

yolıle geçimini temine çalışan dıye kadar i:Örmedığimız nls· 
bü~uk bır çiftçi z:ümremiz bu betlerde zirai kredi pUsman· 
ha}atın icabı olarak katlan· lan a~ırmıştır. Cıftçılerlmiz 
dıkları zorluklar ve yaptıkları bu sayede makincleşmişler, el· 
fedaUrhklar yUz:Unden dar ı;o· haılanmışlar \e muhlelıf me\•. 
rusıu \e muhafazakar ruhlu zularda tesebbilslere girifmiş
olmuşlardır. Bu hareketsiz ve lC'rdlr. Son iki senedir her ne 
monoton kültür itinde uyanık- kadar tabıatte cômert dnTan· 
lık ve hareket doğurmak ol· mış olmakla beraber bu yar· 
dukça zor bir işdir. Böyle ol· dımların semeresi halinde is
malda beraber z:iraatimizin ih· tıhsalimiz de artmış bulunmak· 
ya ı ve ıslahı için meseleyi tadır. 
çok esaslı bir şeki~d~ ele al· 
mamu: IAzımdır. 

Çiftçılerimizın hayat gidiş
lerini değiştırmeğl ga) e bilen 
''e hedef tutan ve büyük insan 
!kiltlelerinln se\k ve idaresi 
mes'uliyetini üzerine alacak 
bulunan bir organizasyol)un 
bu mevzuu p·lkolojik bir za. 
vı;>eden incel ycrek ise başla
ması icap eder. 

Bu gıbi değ şlklıkler ekseri· 
)"a zoraki usuller "'e zecrt ted· 
birlerle i-tib al edılE>mez. teirış
SlZ ı;e tedrkl hulül si-temi ter· 
cih edılır. l\lu\affak olmak için 
insan kutlelerl arasında ev
\•eU de ışmek arzusunu yarat· 
mak !Alımdır. 

Memleketimizde son senele
rin demokrasi harek('tlcri bli· 
yilk insan kütlelerinde ruhi 
ibir a)dınlık husule getirmiş \e 
inkışaf arzusu doğurmu~tur. 

Halkımızın bu armlarını gUn 
IUk pratıkl('ri üzerinde bir ta· 
ikım deği~mclere ve >en iliklere 
doğru imale etmek suretile Q· 

limize geçmiş bulunan bu fır· 
satı i)'iye kullanarak ziraat ha
yatımızda esas gayeye ulaşa
bılirlz. 

N'eticede bugilne kadar an'a
ne\! dededen kalma bir sis· 
temle çerçevelenen gidişatın 
yerini fenni ve teknik ziraat 
alacaktır. 

Bunu nasıl 
Yapacağız? 

Bu, Tarım Bakanlığını bu 
günün ihtiyaçlarına gôre 

• SEi.VA ç,\LISKAN ı::::-1 

1 
ile 

HAL'OK KAl\tAY 
Evlendıler 

İstanbul - 27 Ekim 1952 

Kervansaray 
bermutad İstanbulun 

en lüks 

Tilrklye Ticaret \ e Sanayi O
daları ile Bo'I' aları Bırl ğınin 
Parıstd.1 l\l lktlerara ı Tıcarct 
Odasında TUrkıye ?ıli1ll Komıte· 
sinin kurulma ı me•nuundakl te 
5ebbti lı mu ait kartiılanmış bu
luıımaktadır .. 

Türkhe Mılli Komitesinin Ö· 
nümUzdekl aylar zarfında kuru· 
lacağı alAkalı makamlar tarafın
dan bildirilmektedir. 

Atatürk heykelleri Bir tilrlü netlcelendlrllemlyen Bakanlığı hUkfıml't lslcrindc 
Çalışmalar layık olan yeri alsın ve yeni Ih· scrgısı 
BUtiln bu ga)Tetlerin arasın tiyaçlara ~öre t(' kllıitlan ın. 1\11111 Turk Talebe Birliğinin 

da aksıyan bir şey nrdır. , r 1 ı~tanbul Ünl\ ersıtcsı bahçesine 
Bu~Un?n Tarım Bakanlığı esas ) dıktırecl' •I Atatürk Heykclı lı:ın 
\'atıfesı olmasına rağmen bu açılan mü abakaya lstıriık etmış 
işlere seyirci kalmakta veya ı bulunan 28 e er. bugun saat 15 
:> aptığı müdahalelerde bocala ten itıbaren 1stanbul Oniversi-
maktadır. tl>~i profc urler E'ınde halka 
Çıftçilerimlz hayırlı ve kArlı ö ter ll'cl'klir. 
buldukları 1 til\sal :; alunfiıı bir 1 Ser ı. on gUn müddetle açık 
takım yenllıkleri de oğrenmek Birinci nUlus bulunacaktır. 
'e tatbik etmek isteme teclir· say 11111 y cşilay gonçlik l1 ongrcsi 
ler. Amma bu kitaptan ISğreni- . . . 
Iecek bir şey değıldır. l\lemlc- 25 1 1 b li kf ıı:u~kıy~ Ye ılay Genç~ık Şu-
ketın istıhsal mcvz:ulan gelı.~I yı eV\e ug n, 28 e m beııının 2 .... yıllık kongre ı, 1 ka· 

1927 de Ttlrkh ede birin- u ıı t gJz:el, kendi kendine yürliycn sım 1!!52 cumarte 1 g n saa 
şeyler olamaz. Ilaşlııngıcı ve d defa olarak niıfııs sa) ımı 15 de C'ağ:ıloğlu, is~anbul Erkek 
sonu belli ol:ın plAnlar !Azım· yapılmı~tı. iınpaı:ıtorluk rlcv 1,Jse 1 karşı;ında Etıbba Salonun 
dır. Bunları hazırlıyacak ve mu rinde esaslı bir sa ·ını yapıt. oa vnpılacaktır. 
vaffakiuetlerini sa 11lıyacak ma· mamıştı. nu yiml!'n lıirçok Halı talepleri artıyor 

• " ecılar çckıııi n h:ıksızlık-
kam da Tarım Bakanlığıdır. Jara uğramıştık. ntı inci Cl- Son' zamanlarda d15 piyas:ılar -

. 937 teşkilat kanunu çıkalıbc- itan Jlarblndcn sonra elimiz- dan halılarımıza t::ılepler artmıs 
rı Tarım B~kanlığı makamına den alınmak istenen toprak- bulunmaktadır. Takpte bulunan 
gelen her \ekli memleket i~· lar üzerinde muhtelif unsur- mrml('kctlerin başında İsviı;re 
ti)acı çapında. bir iş yapabıl· lara alt nurus nlsbetlnl tam gelmektedir. fsvicre ekim 1952 
me~ lçın teşkı~A~ . nununda \"e kat'i olarak göstereme- avı içintl<' memlekrtimizden 28 
yenılıkler, değışıklıkle: yap· mistik. nundan galip de\·- bin 947 lir:ı değcritıde muhtelif 
mak IUzumunu hisselmıs \'e bir Jetler bir ha)li istifade et- cins halı satın almıştır. Yıne e-
şe~·l~r hazırlanmasını emret· mlşlcrdi. Cumhur! ·et hukö- kim ayı zarfınd:ı Alman) a. f ngil 
mıştır. ml'tl istatistiğe tok ehemmi- tere \'C' İtalya d::ı memleketimiz:· 

On beş senedir Tarım Ba· yet \ermiş, 1926 da bir mü- den hah ıthal etmiştir. 
kanlı~ı. müdir~nı teşkilAtlan- dürlük kurmuş \e biraz son- Hah pi)asasındaki bu eanlılı-
mak .ıçın bliyük emekler liar- ra bu kiiçiık miidürluk nas- !tın daha da artacağı kuv\etle 
fetmışler ve plı1nlar hazırlaı:nış \'ekıilele bağlı hıısıısi biıtçc- t:ıhmin olunmaktadır. 
!ardır. En son Amerikalıların 11 bir umum müıfürhik hali- Balıkcsirde iplik 
da fıkrl l'ardımı ile eski Ta- .. 
rım Bakanı Nıh:ıt İğriboz za· ne gelmişti. Umum mildiir- fabrikası kurulacak 
manında yeni fikirlere \•e lh· lıik ilk Is olarak TürkiJcde 
tiyaçlara uygun bir teşkll5.t pU umumi bir niifııs tahriri lllll 
nı haz:ırlanmı~. fakat nedense ınıştır. ilk niıfus 58 'lmında 
her gelen Vekil bir e\Velkınln Tiirkiyedc 13.660.275 ln~an 
yaptığını beğenmediğinden ve hulıınılujtu nnlıı ılmıştı. nu-
ilk iş olarak yapılmış hazırlık· günku nufusumııı ) lrrnl nıll· 
ları boımağı iş edindiğınden )ondan fazladır. 
~eni Vekil de bu kaideye uya- TOı.m;l\'TÇİ 
rak sandal)csine oturur otur· 

maz alınmış kararların lüzumsuz 

Balıkc ir, 27 (Hususi) - Şeh
rimizde bil) ük bir iplık fabrika· 
sı kurulma ı için bugiln saat 
17 de Tirarct Odasında bir top
lantı ) apıimı tır. 8 - 10 milyon 

l
lıraya çıkacak olan bu fabrikaya 
Balıke ırli tüccarlar 'e banka
larla devkt i,tırak cdcrektir. 

luğundan bahsedilmC'ğe başlan
mış 'e hattA kadro bakımın· 
dan eski teşkilat kanununun 
harfiyen tatbiki cihetine gidil· 
rne~i şeklinde bir gerileme bile 
müşahede olunmuştur. 

hayatının bir p:ırçasını, tatlı hA- rP · 
tıralarını, kendisine saadet ,. e -. _..,_"'._ 
nes'e veren ljeyleri nasıl sata- • 
bilır? O gllmils saat içinden san 
ki •Beni satma!• dı) en bir ses ' 
duyar gibi oluyordu. E~er bil- if 
tiın bunları bılse \'C hissetseydi. 5 ı %ı. 

Yeni aldığımız 
Marmara lipi 
9ir oemi nelivor 
Rotterdam tezgahlarında insa 

oltınan Marmara tipi ~emilı>rden 
... ~y\alıb ın ilk seyir tecrilbe· 
leri inşa mahallindt> vapılmış ve 
mü -bet netice alınmıstır. 

Gemiyi t('slim almak üzc>re 33 
kicid!'n mtitl'şl'kkil milrettebat 
önümüzdeki .vünlcrde tayyare i· 
le Rotterd:ımıı harek<'t edecek 
\'e gemi 15-:?n gün 7.arfında Iİ· 
manımız:ı g,.lmlş olacaktır. 
Avnı tezııAhlardn lıısa olunan 

nGC'mlikn vapurıı dıı 1 av sonra 
inşası bltırılcrek Ayvalıı!ı taki
ben limanımıza getirilecektir. 

iki otomobil kaıa~ı 
Kadıko den Bostancıva gitmek 

t~ olan sofôr Rüstem idaresinde 
kı 5711 pi tıkalı takı;i Yolda elek 
trik direj!ırıe carpmıstır. 

Arabada bulunan tbrahim Dur 
muş. Sabahat. Saffet isimli -.·ol 
<'tılar yaralandıklarından tedaYJ 
altın a alınmışlardır. 

HAdlse) l müteakıp şoför firar 
etmi~tir. 

Bundan haska. V:ınıjan idare
sindeki 11685 rıltıkalı tak i de 
rıoyacıkövdcn grı;l'rken Musta 
fa Tinş ismindeki sahsa ı;arparak 
v:ıralıınmasına sebebiyet vermiş. 
tir. 

Şoför yakıılanarak, hakkında 
taklhata b~slanmıstır. 

Milli Savunma Bakanı 

geldi vo gitti 
Milli Sa\•ımma Bakanı Hul(l~i 

Kôymen dün sabah Ankaradan 
şehrimize gelmle \e saat 15 de 
tekrar Ankaraya öönmUs-tür. 

Başıboş bir köpek 
Evvelki gün Beykozda başı 

boş bir köpek: Nebahat, Emine 
Hatice, Zahirle, Neriman isimle
rindeki 5 kadını ısırmıştır. 

Yaralılar hastahaneye kaldırı. 
!arak köpPk ltlAf edilmiştir. 

-o-
Konyada havalar kurak 

Konya 27 (Husu i) - Konya 
çiftçılerl son ~ünlerdckl kurak
lıktan endişe duymaktadırlar. 
Kôyl!l kuru toprağa tohumu te
\ ekkUlle atmaktadır. 

HAVA 
VA%1Y•TI ': 

1 e~ılkciy Meleroloji i tas
yonunun tahminlerine göre 
bugun 6<'hıimiz 'e eh-arındı 
h&\'11 sabahll'yln sisli 'e bu
lutlu, rlğlr.3 c ıloğru çok bu· 
lutlu, ak~ama doğru az ihti
malle mC\'Zli )ağıslı geçettk 
tir. 

Rilzglırlar, abahle in de
ği~ık )Önlerden harir, sonra 
batı, kuzey • batı ) ônlcrin
drn or1ıı kU\"\'ette, oğleden 
ı.ııııra kuz.c3 den Jmn etli ese 
ceruır. 

Sıcaklık derecesi azalacak
tır. 

