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SERYIS K.\,l\'Oxnıcz 
ÇELiK l .. " 18,\ LI ALll AS 

TONFUNK 
Rad\'O oümunelerı ile bütno 
Ana.doluyu dolaşmaktadır 
~temleketimlıe emsali a:elme 
yen bu [e<kalSde Radyolan 
görüp tecrübe yapmadan bat 

ka markalara karar vermeytniı.. ı 
Abdülkadir Memlsoğlu Katırcıoğlu Han lstan~ 

Kore harbini bitirmek içini • 
• 

Amrl. Mc Cormick 
rarın Ankara'da bir plin hazırlandı 

Biitiiıı Biı•les111is 
~ :. Milletler 

.Jıtıı·be iştirake dôcet edilecek 

l(oredeki bir 

45 ve • 
esır 

• 
esır 

• 

k:ampında 

öldü 120 Si 

• 
cıktı 
" 

ıs yan 

yaralandı 

Ankaradaki temasla rda, harp 
gemileri meselesi görüşülecek 

Yavuz zırhlısının, kadro 
harici edileceği bil di.riliyor 

bıtefctı• llrua Otı•Hıf Jlultal>irilfli:tltıı 

1 Nevyork, 1 - Birle~ik Ameri. Ankara, 1 - Kuzey Atlantik 
kanın 14 ekimde açılacak Bir- Paktı Deniz Kuvvetleri Komuta-
leşmiş JIIilletler Genel Kurulu nı J\Ic Connick yarın sabah hu-
toplantısında ortaya atmak tasav susi tayyaresiylc şehrimize e:ete-
vurunda bulunduğu Kore mese· cektir. 
!{'sine dair bir plAnı bugünlerde Amiral )"arın Başbakan Adnan 
mUttefikleriyJe görüşmekte oldu .l\fenderesi makamında ziyaret 
ğu anlaşılmaktadır. edecektir. Bu kabulde Dı~ İ!!lleri 

Durumu yakından takip eden Bakanı profesör Fuat Köprülü \'C 

yetkili bjr diplomat plan hak· rıiilli Savunnıa Bakanı Hulü"i 
kında şu açıklamalarda bulun- l\öymenlc Genel Kurmay Başka-
nıuştur: ' nı Orgeneral !S'uri Yamut hazır 

Genel Kurul toplantısında u- bulunacaktır. 
mumi müzakere açılır açılmaz, Aıniral öğleden sonra Genel 
Birle ik Amerika dışişlcri baka- Kuzey Atlantik paktı Deniz Knv\:etleri Komutanı Kurmav Baskanı taratından ka-

( De,-am1 Sa: 5 Sü: 6 ja) Amiral 1'lc Cormick: bul edilecek.lir. Bu ziyarette.de-

l l 
niz ~u,·,·etl.eri~izin bu~ü~kü ,·~-

İ I Genel Meclisinde ziyetı, takvıycsı ve bugünün mu-
dafaa şartların' intıbak ettiril-

/ Uraz grupu Ateş grupuna ~~iı~~~~Yı~::i~1:~:t~~~~~~: mali karşısında Turkıyenın de· 

~e biı lrn kızıll~rla mü·t·artke görüşmelerinin yapıld ığı bina J • • 1 ~:~~;:~d~~d~~~::~a m!t~=~~~~ 

~~susunda n·ıhayel galıp geldı ı~~!~k k~:~~~::ııa::ra:;~i~:~i~~ . '....! 

A • k İ ~ hususunda da görüşmeler yapıla- ·~ 
merı a n •1t •ı caktır. Hu liı.sa, bu içtimada Ti1r-

I gı ere 1 e kiyenin deniz bakım!n?an müda-

Daimi encumen seçimleriyle riyaset divanı seçimlerini raası ana ıncnua hakım 01
•cak- , 

mutabık değil Uraz grupunun namzetleri kazandı ::iıc~km~::~~~;~ı~~~!0"~~tl~;; ~ ~ vereceği ,.e bugünkü deniz nıu- \ \ 

Acheson basın toplantısında Pek

0

in ' deki 

konfe ransına da temas etti 
l
harebcsi şartları içinde akli( rol 1 Grnrra l'Secip, f .,maili)'edc h ir sinagogu ıiyare ti sırad tnda Hı· 
oynayamıyacak olan Yavuzun hambaşı ile görü~ü rken . General .Secfp, 19.JıS FHJstin harbinden 

CDl'vamt Sa: 5 Sü: 3 de> 

1 Mısı rd~nra ;;; ziy;; ilk;p~lt;ı;;·dır \ a ın~oa l Dı ~eri Ba-~-----------
kanı Dl'an .Ar.he on buıün ı::a 
ırtccilerle )DPtl"•ı ha(lulık ba!ın t 
toplantısında hır soruya ccva~ ı 
hen Ortadoğu müd:ıfaa~ı mese
l(' ine teına!ıla, bu konudaki ,\. 
merikan ,.e İıtgili1 gOrü~lerinin 
birbirine tamanli ·le uygun ol
rnadı~ını ı.öJ·lemiştir. Bakan bu 
konuda tafsilat vermemekle be 
rab('r şu cihet bilinınektcdir: 

İngiltere ~econlerde Ortadoğu 
'\füdafaa Teşkiliıtının bir an ev 
\el kurulmasını \C Arap devlet
lt'rinin .bu teşkilci.tı katılmaya da 
h" sonra da,·et edilml'leıini der. 

C De\·am ı Sa: 5 Sii : tde) 

İngillere işti Parli;inin yaptığı 
u mumi kongrPde ,\neurin Be\·an 

konuşurken 

Bevan İşçi 
Partisini ikiye 
Ayırıyor 

Aııl:o.,..a 'fo.,.rı 

I.nndra,1 _-iki _gün oV\cl baş
lamış olan lngiliz Işçi Partisi kon 
ı_resi bugUn de de\'am etmiştir. 
l\~ngrede; Sevan taraftarlarının 
mıııı idare heyetinde gecen se
lerkı kongreden daha fazla üve 
sayı 1 kazanmalarına karsı Atı~~ 
taraıtarı Ditken bu,lin kongre 
huzurunda \'aptı~ı bir konu ;ml 
da; Be\'an ta~r'arl. •ı.,ı parliyi 

( De\.anıı Sa: s ~:L :! de> 

61, Yaksic 
• 

Seyahatinden 
Memnun 

.l rı.•l.ol• ı.ı~ 

Belgral, 1 - Türkive ve 
\~unanistana yaptığı ıi;·aret
tcn bugün burava dönen 
'Yugoslav askeri h~eycti ba -
kanı General Pavlc Ya~ic:: 
bu •eyahatin~ !evkllade 
memnunluk \·erici olarak 
v~sınandırmış ve gazetecile
rın suallerini eı.cümle şöyle 
cevapJandırmıştır: 

•- Seyahatimiz esas iti
bariyle sadt>ce dostane bir 
mahiyet taşımakla idi. Fakat 
bu esnada müşterek menfa
atlerimizi al<ikalandıriln bir
~~k meseleleri tabiatiyle gQ. 
ruştük. • 

General Yaksiç Tilrk ,.e 
Yunan halkı tarafından gös
terilen yakın al&.ka ve dost
luğu Ö\mÜş \'C~ 

•- Seyahatimizin ileriye 
do2ru atılan büyük bir adım 
Olduğu kanaatindevlm ikin
ci adımı da Türk -ve Yunan 
askeri heyetlerinin Yugos
ıa,·ya~·a yapacakları seyahat
ı1er teşkil edecektir.• demiı
ır. 

Dilnkü l\tcclls t oı, ıa ntısınd ak l nıünakaşala.rd an bir görünür 

giyme yasağı başlıyor 
Memlekette şapka stoku olmadığı için mecburiyet şim

dilik memurlarla talebelere mahsus 
.tuc :ut!ıd PftU 

Kahire, ı - İleri 'elen bir ı 
çok politikacı ile sabık Kral Fa. 
ruk"un eski saray erkanı yakın~ 
da devlet para~ını suii~timal, ci· 
nayet ve fesat kurma gibi suçlar. 
dan mahkcme.)·c Yerilcccklcrdir. 
?tlısır ordusunun bir sözcüsil bu 
gün l·argılama tarihlerinin henüı 
tesbit edilmediği fakat Sa\'Cıla
rın ilk tahkikat evrakını ikmal 
etnıiş olduklarını söylemlştir. 

ilk ağızda Faruğun 100 kadar 
arkadaşı ile halen mevkuf bulu

(Devamı Sa: 5 Sü: 4 del 

~~.~~.~.~.~!~~~E 1 ı· •t S _h_i_r ___ M __ e ___ l_i _____ d __ _ 
m~~~~~~~·:.br:r~,!e~ea~~:ric~~~-I Zilli ~-> .e ! e SID e 
da muhtelif tefsirlere ve müna· d • • • • • • ıt • • ı ld 
k~şalara ve_sile ~ıan belediye ~!'- Dil -'urıı U e ı• O U 
cumen se~ımlerı nıhayet dun e 
\yapıldı. Günlerdenberi gazete --------- --- -----
,ülıınlarında şu grup veya bu Belediye Reisi Bakanlığın emrini yerine getirmedi 14 
~rup kazanacak diye yapılan tah. · 
ır.inler halk ıarahndan dahi me- terketti. Azalar içişleri Bakan lığına müracaat 