Dıin echrınıitde en ) iık
sck sıcaklık 23,7 en duşiık 
sıcaklık 11,6 dcrrrc)dl. 

Balrkesirdeki 
Kazada iki 
Kişi öldü 
Balıkesir 27 - Bugiln ilimi

z:in iki ilçesinde ölümle netice· 
lenen iki kaza olmustur. 
Erde:ın Sara) !ar }.oyU cl\°a· 

rındaki mermer ocaıtmdan Er· 
değe gitmekte cflan bir kam~o· 
nun çamurluğunda bulunan 18 
yaşında Hikmet adında bir i~çl, 
şofor yerinin kapısının birden· 
hlro açılmasından yere dü~erek 
ezılmiştır. Hıkmet derhal ölmlı5 
tur, Şoför Sadık'ın d:ı ehliyetsiz 
olrluğu anla-ılm•ş, hakkında ta 

l kıbata geçılmlştir. Ayrıca Dursunbeyin Abbaslar 

l ltö) unden "O yasında Ahmet Tığ 
lı su yolunda çalıpırken iızerı· 

ine toprak gö~erek ölmtiştilr. 

-Y-en-i -'!.s-ıla-ca_k_lm_a_m___ Yalova Belediye 
Hatip okulları M I' • ı 

Ankara, 27 (Anka) - l\lilll ec ısmm 
Eğııım Bakanlığı mC\cuda HArn Bı'r kararı 
olarak mcınleketın muhtelif yer-
lerındc yeni imam - Hatıp Jkul
ları açmağa karar vermiştır. Lü
zumlu kadrolara dair bır kıınun 
tasarısı hazırlanmış bulunmak
tadır. Tasarı onütııuzdeki gün
lerde Bakanlar Kurulunda mü
zakeresi yapılacak ve l\lcclise 
~evkedilecektır. Bu tasarı ile ye
niden 8 Jmanı - Hatip okıılu 
aı;ılacaktır. Bunun ıcın 151 oğ. 
retmen 'c 30 memur kadrosu 
istenılmektedır. 

VE FA T 
Kurmay Albay Şukru Slrcr, Se 

nt) e Sırer, 1 eman Sircr'in anne. 
sı Dr. Haldiın Slrer'ın bu~uk 
annesı 

sınır!\. slRER 
27.10 1952 tarıhinıie vefat etmiş. 
tır. Allah rahmet e)leyE!. 

TEŞEKKÜR 

11u11uı !!ulıablrlm!z4ın 

Yalo\•a, 27 - Yalova l\Iilll 
Eğıtim memurluğunun teklih ve 
Atatürk Okul - Aıle Birliğinin 
arzusıyle bugun saat 15 de ı;nk 
samimi bir hava iı;inde topla 
nan Belediye meclisi yeni yapı
lan Atatiirk ilkokulunun hahı;e 
\'e etrafındaki arsaların onarma 
\e istimlaki isini milzakere et
miştir. 

Belediye başkanı Rahmi Üsl
erin aydınlatıcı fıkirleri karsı· 
smda Belediye mC'clısi Uyell'ri, 
kasaha halkının önünde teklilı 
ittifakla kabul etmiştir. 

On bin lira kadar bır masrafa 
mal olan bu teklıfın muazzam 
bir okulun etrafındaki mezbele
lığin kaldırılmasını istihdaf eden 
meclis kararı halk tarafından 
se\ inçle karşılanmıstır. 

Konya gençlori Koreye 

süngü göndercce!< 
Tiüyil,Cilmüz Avukat Sadettin Kon)•a 27 (Hususi) - Cumhu-

Ferıt Talay'ın vefatı dolayısryıe riyet bayramında Kore~ c ikinci 
bü)Uk acımw paylatian ve blz· ordu temsil bürosu vasıtasıle 
!eri trselli ve tiıziye için hissi l!onderilmek üzere Kon' a Erkek 
mün:eUerını eslrgemr~ en ze- Sanat Enstitüsü tarafından ya. 
vata, memle"ketin .seı;kin hukuk· pılan süngü bugün basın men· 
ı;ula.rına ve bl'tah~ıs, Hakkın rah ~uplarına gösterilmiştir. Süngü. 
ml'tıne ka\'u an bır uzrn hakkın· nun bir yUzıinde • Yurtta sulh 
da t kdır \'e bağlılığını ıı 11 hır Cıhanda sulh• altın kakma ola· 
tarzda ızhar eden. sayın htanbul l rak lslcnmı$. dı~er nızfinde Bır 
Ba:o .una. te ekkür 'e t~has us leşmiş Hlle ler bavrağı altınla 
lerımızın beyan ~·e ıfadecıne muh ··azılmıştır. Sti!ltıünUn sapı Ttirk 
tereI? .gazete?lzın demet ve \'t!- motiflerile ve s;ümilş savaktan 
satctını dılerız:. rapılmıştır. Slingilnün mahfaza. 

Talay, TokdC'mlr, Gör· ı;ı iclemelirlir. 
ke), Gıirmen aileleri. Siingil Cumhurlvet Bayramı 

T EŞ.EK K Ü R 
~ünil vali vasıl sile Konya ikin· 
ci ordu komutanına \'erilecek· 
tir. 

~ .. ...,. ..... ,, .. 

lm11i1i''D 
Nezaket ziyareti 
Köylu Partisinin Uk k011' 

gresi Ankarada Gar ga· 
lİno~unda haşladı. Parti l· 
daredlerl, eksik olmasınlar, 
müşahit bir gaıeterl oıara~ 
kongre) i takip etme:ın JçlP 
bana da bir da\'l'tlye göıı· 
derdıler. Dnetiyl')i aidığııP 
gun Ankaradan henüı dôll· 
rnııs bulnnıluğumdan da\t.
te icabet edemedim, kendi· 
!erinden mazur görmeleriııl 
dilerim. 

:rmnunla beraber kongre· 
) i takip için Anka raya gil· 
rncğe pek ıle lıızum yolr. Zi· 
ra, bunu ı;azetclerden de ta· 
kip mıımkıın oluyor: 

Kongrl'tıin .açılı&ınıta C. 
H. P. geni'! ha~kanı tniinU 
fle hazır hırlunınuş, KoJlii 
Partisi ba~kanı Remzi Arık'I 
tebrik etml~. 

Anl asılan, bir nezaket ıl· 
yare il. 

:Delegeler bundan auvgı!• 
hnm15lar, •Ya~a lnonu. blıe 
b ~kan ol!· diye bağırnııt· 
lar. 

Pe'ki amma, partinin ba · 
kanı Remzi Arık da toP· 
lantıda değil mi? 

Rrmr.i Arık açış nutkun· 
da dt'nıokrasimizin kı•a bit 
tarihini tiımls \e •lltmolc· 
rat Parti tl'amil haline gr· 
lip uzayan C". il. P. totaııter· 
ciliğine hır isyandı· demli· 

Peki nmma, c. JI. P. nlll 
genci hackanı f smrt fnönil 
de kongrede değil mi? 

Gorulıımr ki kongrrde 
her $l'Y bu' ıik bir nezaket 
çcr('P.\'esi itinde geçrnlstlr! 

ntJ,il\" J\E;\tf(,t \'OK 
Geçenlerde Ru~yadıı ~·arı· 

lan Komünist Partisi kol.1· 
grrı;lnde kızıl liderlerin sıir· 
lediklerl nutuklar yavaş yı· 
'a6 atığa \'urulmağa bas· 
landı. 

Bıırılardan birinde J\lalel.1· 
ko\" so ·Iıı demiş: 

•Amerıka, İngiltere ,e 
T•ırklye harp kundaktıları· 
dır.• 

Ru 5Öz.lere bakarsak, So1"· 
~·P.tler Birliıti •Sulh kundak· 
tısı· ılır. I>oğrıı~u ıla so,·· 
)'etin Jlirllği doğup dağın•· 
ılığı bile brlli olmıyacak ıra· 
dar ı;elimsiı nlan yanu sol· 
hu Ö\')e sıkı kundakladı ld 
ın,·allının nC'fesl kesildi. '\'11' 
63r mı. yasamaı mı, tekrar 
nefes alır mı almaz mı, onıı 
Allah bilir. 

Yine l\lalenko\' 6ÖY1e de
mi~: 

• r ml'rika, İngiltere 1't 
Turkl~ede hürrl et yoktur: 
hıırri)et yalnız Rusya \C dl· 
ğer halk cıımhurlyctlerinde 
mel cuttur.• 

Geçtrdığim bağırsak kanaması 1 
esnasında terlavim içın kıymet·' I TUBA DF.RlllAl\"CI 1 

l'llalenko,· bu iddiaya ddil 
Rııs) a ,.e el iğ er lı~lk cııınbtJ' 
rh·<'tlerl ılıı.;ınılaki nıenıJe· 
kelleı de, Rusya ,.e d iğef 
halk rumhıırlyetleri halllı 
ııraı;ınıln ılalıi inanacak bil· 
dala hula rnaz. h zamanlarını \'C candan a!Aka- "tle 1 

tarını bl'nden esirg.em.eyen Prof., l\"EJ.\ T TEZEl.JIJAN Fakat ne di"elim, madeni 
ki kendisi inanıyor, hürrl· 
yeli kendisine mübarek ol· 
&un! 

~r. Arıf ismet Çetıngıl, Dr., Mu· ı 'ıklıhlandılar. 
ı~. Tayanı;, Dr Kınıyager Nı~a~ ı 27 Ekim 1952 - Kadıköy 
So) keye, Hastahane Başhekim• - ••11!1•••••• 
Dr. Nuri Arunlana. Dr. KAzım 
Lakava, Dr. Must:ıfa ilAlc. Kimya 
ı:er TUrklın Taşana, Dr. ::'\Uzhcr ("-TAK Vl ı -, 
Zi) al ve Dr .. SelAhaddın Gültekı 
ne Uborant NAdideye, Şişli Şifa 
Yurdunda yattığım esnada sef 
katle bana bakan asi tan Dr. Ber 
ce, Hıışhcnısire Zışaııa ,.e dığer 
hemşirelere. hastalığım esnasııı. 
da mektup v~ telefonla nlAknla· 
nan \'e hatırımı sormak iı;in bız
zat gelen hocalarıma, meslek ar 
karla slarıma. akrabalarıma. dost
larıma ve hastalarıma aı;rı ayrı, 
teşekküre lmkOn bulamadığım · 
dan sa) ın .:~zetenb.in tavassutu· 
nu rica ederim. 

Rnnt.ı:<'n l\hitehııssısı 

Dr. Saadtt KAmll Gören 

SAU • 
28 EKillf 1952 1 

AY 10-GÜN 31-1117.IR lifi 
RU it 1368 - EKl!\t 15 
HiCRİ 1371 - SAFER 8 

SABAH 
ÖGlE 
iKiNDİ 
AKŞAJ\i 
YATSI 
1 tSAK 

\lasatl fl!ıanı 

06 24 01.12 
1 U'i8 06.45 
14.50 09 38 
17.10 12 00 
18 43 01.32 
0447 11.35 

.. .,,,.. ... " ....,,..,.. _____ _, __ ....., _____ _ 

Sadun G. SAVCI 
O~ KEI.hJEYl.E 

Fenerb:ıhre stadında ./.· 
dalet• ayl'a yağmuruna tu· 
tulmuş .•• 

Aman, •genel baskan• 
duymasın! .• 

TATI.ISER'f 

~--~~~~~~~--=-----
~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·~ • • 
: l"\EZAIIAT EGiLl\IEZ i 

1
: ile i 
: HAYATİ ÇORCACIOGUJ : 
• • : Evlendiler : 

1
: İstanbul - 21 Ekim ıssZ : 
: ••....••.•......•.......••••••• ~ 

prens, birkaç sene sonra tahta 
çıkmağa namzet bir hükümdar• 
Amerikanın demir ve bal."11' 

lokali olarak 
en zengin 

Atraksiyon programı ile 

Amerikalıların hibe yoliyle 
yapacakları mall yardımlardan 
bile teşkilAtın kıfayet.~lzli#i > ü 
zünden istifade edilememiştir. 
Bugünkll hali)le Bakanlık mer 
kez teşkiiatı ancak günltik ge· 
lip giden kAğıt mesaisini ha· 
vale "e imzaya yetişememekte, 
icra me\ kiinde olan makamlar 
dosya yığınları arasında kay· 

her halde Anatole da bu kadar il' "'Q:7 

pazarlık etmezdi. 
Ray belki de fazla hassasiyet 

gösteriyordu, kendi keııdınl tiz. · 
YAZAN~ FANN., NUllST 

krallarının ikiz çocukları ,-ar· 
dı. Eu gençler kumar oyna111B· 
ğa heniız başlamışlardı. Hepsi 
de acemi idıler. Etraflarını bıt 
sürü ı;lıslll ve kE>ndilerindeıı 
ya 1ı kadınlar almıştı. 

ÇEVİfl(N~ "REZZAN A.E. )'ALMAN Amerikalı ikizler. caka olstı1' 
diye bllyUk oyun oynanan ın'· 
sanın etrafındaydılar. Altınla· 
rı, serçelere yem atar gibi, saçı BU AKŞAM 

fcvkaUde yenıllklerle 

PAVIYON ve 
RÜSTI K BAR'ı 

Açıyor ! 
Yemek salonlarımızda pro
gram devam etmektedir. 

• 
NOT: Her pazar (16.30 -

19.30) tam program 
ile matine. 

Tel: 82270 - 82279 

ZEKh'E KOBEN 

ile 
İBRAHİl'll Biı.J\IEN 

Nıfanlandılar 

'"' 
İstanbul - 27.ll!,.1952 

Iİlll ............... Bmr' 

bol maktadır. 

Tarım Bak:ınlığına 
Ihi$en vaılfeler 

zirai kalkınmamızda Tanm 
Bakanlığına düz:en vazife· 

ler pek çoktur. Bır taraftan 
kendı iklım 'e toprak karak· 
terlerimize göre araştırmalar 
:> aptıracak, )eni buluşlarm 
sarUarımız:a intibakını sağlıya 
cak. bir taraftan da bu araş 
tırmaların r.1ilsb1't neticeleri· 
ni çiftı;iler arasında yaymağa 
uğraşacaktır. Fılhakika bugün 
Tarım Bakanlığının bir takım 
araştırml mtıess<'seleri vardır. 
Fakat mevzuun genişliği ,.e 
hacmi karşısında bu müessese· 
lerin mesaisi pek z:aYallı kal· 
maktadır. Zlraatimiz: binbır 
meçhulle bir muadele halinde 
töz.ılmek beklemektedir. Araş. 
tırma işlerine ayrılan para de· 
vede Jrnlalttır. Ele alınmış, ha· 
y~U ehemmiyeti haiz birçok 

mck itin liebepler ıcat cdi>or- ?". 
du. Anatole, bunları bilse de 
yine pazarlık edecek bir adam-
dı. Şayet insanın gozbebeğıni bunu ve pudrası da bitmişU. 
bile alacak olsa, ~ine pazarlık Fakat daha ewcl Bebe'~e :>i>e
cderdi. Yalnız ona bu saatın cck alıfıası icabedıyordu. _Hele 
kıl metini ıınlatmnk ve değeri Papaton'a ödeyeeeği kıra be· 
kadar para ı temek lftzımdı. deU her şe)den daha mühımdı. 
Ray, vakti>le çok pahalı nlınan Velhasıl birkaç saat içınde 
gümuş saat için· yedı ) Ilı fr:.nk Gaatin blitUn parasını harcet
istedi. Fakat An3tole'dan :ın- ti. Ertesi gunU kalhi kanaya ka 
cak dört yuz frank koparabil- na)a Anatolc'a kol düğmclerıy. 
ı'i. Bu para, saatin değerınin le cuzdanı l:Ölurdü. Bunların 
yarısı bılc d<'ğıldı. Ray bunun lkısi için de saatin bedclı ka. 
eşini Emma';>a almıştı. Kendi d:ır para alabildi. 
saatini dôrt >Uz: franga \•erir- Walter'dtm son hatıra olarak 
ken, yilrcğı parı;alandı. Ana- hafifçe çaUanıış olan ruı:an pa 
tole'un elınden bu parayı alır- but'lar kalmıştı. Bu pabuçları , 
ken. adamın tombul yanakları. Walter uzun müddet a)ağına 
na bırer tokat atmak çok iı;İn· gi)miş, oularla gczmış. pabuç· 
den geldi. Fakat tabii böyle lar a) ağının şeklini almıştı. 
şe)ler yapılmadığı için yapma· Bunlardan ayrılmak, saatle kol 
dı. Parayı alır alın.az, derhal dllğmelerinden ayrılmat1 an da. 
biraz: sığır eti, ekmek l'e haf. ha güç olacaktı. Gecelen hunu 
talardanberi yemedıği bıraz şe. d!i~nerek kaç defalar ağlamış. 
ker satın aldı. ispirto ocağı' i · ıı Palııırlar bir fanılA parçası. 
çin ispirto da lbımdı Pabucla· na sarılmış olarak konsolun 
rının tAmire ihtiyacı vardı Sa- göziınde duru;>ordu. 

ıos 
Bu pabuçlar satılsa da para 

etmezdı ki .. 
Kol dUğmeleri)le cüzdanın 

parasını kumar O) nıyarak art· 
tırnıa a karar verdı Beş frank. 
la on frak, sonra da on frangı 
tehlıkeye koyarak yirmi frank 
kazanmak mümkündü. Walter, 
ıhlı) atlı ve kanaatkAr oyuncu. 
tarın. kazanmak ıhtinıali olduğu 
nu daima soylerdl~ Bu tarzda 
o;ı.11n O) nıyacak olursa kaybet· 
mesı hemen hemen imkAnsız 
gıbiydi. 

Ah. eltnde yirmi bi.n hattA 
on bin frankı olsaydı büUin lıu 
sıkıntıları \0 e üz:üntlilerı çekmi 
yecekti. Yirmı bin franga sa· 
hıp olmak, bu, ne saadet ola. 
bılırdl. Halbuki Rayın yastığı 
altında dört ~Uz: franktan baş. 
ka parası yoktu. 

cWalter, Walter, eğer b!itün 
bunları hayal edebilmıs olsay .• 
dınız elbete bir çaresine bakar· 

dınız..ll diye düsündü. 

J,l'J 

Bul oynanan masanın erafı, 
akşamları büyük anne l aşında 
kadınlarla dolardı. Saat on bıre 
doğru bunlar. birer.birer gelır. 
lerdi. Hep·inın sırtrnda ;>ıpran. 
mıı; gece elbiseleri \'ardı. Saç
ları masa ile kı\-rılmaktan yan· 
mış. knltııklarınrln, lçınde pa. 
radan haşka her şey bulunan 
çantaları\ le karanlık sokaklar. 
dan çıkıp aydınlık gıızlnoya 
doğru yollanırlardı. \,fomen he. 
men hepsi de çok ya~lı \"e yor· 
gun kadınlardı. Yanakları ıu. 
zumundan faz:la boyalı, saçları 
kendılerlne y kışmıyacak ka, 
dar kl\-rılmı $, çeneleri kıllı O· 

lan bu ihtiyar kadınların hepsi 
birer harabe halinde idi Ku
mar salonlarına devam fl!denler 
arasında ihtiyar crkl'kler ('.le 

vardı. Bunlar da giyinip kuşa. 
nıp gelirlerdi. Gözll hA!fı çop
lllktc kalmış horozlar gibı çap. 
kınlık pe•lnde ıdıler. Masa alt
larında kadınların bacaklarını 
çimdıklerler. sanki Mlıi erkek. 
lıkleri ~ erınde imi~ ııbl bir ta. 
kım sa:-kıntıhklarda bulunur. 
lardı. 

yorlardı. 

Bir akşam Ray, bunların sıı· 
vurduklarından tA onüne k3• 
dar > U\ arlanmış olan bir parB 
ile Ol nadı. Fakat aksi gibi orıı 
da ka" betti Gençlerin etrafır• 
o ıhtı ar kocakarılar alırriı. on· 
l rll:ın para çekme~e bakarlar· 
dı nay da bunların ıırasın' 
katılıp, §aka edermiş gibi. beş 

Ray, dehşetle bunları seyre- Qn p•ra koparmanı ılllşilnrlil 
derken: «Yoksa ben de böyle Faicat bunu bir türlU becere· 
mi oldum?n dire dilşiınlirdu. ml'di. mr akşam Amerikalı bir 

Bu kadınlı, erkekli ihtıjar mı•ynnerln sarışın oıtlu, ata\' 
kalabalığını daho glllünı; \'e dn. bir 
h d .. kü ·· t olsun diye, o kocakarılara 

a uş · n gos eren. oraya top. avu" lt t• s da btıt1 • . ,.. a ın serp ı .. rınra • 
lanan genclık kalabalığı idı. !arın yem toplayan tavuklar gı 
Bunların çoğu henüz çocuk de- bi bu paralan Yerde aradıkta° 
ne:ek ya~!a delik:•:ı'ılJrdı. Da- rını scyrederke~. kahkahalar 
ha yüzlerinde tüy bitmemişti. atarak e lendi. 
Trati olmağa başlam.amış olduk. Ray. Bebe'ye yemek almak t 
!arı halde kendılerıne bir er. tin aralarına karıştı. Kalabalı 
kek süsü \·eriyorlardı. Hemen iı;inde bırısi baş parmağını el' 

.. ıdl 
hemen hepsi de çok zengin A· dl \"e kanattı. Oyle canı ac t 
merıkalı ailelerin çocuklarıydı. ki az kalsın bağıracaktı. rs1'' 
İçlerinde: on yedi yaşında hir meumı ,.ıırl 

\'p 

lcrı 

'"in 
llaıı 
1 ti 
ııu 
o 
8 
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B·i~leşmiş ı Ahrette mekan, 
Oiinyada iman 

lVergi ka~akcdıl!!:I""· --=----~ 
tahkikatı bitti 
• 

Gümüşhane Sağhk 
Müdürü tevkif ' 
EdilecekJi 

Milletlerde 
Dört 

Kore'de, sa,raslar 
devaın ediyÔr 

J ııaciııttd Pruı 

nu11ı1., U•ılınb{rlm/ııfn> 

Ankara 27 - GümUşhanede 
çok gulp hlr h§dise olmuştur: 

C. H. r. nln ileri "el n- ı t•ı GU h n muhabl " Çift defter kullanmak ,.e sah- ı mUz salAhlyetli bir ~ahıs &unla- U" un 1 mu~ a e .·· 
ı.crindcn Şemsettin Gıinaıtay: 1 te fatura tanzım etmek sureth.. ı ı so•·lemlttır: rlnl.n bildırdı ıne .gore. bir ~oy-

30 milyon liralik yolsuzluğun failleri yakmda 
mahkemeye verilecek. Maliye Mülettişleri, ls

tanbul, lzmir ve iT.mitte arama yaptılar 

'eoul, 27 - Panmunjom'un ilç mil k•dar kuze•· do~u unda «Bu memlekette dı·~or " ı " 9 d ki k t ı h d k fj gıde rup ki l'k b' d a " 6 " '.,a. iP mikdarı 30 mıbonu aşan bir •-Tahkikat safhatı önUmuz- e 3 ıse•ı eş ne •• * Birleşik Amerika 1Jı13ük 11.000 "I ı. ır U~man kuwetl diın gece muttefık me\'ıı!erine tıa,ıın hrr Turk bir 3U\a,·a \ergı kaçakçıhğını.n maliye mu- ı:lrkl günlerde bıtecrk 'e hfıdi~e cek olan Cumhurı et S1\Cl.!1. 
:mçi~ı life Ghre, Parlstc karşı ~ıddctlı muhıırebelrre girişmişlE>rdir. ~!~~ip olmak hakkını hai~- ft'ttı~leri tarafından ~ıddetle ta- ,ı mahkemP) e ıntıkal ettirılecek- HUkOm't Tabıbıne Hkalct ~d"n 

yazan : E. T. Grııeral RldJ:\\8) ile Tfir Gerek bu ke•irııde gerekse cephenın dığrr bölgelerinde dUs- 1 kip edıldıı:ı 'e tahkıkat safha· tır BıliYorsunuz kı. biz bu ı:ıhi Saflık muduril Fkrem Aydını 
Bl ,'·i•enin askeri dunımu mania gırı.,ılcn muharE>brlcr bu ı;:ıbah de,am etmekte idi. Mrr- r.arlp bir konu5ma değil •ının neticelendirilmek üzere ol ~.ıiıstımallere mev. dan \'Ermemek •ıfahe'l da et etmişi r. Doktor 

rle nıl ll'ill .. tler umum·ı hl'· ·" ~ k h d ç · b' l'k ,,, mi? h t ld ı ınıı ıtrr "rerek ge 
u " hakkında gorti mıi tilr. ez rep csın e ı'I ır ı ·Jr.ri t.iÇgen ve A\Cı tepclerıne karşı ouğu ıırtık katı,} etle anlaşılmış 1çin butun ımkAnlarımızla çalı- a !l 0 t 1 1 u • 

ları:eli on hf'~ gündrnherl top- * lrnk parlamento u le he· )eni hucumlarda ht•lunmuşlıırdır. fla)ır garip değil de, fn- 1 bulunmaktadır. 1 ş"·oruz Tıcarethaneleri ,·esair ltmıye:<' ım bılılırmlş '~ Alay 
ıııe ı Ihalindeılir. Faknt ba~lıro 1 dilmi•Ur I>o'luda 50 karlrr Kuzey Korelinin Kalbkıran tepesine kar- sanı hayal &iıkCıtuna ugratı. n•Ukellefü~rln dcfterlerıni mun tabiblnın ıtmesını ta\ sıye et-
tırse eler! hentıl <'le olmamı • ., 8 1 1 k 3or, Hır eebeke tarafından ~apıldı- t k t 1 -ı G 11 miştlr SaH~ılık bu dnvete icabet 
'' 'ı Bunun rhchi \merlkadakl * Jranda bulunan in.ı:llb... şı nB o ııra ) aptıkları hlicumlar pilskurtlılmuşhir. Jlıınl biz senelcrdenbtrl ~ı ku\\•etle muhtemel olan fa· ı \~rn~~n ·o~ ro ~ ~'.oruz.t e ~ etmeY~n doktor hakkında ihzar 

t
• t tnln netırr~inln hl'klrnmrk- • lrrrlen ilk gnıp diin Tah· atı cephcsınden alınan raporlarda kızıllaı·ın 17.000 atım- bu hakkı haiı olduğumuzu tura sahtekarlığının tahkıkatı i- ergı•ı, m~ emmeb ır 51~ em. 0 muzekkr>re ı çıkararak üadesinl 
~ rıl randan ayrılmı§lır. Jık bir havan ve toı b · l .. .. d k · 1. f d 1 masına ra"'men, u nevı suııs· ı "•ti ınıı~ıdır. Reçlmln ,ererdi 1 cıı ııraJ ate~ını müteakıp 7 muhtelıf tepeye zannt"rr uımır u . çın son uç r. ın zarın a ma ı:,;e 1. 11 d k t b' almalc füere Adlıye)e çağırmış-.. * Kerede n\aşlar de,am k t kl ,. 1 b ik~ • \'f tt 1 İ . t 't İ t ı ıma er en ·orunur•a am ır ... 1 rle~e ı:örr Anırrlkıının umu ·ıırşı aıırıuza geçtı. eri bıldirilmrktl'dir. Bu taarruzlar netice- 1 e ıra ı a ~ uyetımil, ~al mı e ıs en ımır, zmı \e san d b l b' . t•r V:ızl\et•en hııberdar olan 