ôza M e cl isi 

ettiler 
rakla beklenmekteydi. A YDOl:AN ÖNOL -----------

Her iki taraf da dün sabahtan ra.taı . .-ıu:• lıt~etı ıdı" \ {; B (fi• 
itibaren faaliyetlerini artlırmıı İımit Belediye Reisi ve Bete.' ı-. devam eden dedikodulardan, • ay 

~~~~~~~~~~~~--~(D~e~v~a~m~ı ~S~a:_: ~S~S~ü:_: ~4~d~e!_l ~d~iı~·e~~~Ie~c~li~si~ne~d~a~ir~g~iı~-n~l~cı~·d~en~be' bnemli hadiseleı:in arifesinde bu 'ı 
- lunulduğu anlaşılıyordu . 

Dün sabah, izmitte, daha oto· 
nıobildcn iner inıncz, bu mese
lenin halk arasında günün mev
zuu olduğunu gördüm. 

Mııı•yıılda 
A. ıadl)lu '-'•• n 

NATO"nun İımirdek l kararg.ihı komutanı Tümgeneral Wyman1 

Muhasebe Müdürü Şev ki Bilge ile 

General Wyınan 
Selanik'e gidiyor 

l:mlilk , .... _ k redi B~o ı.ası ile Be ledi~enin mü ştereken Ko~u Yo'unda inşa ettirdiğ i e\•ler in sa· 
~ tı111 ltun ..,'1$ -">anka ;nerkeıinde )·apı lnıı ~tı r. Resim1 alıcı kalaba lı ğını göste rmektedir. .. .!JI' ., 

.... . 

Nitekim dün öğleden sonra, 
l!leclisin çalışmaya başlama gli· 
t1U olması vesaesiylc beklenen 
fırtına koptu ve İzmit Belediye 
Meclisi 5.zalarının ikiye ayrılmı~ 
olduğu hakkındaki söylentiler ta 
hakkuk etti. 

İımitıe, meclis azalan hem 
<Devamı Sa: 5 Sil: 6 nal 

Murgul, 1 - Cumhurbaşkanı
mız Celal Bayar, refakatindeki 
zeva.ıa birlikte bütün yol bo
yunca köyJU kasabalı vatanda~
ların derin hürmet ve sev'H te. 
zabürleri arasında grce saat 22 
de l\Iurgula gelmiştir. 
Cumhurbaşkanını karşılamak ü 

ıere civar kö,•lerden \'e kasaba~ 
Jardan otomobil ve kamyonlarla 

<Devamı Sa: 5 Sil: 8 del ---
A vrupadan geleıı 

kaeak _, eşyalar 
Bir kadın terzisinin evinde yapılan aramada 

külliyetli miktarda eşya bulundu 
lstanbul Gümrük Muhafaza 1 

teşkllillı. uzun z:ımandanbPri ka- B'ır mektup 
çakçı lık yaptığı iddia edilen teh· 

Generale Türk, Yunan ve Amerikalı 
subaylar refakat ediyor 

Scliı.nik, 1 - Güney Doğu Ka- va karargiı.hının kı1rulacağı ~·er

ra Kuvvetleri Ba~komutanı Ge· leri görecek ı·e Yunan ıil3blı 
neral Wyman yanında 1 ürk _ birliklerini teftiş edecektir. 

Diğrr taraftan Öğrenildiğine 
Yunan, Amerikalı kurmay ıu- gö~, Güney • Dol!:u Akdeniz Ka
baylarından mürekkep kalabalık ra Ku\.-vetlerl Komutanlı~ına \·e. 
bir heyet olduğu halde yarın Se- rilmiş olan Yunan heyetinin bas
lilnik'e gelecektir. Geneıal, Se· kan lığına Yeramanis tayin edil· 
lanikteki hava üsleriyle ilerl ha- miştlr. 

Tücear dernegi 
tahdidata muarız 

Dernek, Bakanın beyanatı ile Merkez Bankası
nın tezad halinde olduğunu bildiriyor rlmlzin tanınmış tenilerinden Beyoğlu Kaymakamı Hayrettin 

bir! hakkında tahkikata başlamış :-lakiboğlu im73'1 ile aıal!ıdaki 
tır. lIAd isenin mahiyeti şöyledir: mektubu aldık: Ticaret Bakanının terr:inatına 1 aldığı karar piyasada çok .fena 

Harbiyede kadın tct7isi ~I ual- "Sayın gazetenizin 26 eyhll 952 rağmen ithallta konulan tahdit. karşılanmıştır. 
ll Yakanın ~ık sık A\·rurııva gi ·gün \'e 4081 sayılı nüsha~ının 1

1 
ter ve bu arada 'lerkez Banktt· Bu me,ele üzerinde tstanbul 

< Devamı Sa: 5 Sil: 3 1•) 1 (Devamı Sa. 4 Sil 4 de ) sının döviz transreri hususunda 1 < Devamı Sa: 5 Su: ldd 
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IG ONON YAZISI 

·ser 
he m mcmle. 

YAZAN: irkecid h yecanlı 
Kalkınma 
Yo unda 1945 - 1950 

devresi içın r 
istatıstlk ıda· \ 
r miı cHıy-

10 11ık Ze ~i 
' kete t e m 1 n ı 

ettıği sen etı 'e 
gelırı muhafaza j 
etmek ve 
h a t t A ar· ir kadın k vqası 

[ v!':r:ı~.~ 
Yc!iilkoy l\lcteoroloji Is· 

tas.)onunun tahminlerine go· 
re, bugun şehrlrnııde 'e cı
' arın da ha\ a litıhahlr) in de· 
niz :) ııziı lJUslıı, ı;oıır.ıları u· 
mumi.)ctle bulutlu r,eçccr.k; 
rur,garlar sabahleyin Guney 
batıdan hafıf, sonralan ku. 
zey cloğud n orta kun ette 
esecek; ı;ıraklık dncce~indc 
dune nazaran muhlm bir de
ğ! i!<lık olmnacilkhr. 

Adliyedeki 
Terfilerde maaş 

verilmiyor 

Diınkıi akşam galt'telerln
den birincle göztlme ilis

ti: 'l urki.} enin NA '110 emri
ne 'ereceği kun ellerin mas 
rafları NATO tarafından ö
denecek 'e bu suretle milli 
sa\ unm biıtçcmizden arta
cak para memleketin ima
rında kullanılacakmış. 

vanlar \C hay =---------------..,.,,--------=-- Fark ı vın UrUnlerl 
istatıstığ•• dı
ye yuz sa fa a ~akın bir kitap 
ne~rtıtm tır. Kıtap bızc hay\Sn 
sen etımızın \ e bu sen etten 
gelır mızın arakamb bır le\ ha
sını çızmekt d r. İ tatı tık tab 
edıldığı sırada idarenın elınc 
geçen 1951 icmfıl rakamları da 
kıtı bın sonuna ıla' e olunmuş· 
tur. 

Memlekette hayvan ser\'etl 
denıldığı zaman burada, chlıleş 
tirllmek suretiyle ya kcndılcri
ni ylık çekmek i~lerinde kul
landığımız ve~a )ünlerinden, 
derılerınden, etlerinden, süt
lerinden 'csaire nden fayda· 
landığı:nız. ha;ıvanlar arasından 
sadece koyun, keçi, sı ır, man· 
da, at, de\e, e ek 'lie katır an· 
}aşılmalıdır. Kümes haY'anlan 
'esaire hariçtir. 

Eu ha)vanlar bizde uz.un za
manlar verg mrvıuuna alınmış 
ve hAlA da alınmakta bulunduk 
ları ıçln -mua en )aşı ıkmal 
e memış olanları)le ordu~·a 'e 
jandarma:;a ait ı;eya bir suret
le mu.Uıyete sahıp bulunanlar 
h ar ç- her sene muntaz.aman 
birer birer de sa ılırlar. Bu i· 
tibarla eldekı istatıstık iki ttir. 
ıu rakam verir: 

l - Her yaşta mevcut hay-
vanlar, 

2 - Vergiye tlbi hay\anlar!. 
Her yaşta me' cut hayvanla

rın ayısı tahmınl oldu u için 
r akamlar pek o kadar sağlam 
değıldırlcr. Vergbe tAbi hay
' anlar içın \Crtlen rakamlara 
daha baska bır kuvvetle itimat 
ede billrız. 
Şu istıtraddan sonra mcm· 

l ekette meHut hayunların mik 
darı nedır, onu gorclim. Her 
iki çe~ıt rakamları aşa ıda \e· 

(l\hhon baş) 
Verghe Her 

riyoruz.: 

tabi ~a5ta 

1923 17,2 ? 

1925 21,5 ? 
1930 28 7 ? 
1935 296 346 
1938 383 52,2 
1940 402 56,4 
1941 426 56.5 
1942 404 52 7 
1943 37 !) 502 
1944 39,!) 529 

1945 415 531 
1945 40 6 53 5 

1947 426 556 
19.i8 44 9 586 
1949 43 6 545 
1950 42,6 55 6 
1951 46,1 60,6 

C lkı<bıu /ıal:k• rııalılımfıır) 
tırmak lmkfı· 

1923 - 1925 de\TC inde yal· 
nız. ko· un, k çi ,tıCtık, de\e 
'ergı c tfıbidırler. 1938 - 1940 
dC\TC ınde de at. katır ı;e e ek 
'er meuuıı de ldırler. Bina· 
rnalc)h \rrgıye tlıbi hayı;anlar 
sutununu takıp ederken bu ci
heti hatırda tutmak fa;ıdalı o
lur. 

temleket hayvan mevcudu. 
nun enrdcn seneye arzettığı 
tek' rnuloo ıklım şartının mli· 
hlm bır amıl olduğu tahmin 
olunabılir. Bılhas a kovun şid
detli kı !ardan d• er nrvi hay-
\ anlara nazaran ılyadcce mü· 
trs ir olur gıbi gorunUyor. Ver 
g le Ubi hay\ anlar cct\elınde 
koyun 1935 de 12 4 mllyon i· 
ken 1939 da 18 9 m llon raka· 
mını 'rrmrktrdır. Fakat 19-13 
de 161 mıhona kadar dücer. 
Gerçi l!HB dr 10.4 m hona yük 

nını bulamazlar mı?.. Dün saat 13 sıralarınd'l Sirkeci tren is ta•\ onu önünde bü-
Gerek koyun ve keçinin gc· tUıt halkı he) e,.ana \'eren bir hAdise olmuf. iki memur kadın hır 

rek oteki hayvanların senesıne erkek yUzundt'n eaçsaça ba~başa ka\ ı;a etmişlerdir. 
gore tez:ayUt ve tenaku ları se· Etraftan yeti enler tn:-afından güçlukle bırıhirlerinden ·ay. 

• beplcrını U ıkıyle izah içın el- rılan kavgacı kadınlar d" rı.: :\dlıye)e ı;:oturtılmü~lerdir. 
de \Csaıka maalesef sahıp de- Otuz ya~ında olduğunu, Ruınelihisarda oturduğunu söyle· 
ğılız. \'C'n Nahide Ak~es bir re,,ml daırcde memurdur. İfadesinde M· 
H a)">an mevcudumuzun terek- dise)i ~ö le anlatmıştır: 

ldibü ne şrkıl arzedcr?.. •-Eski bir mesele yuzunden aramızda , bir muhakeme ur-
Birbiri::ıden uzakça senelerde dı. Adlil'eden tılttıktan sonra yolda girlerken Nezıhe kar~ıma 
'ergıye tAbi ha) vanl r aeağıkl çıktı. Ağır sozler sarf etti ve iızerime hucum etti. Gördüğünüz 
sekilde dağılmakta} dı: gibi c!biselerım yırtıldı. D!ıvacıyım.• 

(Mıl)·on ba ) Bcşiktaşta oturan r.;ezihe Dede i e 5unları anlatmı5tır: 

Koyun 
Keçı 
TıCtik 
Sığır 
landa 

De\e 
At 

1951 l!IU 1935 •- Du kadınla benim kocam ayni dairede çalışırlarken ta