• ., g etmektedir. l 1 dil . IJ ld 1 1 . ran ıman \'ere ı en ır ''ergı u- · .. 
d ,.n,,.ıinıtr ı;ıı 'cva hıı ekil ~ n e . şmanır. hrrhangi hir ilcrlC'nıe ka.' detti,.i zannedtlme- ! 1 nıı eu yıın~cak parayı haiz u a arama ar ~ apmı~ ar 'e mıı lild' B d 1 f h"lA Yııli Fahrcttin İnal Sağlık mu-
" hlr d :-. ı 1 kt d t- 1 d ,. d il 1 ı· hl . 1 su ur. ız e maa ese " . \a 1 e~işik!lk olmns1 thtima11 - -- -- mc · r ır. Ru ke~imde l'tl şi~ril'tli muharebeler Çengel Sırtları fl ma ıbımıı an er gr. ıyor m .'·esaık _ele geçırml~lerdlr. bir vergi ıuuru U\·anmamı~tır. duriınti nrzdınr «;a~ırmış v~ ıh· 

tE rı ır. nu srhcıılr (ff'molıra~ı denılrn bir boıgedr rereyıın etmiştir. du. Şehrımlzdekı araştırmalar de\'am ı Bazı kımseler kazançlarının mu zar rnüzrkkcresıni infaza gelen 
ıı:!:~R~~~~lıirılrn knt'i rn71~ et Manchesf erde Amrı:ikan fistiiıı uçankalelerı dün grce P~ongyang yakın- EC\'ET G(\RESil\' ctmektc~ir. Bırçok tanınmış fi~- ay~en bir ni~betini Hrgl olarak P?ll leri ıreri sokmamış ve hiç 

r.unu . 1 lannda hır ık mal deposu ile Kuzey Korenın içlerinde bulunan ............ _,,_""""'_______ manın 'e bu arada bir armato· \'ermekten kaçı11mak iı;in turlü hır km ve'ln, doktoru m~kn~nı?• 
" n t>n muhinı mrı.rlrs A k 1 1 

Yanı;do1'' kl 11 I' 'k run ~efterlerıne elkon~lmuştur. I h•lelere basvurul orlar. İşte biı dan alamı~ acağını bıldırmı&tır. 
d ore l~ldlr. \ml'rik;ıd:ı iktidar- meri a 1 ann n· t i ı;·~· ı mı ·tarda bomba yat:dırmışlardır. Tahkıkatın bu hafta ıçınde da- bu n yette olanlarla amansız bir \•aıı. doktoru cllrmilmcghuttıın 
ıııa bulunan nrmokrnt 11artl hıı ır eşm ş lılletlrr Gcnrl Kurulu iki d;ı kika toplandı ha da &"ntflıl eceğı tahmin olun- 1 ırUca.dele halınde~ ız. Zaferin daı kurtarmak için Vıl?yet hasta~e-
trı., "le 1 ıirünrrmrıfr hırnkmıı D 1 k Nevyork, 27 <AP> - Birlrşmis Mıllrtlerın 60 de\letten 1 (IJ9 ff it f O Maktadır. 1 ma bizde kalacağını onlara bğ· sı baştabıbı opcrator Seyfct~ı~l 
ııuab llznırtmls ııöriinimır. llu- O aşması yasa mütcsekkll Sı\a et komitrsi bugun Kore harbini mılzakerc ıcın Bu mevzuda dün gorüştUğü.I retmek ıstıyoruzı> -çajlırmış \e Sa tık mildilrü ıçın 
hfp~ irin Çinr karşı dılı1etll teı1· ,., a '" Prm toplanmış fakat hiç kimse soz almak istcmediğınden oturuma Anadolu Aıon1t - - bir ha ta raporu \ermesıni iste-

er ıılınnı:ı .. ını, kap l'ilrrsr \\'arrington (İngıltcre) 27 lkı dakıkn sonra son \'crılmi~tir. İzmir, 27 - General Sturgis Simav'ın Acemi r Vatandaşlık kanunu mlştir. Fakat doktor. hasta ol-
h antıırl'ılrkl h:ı,.Jıra it lrrin Son ı;unlrrde \'ukua gelrn 2 top- Dıger memleketlere mensup dell'gc'er ancak Vı hinsl..-y'i din- gemısı ıle yurda donmekte olan k" .. d mayan kimse h:ıl kında rapor 
ı lll!lharı!ını:ın f'ıHlmrslnl ileri lu taarruz hadı,.rsı uzerıne Amc· ledıkıc 1 ı;onra konuşacaklarını belirtmiElerdır. ~aralı gazı kafıle•ı 30 Ekım gUnU oyun e 20 ElV yandı değiştirif:yor \cremıH'CC ı'li t-ildırince, Vali 
urirı.:teılir. rıkalı havacıların l\lanchcster • İzmır lımanına gelceektır. Sıma''• 26 (A.A.) - İlı;emizın Ankara. 27 (ANKA) - Ba· bu sefer bır doktor asteğmen 

clj • •cnhou f'r'r 'r "1ıınhurivct • ~chrindc gezıp dolaşmaları yasak 1 • ı · 
1 

Yaralı gazılerlmız, limanda, Acemler köyünde çıkan bır ya·n kanlıklararası bır komisyon ta. çağırtarak a) ni talepte bulun-
bf 're ı:rlinrr hnnlıır Korf' har- rdılmıştır. Burtonwood'da kaın ngı iZ er T unusta bı'r merasımle knrşılanacaklaı;dır. Bu gın netice•inde 20 ev tamamı)le rafındın iki ~ıldanberi üzerinde muş \I' lstcnılt'n rapor böl lece 
h nln '"Ukünii ""nup Korrlllrre bıi) Uk Amcrıkan ha\a iı unun maksatla Pa aport iskelesinde yanmıştır. Evleri vanan aılelere çalışılmakta olan ~eni vatanda~. tcmın edllm!.,tır. 
1 ~~"r.nıab tnrart:ır ıı:öriln~ı,1·or. komutanı General Robert c. oıı. Tahrandan EJ gerekli tertıbat alınmıştır. ~·ardım yapılması hu~usunda res. lık kanun tasamı son &eklini aı. Fakat SaHılık buton bu mua-
f\ . •l'nrr:ılin, h:ı kon Sl'r11 rsl' \er, )enı bır emıe kadar yasağın ektrik santrah Yurda rlônmektc olan kahra- mi makamlar tarafından gerektı mıetır. meleler ccrl':J3n ederken Yall-
rıınte " ı:ııı,.rrl!inr H lıurnıla hlr ~tirtirltikJe kalacağını srl)lemlş· manlarınıızııı ndları aş:ığıdadır: tedbirler a1ınmı§tır. nin kapısında ıhzarın infazı için 

•ıtıırıotıf' olmasını trmln<' talı· t' A 1 H Piyadr. kıdemli Y!ııhaşı Muzaf Irak parlamentosu Londra Belediye Meclisi polis mrmuru bekletmiı1tır. Vali, 
~ar<'!~ına dntr ,ı:rlrn habrrlcr ıle ırİngiliz pamuk cndü trisinin yn ıyor avaya uçuruldu fcor Trmız, piyade t~stef!mcni Sağl•k mudürünU curmumeşhut-
Uıııı 1<'' it rdh or. nıcrkczı 'C 735 bin niıfu lu bır Allocıatrtl Pre,, Lütfi Vurur. urgıç Sami Ôzsoy. feshedildi Başkanı An karada tan lmrtıırmak Jçın doktorla be-

t'! 811 \luh rt k:ırsmndn 1nı!1Jtr. ehır olan Manrhr trr dr, kom!l- rı:rı, ucı'Cıfu Ala"., lu, ça\ u~ i\lüsltm HU~ ıkda((, on· ı Ba~dat, 27 (AA.) - Bugün rabcr gece ~:ırısına kad:ır maka-
• Prııns:ı H' \uuını drmoknıt nıstlrr son zamanlarda sık 51k Tahran, 27 - İki memleket ba~ı ~lchm"l ÖZc!cmır, onbaşı ., .. rr 1 len bır kralı ·et emırna Ankara, 27 (Hususi) - Bı&· mından ayrılmamıstır. Boylcce 

~tlnlPkr•lerfntlrn hlr lmmı mil hadi eler çıkarmış \e Amcrıkan ara uıda dıplomatık muııasebet. Tunu ' 27 - Tunus nıilli)et· bdullah Yığıt, er Alı Karaca, mesi ıle, Irak parlamentosu fes. bakan Adnan ıenderes bugiln Sa\cılığın btitun ısrarına raJt-
l•reddit ' 11 zhrt ;.Jmıslır. llıın· ha\acılarının ingıltercde garnı- ll'rın csımındenberi irandan ay ~~~et~ııkb~~~~~~~k~!,~~~ıin~~u~~ lbrahim Işık. Ualıl Tekin, l'\c. hedılmtş ve )enı genel ıeı;ımle· 0 leden sonra Londra Beledi)e men uzıfe~e gitmeyen doktor 
ar •I a~rllrrini merlknn sr.tl- ton kurmalannn karşı protesto rılan ilk in,:ılı'Z grupu bugun ı. muşlardır. cati Ak~o , Kfınııl Demır, Ne\. rın 60 gıin lçınde yapılması em- meclısi başkanını makamında hakkında &uçüstu muamelesi ~·a-

lllln!n tıl'tlrr!oinr l!tiTr tn' in rdc- makamında go terıler tertiple.! rak Ha\ a Yollarından kıralanan zat Gilrkan, 1 m ıl Kara1'aya. redilmi•tir, kabul etmiştir. pılamamııtır. 
r,ı.ı,rdlr. nu ·ın).;11 dunun ılf'. mı !erdi. YalIJız Burtomrnod'da bır uçakla Be)ruta hareket et. A~Tıca, Fransızlarla lşbirli:ı 1'\turtaza Taşbaş, Dunun Turan, 
llıokra~ııer rrııflrnnrl,. hlr p:ırco 5 hın kadar Amerikalı haueı bu. mi.tir. Grup, İngiliz Efçıliğı per ~aplığı trsbıt edılen 2 Tunuslu- İbrahim rabacı, Hasan Uzunoğ 
~t"'ıntı 'ıınmıs dhiıllr. Ron·rt lunmaktadır. İkı hafta {'\'\'el A- soneli aılcl<'rlnden müte~ckkil- nun da e' terine bombalnr atıl lu ''e 'Mehmet 'Nami 
ell'l!elert bıınd11n Mifnılc rdl'- k h k ı · d n::t ı l'k • mış ''e bunlar t~hrı'p edtl'T\ı'ctı'r k mcrı an na un et erınc men· ır. DU un c çı ı · personelinin " ., 

lıu c:;ırt:ını"ı şlıtdrtlrnılir- sup ıki inzıbat, bıçak ''" u tura. bniımüzdeki pazar .,"unüne kadar Ylıır, millı)'etçiler tarafından 
llıPll'c tnlı .. ı~~rlftr. l F 1 1 i b' 1 ,; 1 · ... " tarla mil rllah bir gıiruhun taar- randan. nyrılması lazım gelmek. ransız ar a ş ır ı.,ı \'aptıt:ı çın 

llfrlpcnılr l\J'ıllrt•·-lr •tmill 4 ka ı· t 1 1 b T 
''YÜZÜ MOH 

OÜZEl BiR CiLDE 
KAVUŞMASIN1 KREM PERTEV

0

E 
BORÇLUYUM" 

., "'" ., ruıuna uğramış \'e ) aralanmış. tedir lkinci bir grup salı günü ra ıs Cl e geç rı rn ır un us· 
n ö1r çı>rpı) nr: l - Slmııli !ardı. Geçen cuma da dığer iki hareket edecektir. Elçilik perso- lunun sınemada fılını de' am e 

~" r,.nuhl A mrrilıa ml'mll'krt- inzıbat a) nı cinsten bir taarruza nrliııdcn takrıben 30 kişinin cıı. derken rebınc patlayıcı maddP-
ı"th lr ArnstnıJ~ıı ve Knnıııla}'I uğramı,.tır. 1 m:ırtcsi bir otobüs kafılcsiyle bu- ler konmuş \'e infılak sonunda 
"1ne al:ın i\mrriJ.;an .. rııııu. 2 - "l h d h nırzk·~r şahıs n1lır surett yara "' "' anc rster pofüi şimdi)e ka· ra an arekct etmeleri beklen. ' u b c · 
ıu A\Tunn memlrkrtlr.rlnln dar b taar 1 1 . kt d B lanmıştır. 