-- nı5ıp anla m•şlar. Bunu du~unca kocamdan ayrılmağa karar ver-

18 8 12 4 dım. Muhakememiz gorlilmektedir. Nahide bana Adli) eden çık· 
9·2 6•8 tıklan sonra hııcum etti Dc:ı ondan da\'acıyım.• 
3 7 2 7 
7

,
9 5

,
4 

Savcılık hadiseyi tahki1' etmektedır. 

0,7 0,5 •• 
0

•
1 0

·
09 Universite 0,7 0,6 güz 

lır de 1951 de tekrar 18,7 Ecek 

18,7 
12 7 
3,4 
82 
07 
o.oa 
09 
13 
0,09 

1,4 ı.-

007 0,05 De resi imlihar. la~u 

Çemberi it aşta 
Fr ilk yağması mıl ona iner. 1948 deki, hatt.A Katır 

1939 dakı \iyel e ulasabılmek-
ten uzak kalır. 

Keı:ı oyle dcğıl' .. Ormancı
larımızın na ıl telAkki edecek· 
lerlni kr tıremediğimiz ıçın, 
H k na~ardan sakla ın, diyclrn 
mi, demiyclim mi, pek bılcmi· 
yoruz; fakat keçimizin malCım 
olan o çok scbatkAr ruizaciyle, 
ne lınl mukcmmrlen üretip tli· 
retmrkt hiç ku ur ettli!i )'ok
tur. Bılha a on :yıllarda sd
dan oldan dünyanın 1 tiskali· 
nl ord ı u halde, 1036 danberl 
mc\cudu 8 mıhondan asa ı 
du m mi tır. 1951 de he bu 
m 'cut 127 mıhona baliğ olu. 
)ordu. Orman ile keçiden hirınl 
mutlaka tcrcıh etmrk lazım gel 
dl te ormanın feda edılcmıye· 

Yckiın 46,07 42 57 29,54 

Tahmıni rakamar o kadar de 
ğıl e de vergiye rniı tenit ra
kamlar. hayvan scrvctimızin u
mumi hr) eti dahilınde az. cok 
tczayude mlitemayil bir sryir 
takıp etti ini b~riz şekilde gos
terir. Unutmamak llıım gelir 
ki, biz. bu sen etten ve) a geli· 
rinden rr.fı ta den her srne ibra. 
cat da yapar, memlekete doviz 
tcmın edem:. İhracatımııı oşa
ğıki cehelde \Cri)oruz. (Devre
ler senelik \asatl ifade eder· 
ler): 

Din ba:ı 1\lil.)on 
l.lra 

ce ı soz gotUrm"z. Fakat bu 
1 i h 1 h k 

1923-29 397.- 3,96 
orman me c r ar ç, mu a ·-

d 
k 1930-33 770.- 6,8 

kak ki, keçi de koyun an pe 193~ 975.- 5,B 
o k dar az fa;ıd:ılı bir haY\ttn . . 1!'135-37 696.- 3,6 
değıldır: SutUnti, kılını, derısı- 1938 372.- 2,D 
ni duşUnc-lım. Hele eti mev· l!JJ!l 317.- 2 3 
zuunda alAkadar e nafımızdan 19'10 lR4- 1,3 
sal hiyelle mUtalAa beyan ede- 1941 71.- o,8 
cek \aZl)'ettc olanların: bu hny. <De,·amı Sa: 5 Sü: 8 de) 
unca ız alr)' hine dedi • kodu------------

tinh crsitenin muhtelif faklil
telerınde guz deucsi imtıhanla· 
rına dun sabahtan itıbaren baş. 
lanmı tır. İmtıhanlar ekım sonu 
na kadar dcrnm edecektir FakUl 
telcrın ) ônctmrlıklerıne göre 
hem ) azılı hem de sözlil olarak 
l apılrnaşı icap eden bazı dersle. 
rin yazılı imtihanları en çok bu 
a)' ın 16 sına kadar nctlcelendıri 
lccek, mu' af fak olanların sıizlıi 
imtıhanları da ay sonuna kadar 
bılirılccektır. Bu arada yalnız 
soz.lü olarak yapılması gcrrken 
imtıhanlar birer u aı a ile c~.im 
sonuna kadar de\·am edecektir. 

Rusyaya kaçmak isteyen 

b irisi yakalandı 

Dun o le üzerı Çcmberlita&tan 
Turbe 1 tıknrnctındc gıtmekte o· 
lan fı tık yllklli hır kam)onda. 
kı çurnllardan bırkaçı delınrnış 
ve bütün yol krnarındaki kaldı· 
rım fıstıklarla dolmııs ta5mıştır. 

Az sonra vazıyetteıı haberdar 
olan 60fıir durmuş a da iş i~ten 
ı;eçmış; eh ardan üşü rn halk 
ttbıni, koynunu, torbasını. sepe
tıni doldurarak uzaklaşmı§tır. 
Hatta 'ağma ~rrine yeti rn hır 
temız.lık amele ı slipıırgesıni kul 
]anmaya dahi !uzum gormemı& 

tır. 

Harp Akedemisindo ders 

yılı töre nle açı ldı 

Kara, Deniz \ e Hava Harp A
kadrmılerl ile Kurmay suha)lar 
doktrin kursu dlın yıldızdaki 
Harp Akademi~i binasında yeni 
ders ~ılı çalışmalarına başlamış 
tır. Akadrminln ~eni mrnsııpları 
na hıtap r.drn Korsenrral Fehmi 
Türe rl. talı ma mrtodlarından 
bahsetmiş, müteakiben Kara 
Harp Akadcmı~i komutanı Tuğ. 
ı:enC'ral Avni Çırnas oğrencılere 
hıtap etmiştir. 

nun liehriınlıde ham sa. 
bahir) in nı bulutlu, sonrala. 
rı açık geçmiş. rfüglirlnr gıı· 
ney natı i tik:ıınetin•len ha. 
Cif olar.ık esmiş; f'.llllllll Si · 

caklıgı ı;olgcde nzoml 27,l, 
asgari U,8 ı;antigrat olarak 
k:ıy deılilrnlştir. 

Son sene içinde lstanbul Ad
lı) e· inde, bır çok Adlı~ e mensup 
ları terfi etmelenne rağmen, ay 
lardanberi maa~larında en ufak I 

1 

bır değısiklık gorememi.Ierdır.

1 Krndılerıne, terfı cttiklcrıne da. 

1 
ır sadece hırer kırmızı kagıt gon 
derılmektedır. Bu hal Adlıl'e 

I men upları arasında iızüntU u· 

1 
yandırmaktadır. 

Dığer taraftan bazı mllbaşfr. 
lerin ve odacıların kılot panta· 
!on 'e yemeni ile Adliye koridor 
Jarında evrak taşıdıkları görul
mektedir. Öğrendiğimize gcıre, 
hu vaziyete son \erılcrek yakın. 
da resmi müba5ir elbiseleri da· 
ğıtılacaktır. 

Bu, çok ehemmi.}etli \e 
gerçekten SC'\ inilrcek bir ha
berdir. Zira biz i.}i ni)et er
babından olmayan \e hatt5 
kotü nb etleri dun) aca ma
hirn bulunan bü) ük bir clev
letin komsu~u olmak .} ütıin
den, S"nelrrdcnbcri bü~ iik 
bir ordu) ıı ayakta tutmak 
zorunda kaldık 'c daha oa 
kalacağız. Buna mm affak 
olmak için imardan kestik, 
h:ı) ındırlıktan kestik, ziıaat
trn kestıl., maariften lıcstik, 
kısacası topraklarımızın şan

lı mudafii kahraman ordu
muzu kunctli bulundurmak Bir fal ebe için raklr bütçemizin her 

VAPCIU. !\RI koşcslnden, her bucağından 
Dun sabah saat 9 dl Fran-ız. ( 1 k lmıntılar )aptık. Komşumuı 

Lİ:\I llil UZ\ GEi.EN 
l'E GiDEN Tt:RiST 

bandıralı «Anne de Brctagne . asus U SUÇU gerçekten sulhçu, gerçekten 
gemi 1, 24 tur! t \C 23 yolcu ile i> i nil etli bir komşu olsa.}dı 
şehrımız.e gclmıstır. f 'f d' l • biti muhtelif sahalarda knl-

Dığer taraftan ikı gundur şeh ev 1 e f 1 kınına harcketlerinılcn az 
rimızde bulunan . stell:ı Poları • çok mahrum bırakan bu ı.ı-
'c ocPatriciao turi t gemileri bu DOzce, 1 (T.H.A.) - Şehrimiz sıntılan .}apnıağa mecbur 
sabah saat 7 de &chrımizden ay. dC; yliksek mevki sahibi olan bir olmı)acak, milli sa\unma 
rılacaklardır. zatın tıb tahsili ~apmakta olan butçemiıln hafiflemesiyle 
nor \ şiu:nt TRİESTEDEN oğlu, casusluk suçu ile te\'kif c- mC\dana gelen tasarrufları 
IZl\tİlrn ııüxuü dılmlşlir. Jmıır 'e kalkınma iljlerimizc 

Hopa Şıkbl, kulllvrtli miktar. Sanık, dün zabıtanın nrzaretln sarfcdchilccr.ktik. 
da kere tc , e muhtelif ıthal ma. de t tan bula gbturulm(ı tlır. N \1 O emrine 16 tiimen-
lı ile> Triestcdrn izmire , armış. Askeri l\lahkemcdc ~ argılana lik bir kuv\ et 'ereceğimiz , c 
tır Şılcp mallarını bo alttıktan cak olan sanık talebenin C\ ınde bu km rntlerin masraflarının 
onra Jımanımıza rrlecrktır. dr zabıta tarafından arama ya N \TO tarafından \erileceği 

1 1 t pılmış. ele geçirilen bazı e\ rak, SO) lendlğine göre geli~igti-
D. IHl'liK \Si NC: l. Z \ E t 1 bl h J\l\ll~RIK \ • n \NKALARİYLE muhlırlenerek stanbul Askeri ze r e apla 150 - 200 bin 
TIDlı\S EHİ\'OR Mahkcmcsıne göndcrilmıştir. ki ilik. a kcri bir kuuctin 
Amrrıkan Bankalarından ir- lıcrturlu fhti> :!çlannı " do-

ving Trust Compan> nin ikinci partman natımını sağlamak ilzerr. 
mürlılrlerı l\lr. İ E •rin ile F. sarf etti imiz hu) iık bir para 
Kurtz \ buyuk in ıl z bankala. K 1 E • ı;erbest kalııcak 'e bu biiytik 

aplcl ~rı mn yfJf parıı da karar13!;!ığı iizcre 
rından Barclay Bank'ın Umum it 1;. memleketin diger chcmmi-
\1ııdür mtıa\ ini Mr. StC'\\ ard )etli işlerine tahsis cdilcbi-
Smlth \e 1\Ir. Strnen on dün De. ~ ,muru olacak lecf'klir. 
nimlık Danka mı zharet etmiş l'\larshall )ardımı)le temin 
lerclır. A k 1 (A k ) ı ı 1 ı edilen tı aktörlerin zirai kal-

İngıliı \e i\m rikm bankacı. n ara, n a - ç şer kınınaınızıla ne se\ı'n'ılecck 
ı o ı ı k B k il Bakanlığı birçok muasır, memle· 
arı, en zcı an a ı e ~ a. · hamlelere ı'm'·"n , rrdı·g· ı· go'z-
1 k · b l · h kk d ketlerde olduğu gıbı bizde de a· "'" 

pı aca ı ır ı ı a ın a te· öniındc bulunduruı.~cak olıır-
1 b 1 1 d partman kapıcılarının emni) ete " 

ma ara a amı ar ır. sa, millı sa\unma bı·ı·t,.ftmı'z-men up bulunmaları hususunda •" :yapmaları b)' le dursun keçi 15.· J r 
fını a ızlarına alacaklarına bi- I ( 
le ihtımal '\icrılcmcz, sanırım., 
Keçi halen mrmlckct he abına 