1 tlrııkh lr lngnlı _ Fnınsıı: J?ru- 11 ruz. ara ılı:ili olarak mc · e. ır. 11 son srupa hududa • 
tı 3 A bl k 4 te\ kıfat ) apmamıstır Srhrin A. kadar ls\ içre Orta Elçisi ve İran 

· - s'a - rap o u. - k ı il j • 
0 , 1 1 merı a 1 Pnsonf'le ya ak oldu ar cıy<'sı protokol şubesinin 

"et "r ıınıpu. ğıı müddet h k hı' t il l · C k Ru Jrnınlıır ııracımn, birçok çc arn un etlerıne r cms r. sı re ıı ·at edecektır. 
h!e el!'lrrde ciftılrtll mun:ıka 3 • t menı:up lnzıbat drvrH elerl so- fngılız l\ta~lahate:uznrı Georgt' 
lar olmn~ı hcklrnhnr. hınnkı- kaklarda de\rlye ı;rzecck, lokan. ~fıdrlieton \'e f'ı;i bu son grupa 
llfa!'ln demokrnsl e tarar 'l"cr- ta, ba~, dansını; 'c sınema gıbi dahil olacaklardır. İngilız Baş. 
!~erek SPLlldP rretirelenrnl'si umumı yerleri kontrol edecekler kon~oıo u A. H. Hfüıes'ın İsvıç. 

1 1ıı herı;e\ ılPn rvvrl dM11o rat dır. re Elçılıği ataşesi sıfatı) le inı:i· 
de'1etlr•ln blrlr melnt !hım Zenci artist Hattie Mc lız nıcnfaııtlt>rinin tcd\irine ~ar. 
dır ROJnun ıh aııe k Amerikan dım lçln Tahranda kalması kuv. 

1 Daniel öldü \etle muhtemeldir. 
ı. t !!\inin netlreslndPn onra ln-
•kkuk <'derdi tahmin olunu

l'cr. 

Avustralya eski 

Başbakanı öldü 

, S!dney, 27 (A.A ) - Arnstral 
h'a eski ba5bakanı Wılllam Jlııi:
h bugün 8B ,•asında olduğu 
alde burada ölmll~tlir. 

35 yarış atı yandı 
ıı Loumıllc, 27 (AP) - Bura
' n Dougla Park at )arışı saha. 
•a•ı d lt n a dun ı;ece bir ahırda çı· r:n ~angın neticesi 35 yarış atı 

tı bir ~ekılde yanmıştır. 

Polonyada tek partili Holl)' wood, 27 (AP) - Sine· 
mn, rad~o ~e televızyonun bura. 
da ÇOk Se\ ılen lianatkarlartndan Seçim 
bıri olan 57 ~aşındaki tenci ar-
tist Hattie Me nanirl bir sene- Yarşova, 27 (AP) - Bugün 
denbcrı muztarip oldul!u kanser- gazet!'ler, Polonyada dün yapı. 
den dün .:ece ölmüştilr. lan parlamento ı;rçımlerlnc işti· 

Şimdıye kadar 300 filmde rol rak nisbclinin cok yıiksck \'C ba. 
almış olan Mıss l\lc Daniel, son zı mıntakalarda yilzde ~üz oldu
gunlcrinc kadar neşe ini kaybet. ğunu yazmışlardır. Seçimlerin 
memış \'e tekrar sahne~c cıkma. neticesi bu gece \'cya ) arın ilan 
l ı ozlemıştır. edılecrktir. Secmenlcr sandıkla. 1 

Jlatlıe Mc Danicl'in sinemada. ra kendilerine tevzi edilen ve 
ki mbhım rol.erınrlcn bıri ~nıiz· 
gAr ı::lbı geçttD deki Scarlet O'Ha memleketi idare eden komünist 
ra'nın nnncsı rolil idi. 'Bu mımı!. partisi tarafından peşinen seçi· 
rakı)etıni mutcakıp krnrlısıne len adayların isimlerini ihtl\a e. 
\kadl'ml mukAfatı Hrilmıstl. den matbu listeleri atmışlardır. ---

SÜTUNLAR ~Ut~~U-~@~ 
'fENI SABAH ......____ 

1'UKLÜ GÜ~LER 
l\J~·e_n~ Sabah nuyıik Millet 

tlısının )eni raaıı et ;)tlı-
lltn b . ınu aşınmak iızerc olma ı 

na• lıeth le dl) or ki: 
liikr(!ni çalışma ) ılının ha) li 
tah ü '<' ı;:ırsıntılı olacağı 
did ının edılcbılır. Daha şını
hak~n Dalıke"ırdckı hadi eler 
ltıt •nda ll:ılk Pnrtili bır mıl
tcrı\ kilı tarafınd:ın izahat is
ko;lınektedir. Bu konudaki 
L U§ntal:ırın çok sakin bir ••a\a . 
an ıçındc cerc~ :ın Nlcr.eı.;ıni 

bu l11ak hayal olur. iktidıırın 
ceg lil'q bir suııtden sınlı lrne
bir •ııi ~arzctmek ıçin, bıiyilk 
tur k~&ıf olma a ihti) aç ) ok
llak Esa en bu Balıkesir mil
tısı aşası olma a da, Halk Por
taı ınaııarı hnkkınd:ıkı kanun 
~•t~;ısı ~uzundrn: 1ktıdarla 
takt IDak me,·kllnde buluna-

ır. 

- Jfülm' im. oku~ up istikbalini temin etmek istiyor ... 

1 

- Ünher ltedc mi?~ 
_ Jlu)ır, rııdyodo:.. <YE.~ t ISTA ~·Rrır.J 

,__ --
.şımdi hızım icin ha) ati bır dı ımız 'eçhile ışı bu gibı ln-

mcscle 'ardır. O da kb) luyu c lemelerden de{;ıl, Allah \er-

Amerikalı bir kadın, 

vergi vermiyor 

Chkago, 27 - Senelik gelır 
\ ergısını odememeJ..ie ısrar eden 
55 ya•larında İrene B. Whets. 
tone isımlı bır kadın mahkeme· 
ye ıe\ kcdılmlştır. 

Bu mükellef l abancı memle. 
kctlere yapılan Amerıkıın )ardı
mını kabul !'tmedı~ıni \'e bu se. 
heple ~ ükı;rk vrrgi od emek ni
yetinde olmadığını s1.1ylemekte

l<REM 

{/Jer/el} clir. 

Ilayan WhcMone bugiln de 
\ergi borçlarını öd"ml'~ i kabul 

etmcz.se hapse atılacaktı:r·~--.~··••••••••aı 

Büyük rağbet gören ve radyoda dinlodiginiı 
• 

BOŞ E 
Yörük efsanesi olan yerli filmimiz Cumhuriyet 

Bayramında Salı ve Çarşamba 

Yalnız 

Pangaltı 1NC1 Sinemasında gösterilecektir 

. . . ' 1\ 
COMPAGNIA MARITTIMA GILMARE 

GENO 
CENOVA - PiRE - ISTANBUL ve IZM'R 

Ara ında ~eni \'e muntazam bir posta te is edıldığlni ve bu 
postalar GILERA MARİTTIMA - GENES kompamasının va 
purları ıle icra edıleceğını saHn ıthaHıtçı \e ıhracatçı mü· 
essesderine bıldirmekle şeref du,>ır. 

ISTANBUL'dan : PiRE - CENOVA ve MARSIL YA'ya 

Yakında hareket edecek \•apurlar: 

G 1 L 1 O L A Vapuru 5 Ka&ıma doğru 
DRAFIN ,, 15 ,, ,. 

SAN AMBROGIO 

ZENA 

» 

• 
25 » 

5 Aralığa » 

Fazla tnfsılat için Galatada eski Gllmruk Sokak Emek Han 
40 No. da kftln Turkiye itin umumi acenteliği 

ORIENTE ESPRESSC• 

MATiNELERDEN iTiBAREN 
• 

Beyoğlu 1 Sineırasında 
Binlerce figüran ve ~Uzblnlerı-e lıra sarfı ile vUcude getirılen muazzam A k ve 

fılmi Fılım uıuıı ol'.luğundan Seanslar 12 - 3 - 6 - 9 saatlerindedir. "'"'' ' 

ıwrrn r(RAv 
SCTAR KORMUl<CU 

KADiR 5AVUN 

zrKı ALPAN 

.11/;iıil:."' S·:r·~·'",. 
SAOI YAV(f< ATAMAN 

Yakında: ISTANBUL'da FERAH 

SÜREYYA 

Sinemasında 

- -

KADIKÖY 

BEŞiKTAŞ 

IZMIR'de 

ANKARA 

BURSA' da 

ESKIŞEH'R 

ADANA 

MERSiN 

TRABZON 

Ve bilumum sinemalarda 

J) 

SUAT PARK » 

TAYYARE - LALE ve TAN'da 

PARK ve SUS Sinemasında 

MARMARA » 

SiZiN » 

ERCIYEŞ ve HALKEVI ,, 

HALKEVI ,, 

S O M E R ve 1 P E K ' te 

ÖZEN FiLM 

Her sene olduğu gibi bu yıl da CUMHUR iYET BAYRAMI ŞEREFiNE 

MELEK sineması en güzel ve en muhteşem Süperfilmini sunar ı 
Bu sr.ne de R E l'ö K J. t ,e RARİKUI,ADE EIR SAH SER: 

Si All PEÇELİ K 
Dünya Filmcılik tarihinin meşhur DON JUAN'ı RUDOLF V ALENTİNO'nun 

HAY.ATI - l\IACERALARI \'e EN BÜYÜK AŞKI. Ba~hca yaratıcıları: 

ELEANOR PARKER - ANTHONY DEXTER 
Bu zevkin~. lhtisamlı sahnele-ine, nefıs mulild ve dans sahnelerine doyulmayacak bir 

gUzellık demetıdir. 
lııı!l!!l•!m!!!!!!!!i Cumhuri)et Bayramı münasebetlle program bu akpm bash3acaktır. 

1 
ııtartılerın bu ic dıclı,.mclcrl-
1 k~ll\azı olarak. bütun mem 
re 11 ,ı Pek ) akından ılgıleııdı
ııı1 he cıdden ha.} ati bır one
l•tı ~ız olan bütçe ınceleme
ıı,eııı e, l akında :Meclıs cncü-

' e şchırlıy ı toprağa \'e otur- gısı olan zekadan beklı> oruz .. 
du~u ~er<' ba(:lamıık \'C goçe- O 1 
belikten kurtarmaktır. Bunu H RR YET 

HQS MEMQ · Peki amma, Ho Momo öldüyse eğ.er, bu tefrika ne olacak? 
---- ---------

llJtU~rını ı "'ale başlı)acaktır. 
lettet bu raalı) ı;tlerııı, mcııı
~:ileın hrarına olarak inkişaf 
Olur 

11
e ını candan ıstemı) en 
ıu?. 

YENi ISTANBUL 

~ ltab' ' N Si\' SETbtiz 
ti dunıp Pdiıı - Torchau. ikln
l'ııııad;a harbinden onra A\'· 
ta lııs hltret eden nılh onlar
htte t~~;dn ~!: sene zarfında 
llılor k' lgınl r.o~ lu~or \e 

ancak bugilnUn modern esas
ları ılc temın edehıliriz. Aksi 
halde çiıriık ,.e çarık olma ı
na rağmen biıyiık fcdakflrlık 
Jar lhtı~ ar ederek göçmrnlere 
dağıttığımız e\ !erin kısa bir 
ıam:ın sonra bosaldığını 'ey.ı 
içinde başkalarının oturdu(:u 
nu görmek güç olmıyacaktır. 
Dııglln Anadolunun hAlfı .b'~ 
cok koşelcrinde sırf bıh:I ızlık 
, e ka~ ıtsızltkla 3apılmı5 eski 

goçmen ederini ı;ormektr) ız 

her§e)dcn e'"el bunun sebrp 
lerınin aranması 'e bır daha 

bu hataya düşülmemesi icap 
ederdJ. fakat biz daima söyle-

ACABA 
llilrriyet •Kulağımıza Gc

lenlr.r• sfttu nıınıta ya11\or: 
•Su Anıcrtkan seçimlerini 

ııırrakln takip edi) oruz. 
Toplantılar, nutuklar. oı;ık

ha\a mitingleri h<'P i oluyor. 
Fakat tııhafımızıı gıdcn bır 

§CY \ar. Ortalıkta ne bıçak ÇC· 

ken, ne kama kullanan, ne de 
lıdcrlcri şehirlE>re sokma) an 
Valiler ur' .. 

in an haklı olarak şupheyc 
duşü)or: 

- Acaba Amerikada 
mokrasi 3ok mu? .. 