Rusya)a kaçmak istiyen bir 
ea us 'e komunıst taslağı Edır· 
nede )akalanarak İ tanbul Em
ııı)ct Mudürlıııiünc ı;ohderılmiş. 
tir 1340 st>nc~ınde Rusyada do 
ğan Hamdi oğlu )fehmet Kara· 
ha.}' ır, llulgaristan ) olu ile Hus. 
)aya kaçarken 'C kup mrvkıindc 
ele geçırılmiştır . .Mehmet suçla· 
rını ıtıraf etmektedir. Sorgu unu 
muteaklp tel kıf olunan sanık 
cez.ac\ ıne ı;oııdcrılmı tır. 

J>. llA~J" \Si DEl'\İZ d den serbe t kalacak parala-
jsı,ı:l l\IECILit.ımzis tetkıkler yaptırmakta ır. d 1 k 

Bu senr Kara Harp Akademi rın a nıcm e etin turlu kal-
sıne Amer kan o du una mensup i1'K1Ş \FINA l ı.\RIJl!\I l\ltisbet netice alındığı takdir· kınına i lerindc ne kadar ha-

üç )l.ıl. mıhon lıraya yakın bır 
servet le k 1 der. llu hazine 
yr ve clırlne kı)mamak lı:ln 
acaba orman, zıraat \C zirai ık· 
tısat mu•eha ı larımız keçıyi 
me la ormana zarar 'ercmi) e. 
cek ekıldc hır takım yerler \'C-

) a mıntakal rda toplamak ka
bilinden tedbirlerle hem onu 

Sultan Üçüncü 
Alıınet'in 

JıaPi 

Dikkatsizlik yüzünden 

b ir kaza oldu 

Dun Ak ra) da d kka iz11k 
)tizund n bır kaza olmu tur. sa. 

1 
at 10,40 sıralarında, Valde camlı 
sokak 9 numaralı evde oturan 
Şekerci Mehmet Sadık, para ka
sa ına koydu •u bro.,,nik tabanca 

EDEC'EK de butün kapıcılar emnbcte kar 1 ı ı 11 lkı binbaşı oğrencl olarak katıl· )ır ı \e \er m bir rol o)na-
m ktadırlar. Dcnlzcılık Il nk.a ı bankacılık şı •cırumlu olacaklal'. 'e apıırt :) nragı kol;ı) ca takdir cdile-

kı mı, Karako dekı hına ında m::nda cere an cd n en ufak bilir. 
Yeni yapılacak hava 27 Ekım pazarte i !!Ununden itı bir had S"\ı dahi b ldırmekle ' 3 • Tiirlıi sahalarda kalkınma-

d I ı haren fa:ılıyrte g ç erktir. J>e. z.ifeli bulunacaklardır. mıı.ı sagla) acak i !er i) i 
mey an arı nizcllık Banka nın bankacılık b programlanır da mllli sn\•un-

Ankara, 1 (Anka) - fzmitte- t kı mı, her torlu banka muame Et ve ah k ma biitçc inılen srrbest J;a. 
kl Ko ekıiy ve Karam lir cldrki lA~ın~an ba k~ \ e hılha a, ge.

1 

ine.ak paralar ıla bu progra. 
h ,,a limanlarının buyilk ve mo· mı a an. gemı. 1 lrtcn \e dcn•z Kurumu kuruluyor ınn akıllı \e ölçülii bir tarzda 
rll'rn bir hale sokulması için bir naklı) atı ile ı ı al eden her a~ arlanacak olursa 1 urki> e-
müddcttcnbrrl yapılmakta olan turlu ırkrt \e şahı lara dn kr.e rıin lkt ı saıli, ticari, sınai ,e 

dl d rl b 1 k d Uuauıt l'ııP nblrfmfzd•n • • h 1 k k bl 
trtkikler mUsbct nrtice \'ermiş- . yar 1";11~ a .. u un:ıra enız zırnı çe rr , ço · ısa r za. 

ZENGiN PARA iKRAMiYELERi 

222 yıl e\\'el bugıı n , 2 
Ekim 1730 da Sultan (\çıııı · 
cu Ahmet h al'edilııılı;ti. lir· 
ınl yedi ) ı l Osmanlı tahtıııı 
işgal eden Oçıını ti Ahınc· 
din ha.)atı :ıc\k \ e ı;afa I· 
çindc geçmiştir. ı,ale dcul 
onun zamanıncladır. l'atrona 
ihtilôllnde tahttan inılirll· 
miştir. nirçok lıati§t olmak· 
la beraber se\llbl da \ardır. 

sını karı§tırırkrn parmaj!ı tetığe 
dokunmuştur. Tabancadan çıkan 
kurşun. müşteri olıırak diıkkfına 
ı;clen Jffet Koç ismındcki kadı· 
nın baca •ına isabet rtmiştir. ka 
dın ha tahancye kaldırılmıı:, dik 
kat iz şekerci yakalanmıstır. 

tir. Hava mrvdanlarına beş mil- ı lPtmecı ıl'ımızın inkişafına yar Ankara, 1 _ Memleketin et monda, çok ıleği5ccrktir, 
yon lira sarfolunacaktır. dım edecektir. ''e balık ihtiyacının \e b lhassa Sadurı G c:. \'CI 

VE 
Bebekte Yalı Boyunda Muhteşem Koruluk içinde 

• Ap r 

31 EKiM KEŞiDESi 

6 
Akşamına Kadar 

100 Lİ 

1 

Hakikat 
Olmasım 

İsterseniz 

iÇIN 

Bir hesap açtırınız, hesabı nız: varsa çoğa ltın ı z:. 

tcıuleketin imarında, mat 
baanın kurulu unda lıimme· 
ti dokunmuştu r. ilim \e sa· 
natın ilerlemesinde emeği 
geçmiştir. Şnlr, hattat \e 
münşi idi. l\Jc51ıur Sultaıı:ıh· 
met çeşmesi Ônıın aıl ı n ı ta· 
§tnıaktaclır. Sultan CçuncU 
Ahmet, de\ Jete s:ıhip çıkıı· 
cak ,.e muharebe meydanla· 
rında nııızaffr.r sancakları 
dolaştıracak .kudrette ) ara· 
tılmış değildi. 1G73 de doğ· 
muş, biraderi ikinci !'1usta· 
fanın hal'i iizerinc 1703 ıle 
calisl taht olmuş, 1730 dıı 
hal'cdilmi~, "173G da ölıniı5· 
tiır. 

ilk öğretim müfctti le ri 

toplandı 

Şehrimiz ilk ö relim müfettiş. 
leri dün l\lılli Eğıtım Mlldurlü· 
~ünde aylık mutad top1antılarını 
:yaparak >azın muhtclıf mevzular 
Uzcrinde faalıyette bulunan semi 
ncrlcrin neticeleri üzerinde ko. 
nuşmu•lar, :>eni ôğrrnci kaydı 
karşısında sınıf ve şube durum. 
!arını gozdcn grçirmislerdir. 

Kore gazisi Hikmct'in 

ö lümü 
Ankara, 1 (Hususi) - Kore 

azi 1 llıkmct GU\•encl öldür· 
mck•en s:ınık Kemal Uzmay diln 
te,klf cdılm ı tir. Hıkmct GU· 
'cncln o top isinde ölüm hltdise· 
ı;lnin polis copu darbesinden ol· 

__ """'......,.,........, ... T..;(..;\ı ... R .. E;;.N•'.;.T.;;C.;.t...: madığı anlaşılmıştır. 

Bir sene Walter ile Corinnc 
i çocukları grtirnıcden gelmiş-rr-

lerdi. Richard bankada çalı ma "' 
ğa başladı ı !çın ayrılmamış, 
Arnold bir talebe kampına gıt- •' . 
mış, irma 1 e zengin :ıkrabala- ::ı:, 
rında mi afır olmuştu. :X. . ., 

Corinne bazı ı;cce azinoya Si:, ı G 

Avrıca Gölcükte deniz avcı U· --------- fıyat istikrarının temini için ON KEJ.il\JF:Yl,E 
çokları itin bir drniz hava lima. Pcışcıbahçe vapuru mali muhtarıyeti haiz bir Balık Türkbe - Yugosla\')a - Yu 
nı kurulmım dU Unlilmektcdir. Adalara r.ürt:it postası ve Et Kunımu teşkil olunmuş nanistan sa\unma paktı ger-ı 
Burada htıkn bir deniz hava Us- hır. Bu teşekkül 4o mil)On lıra çekleşi)ormuş ..• 
sil varsa da ihtiyacı karşılaya- ya pacak serma~e ile işe baslı;ıacak, ka· Akıl için )Ol birdir! ..• 
cak durumda bulunmamaktadır. aplık ha~van ve balık alım sa· T i\TUSERT 

ltalyan Tarento tcı lıhlarında tımını, bunların nesıllerinin ıs· -------m..;.-....--......; 
Bir kamyon devrildi in-a edılmış olan şchır hatlarının lahını, bunlara alt fabrikaların ,.- - ' A ~ -) 

)eni upuru Paşabahı;c, limanı. tesisini 'e bunların mamullerl· ı 2 EKl!\I 19S2 
Tekman, 1 (A.A.) - Erzu· mıza gclmi lır. 18 mıl surate ma n n imal ve ihracını temin ede· PERŞEi\IEE 

rı:m - Tekman yolunda çalışan ilk olan Pa abahı;rnın istıap hac ccktir. Bılhassa kurum, piyasada AY lO-Gt;N 31_ 111zm 150 
il bayındırlık mUdilrlUğtine ait mi 1700 k şidır. Vapurun Adalar daimt surette bu malları bulun· nt ıt ·ı:,;ss _ E\,.Üı. 19 
bir kamyon dun akşam yol amr· hattına do ru posta olarak 'erıl durma~a gayret edecek, fıyat HİC'RI 1371 _ 1Uuh:ırrem 12 
!!')erini topla) ıp Ta5kescn kövU. mcsl 'e bb) lece Ada )'okulu u. yük elmelrrinl tanzim satışı ile \ asa ti ı~ıanl 
ne götllrmckte iken kazaen dev· nuıı kı altılması ihtımalı vardır. bnll~ ecektir. S BAH 05_56 12.03 
rllmiş. ıı mrlclcrılcn biri iilmüş, ~mı•••nl!D::BEm!~&lllBlll••l!lll!SIRE•••ntıı 12.03 os. ıı 
altısı ıığır ve rkizl hafif olmak ?~ı1:nt 15.20 09 2E 
üzerr on dordli yaralanrnı•tır Londradn toplanan e:AHupa Kardyoloji• ve cİnternas)onal 

C S 1 
.. i • · İnternistlcr• kon relerine i• ' rak crl.en AK$ M 17.51 12 00 . a\ctsı derha h .. d eye el- .. y \ TSI 12.21 Ol 30 

koymuş'<' gece 'arısından sonra Dr HMEJ RASiM QNAJ lMSAK 0419 10.27 
Erzurumdan grlcn bir sa lık e , 
kibi ilk sıhhi tedbirleri almış ve G

4
"

1
"'"" c ndm •n "'m '" •• mc~lekl tetkıklerde bulundu,.u A\Tupa m rkez.ll'rlnden -tıöne- • ··- ·--ı •-d bu sabah erkenden a1lır ~ara .ıı; r lm!tr wıu ....... ~· ma.nJ> ... r 

ı:. " rek 3/X/11l'5?. C'ıımıı ünli h ~ t:ıl ::ırını kabule bıı•lıvaraktır. 
lıları Erzuruma e' ketmişlerdir. •dl"'''· 

Waltcr de: 
- Sız.ı se' i orum. Ray .. di· 

)e cc ap \crivo .. du. Ne araba· 
cı, ne d" arab ) ı çeken b" · 
gir, sır'hrında cereyan eden 
bu uzun \e de\ mlı a~k maC'e 
ra ının a metinı ıdrAk etmi 
'nrl .. tlı. Y ne lı> bır "L ., 

ti esnasında ldı. Ray, Ant bir gelmezdi. Bundan istifade e· ~ 
den R v ile Waltcr a"a ında 
çok ho !arına ıdcn hftdısclcr YAZAN~ FANNY NllllST ÇEV1Rf 11-; 'REZZAN ~ r " ... L ~~~N ha " 'le d rularak, Waller'e 

llt•G• '" "'iN sordu: 
cereyan ederdı. Sanki hiç bir· 
blrlerlnı tanımıyorlarmış r,iql '!"'. 

.hueket ederler, fakat yanyana 
Hiç de fazla yakıı:ıklı olmıyan 
bu adamın kalabalık ara ında 
gozc çarpan bır tarafı yoktu. 
Fakat, Ray iı;ın o kadar em al
sız bır kı) metti kı, ona bakar· 
kcn hflifı onu ilk gurdu"u nn· 
da hl scttığı raşeyi duyardı. 
Her ncfe'I alışta, yanında ve
Y a uza ki ıkrn, onu beklerken, 
dıkış d kerkcn içın iı:ın hep 
•Se\ ıl m, e\ ılım. sev ılım• 
dıye soylenırdı. Onu dil, ünlır-

oturarak aynı masada onı:ı 
oynarlardı . Walter, ıılıce 
Ray'ın ôntinc k zandı ı fı lerl 
ko)'ar, Ray da bunlarla o,> na
mağa deHım cderdı . O akşam
lar Waıter onu oteltııe olure· 
cek kadar ce aret de go tcrir· 
dl. 

Oyun salonunda bulunanla· 
nn Jıemcn hrmrıı hrp ı zen ın 
\'e kıbar kim Mcrdı \\ nllcr 
bunların ara ında ôze çarp· 
mazdı . Kır saçlı. b,raz 1 man 
ca, velha ıl tam m ın ıylc 
Ne\;;ork'lu bankacı tıp nde bır 
in andı. Rav, ) an ı:ozle onu 
ey rrdr rken, bu kadJr senedır 

h ç eksılmeden drvam eden 
buvıik a kmı du ınur 'e bu 
his in az zr.etı kar ı ında hay· 
ranlık duyardı. 

Walter'ın }' üzO eneler geç· 
tıkçe daha çok Yahudlleşm 
ti. Yanakları haf fçe asa"'ı}'a 
doğru t'>rb 1 p arkmı,, b·ır· 
nu san i rl ıa r • ıı un"T'• tı 

ken lşlcven saatin se i, hin· 
mış oldu •u trenın tekerlek sa· 
da ı, omlet 'ururkcn çatalın 
çıkardı ı tıkırdı hep ona •Sev. 
gılım, e\ ,ııım, sevgılim • der 
gıbi ol uy ordu. 

O yaz pek hoş eçti \'aktiY· 
le Cııp l\Iay'da beraber geçir· 
d klcri yazlar ı;ıbı. hattA onlar
dan her bakımdan daha da ıyi 
idi. Corinne'ın sovu sopu, A· 
rnerikadaki akrabalarını gor
mek uzere lmar\adan gelmiş 
1_.rd• Ru 'ı <>l'IP rnr'n e hıır 

82 
gün ve hattA her gece tombul 
Alman kadınları) le meş .. uldil. 
Walter bır dereceye kadar ser
be t kalı~ ordu. Ak anı ) emek 
lcrine sık sık Hay'a ge!ıyor, 
pencerenin önüne çektıkleri 

kUçUcük ma~ada başb"şa ye
mek yı)orlardı. Ne~clerı hu· 
dul uzdu. Wnltcr, lşındrn gu
cünd n, hayatının gundelik 
da dağasından uzak gerırdı~ı 
bu saatlerde kendi kenrlmi bu· 
lul orılıı . Tanıştıkları zamankın 
drn daha da grnc oluyor. ne 
Şf'lcntyor, taklitler yapıyor, 
Ray ılc şakala ı)or, \'elhasıl 
hem kendını. hem de se\gıll· 
sıni rne> ut edıyordu. 

Ilır akşam birdenbire nay'a 
sarılıp onu Ö)le bir öpuş öp· 
tU ki, bu heyecan ve Eevki se
nelerdenberl ne dııymu•, ne de 
duyurmuştu. Ray, bu yakla5ma
dan sonra saadetten b tkın bir 
hale eMi Sanki ~ençliklcri 
'e e\ lrri vıınrden t ze'en· 

mlş gibi olrlu. DUnya ıle alA· 
katarını kc mı gibı :>a ıyor· 

!ardı. Saatlerce beraber kal 
dıkları zaman. ne çoc ı kla1 dan, 
ne de Walter'ın 1 krınden bah 
sedı} orlardı. Walter, ı ıne aıt 
tel rafların elm ınc de mA· 
nı olmu tu. Her b kımd n tam 
mana ı) le rahat bır tat 1 de\'• 
re ı ) a mak 1 ti) ordu. 

Ray, bu kararın Walter'ın 
Parı tr e"irmı oldu u bır mı. 
de rahat ızlı ırd ın ılcrı eldi· 
ıne hükmetmışti . Bu rahatsız.. 

lığın sebebi Walter ın boğa~ı 

na fazla dtı kün olma ından I· 
lerı grlı~ ordu. Se\ dı ı ) emek 
lerl orUnce çocuk gıbi olu· 
yor, kendınl tutamayıp 'i:or· 
du. Ray bazan hazırladı 1 )e· 
mcklerın haf f 'c zararsız ol· 
ma ına dıkkat ederdi. Fakat' o 
zaman da Walter, fena halde 
kızardı. •Bana çocuk muame!e· 
sı etme ınıı R }. Kendıme ba· 
k~c- \ e m•11 r e>la"l C' 'er 

den sakınacak kadar aklım 
\8r dıye soylenirdı. Fakat bu· 
na rağmen hayat tarzını biraz 
ol un d ğı tırmı ti. O yaz da· 
ha az çalı tı . Perhızıne b raz 
ol un dıkkat etti. Gece! ri kıı· 
m r ma a ının ba ında eç k I· 
madı R lt•ırı bunların far 
kına vardı ı ıç n, Waller'e da 
ha fazla er at ve ıtına ile 
baktı. 

Bazı aksamlar Corlnne, Al 
man mısaPrleriyle gaz.inodıı 
veya livalrnda ıken, Walter ile 
Ray, bir atlı arabaya b•nrrek 
al,laçların altında gezınt.lC'r 
) aptılar. Waltcr ile ekle ka· 
ranlıkta ateş boceklerınl v· 
rederrk ezmek Ray'ı çrık me· 
s•ıt edıyordu Gözlrrını kapa 
dı ı zaman, Walter. kapalı ı:oz 
kapaklarını usulca bpu' ordu 
O zaman Rav arncça: 

- Sız se.,,i\orum, Waller. 
Dı' orrlıı Ellerim tut n par 

T" • ,. .., a • r1 h') 1rı • r v 

- Walter, iç'nizde h ç eser 
'e p •nanlık \ar mı? 

Hrr. l:ı •nı \d; ·n·rı ... 
mu•una da}amı ~ eli crnrıe idı 
\ crındcn klmı'damadan : 

- • ' e dı ' r e ef 'e picman-
lık? dı ordu. 

- Bıze da·r. 
Bır an su tuktan sonra, ca. 

kırı blr ta\lrl ıı eızlerı so) 
ledi: 

- Bu ne ~ırlp sual? insan 
hayatta old ı için, çocukları 
sıh ıaltC' dh e ve}'a şılineş dOn 
J ı a\ dınl ttıt:ı iç n esef du· 
) up pı man olur mu? 

nıı o ler Uze•ine rtay, uzun 
uzun u tu Nricn sınra Wal 
ter lC'kr r konu tu· 

- Hayatta bana de tek oldu 
nuz R'i~ . S'z olma dınız, 
kendimde bu kııV\etı bulamaz 
dım ve a\ arlı anı zdım. Bunu 
her zaman ıze o lrm")Cırum 
Fakat lı;ım•I ., d ima tekrar 
edı) onım Bu 



1)-t.Ş'P~a. 

Cenubi 

Afrika da 
lrkcılık 

~ 

Yazon · E. T 

' 

* Rlrlt miş .'.\1illtt1('r ha,·a 
ku'·' etlrri dün kuzf'.\ Ko-

C'"nubi ~\frikad:. '1ılan hukit- re~·e 418 lon bomba at-
mC'tİ\Je 2Pnfi1Pr arasındaki mı,ıardır. 

lhtillf geni.şlPmrkte \e bu mern- * Lübnanda '.'eni hukUmtt 
Tekelin "-ulh ,.e !!hkünunu boı kunılmu1tur. 
mak trhlikt ini gii"ıtermtkledir. * Japnnyada umuml St'(im. 
İhtilihn mahi~·eıti hüktlmetin lf'r ha1lamıı,hr. ilk ga~·rl 
ırkçı bir siyar;,pt takip ('tn1r.,i, rro;mi netirelrrr ıörf' lİ· 
ml'mlckf'tin asıl nlifu,unu tr .. kil hf"rallf'rin ba~ta gelcli"l 
"df'n Zf'n<'ilrri hakir ,cörmpc,iclir. hlldirilmrklrdlr. 
;\falan hükUmrti, 1rndlf're c,iraıı;i * .\tlanllk Paktı kulf.")" bôl. 
hak lennrk. oö~ le dur .. un. hun- Jıf'ı;i o;ltöihlı ku\·\·f"tl"'rl 
ların heya1l3rla bir arada hulun~ ı Ra~komulanı mlral 'le. 
masını kabul rtınrmf'ktedir. Hrr f"nrmirk hugiın Türkl)·e-
tarafta 7f'nrilf'rln '"Tİ a,rıttır. ts ~" ırlf'('flktlr. 

tas)-onlara giriş yrrlrri hile ay- ===========~=~ 
nlmı~tır. 

Cenubi .\lrik• nuru,ıınun dort. Lİİbııaııda 
te uçıi 1rnridlr. Oörtlt hlrinl 
llollanrla'dan hirrel tlmt, Rner-
IPr tekil •drr. norrlrrin bir k... Biikfrnıet 
mı ırk('ı i~·a!>f'l <" taroırtar clrğit-

Japonyad'a, meclis 
seçimleri başladı 

Seçimlerin neticesi bugün belli olacak, alınan 
ilk gayrı resmi neticelere göre Liberaller başta 

geliyor, Başbakan Yoşida tekrar seçildi 
A Jtado'u Ait!""' 

Tokyo, 1 - Bu;ün y~pılm akta otan Japon meclis seçimle. 
ri şinıdiye kadar gi::ırüln1emiş ŞPkılde iştirak nisbetiyle karşılan
mıştır. 

Filhakika ö~leye kadar 45.000.000 luk yekıin üzerinden he
men hemen yarıdan fazlayı teşkil eden 23.000.000 seçmen ıı;an· 
dık başlarına $.!İlmiş hulunnıakla)·dı. 

~1ebusan mcctisind .. 466 sayltıvın yeniden seçileceği, bu se
ÇPtı neticelrri ancak per~rmbe ak amı ö~renilebilecektir. 

ilk n rtirelt'r 

Ciddi bir 
Teşebbüs 
EnıJ.ik Kredi Bankasının 

ucuz ellerini almak itin 
sıra beldi)·enlerin hiki:re;ııi
nt htt haldt. okudunuz. 

Krndj aralarından 5tki.ı 
kişilik bir koınite ırçmişler, 
bu komitenin ıozri.iı;ü ,·ar, 
reisi var, koitibi \·ar. 

Sıra '\'o )arını ()rası \eri. 
~·or, duzeni orası tf'min edi· 
JOr. 

Halt~ o kadar ki def'i lı,i. 
cet etmek h;-in bile koınite
den l1ln almak U\t1lü \"aze
dilmi~. 
Şu hlzinı parti idarerlJerf. 

nl de bundan so'1ra Emlak 
nankar;ının ününde staja ıa. 
bl tutso<. 

Jlrr halde c.-ok hayırlı ola. 
cak. 

Gayriresmi i!iitatistiklere gOrr.. 177 mebusluk icin yapılan!~· F.CYF.T r.l"ıtr:Si""I 
çimlerin son kısmı netlc('lf'ri ıunlardır~ Liberaller 107: Terakkı. ı ------------==..: 
pen·er 36, sa~cı sosralistıer l ı: solcu sosralıstıer 1s: Bağım· Eskı'sehı'r Hava 
sızlar 5: İşçi \'e Köyliıler 2; Komünijıtler O. , 

Başbakan Si:enu \"o:,hidanın büyük bir çoğunlukta yeniden 

.eçildiği bildiriımekıedir. Harp Okulunun 
dir. fakat ço*unluğa malik nlan K 
butunku kahin. hi~ bir iti ... ,, ~ ııı·ııldıı Mr. Eden «Türk ordusu 