Dersinız .. . • 

de-

"-. ı: 

-------------------------~-=---==-= 

'~ 
I~ 
1 
1 

G!()lP cMt'li'T~ BU 6U'l'VI! 
SAµ,(JISl/#)ıAN b()l.AYI 
r~eRM· Eb~- ~~r-:r..-n-·· 

YIM/I 
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AMERİKAN SEÇİMİ 
.,,..,..-..-- __ ....... ...,... ..., ......... __ ............ ___ _ 

Amerikada ba$ka n seçimi 
mücadelesi kaça malolur ! 

ıan'at aı.mı .. 9.1l GENERAL Ali . FUAT CEBESOVtm 
Tiyatrosu ~~~ Eıninönü 

Cunıartesi 

1948 seçimi 50 milyona malolmu~tu. Bu defaki masrafm 
80 milyonu bulacağı tahmin edi ıliyor 

açılıyor 
Yeni kurulan cıİstanbul Beledi- Bay Hançcrlioğhı'nun bu söz· 

1 
~·esi Şehir Tiyatro u Eminö- leri tiyatro munekkıUcrinden ba 

nU BolümüD, önümüzdeki cumar :r.ılarının şiddetli itirazı ile kar-
' lesi ı;cce i, eski Eminönü Hal- şılanmıştı~. • 
kc\İ binasında, rriestlc}'ın uTeh luh:ırrır Rr.hk llalıt Karay, 
likcl( Dönemeç• piye i ile pcr- bu mlınakaşaların ırfayda. sıın 
de ini a('l\'Or. Bu münasebetle sormuş; müııekkıt Ulunay bu 

Amcrıkan cumhurbaşkanlığı Şehir Tiyatrosu müdürU, dlln; teşebbti ~n ~1iınasız old~ğu~u de 
için bu defa yapılan mü- tiyatro münekkitlerini \'e basını ı!\ı):c ı::etırn~ış; mlinckkit ~ ıkret 

cadele ewelki secim mücade- e mensuplannı, yeni tiyatroya ça· Adıl de; mlına~aş~ların eluzum. 
lelerinln hep inden daha hara- 1 ya davet etmişti. su:r.. o~dugunu ı~erı ~urerck· 
retli ve daha çok masraflı ol· l>a\'etlilere e\ vcla, ıı't'ehlikelı - Oll'ki Şehır Tıyatroların.~a 
maktadır. Ajanslar bir tara(· • Dtincnıe~·, i sahnl'ye koyan ak- yapılnıadığı~a gorr.. hurada boy· 
tan Eiscnhowcrin cenup eya. ıor i. Galip Arcan. hitap r.clerek, le Ş«'Y<' ne luzııın ''ar? dıye sor 
Jetlerinde uçakla 4547 mil me- istanbulda üçüncü bir Şehir Ti- nıı:ştıı~. . • 
safe katederek on bir şehri zı- yatrosuııun açılmak ü:r.cre ulu şu· Şehıı· 'lı) atrosu l::d~bı ll~yrt 
yaret ettiğini Ye on iki nutuk nun kendisine verdiği heyecanı Da kanı l'rof. Sabri Esat Sıya. 
irad ettiğini bildirirken a~ ni bclirttl , e sonra, sozil chepimi- vuşgil 'e munekkit Zahır GÜ· 
hafta Jçinde Stevenson'un ba· zın hoca ı. olarak \'asıflandırdı \•cmlı tesebbiisiin fa)dalı taraf-
(LÇ,yaleUerinde 4400 millık bir f!ı Rejisör Mcinecke'ye bJl"aktı. larını bellrtmc)e çalısmı.şlarsa 
pro~ganda c\ ;ı'-1 ti yapmak l\lax ?ıteinecke Yeni 'l'ı)·atro da, menfi :r.ihnıyeUıler toplantıyı 
\'e (25) nutu,. rmek üzere hakkında şunları sö~ ledl: dağıtarak çay masasının başına 
Sprin"field'ten cı}, ıldığını bıl· _ İstanbul selırinin bu sem· gecmişlcrclır. 
dırnıektcdır. tinde de bir tiyatro açıklığını * 

Uçakla dolaşanlar )alnıı görmekten sevinç duyuyorum. y eni Eınınonü Tiyatrosu. 'Üni-
başk:>'l namzetleri değildir. Avrupa da bu gibi ufak çapta 'ersite cırnrında kurulan 
Bunların beraberlerindeki k&· ~an:ıt teşebbüslerinin büylik ham bir kiılllir merkezi olacağına go 
labalık mücadele ekipleri \e lelere yol açtığı gôrülrnüstür. Şe re, münakaşa gecelerinin. dah:ı 
p1rti kodamanları için de U· hir Tiyatrosu Enıınönü Bolümü- başlangıçta baltalanması çok y:ı-
çaklar kiralnnmaktadır. Pek nün açılışındaki maksat, genç zık olur. Cumartesi geceleri l<'m 
uzun addedilmiyecek mcsa~c· Türk müellillerine. ressamları- silden sonra. on onbcs seyirci-
lere uçak kıralamak üzere na rejisörlerine ve aktörlerine nin bilıı salonda kalıp seyrcttık-
(25000) dolar ödenmekte oldu. scİişınc imkanı sağlayacak hir lcri piyesin h i ve kiilii tarafla· 
ğu dUşünülürsc memleketi b:ı~· saha yaratmak, yeni bir neslin rını ınlinakaşa etmesi. bıı şehir-
tan başa uçak filoları ile dobş. yetişmesini mlimkiın kılmaktır. de bıt gibi kültur faaliyetleri i-
maklığın partilere neye mal nu sebeple \'ali Dr. Gökay'ın bu· çin hiç dc~llse bir nüve teşkil 
olmakta olduğu tahmin olun.ı· rada bu tarzda çalışacak bir ti- rdebilir. Bu tc•ebbüs alaka uyan 
bilir. yalronun kuru1ması yolundaki dırdığı takdirde. ilerde Dram \'C 

Bu defakl eçımde birinci , arzusunu tehaliikle sclAmlı)O- Komedi kısımlarında da hafta· 
dela istifade cdılen telcvızyona rum. Me\•eul salonu, teknik im· nın muay)en gecelerinde bu gi· 

ödenen paralar da her iki parti kanlar nisbctinde değiştirmeye hı ınıinaka5alar tertiplenmemesi 
ma raf bütçelerinde mühım • çalıştık. Bütün arzumuz. İstan· lçm bir sebep yoktur. Eğer bun-
yekiınlar tutmaktadır. Bir te- ' bul halkının Ye bilhassa genç lar ra •bet gormczse, zaten ken-1 
levizyon gö terisi Amerikada münevverlerin. bu tiyatroya ala. diliklerinden de\'am etmiyecek-
bııgün 70000 dolar ödenereıc ka gö"termeleridır. Kıdemli bir lcrdir. Şehir Tiyatrnsunun her 
mümkun olmaktadır. Televiz· ınobıllere. partı scı;ım kunıl- at'fedilmiş olduğunu le:.bit et sanalkiır cıfatiyle Galip'in iyi bir yeniliğe nıiıni olmaya çalışan cko 
)ondan daha fazla fayd:ılıın:ın larının çalışma merkezi olarak nıiş ise de jşin girdisine çıktı· tem il hazırladığını ümit cdi- damnnlıırh, gençlere imkan \Cr· 
Demokrat Partinin bu husus- i c:al cllı{iı buyuk otellere, h sına vakıf olanların ifadeleri· )Orum. mek gayesıni gııden Eminönü Bö 
taki masrafı daha faı.la olmak· sn müddetler için tutulan kon- ne nazaran o seneki seçimde llerr ?lldnecke'dcn sonra söz lümü11li b:ıll:ılamara çalıştıkları 
tadır. Snç \'e kirpikleri fazla lcrııns s.ılonlarına. propagand!! harcanan p:ıra otuz milyon do· alan müdür Orhan Hancerliof:lu, gibi. her halde nılınakaşa gece-
blond olan Eisenbower televiz. bro,ürlerıne, afışlere, lıa:.ına lardan aşağı değildir. 1944 baş misafırlere. YC'nl Tıyatro hak· lerlnııı teessüsüne de mani ol-
yon perdesinde c;ok ihtiyar gö· , e çeşitli ı~ler gl:ırdüriılmck ii· kan seçimi sarfiyat bilançosu kında şıı izahatı vermiştir: mak i tı•yl'ee~lcrdır (Ç~ınkü _bu 
ründUğünden cumhuriyetçiler zere tutııl:ın pcr oııelc verilen (46) milyon llolardır. 1048 se· _ l3elcdive bina) 1 haftada iiç menılckcltıı tı~atrnd:ııı layıkı ıle 
fazla televizyon gösterisi le•- paralar da, ıhn•e olununca sar· ncsındeki back:ın sN;iıninde gün için ki.rıılaınış bulıııımaktn-ı anlaya!ı _hır ~c~irci kiillesıniıı_Ye 
tiplememcktedirlcr. fıjat mil)onları bulmaktadır. ~apılan m:ısrar yck(ımı da dır. Burada üç suare , 0 bıı· ına· tı•.ıncsı ı lcrıne gelıncmektedı ). 

Htısusl trenler: 1948 seçi- (50,000,000) dolardır. tine olmak iızcrc haftada dorl Fıık:ıl hır gibı ıminakaşalar, sc-
mınde partilerden her biri:ıe Geçnıl teki seçlnılcrle Bu seneki seçimde ) :ıpıl· tem il \erılcrl'ktir. Perşembe Se ) ircinın dah:ı ı:ııurlıı bir tiyatro 
başkan ve başkan yardımcısı Mukayc e makta olan nı:ı ralları tctkık ı•elcri talebe, pazar geceleri de nnlayı,ıııa ahip olma ı~a }Ol ~-
ada)larının hu u i tren m:ıs H er seçim onunda \rnenkan edenler, bu defakl seçimin \. halk gecesi olacak: cumartesi caca~ına gorc: hıç dcgılsc mu-
t arı <270 000) dolara malolmJş senato unun bır komitesi merık:ın tarıhiniıı en pahalı ı:ecc 1 ,.c pnar rnatincsi ıçin i e ııckkıtlcrın bu tcşcbblisu falda-
tıı. Bu defakl seçimde hus 1~ 1 sc~ırni oldugu ınlitarnasında· normal r1, ata bılet .satılacaktır. ıı })ulma~ı "crckır. 

1 l el h f zl dol.,cılm C'"ım c na ,nda ~apılan mas- ,,, (' 
tren er e a a a a ... . r:ıfl uıcııntlc incelemeler dırlar. l\luteha ı lıınn en mu- Cumartesi gecclerı tcmsıtdcn son llPJısor Mcıncckc'nııı. 'çuncü 
olduğu 1:ıbi tren t:ırifeleri ue tcdilane tahmınterınc sorc seç r, .. -t·1,_ :ılro mıınaka alnrı• tcrtıp Şrhır 'l'I\ atro unun açılışı mü-'k ı ld ğ ndan yaptı ı gıbl partıtcr dr cçim .. ~. . bıraz \İl sc mış 0 u u ıncnlcrın ''eıdı •ı ıeylerın !ill· leıne_\'ı düşunü,oruz. o.\nan;ın pi ıı:ı ebetı.}le ~aıdı,ııı bır ınakale-
partıl~in hususi trenler için muradcle ındc hare clıkları pa 1 • k d 'k bu k J • d b l k 

1 aların hesaplarını ı;.ıkarmakta ) 1 ma 1 anına ·a Jr ı ı ) u ~l's telıf i <' eserin mtıcllifi. ter- nın nıclnını aşa~ı a u aca sınız. 
ödn ccekleı·i paraların çok d::· .\merıkan p~ • füinin yapacagı .. - l bl ~ı · k • · T · k T' t 
ha 'razJa olacağı muhakkaktır. dırlar. Scn:ıto enchmeni 19-10 cıımc isr mütercimi. reıısor e r 11 cın<'c c nın « ur· ıya rosu~ 
Yukarıkı ma raflara kır:ıl 1• srnc indekı baskan .scçımı mu. ınasrar (8S,000,000) doları bu· liktc ı:ahne~r çıkacaklar \'C l.eın ılrrı::"i içın hazırladı,ı.:ı, bu ~azı· 

nan rad\o ısta ~on aı·ı_,_c_0_0_· --·----------------------- hem ele miinakaşaları idare cılc- tıda da\'c\lilrrc ıl:ı(!ıtılnıı!llır. 1 • cadelcı:i ıçın (22,740.000) do•.ır me,-nını Sa. s. ü 8 clr) 1 halkııt suallcnne cevap \erccl'k, nııı lıirer kop) ası dunklı toplan-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" lcchlcrdı~ Tt'SÇ YAI~l\~ 

1 

ALMAN MALI TAM DiZEL TRAKTöRU 
KULLANANLARIN PAROlASID R 

Turkh eye mimh• ır ithalatp MEHMET 
SiYiM ÇIFTÇILEI! 

KAVALA Cıalııta Tııhiı ilan Jslanbul 
'fl'I: 40"30 • 45939 

Gelm~ " plecU ratı,1trt ıttsı .. ı •ıım iistünliiiüni multaflu thn~ t111 N O 1 1 A O 
• Traktirlart ..dıtn YI hlımtlnluimH••lr. 

- - - ._ -

SATIŞLAR lllllZ ZİRAAT B \NKASI KRED isiumiR. 

1 
! ~ ır eni Tİflffıı•tJ ·ue Ge11çı·k 

Yazan: MAX MEİNECKE 

1. kinci Jlunya Harbının ı,;te ve 'ı tarlı,rna J,onusu jaJ~ıyorlar. Hal
dı~ta yaptığı havsalaya sığmaz tfı bu mak atla munaka~lı ge· 

derecede büyük tahrıbattan son· cclcr bılha a tertiplenmiş_ ~e 
ra .Avrupa tıyatrosunun kaydet- bunu tah ılde bulunan gençlıgın 
tıği jenidm dotuş mucizesini 1- lıkrı meselelere karşı duyduğu 

1 zaha imkan )'oktur. Ol a olsa ş.ddetli arzu doğurmuştur. Bu 
Mdisenin azametine işaret ede- miln:ıkaşalar Liy:ıtronun dfı,•:ıla~ı 

l biliriz. nı aşarak birinci derecede ınu-
1945 i miiteakıp, harabeler da hım ana meselelere kadar uzan_

ha ortada dururken, te§ckkiil c- ınış hulunu)or. Böyle olduğu ı· 1 
den, deneme sahneleri diyebıle· çindir de bu sahneler çok ~ı~a 
ceğimiz stüdyo tiyatrolaı'l, bu İŞ· bir zanınıı ı;.onra bütun bir. fıkır 
tc en mühim \'e en belirli ı·olii lUcminın oncıisu oluvermışler 
oynamış, tiyatronun bütün mese dır. . 

l 
lcleriııi gençlikle birlikte \'C Zamanımızın ıııesrlelenne k:ır 
gençliğe göre yeniden tartışma şı canlı bir münasebet kurula
konusu yapmı,lır. bilme i de bu sayede olmuştu;. 

rarıs Berlin ve \'iyan:ının bil Zira ı\Hııpa gençligi ~:ışadıgı 
vlık tıv~trolan da. çok kıymctlı de\Tin meselelerini ele alan pi· 
yeni y~ni hamleler yapmak im- ) esleri şıdcletlc isliyor. Hcnri 
kanını bu deneme sahnelerine Troyat: <Lcs Vıvants). Maurlce 
borçludur. Son yılların san'atkfır Clavel: (Le~ incl'ndiaires) •. sart 
nesli olan genç :ırti tlcr, yeni re rr: (Gızlı Oturum). l\lnx Frısch: 
jisorler \ e bu ahnelerde istı· <İşte Ycnıdcn Şarkı~:ı Haşlaclı
datlarının ilk mah ullerini dene- lar), Wolfgang Horchert: (Kapı
~ip geliştirmek imkanını bulmuş nın dışında bırakılanla ) gıbı 
olan genç tıyatro müelliileri hep gençlığın mrselelerıni ele alan 
n) nı yoldan geçmiştir. birçok piyesler btıyuk th'atrolar-

İstanbulun ancak iki mi ll o- dan önce hcp bu sahnelerde oy-
lar. Vıyana'da bugün bu neviden namı .. tır. Fakat al~ıı sahnckr 
tam altı deneme sahne i \ardır. Frank Wcdekind: Cllkbahann U 
Bu sahnelerin bir zamanki men- ı•anışı), Fcrılinam\ Brucknl'r: 
suplarından co~u da hııtıııı lıu· (Gençlik lla stalı ğı) gıhi C"ki Pi· 
}Uk tıyatroların en kı)mcUI rlc- )<'~leı·ı ele ~enıdcn ele alın:ıyı ih
maııları arasında y<'r alnıı~ hu- ınnl elmiş clet:ıllerdir. 
lunmaktadır. Dlın) a til atroları tıpkı du~- İ 

Yeni yeni denemelere kar~ı clu ~ada oldııgu gıbi çesıtlı \C' hır·, 
yulan arzuyu re mi ti}atrolann birlcrindrn Iıırklıclırlar. F kat 
ccş'ıtıi sebcplcrdcn dola~ ı kar- hep inde ele hep aynı 'c bırbi 
şılıyamamal:ırının bu tudyo sah rınc çok bı•nm•rn pi) esler o} na- 1 

1 nelerini doğurdu~u bır hakikat- nır. Bıınıı ragınen hu p·~ e$lcr 
tir. Ama, bu ış; itle dr ikinci birbirinden farklı toru za\l~ <'· 
derecede kalmamış 'e tam ak· sinden ele alımı· \C tesirlcrı de 

ı sıne, kultiır hayatında maddi ve bask:ı başka olur. 
manl'\'İ bakımdan kendi ıne e- nugün İstanbul schri de Sa ın 
mln bır mC\ kı sağlamı5lır. Vah \e Hclcdı) e Ba kıını Ord. 

Avrupa tı) atrosunun gcnc 'c Prof. F hrettın Kerim Gokay'ın i 
)'a genç kalmış kuvvetleri alnı yol g{islcricılıgı \ e anla) ış dolu 
ga~ c etrafında ekseriya bırleş- } ardımı sııyesınde bu nC\ ıden hır 

l 
mi lf'rdır. Bu ~enı sahneler de tiy:ıtı·o)a kaıruşmak ınıkiınını 
\'arlığınıııın en belirlı çizgilerini, bulnıu~ olıı) oı'. Tcnıenniıııiz bu 
giiııiıııı iıziın en karaıılık nokta· deııeınf'ııin de hiıtıin diinyarla ol
larıııa kadıır olmak füerc, dün- rlu~u şekilde mti~bct neticeler 
~a l'dcbi\'alimn p:ınoranınsındo rtnıtıırmaımlır .............................. ~ . 

Zümrüt Evler lnsaat Sirkefinden · ' ; 

l sjrnrn9r•ıım•·h\l'WI 
NA a 

Çar~ı~a 3 dakıka mesafede kurulan modern bahçelı C\'• 
lerimiz 450 M2. arsalarıylc su, t>lektrik. kanalizasyon tesisa
tı dahil olarak teslim edilir. Keşif bedelinin 'Ö 25 i P<'şin, 
gerisi taksitle ~apılmaktadır Bu muamcl<'miz ıkl ay devam 
edecektir. Mahdut kalan parsellerden istifade edebilirsiniz. 

Adre : ZiİlllRl T E''ı,ım SARIYER 

Siyasi cereyanla~ 
Dahili siyasette muhafazakôrlık galebe çalmış gibi ' 
rünüyordu. Harici siyasette Misakı Milli mebuslara ta 

edilecek yolu gösteriyordu. 
bariız ettirmektedir. Yük~e~ ki ha_reket tarzı ~-~k1t1nd~ - 236-

Memleketin birliği \'e 
Jstiklali namına 
G arp cephesine tekrar dön-

mek ilzere Ankaradaki si· 
~asi faaliyetlere ve Meclisin 
h:ı,·asına geçiyorum Birinci 
ırn~ ıık Millet l\lel'lisi toplandık. 
tan sonra herkes- nazari olarak 
memleketin birli~! \ 'C ·isti ki alı 
namına bırlcşmlşti. Ancak za. 
man geçtikçe düşmanlarımızın 
en mıiessir vasıta olarak kul· 
landıkları nifak, Garpta Yunan 
urıırru;m \C Şarkta Ermenı Taş

naklannın Müslüman ahaliye 
tasallutları gıbi \'aka \'e hadi. 
selcr, dahilı idaremizde bır ta
kım müşküller ortaya çıkar
mıştı. Bu hadiseler bazı zayıf 
mizaçlı kimselcrı ümıtsizliğe 
düşürmiiş, sonu gelmlyecek hır 
maceraya atıldıkları zehabını 
uyandırmıştı. Bu yiizden hasıl 
olan birbirine zıt fikir cereyan· 
lnrı ycnı kurulan mılli idare. 
nin kuvvetlenmesine mani ol
muştu. Fakat intizar edilmeyen 
bazı mesut hadiseler sarsılma
sını onlcmişti. 

Harıci sı~asettc nusakı mil· 
JI, mebu lnra takıp edilecek 
yolu az \ eya çok gösterebil!
) ordu. Dahili siyasette muha. 
fazakıirlık galebe ediyor gıbi 
görlinmüş ıse de, fada ciddiye 
alınmamıştı. Birçok tereddüt 
'c nıunakaşalardan sonra Mcş
mtiyet kanunu esasisi esas tu
tularak, Meclis, Ankaraya gele. 
nıenııs olan Padişahla hiiklımc. 
le ait salahiyetleri ve kuv\'et· 
lerı şahsında toplarlığına dair 
Anayasaya bir iki madde ılhe 
suretıyle muvakkat bir anlaş
ma yapılmıştı. Bu anlaşma. ek
seriyeti teşkil eden muhafaza. 
karların hır gakbesi sayılabi· 
lırdı. 
luhafazaklirların 
' oktal na1.arı 

M uhaiazakArlar, Dtlyük Mil· 
lct teclısinı \C hük(ımetı. 

111 mm kkat bır idare şekli o. 
)arak kabul etmiş \C bılCımıım 
ısl:ılıat ve inkılaba şiddetle mu
nrıı kalm15, imkan hu ulUnde 

derh:ıl Osmanlı l\teşruti Sall:ı· 
ıı:ıtınııı ı:ıclcsıııi ,.e devamını 
istcmış\C'rd 1. 

Muhafnıak:ırlnrın noklal na. 
zannı tcşkilfıtı rsasi,}cniıı haki. 
ki nıaııasıyle, .\lcclis ilci i ~ıus 
tara KC'rn:ıl Paşanın hükümet 
tc,kıli hnkkındakl beyırnatı te-

l\leclisın 24 ~ısan 1920 tarıhlı lıse ızahat verdıgı ıaııı.,ı 
celsesınde .llustafa Kemal Pa- Haııran 1919 da mab,t) b.I 
şa şö.}le demışti: u ...... llükfı- mayun vasıtasıyle padıŞS 

111 met teşkilatının şekli esasısi miş olduğu telgrafı okU ~ 
gayrı mesul bir reisı hükumet.. Telgraf şu satırlarla b3 

te tcsbıt edtlcn noklai tevazu. du: 
ne ıstınaden ku\ vei teşrıiye \'a· *Büyük miJJetin ve ~ 
züesi ile mUkellef bır heyetı des hıl31etin irnadı sat: 
mürakabe ıle vazıfcde devamı yeganesi bulunan salt1111; 
bu he) etın mzımamı ılimadına mayunlarmı Cenabıb~k, 
mille\•akkıf bir kUV\'Ci ıeraiyc- nu afat buyursun Aınııı ıe 
den \C bu ku\\cı icraiyenin Şevketpenahım! MeJll 
\'Czaifi millıyc~e göre taksım bugün uğradığı alatı ta~ 
\'e tcnkisindcn ibarettir. Bu ~e- tehlike! inkisam karşısın~ 
kilde kuvvei ıcraiyc reısı hü· cak ztıtı hümayunları b•~,t 
kiimet tarafından müntehap ve mak Ozere. milli ve ıtıU 
kun·ei teşriiyenın ıtimat ve bir kudretin sayha! rrı'dl 
muvafnkatıne milstenit bır kuv yeti, \'atan ,.e istiklali et 
vettir, ki hıl5fct \e saltanat ve milleti \'e hanedanı 1~ makamının tahlisınc muvaffa· şanınızın altı buçuk ası~ 
kıyet hasıl olduktan sonra Pa- rihini kurtarabilir. ırer I" 
dişahımız ve Hallfei l !Uslimin bu içtihat ve kanaat yer., 
Efendlmız her ne\'i cebir ve ik- En son huzuru şlıhArıe;;t 
rahtıın az~de \'e tamıımıyle hiır ~eref müsti_le mazhar .~ f 
rn müstakll olarak kendini mil- cluğumda Izmir veka)'ll 
lelin ağuşu sadakatinde göı-dü· limesinden pek mahıtl~ 
ğü gün l\tecltsi alinizin tanzim kalbi hümayunlarının bJf' 
edeceği esasatı kanuniye daire· tai necata ait ilhamat.ı b~.\ 
sinde vaz'ı muhterem ve mü- dahi hafıza ArAyi iııtlll"' 
beceelıni ahzeder. dır ....... ııı 