dinlemf'rrrrk hi1dlği gibf harr:- Yıldönümü 
ket ttmektrdir. 'l"Wr• Ba~c..rıı .li11rı" M"fh' b• Ec;kışehir, 1 Cllu~usi) - Ge· 

)lal>n hiıkiınırtl mrclistrn ~ir Yugoslavyayı u 11: ır çen yıl faaliyelc geçen Eskiıe· Bryrut. 1 - LUbnanın Ordun 1 takım kanunlar çıknrtmıo;tır. Ru hir H.ıl·a Harp Okulunun kuru-
k l:lçısi Halit Şahap, bu~un dort s k d' b · 
·onunlar ıen•il•r• hiç bir hak 

1 
M h d' avac ma ı'nesı· ır >ı ıuşu""" irincı ı-•ldönümü bu· 

\·ermenlrklrrlir. '.\trrllı; J(cr~i hu kıııden mutcşrkkıl hır hukı'.ımet et e 1yor .., ızün hava alanınd;ı heyel'anlı bir 
kanurılan kabul f'tmiştir, fakat hkukrı:ıu:, \e hö)lC'C'E' Lubnanda 1 A•ıodaııd Pru• törenle kullanmıştır. Törende 

k k hk u umet buhranı ıoona ermı,.tir. . \ k EJ,·e \l Gh A )U se tn:I rnır, ana•.-asa,·a mu- . . v T.cınrlra, 1 (A.A.) _ Wnrv ıck- F , men an ~ ,ı_..1 . c ee, . 
la~·ir ohhıf;und;ın, hı;nlar.ın lal· . Bu dort klıılık hukumC't, )C·ı1ihıre'dr scçmenlcrıne hıtahen 

1 

Qucbcc, 1 - J\anadanın Tur. merlkan )ardım grupu subarla-
bik melkiinc konubmn·at•.iına nı seçım kanununu hazırlayıp , bus;::un hır nutuk \eren Dıcoı T şlerı kı)e eskı hu)uk clçısı Tumgenc- rı, ı:-enenıller \ 'ali \e Releril)e 
karar \f'rmi .. tlr. ~imdi hu lÜzden ('Çımlrrı yaptırdıktan sonra astı Bıkanı Anthon\' Eden A\-~uparla ral \'ıclor Odlum burada \erdıgı 1 Başkanı hanr bulunmuşlardır. 
de hir ihtil.1[ çıkmı~tır. · fa edeccktır. \e bılha~sa y~goslar~;ırt:ı yap hır demeçte .\:iilO u~cl!ı memle- 1 tıkl.11 marşın<1an sonra hır 

~talan hi.ıkiınırtl 'ük11('k nı ah- Yeni Lübnan hi.ık(.ımrtı ıu ze. mış oldu~u ı;;e)ahat ıntıbalarını ketler ara~ında Turkı)enın en oğrC'ncı, H:lrp Okulu ~ludüru 
kemenin karanın hİı;r indirrc-rk ,.attan teşekkül ('tmiştir: anlatarak şunları ~öylcmiştir: buyuk ve en mukcmmel orduya lgunün manasını helirten heye. 
bir yol aramaktadır. Bu fiın\IP- lial t Ş h b k j 

1 
sahıp de,·JcL oldugunu soylemi}- ('anlı hırer konu ma yapmışlar-

dPn olarak an~n·a anın rlfli~liril. . 1 3 ap: Baı a an, ç-iş <'- •- Jlükiimet adamlarının ce- tir. dır. Ha\a 'e kara hıtliklerimııe 
mrtinln dilşiınÜldü"ü sii,lrniı·or rRı Bakanı, Adlı e \'e propaganda s~relli idaresi altında, Yııgosl:ı.v ı·:ski BuJUk Elçı şunları na.ve men~ııp askeri bırlıklcrle okul 

. ' - · ı akant 1 1 • • . r k . Dığpr taraflan 1 pncllrre karşı · . mil et erı Komın ormun ontro· etmiştir: , dğrcnrileri grçıl resn1i yapmış-
tPdbir almakla devam etmektr- '.\iusa llubarrk: Dışışleri, Pos- lıindrn kurtulmal!;a muva[fak ol- .Türk ordusunun büyük bir Jar. jet uçaklarından mürekkep 
dir. ta ve :'\afıa Bakanı. muşlardır. llürri~·ctlerini muha 4 kısmı hrr zaman silah altında ı bir filo ;te akroba 1 tösterile-

Zenrllr-r ara .. ınıhı \ük..,ek tah- Selim llaydar: ;.\1iJli Savunma faıa a1minde olduklarınn kaııaat bulunmaktadır. İcap etti~i tak- ~mı,.fı":". ____ _ 
&il gtırmu~. kiilhirhi ·prk c:ok in- Ye EC:itim Bakanı. ı:etirdim. Kurmak üz<'re bulun- dinle bu ordu derhal sava;ı;a gi· Dünyanın en eski 
san \·ardır. Bunlar hu \"a1.i)·ettcn Jorj Hakim: :\1aliye, iktisat ve duğumuz geniş batı anla!)ma ıı.is- rcbilecek durumdadır.ıı I b I 
çok mtilr-rı..sirdirl('r, Diğrr tarar - Ziraat Bakanı temi i~inde Yugoslavyanın yeri Tüı-kiyrdc bC'ş sene bü,yük el. pu u U undu 
tan bütıin ırnc·ilrr hilkiımetin \'<'ni hükı'.ımE't Cumhurhaşkanı vardır.• çilik ettikten sonra crn('klıyc ay Brl.t!Tat, l (A.A.) - C~r('nlia-
kararlıınnı i11rtİn"'rı·s m••. eı·-·· l r d d c . n 1 '" b·ı ı· ·ı.J·~· ' , .. ., ' ara ın an tasdık edilmiştir, rılmak üz"re buraya dönmüş o- a orn.ıa r ıı ucın ı r ırı ııt"'ınc 
ıa}·arak buna ı·iayr~ ctmrmeg:P A\·usfuryaya y~ptıC:ı S<'yahat- lan Grncral Odlunı ııRus ordula- gtırr, 18:l8 tarihini taşıyan \"e 
ba<lamı ı ı ı ·r ten bahsrdcın F.drn, So\·\.·etl<'rin 

" ~ar, Hl surrt e paıtı mu- Amerı'kadakı· rının TUrk kU\"\'C'tlrri karŞL'Hnda böylece. 16·10 tarihli •Blenrk" ka,·enıPt harekrtinr: girl•nıi"'-lrr· me\"C'tıcliyctlcri dolayıı;;ıylc krı.t· 1 el 1 k' h · . 
d. ~ 1 )andıkları a~ır ,_.liklrrt> r&*mrn ~alıhlyet kazanacakları çok şüp prnnyı a ınc a ı mes ur lngıliı 
ır. Zenciler. YR1ıa~a bakma'.\·a. ,\,·ustur.va milletinin hih·iik hir helidir.• pulundan daha rinre olduğuna 

rai(, be)'a1lara mah uııı kapılardan z· t 1 .. d .... ın en e k" 1 1 
1 t ıraa çı arımız !~hır YC' asalet gösterdiğini br- ıTUık ordusu miithi::; bir Ja\'aa .ı;;~WE', unJan s·ı pu il O.:ln 
s a!i'.\·onlara. hrva1tarın h<"klf"mr ıı·rımı"ştı'r. nıakinr!fclir • d<'miıfir. bır posta pulu ıneydana çıkarıl. 

&.a.lonlanna giri~·orlar. nunlırı t 

B E~ki hll\ ük elçinin fikrine o;rQ nıış ır. l'•ranlar tahii t~\·J..tr rdill\orlar. ., f ı "trashour-'dakı' t•masl•rın• 0 bu 
aşari gos e ,., . " ' ,. ' " " re R J ların Türklerle ba"'-':11 rık. ~ Cornja Bela'da bıılun:ın Şimdi)"e kacl:ır tr\·J..if .11dı"l•nlerı"n rıyor rl . ··ı 1 b"Jd" 1 .,.., ~ ~ 

' ' • a<r mu • rasını ı ıren n.ı.. malarına imkan l oktur. pul, ·bir krcutzero liktır. 
h),.ı .IOS'.? )"İ hulmıı~tur. tere Dış İ~IC'ri B<lkanı, bütiln Av- Eı1indi i ı:ibı kn>utzer, eskı 

Paıir muka,rm•ı harek•tl hrr \'a•ln•ton 1 ( \ p) TU k k ı ·ıı il · · 1 ı·· Edd" C 
' • <@!O , - ••• - r rupa ı ası mı C' rrının ı-:- ıe antor iyilo.,.iyor bir .\vusturya parasırlır. 

tarafa yıyılıııakt•ıl•r . nu hal d• lıükiımetının ıhı k u h il ı ı h il l ld • ' ,... ' a1 ·apma a rr n n ı ..,şmeı c o u,.unu Pulıın üzE'rindeki re <'!im, Sln-
\am edrrse telkif rrlilrnlrrl ,·er- zere. B;rlefik • .\merıkaya gön· tasdik ettiklerini belirtınlş \"e Ilolly"\\ood. ı (A.P.) _ ft.i ı..·enra·da Sporlnge ı.use kOyUn-
le·tirecrk '· " tıul11na•ııaı·arak. tır. d('rdıAı 4:i tarım 6 u d · ı· k" ıı;. • uzmanı ay 5 . ('mış ır ·ı: gün evvel ge~irdi .i bir baygın· den Franz l\osır to:trafından ya. 
l\laamafih '.\talan huna ra.ıtmen rrn hart hir tl'knik e~tim kur. •- J\.Tııkadderatımılln, Avrupa lıktan sonra hastaneye kaldırıl. pılmı~tır ,.e hundan 6 ay önce 
ı~rar elmeklf': • Oiin~a ~·erindrn ~un~ rn büyük ba~ilrı ile ikmal kıtasınrl;ıki dn:5tlarım17.1n mukad mış olan meşhur komedi artisti crne C<ırenlia'da bulunan ,.c 
oynasa tuttuı:ıım )Oldan \'a71{P(,'-, elmışlerdir rlC'ratl<1rıylc ~ıkı sıkıya ba~lı bu- Eddie Cantnr'un !iıhhi durumu ıs:;n tarihini 111~•.V:ln pulla ara-
tnf')errSiın• drnıf'k(Pflir, Ru mE' - Bıır rl k. 'k · 1·ı·ı'lnını•kteılı·r. sın,a bı"r hen>•rlı"k me1·c1ıll•.ır. ı · .. a a ı ı amelleri ~ıra!'iında lunrlıııtunu hıli~·nrıı:z. •· • u •· 
se enın Rirlr:~mi~ :Hilletler \ - T~rk uımanlarının ı:ündelik fa- Onlarla ~ıkı bir ittifak hrılinrtc Doktorların verdH!i malUn1ntJ 1839 tarj)ıini ta .. ıyan pul hir 
&amblef.İnin toplantısında bahis alı, el! · k J • 0··re •.·1ld<"e C.·ntor 10 •u·· o kacl.ır J.ondı·alı pııl kollek.•lı·oncus11 il· . · · crıni pek ·akından ve hil yi1 \'e hiç bir \·a ·it ayrı mıya. ... J. " e. • 
mf'\ruu olmaM ınuhtf'mrhlir. ~ ıık. bır Ilı:i'"lr. takip rtmiş olan . ca~l7..• ha,.tanr.dc dinl('ndikten sonra rafından .Amerıkalı bir amatô: 

Askeri memurların ilgili, .ı\merik11n idarecileri ay· işine trkrar başlıyabilecek duru. hesabına 50.000 dolara &atın alın-
terfi tasarısı nen tunları söylemiıllr: Büyük bir sigortocı öldü ma gelrcektir mııtır. 

Anka••, 1 (Anka) - Askeri ıa;:;1~dlye karlar dünyanın. hor Foarnan Cİskoçya), 1 CA.P) 
memurları::J da d'"er ıuba ·larla' b dan Rırleşık Amenkaya 
b 1 ~ . . una ben1rr P•k 'Ok h , 1 . Douglô\s Sigorta Kredi nazariye 

J 1 tf' 'P aynı ıüre u;ınde ter!ı ı .. t') t' 'e 
etmelerıni temın etmek maksarh ,~"Upbar J:elmişllr. Fakat Turk· !'.ini bulan Clifford llugh Don"~ 
1 b er. urada •n·· l• d"kl · b 1 73 1 ld • h ld d · 9 ır kanun tasarısı hazırlanmış ,., s "'r ı <'rı aşarı :11 yaşın< a o u..,u a e un 
tıı \ e çalışma tırzlari\"Je bizzat krn burada ölmil~tür. 

)lrclı ,. r.evkcdılen ta arı, h~- dilerini \'e tnt'n~up ... h~ılundukları Ilugh Douglas !'İı;:orta \"e cko-
len ~Iılli Sa\ıınmı Komisyonun· m_P~leketi en ön pliina ı::rçirmi-ş, noml hakkında birçok kıymetli 
da bulu:ımaktadır. hırıncııı.-. 1 "ı hra t · ı d. 
- ,.. z t' mı er ır.• kitapların müellifidir 

SÜTUNLAR el&m~goro@~ • 
AKŞAM 

DENİZCİLİK BANKASI 
Bilumum BANK.\ muamelatı yaparak, 

ayrıca. gemi alan, işleten, tamir veya inşa e

denlere, deniz nakliyatiyle aJ.lk.adar olanlara 

}·ardım edrrek DENİZ i~Ielmf'ciliğimizi. DE 

NİZ ticaretimizi koruınak ve inkişaf ettirmek 

gayesine hizmet edeeekhr. BANKA yakında 

Karaköydeki binada faaliyete geçecektir. 

İnönü Ege 
Gezisine 
Cıkıvor 
C. H P. ıenel baıs'kanı t~mt>t 

İnönü 4 ekim cumartesi ~ünii ı 
saat 11 dP Ordu vapuru ile 1z 
mire harPkf't Pdecektir. 

Pazar günü İzmire ,·ar~C':ık o 
lan İniinii, ayni gün İzmir A+.a 
+ürk 3bidr"i öniinrtr bir konu · 
ma yapacaktır 1ktit1ar detişmP· 
sini müteaknı tzmirP ilk d ... fa git 
mekte olan İniinüıılin yJtparaı:tı 
konuşmaya hiiyiJk ehemmivet 
\"erilmektedir. İnönü. tımirdtn 
7 ekim P.alı günü harPket tdPrek 
)1enemene uitra\'arak ~t:ınis:ıya 

~itiPrek Ye ertesi gün Akhio;ar 
Yoli:ı.·le BalıkP.ıoire dönerel-::tir 
İnönünün bıı ~eyahatinde Canak· 
kale Ye Bandırma~·a u~raYarak 
10 ekimde gPce 22 de t~tanbulda 
olaraktır. 
İnönünün 11mirrlen &onr.a Ba· 

lıkrsir ,.e ('anakkalP \"iJAvıttlrri 
gibi Demokrat Partinin hilha ~a 
kurYptli oldueu mınt;:t\ı:al~rı sec
mi.ş olmaıı;ı, bir n,.,-i ku' ·et dP· 
ııemesi mahiyetinde tet.ikki ttdil · 
mektedir. Kend binl!I: hu ,f",~ııhzti 
r~n~sında C. H. P. millfllt\·ekili 
Ferit rıteJC'n ve ~PnPl kurut Ül'P· 
lerindPn r~ki Sağlık Bakanı nr. 
Kem;ıli Beyazıt rPfakat edtrtıık· 
tir. İstanbul. İzmir \"e Ankara 
5i!:azetf!rilerinden mi.lrPkkep hir 
ha~ın heyPti de İnönti:ıiln seya
hatini takip edecektir. 

Kadın satısı • 

Vak' aları artmağa 

Başladı 
Bıını., Mı.ı'111'1(rlrrıftdf" 

Ankara, 1 - Dün =""allıhanda 
iki genç k~dın satışı hldlsesi ol
muştur. Bunlardan biri, Nallı· 
handa oturan Aı:iıe adında bir 
kadın bundan birkaç gün e\·vel 
öı kızı Gün:::örU 200 lira muka· 
bilinde Sarıyer barajında çalı· 
"an makini'it Ce!Ale s:ıtma hAdl· 
se~idir. Bu i~rrnç hAdiseyi işi· 
ten Nallıhanlı kadınlar, Azizeyi 
lınc etmek itin karakolun önün· 
de saatlerC'e beklemi~lerdir. 

a 

Türkiye Kredi Bıankası A. O. 
30 Eylül 1952 Keıidesinda 

BAllC:ELİ EV .. 
İstanbul l'ıterkezimitin 

2155 
No. lu Cüzdan sahibine çıkmııtır. 

Para, Altın ve Kıymetli eşya kızananlır ~ 

İSTANBL"L MERKEZi: 

Cüzdan No. su.: 841. 845, 1753. 1979, 4329, 7155, 7353, 8467. 
8681, 9399, 10201. 

BEYOGLU ŞUBESi: 

Cüzdan No. su.: 16245, 17691 , 17757, 18025, 
19123, 19867, 20931, 21%71. 

İZMİR ŞUBESi: 

18249, 19111, 

Cüzdan No. •u.: 571, 939, 973, 1319, 1719, 1989. 2235, 2379. 
2563. 

ADANA Şl'BESI: 

Cüzdan No. ıu.: 160, 155, 

Gelecek keıida 31 EKiM 1952 için 

1 O Ekim Cuma akşamına kadar 1 50 lira yatırınız 

Her 150 Lira - Bir Kur'a numarası 

Bugün ELDAMRA' da 
KASIRGA ADAM 

(Kiss ı Tomorrov.· Goodbye) 

JAMES GAGNEY -
BARBARA PAYTON 

En son Dünya Haberleri. 

G~;~·· ·~;~NI l 
rin karr~ı Fatma Gilleri 170 lira 
mukabilinde altı kişiye satmış-

(Tbe Damned Don't Cry) ® 
JOAN CAFOR :A'd~ BRİAN ~ 

İkinci zafPr haftasına b~şlıyor. 

En ~on Diln)·a Ha,·ıdlılerl. 

Dığ"eri de, yine Nallıhan ilçe 
merkezinde olmuştur. Ali Çelik 

1 
adında bir ı;ıhıs, :\fehmet Güle-

tır Kadının kocasının ıhbarı ti· ;~~~~!'!'!'!'~-~~~~!'!'!'!'!'~!'~~~ 
zerine kadın satıcı;ı .~li Çelik 
ile altı ırz dU;manı ) akatanmı~· 
tardır. 

Veteriner Alaettin 
Çetin, Karacabey 
H mşerisi oldu 
Karacabey ve bütün mülhakat 

muhtarlarının 88 imza \'e mlihü
rünü taşıyan bir zabıt varakası 
aldık. Bunda, Karacaheyıa ilçe 
,·eterineri iken bir )·ıı en el Ta. 
rım Bakanlığı Genel nıudürluk 

müfettiılitine, kısa bir zaman 
sonra da 5 inci idare eube mü
dürlü~üne terfian nakli yapılan 
Al.\eddin Çetinin l\ararahey fah
ri hemşerili Q:ıne kabul oldundu
ğu belirtılmekte ve bu hulusun 
gazetenıizde )·ayınlanması istenil 
mf'ktedir. 

1 

Karacabey muht1rtJrının zap 
tında adı ı:eçen Al.leddin Cetın 

1 

hakkında resmi ve hu:;u;;i hayatı 
arasında en ufacık nahoş bir ha 
rekete rastlanılmayan, vazife fi. 

GARANTi BANKASI 
30. Eylül ikramiye ke~idesinde kazanan 

talihliler 
Garanti Bankasının aylık ikramiye keşidasi 30. Eylül. 

1952 tarihinde 4 cü Noter huxurunda yapılmıı va 

hesap No. ları aşağıda yazılı olan mevduat ıahiplert 

para ikramiyeleri kazanmıılardır. 

Şube \Oya Ajans Hesap Şube nya Ajan. """' No. No. 

htanbul 1386 Şadırvanaltı - İzmir 294 
1203 Ktmeraltı - İzmir 843 
1203 Kemrrıltı - İzmir 7745 

11615 Kemerıltı - İzmir 18028 
1174/A SökP - İzmir 338 

3l67 Ankara 4222 
10091 Ankara 600~ Tt;RKin: KhJ<ENİ'li E'l

RİXE A~KERI Kl'YYF.TLF.R 
T \Hsts l:DF.MEl 

1 
nas yorulmak bılmeyrn ibareleri 
kullanılmaktadır Halkın ıe\•gili 

! si olan bö~·le bir şahsı biz de 

~:S::l!!!llllm:m•••ll!••••••!l!!llll••ll!l!B••ıi tt"brik ederiz. 

Galata C!ıtanbul) 

Galata Clstanbul) 

Galata (İ;tanbul) 

Galata (İstanbul) 
Kadıköv ( lstanbul) 

Kadıkoy <İstanbul 

Cemberlılaş (İstanbul 
Çemberlıtaş (İstanbul) 

Kiiı;ukraıar (İstanbul) 

Sn-ıyer • tanbul) 

Kartal <l·tanbul) 

Re;-koz ılsıanbul) 

tzmır 

4344 Ankara 22358 

.\ ım carrtf'!iln rte Secmpt. 
tin Sa~ak, •Turklı·• 'li TO 
n.-zdine rn farla R'>ktr ,·erf' 
crktir• n111n,. trmaıJ f'rlf'rrk 
to~ iP rlrm.,.ktf"rlir· 

•Turki):l'dekı Türk a~kert 
ku\'l'etlert milli baıkııman· 
dınlı~ın Pmrınrtedir Runl.ar
dan hır kısmını ayırıp, ayrı 
~lr kuman<lan enırinrlc bulun. 
durmak ~n ha~it i~liklfll rlii
IÜDC'es ne aykırı düa('r Bir 
harp olduğu 7am;:ın, hüttin ,\t-

1 
lantık paktı dcvlolleri müşle
rek hır pllna ~öre hareket 
edereklerdir. Fakat bir dr' lc
tın ordularını, fn bu eekilrle 
ku.1lanması leyı kull nmama-
1 ı krrJ bir Jllindan önr<" her 

devletın hüklimr.,lık hakt·ın• 
\e feC'li inin kararına h;ığ~ı 
' asi hır Mrll erlır. Bu bak•m 
dan, Tu k.ve nıdularının 'Hr 
f.ı mın:n Af ntık Başlı:nmu
tanlığı @m"ine \"f'rilmP"'inin 'lP 
d~mE"k olduğunu anlamak gıiç 
tU.r. 

DÜNYA --
011T~ 0\T'lill 

Rf'dil Faik, 11 ft\r Katre• liÜ
tunıınıJ:t ;,,_.ıt dh·or: 

İ!;-t Kore gazisini, Ankara 
rıoı ıslPrınden Un!i. övlf'ıı:inP 
dbvmuııer kı. nihayet biri da 
yanarı.ıyarak tılmU$'. 

Do ruıu iyi ki, ıu polisten 
daya ' kald1rdık• 

AnadolHnun bir kazas1nda 
Kaymakam Şôrav-ı Devl•lı~ 
ieararını lııtbtk ettırmi ·ormu$.' 

1 
1 
I 

(Şrhir Ti)·atrosu perdc-1;ini a~tı) 
SF.\·tnci . (Cıı"'"''""'') -----

Doğrusu iyı ki, şu hukuk 
devletıni kurduk' 

Adalet Bakanlığı, K•ıandak. 
hikimi yer1ndtn kaldırabil
mek icin, mahkemesini Jlg\"e 
dil"ermia: 

Doğrusu iyi ki, hlkimleri 
m11P tPminat verdik' 

F.:1.t.zıA ,.alist •- Onilmüz
deki &Ptımde Ha!k Partisine 
rer koklatmıvacığım'. • dem ıs. 

Doğrusu ıyi ki, ıu demok
rasiyı getırdık' 

Jlani orta o~·unund:l üç ta
r:th açık bır ev taklidinin k:t 
pı~ı. şıngır mın:::ır di)·" söull'.' 
açılır: merdi\·rnlE'rindrn t:Jkır 
tukur di~·erek 6özrlc tıkılır \f'! 

nıha~·ct ilst kata gclinmı' 1:İlıi 
;apılarak, ba~ırılır: • -- Onoo'ı! 
Şu manzarara bak' Boıaz 
ayaklarının altında. Karşıda 
Bebrk 1ırtları.. '\'a şu getf'n 
yelkf'nlinin s:U1e1liği.. 0\man 
ne ha\"a, ne ha Ya'. ı 

lşıe l<pkı buna donduk! 

DUVAR KAGITLARI 
DEf<ORASYON MAGAZASI 
BEYOGLU 353 . ~ TEL. 40345 

Czmir 

lö029 Ankara 
2181 Hamamönil - Ankara 

531 Adana 

58 Zonıuldak 

3348 Zon~uldak 

866 Balıkesir 

18015 Balıkesir 

28 Ekim 1952 Keşidesinde 
BİR APARTIMAN DAİRESİ 

Kazanabilirslniz • 

100 Lira yatırmak kafidir 

21633 
1046 
1a~a 

3?U 

18123 

2693 

193~ 

• 
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~~----------------~----------------------------------------~-VATA N -----·----------------------------------------------------~~ 

AMERIKADAN~~:· .. 
VATANA. . 