...... Bizım bu zemındeki tef.. Mustafa Kemal PaŞ'·~ 
kikat neticesinde hasıl ettiği- Mecliste bu ilhamatı fj) 
miz kanaate göre, idarenin bu !atmıştır: J 
şeklini mahzurdon salim gör- cİsUınbuldan en son ııı 
mekte.}iz. Çunkü devleti Osma. kat edeceğim gün şeref" 
ni} e dığer herhangi bir devlet sule nail olmuştum. BU t 
gibi hükümdarıııın nufuzu cls· zatı hazreti J.>adişahl 130~ 
manisi etrafında müteşekkil de bulunan Ingiliz zırhl 
değildir. Makamı saltanat aynı saraya müteveccih ota~\'Dıf 
1.amandn mak:ımı hıUifct olmak rını göstererek, gorıı,~ 
itibarıyle padişahımız cumhuru derli. ben artık mrınlt '1 
İsltımın da reisidır. ?llilcaheda· milleti nasıl kurtarmalC ,ı/; 
t ımızın bırinci ı:;a) esi ise sal. gell'ceğini tasawurda t ~ 
tanat 'e hılılfct makamlarının ele düçar oluyorum. Ve e 1 tefrıkini isUhdaf r.den diişman. kaldırarak, İnsallah ıniJlt 
larımıza ıradei milliyenin buna tenebbih Ye mütcyakk1:V 
miısait olmadığını gostcrmek hu \'aZİ.}eti elimede~ şe1 ı) ,.e bu makarnatı mukaddeseyi ni \'e gerekse kendısın ti 
esareti ecnebiyeden tahlis ede- <'d<'r, buyurmuşlardı. »~' 
rck iilülemrın ı;alilhiyetini clıiş- leyh maruzatımda arıet ~ 
manili tchdıt \e ikrabındaıı a. !ediğim bu jfadei hüttı•' 
zade kılmaktır. Bu c as:ı gore, dır,. 
Anııdoluda mU\akkat ka:;dıyle Bü~lık hllet l\lcclıs!~..ı 
dahi olsa bır buk(ımct reisi ta. hıli si) aseU, muhafıızaP',jf. 
nımak \ cya bir padişah kayına· siyaseline dayandığı ~, 
kamı ihdas etmek hiçbır suret· dahili çokiintuyu istıhd~ 
lr. kabili ce\•az değıldır. duşmanlarımızın tcşcb ııl 
lltlafrt 'c ı;altanat nC' karşı, hılafct ve salt• 
Makamına saılık kamına baglı Ye sadık ~ 

0 
Kalmak suretiyle alınan \'aziyet_, 
Muhaf:ızııkaı·forııı daha çok ııiin şartlarına göre pt); j.ı 

memnun \e tatmin edile. de idi. :\filli birliltin kU~ı/ 
bılme i için Mustafa Kemal Pa mesı~e yardımı dokurıll11, 
şa. l\Teclı in küsadından e\'Vl'l- (0evafl'l1 

Tarlada T rektörünüzün, 
YOLDA DiZELLi KAMYONUNUZUN 

Akar yakıt ikmalini, 

STREA.M 
Line Filter 

/ 
~Jazot Filtreleriyle j'apınız. 

Bütün enjektor ve pompa tırızalarından kurtulursunuı. JC• 
\'e tnfsiliıt isteyiniz. 

Türki)e Umumi :'\fümessili: 

Kemal Sünnetçioğlu Ltd. Ort. " 
Fennenecıler sokak 143 GALATA. 

BÖLGE MÜMESSİLLERblİZ: (İ 
ıAnkara : Doğanlar Kol. Ort. Çankırı 

~o 40. ıf 
Eı;:c Abdullah Kalfa Oğullan. 

Zıya Bul. İzmir. "tf 
1'rakya Remzi Akgün. Park ı.• 

Çorlu. 
Çukuro\8 Mu tafa Anlar, Adana. 
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Gıpııı edilecek biı• 

111e111 leket 
Geçen gün matbaamıza , eremli bir basta mliracaat etti. Bir 

sanıtonomda )ahut ''erem hastanesinde atmak lstP.ıli
ğinden, halbuki uzun muddet sıra beklemesi Uıım geldiğin
den bahisle arı ıtrı IU:>et rttl ... Bu şildl ette bulunan )alnız 
bir ı.ı,ı değildir. Tedavi edilmrk için muht,.lif mercilere ba&
lUtan, fakat yatarak )er bulıma,an hır;talara ıık sık ra tla
nır. Bunun ba,lıcıı iki srbehl urdır: Hastaların ço1'1uğıı. ~·
lak adedinin allı 1, ıemlckrtlmlzde \el"f'm nk'nlın maaıte
essur JlCk çoktur. Bunun, C\ lrrfn sıhhi (l\mama 1, Ufl dere· 
rede gıda alamamak gibi rbeplrri yanında bHlıca lımlli &ira
~ettir. Yert'm, hrrlir in blldigl gibi. bula ıcı bir hastalıktır. 
Teda\i cdilıttr)cn \e a)akta gezen ha talar mtıtemadi.)cn or
talığa mikrop r;ııçarlar, hastalı ın )anımı ına ıebep olurlar. 

Bu itibarla hastalan tr.du ı etmek, hem onları sıhhate ka,·u~· 
turl?lak, hem ele ha talıl!ın b:ı~kalarına geçme ine mini olmak 
hakımınılan ehemmi) etlldlr. 

Yerrınllirr samı ton omlarda, 'crem hutanelerlndc teda\ 1 
edilirler. Bunların iki f de bizde lhtl)aca nlshetle, udır. Sağ
lık \e İçtinıtı 1 ardım ;Hakanı grçcn r;ene bunu rakamlarla 
hellrtnıl~ \e tr.hlıkB ç;ırunı çalmı tı. Hukumet son seneler ınr
rında \ere.role mtıcadrle i tnr çok ehrmmint vermrktedlr, 
ha taları teda'i ı in ılak !Jllktarını mutcmaJlhen artlırı)or. 
Fakat büWn bunlor ihth acı k:ııf1ılamaktan ur.aktır. 

81.zde hı lalar )alarak rr ararken al n5.lar Dıınlmerkada 
H"rem :nılktannın, tıu ııa talık kaluıamı drnitec.ek kadar ua~
dığıuı, IDnator omlnrdan ço unun bombo olduğunu blldln
)or. Sın torl omhır 0 kildar bonnuı ki Adeta burava ·atınla
cak basta aranı ormıı • Gene ııjanslar Daniıruırka'nın Alnıpı
da 'eremtl hasla 1 rn az mrmlekct oldu unu bildiriyor. Hun
lan okurken doirusu ııpta ettik. 

Yerem yuıündru her !Sene pek ı;ok \atandaı ika)hrdh·o
ruz. nunlann madrlı değrri ) uı mıl)(lnlarca liradır. Fakat asıl 
hliylik ka)ıp nlihısuınuıun ımr'atle artmasını beklerken bn 
)Uz.drn uğradığımız urardır. Her sabada hızla kalkınmak için 
tedbirler alı)oruz. A)nl umanda ittlmal bir dert olan \eremle 
nıilradele Mnl tara \e klmil bir ıekilde ne uman ele alıca-
ğıı:? • 

Deııi:cilik Ba11hası 

Denizcilik Bankasının bankacılık kısmı dlln saat 9 dan illbarrn 
l\arakoydekl binasında faall)clc geçmiş bulunmaktadır. Hltdlril· 
dlğine göre, bankacılık kısmı her gun Jl.30 - ıs.ıo arııında ra. 
ıılasız olarak açık bulunclıırulacaktır. ltesinıde bankayı müraca-

at eden ilk miısteriler görulu) or. 

İstanbulda ev darlığı 
var mı yok mu ? 

İl Genel Meclis 
Üyeleri 

la r 

tu 

Ne istrr&eniı 
c Wh t 'ı'ou \\ :1) 

ı omt-di 2 r.olllm 
a ın. \\' ShakP• 

, •"• C•Ylrf'o. • tr-
an Bıırıao S•h~ .. 
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ALMAN t)~-=:__ 
ANKER 
7 5 Senelik tecrübe mahsulüdür. 

htıl o.po .. . 
JAK O~KALO v~ ORT 

lstınt111ı • 111\takılı 

~!!!!!!!!!!~ * · Bir k.-dın tavslr• 
Sual ı D AiMA S A· 
NI RDJM lıi cildım ,,. 
Jı:dır. D 11n ı,$aduf'" 
kocamın traJ olurJcın 
Jtul/andığı bftyulı•.C1' 111" 
nada A:.nıJımı glJrdum t'f' 
cıldı mıft ha /,,.dnı aıüıa 
Jro, k lum .> u::ulftdt ku· 
sursu::, btTrak taraflar 
gMılumY d, gnuşlrmıt 
,.,,,dıJmal, ufuk buruşuk· 
luklar, kırmı:ı noktıJcık. 
Jar ıla forlrtllım •• ••• 
..... , yapmalıyım ., 

· ·~ ! BÜNYENİN 

Cevap : BUvUtUcU bar ay
nada dahi cıldınız kusurauz 
ı:orıınnı.ltdır. Mli§ahcdc et · 
tıCınız '9\<usurlan T okalon 
Krcmllc yapacatuıız mun· 
tazam tcda \•I ııaye11Jndc ber · 
taraf cdebilırııınız. Bu krem 
l!aycsındc cıldınlz mUkem· 
nıcllcşcbillr. 
GUndUz için beyaz Tokalon 
Kremi kullanınız. Bu krem 
mesa.nıatını:r.a nUfuz eder ve 
orada bırlkmlş olan kırlcrt 
temizler, genişlemiş meli&· 
ml\tı gerginleşti rerek ıılyah 
nokll\cıklarla ufak sıvılC('Jr. 
rı yokcdcr . Bu _yağ&ız gUn· 
dUz krcmtnı muntazaman 

. 
CUMHURiYET 

kullanırıı11.nız clldınız mat, 
yumuşak \'C kusu rsuz bir 
ha le gelir Bu k rem ayni za
manda Tokalon l<~ıı.ııcina.lion 

Pudrası için de mUkcmmcl 
bır zemin t~ldl eder . 

C 1 1 d 1 bCBleyıcl Jl(:Mbo 

Tokalon Kremi geceleri ııU
rllldü~U zanuın bUt Un ka
dınların OrktüğO YruJlılık i· 
fadesi buruıukluklnr kayb
olur, bu kremin ıçındf'ki 
4..Bıoceb aiz uyurken cildini· 
zı t aze, genç ve canlı bir ha
lı· gell rccckUr Bir t ecrübe 
cdın, muva ffa.klyet muhak
kaktıı:. 

BAYRAMINDA 
Otobüs ve Tramvay Seferleri 

1. E. T. T. Umum Müdürlüğünden 
Cumhurbct BaHamı müna cbctı)lc 29 1-:kım 1952 Çar,.am· 

ba gunU sabah aallerinden mcr im ununa kadaı: 
l - Tepcba ı ve Tünelden Şı li, \laçka. Kurtulu ı~tıkamct

lcrıne tranna30 \e otobüs seferleri ~apılmıyacaktır • 
2 - Tcpcbaşından Karaköy ve Eminoniıne dogru yol duru

mu müsaıt olduğu müddet zarfında tr:ım\ay sckrlcri ~apıla· 
~~~ . 

3 - Taksım - Sarıycı· ofo buslcri llol111ahahçc ile Sarıyer, 
rıng utobüslerı. Dolma bahçe ile Tcpcbaşı Cumhurı) et Gaııno 
su. Cihangir otobusl<'rı Dolma bahçe ile c;aı·şıınıb:ı arasında 'c 
yol durumu nııısaıt ulclıı gu takdirde l.cnnd otobüsleri Len•nd 
ıle Şişli veya u,manbc), Yıldız olobiblcri de Yıldız ile ) laçka 
\e):ı Xişanıası arasında sefer yapacaklardır. 

4 - Tünel seferleri geç , . aktc kadar dc\'anı cttıı ilccckt ir. 

BÜTÇENiZi SARSMADAN '\ 

Şık mı giyinmek istiyorsunuz ? 
Hemen SELAHADDiN KARAKAŞl,I 1\luessc e inden Y· 
DA 10 LİRA taksıtle İngiliz ipliği Moline kumaşlardan 
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Uzun ollar için-

RO\'AL St"PER·RIBBED hOyiik 
otobüı n kamyonlaT için 

tmti) az sahıbl : Sll'\A.-.; KOK LE 
Xeıriyah fiilen idare eden 
l 'an hleri l\lcsul !\liidiirü 

AJEI.İB \'ESER 
VATAN l\IATBAAS1 

<VATA?'\') Gazetecilik Te Alatba . 
acılık T . A. Ş. - l stanbul 

• • . "'' 
IHTIYACI ISTEGI DOGURUR 

DOKTORUNUZUN ÖLÇÜLÜ VfSAYASINA GÖRf 

YAV RUNUN SEVEREK İŞTAHA İLE yjyfl~ 
lERİNİ TAYİN f DİNİZ . ALDANMAZSINIZ 

ZORLA GÜZELLİK OLAMAZ 

• 

! # 

en iyi lbtiktir. Sırtıo huıon 
telJi, liatitin prtılma!ına 
mani olur- daha ıerin yol 
almasını temin cdf"r ve iyi 
çrkiı 11ğlar. ROYAL 
SUPER0 RIBBED, ıoeelCrde 
Teya bozuk yollarda ağır 
yükleri eüratle tacımak için 
bilhuea imil edilmiotir. 

Ol ~KO RlJ L~I~\C :\l'.'\ llAU ,j 

C •lıa 2 - Dn 

~ - Ak 

8 - ı .... 

~ \ l.I - 28.10.195:? 

1 T r\ BUL 

S - IS 3 ASKER !;il Tt 
12 I•- •le! •l'I 

•lı:@ t n.lnı l 

-
Atocoğımı lastiği göreceği ı,. göre seçiniz .... 

il i~ TOLU ili 1111!1!.ft 

Türkiyede Umum Satıı Yeri : 
• • 

MOTOR liMiTED ŞTi. 
Tohlm. Ooiu Poloı oltındo - Telefon : 82204 • 82205 - Telgraf : MOLlM • ISTANIUL 

Ankara ve Eskiıehir'de : KOÇ TiCARET T. A . Ş . 
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