~~~ S4~A ~f'lTU~t'll/L 

Hasan Kaplan'ın resimleri 
New -York'ta teşhir edilecek 
New York-1942 yılında An· 

karada dünyaya gelen ,.e 
bugün henüz on yaşında olma· 
sına rağmen milleUerarası bir 
,bhrete sahip bulunan küçük 
rcs amımız Hasan Kaptan1ın 
İstanbulda, Anknrada ve nıhn· 
yet Pariste resimlerini teşhir 
ettiği Ye bilyük bir alaka top· 
ladığı malümdur. Daha üç ya· 
ındayken küçücük parmakla· 
rının arasında tuttuğu kara ka· ........ "~"" 
lemle dU\·arlara resimler çiz. ••• 
me) e başlayan, bir ressam o· 
lan babası Arif Kaptanın bo- L 
yaları ile oynayan Hasan Kap- f}.""-."::~ı~;:"iı! 
tan. o ~ündeıt bugüne bir hay-
li terakki etmiş, değme ress:ı· ifi 
ma taş çıkartacak bir variyete .-~~..,,,._. 
gelmiştir. 

ÖnUmuzdekl Ekim ayında 
Ncw York'da Hasan Kaptanın 
resimlerinden müteşekkil bir 
sergi açılacak \'e bu küçük res· 
samın eserleri New York hal· 
kına glisterilccektir. Bu çok 
)erinde ve hayırlı işe önayak 
olan, Hasan Kaptanın resimle· 
rini teşhir edecek galeriyi bu· 
lan Mrs. John Rawson ismin· 
de Amerikalı bir kadındır. Ha· 
san Kaptanın Paristeki sergi
sini de n) nı kadın hazırlamış
tır. Amerikada Bemard Üni· 
'ersitcsinin sanat kısmından 
mezun olan l\hs. Rawson, bil· 
hassa re imle yakinen alaka
dar olan bir sanatseverdir. l\til 
tcaddit sergilerin hazırlanma· 
~ında yardımı dokunmuş, bu 
hu usta bir hayli çalışmıştır. 
1949 ) ılında kocası Mr. Raw· 
son. Amerikan Yardım Heye
tinde çalışmak üzere Ankaraya 
gelince, ~ırs. Rawson da mem
leketimize gelmek fırsatını bul 
mu tur. Sanalla alakadar oldu· 
ğu için ~nkaraya gelir gelmez 
Amerikalı ahbaplarına Türk sa 
natı hakkında sualler sormuş 
'e sanatkirlarımızla tanışmak 
istediğini söylemiştir. Aldığı 
cevap ise bir ha~li hazin ol1:1uş 
'e kendisine şu sozler söylen· 
miştir: 

Hasan Kaptan, resimleri ,.e o~ unraklarıylc birlikte 

•- Burada sanal namına 
bir şey yok. Ne sanat, ne de 
sanatkar \'aı'. 

Bu ce\'apla tatmin olmayan 
Mrs. Ra'1.son, Türklerden dost· 
lar edinmcke başlamış ve sa· 
natkfirlarımızla tanışarak A· 
merikalı kadın ahbaplarından 

! işittiği sözlerin ne kadar yanlış 
olduğunu anlamıştır. İşte bu 
sırada Hasan Kaptanın Anka· 

rada açtığı resim sergisini zi
~arct etmiş \e bu kilçUk sa· 
natkfira biltUn kalbiyle b:ı!llan
mıştır. Derhal Amcrikada 1 \. 
san Kaptanın bir sergısini aç· 
mak için teşebbüse geçmisse 
de bir netice elde edcmemi~. 
fakat bu i ı Par! te Mlromesnil 
galerisinde ~apmağa muvaffak 
olmu tur. Paııstc buyuk bir a
laka toplayan sergiden sonra 
Hasan Kaptanın resimleri meş
hur Life mccbuasında da çık· 
mıştır. Scnelerdenbcri besle· 
diği emeline nihayet muvaffak 
olan l\trs. Hawson, New York'da 
57 nci sokakta St. Etienne ga
lerisi ile temasa geçmiş ve E· 
kim ayında Hasan Kaptanın re
simlerini bu galeride te~hlr et
mek üzere söz :ılmıştır. Galeri, 
Otto Kalir isimli bir sanatse· 
\Cre aıthr \ 'C burada. yetmişin
den sonra re me ba !ayan Bü
~ ilk Anne l1oses'in de dahil ol· 
mak üzere. b rçok tanınmış 
sanatkArın eserleri teşhir edil· 
mcktedlr. 

Bir Tu k sanatkarının, bil· 
hassa bir deha denebilecek kü· 
çUk bir çocuğun resimlerinin 
New York'da teşhir edilmesi, 
memleket hesabına hakikaten 
çok iyı bir ,şeydir. v:ıkıii, bu· 
rada birk:ıç sene e\'Vcline na· 
zaran daha çok tanınıyoruz a· 
ma, sanatta da ileri bir mem· 
Iekct olduğumuzu gö tem1ek, 
kcnclımızi daha çok tanıtmak 

ri .. K·ı-·rs·A··s .. cA·R .. 1 
•......... ........•.•....... ..•..... 

liızımdır. Her memleket, Amc· 
rikaya kendini tanıtmak için 
elinden geleni yapıyor. Birkaç 
hafta en el bir Bali dans he· 
yeti Ncw York'n gelmiş ve bil· 
.) ük bir aUika toplamıştır. İs· 
rail sergisi, İtalyan sergisi, 
Meksika sanat sergileri açıl· 
mıştır. En milhlm mesele, kil· 
çıi~. daha doğrusu bu çok bil· 
yük sanatkarımızın da kendi 
seı·gisinde hazır bulunması ve 
Amerikaya gelebilmesidir. Bu 
iş de ancak hiıkOmctimizin yar· 
dımı ile olabilir. 
Birleşmiş Milletler Genci Ku

ru !unun 14 Ekimde • ·ew York
ta açılacağı maliımdur. Bu a· 
rada. altmış millete mensup 
kimselel', delegeler New York'a 
gelecek \'C • 'cw York, ınllletle
rarası bir toplantı yeri halini 
alacaktır. Bu do Uuk ha\·ası i· 
çerisinde bır Türk sanatkftrı· 
nın resimlerinin teshir edilme· 
si hakikaten iyi bir te adüftür. 
Mrs. Rawson'un niyeti, sergiyi 
20 Ekim yani Cumhuri)el Bay
ramı günü açmaktır. 

Temenni edelim ki, Hasan 
Kaptanın sergi i, sanatımızı ta· 
nıtmak bakımından iyi bir bas· 
!angıç olur l;e hakikaten bırcr 
kıymet olan daha birçok sa
n:ıtkarınuz buray:ı gelmek, e-
serlerini Amerikada teşhir et
mek dolayısıyle memleketimi· 
zi tanıtmak fırsatını bulur. 

Bugün ü Viyana 
B ugunku Vi~ana dış görünfi,ü 

lllbariyle Iıdeta u~kuya dal
mış bir şehre benzemektedir. 
Rus askerlerı Vıyana haricin
deki yerlere yerleştiklerinden 
\ c Amerikan subay \'e erleri 
de vazifede bulunmadıkları sa
atlerde sMI elbise giydiklerin
den Viyannyı ziyaret edenler 
buranın işgal altında bulundu
ğuna dcıatet eden pek az ala
mete rastlıyorlar. 

Zlıhiren büyük bir stikiınet 
içinde yaşıyan Viya nanın iç~ u
zil hiç de bö) le değildir. Bir
çok şehirlerde olduğu ı::ibl bu
rada da karaborsa faaliyet h:ı· 
lındcdir. Fakat Viyanadn kara
borsadan daha meş'um bir şr
kılde çalışan bir de casusluk 
borsası \'ardır. Geçenlerde bu 
şebekelerin faaliyetleri mevzuu 
iızerinde vatandaşlarına bir de
meç veren A,·usturya Dı5 İşleri 
Ba\:nnı Ferdinand Graf: cBu 
pis işlere karışarak şahıslarını
zı, ailelerinizi ve mcmleketiniıi 
tehlikeye sokmayınız!• diyordu. 
Dış İşleri Bakanının bu vadi
deki ikazlarına rağmen bugiin 
Avusturyada on bin kadar ca
sus 'e ajanın çalıştıgı \C buıı
lanfan yüzde beşinin Avustur
Ta de' let hizmetinde \'Bzıfe 
~lan memurlar olduğu tahmin 
edilmektedir. 

"iyanadaki 
ca us sen isleri 

B
ugün Viyana şehrinde teşki
lat kurmuş gizli haber alma 

ser~ islerinin sayısı dünyanın 
herhangi bir şehrinden daha 
fazladır. Viyanada, i$gal kuv
veti bulunduran dört bü~ ilk 
de\'letten maada Çeklerin, Po
lonyalıların, l\1acarların, Yu
ı::osla\}arın, Bulgarların, nu
menlerin, Doğu Almanyanın, 
Vatikanın, İsviçrenin, İsrailin 
\'C İspanyolların gizli haber al
ma sen·islerl mc\'cuttur. Bu 
servi lcr içinde en kuV'>etli n~ 
en b~arılısı İsviçrelilerlnkidir 
ve bu teşkilat elde ettiği gizli 
malılmatı para mukabilinde bas 
kalınna satmak gibi yırı tica
rl bir gaye takip etmesi bakı
ımııdan garip bir hususiyet de 

Çeviren : 

B. AKSE L 
•• aı'Zetmckll'dır. Rusların maruC 

l\I. V. D tcşkıHHı Vıyan:ıda faa
liyet gösterdiği gibi, Sovyetlcr, 
ayrıca bu şehre mahsus bir teş
kilat da kurmuşlardır. A \'US· 

turya komünist partisine men
sup üyelerin kdffcsi Viyana 
için kurulan bu hususi sen is
te fani ajan olarak çatışmakta
dırlar. Doktor Oswald Pctcr
lungcr'in idare ettiği A •;ustur
~a milli cmni.)ct tcşkiUıtı, ge
rek Rusların gerek batılıların 
bu sahadaki fııaliyetlcri hakkın
da az çok malOmııt sahibi bu
lunmaktadır. 

Kanalizn yondan çık:ıı ılan 
iki ceset 

Fakat bu işlere karıcmamış 
olan Viyanalı hemşcrilcrle 

turistler gizli haber alm:ı ser
vi lerinde neler yapıldığından 
bihaber bulunmakta \'e arasıra 
Vb ana zabıtasının mahiyetini 
aydınlatmadığı cinayet haber
lerini gazetelerde okudukları 
zaman hayretler içinde kalmak 
tadırlar. Geçen senenin cyl(ılü 
içinde Leitha Marah kanatiza • 
~onu temızlcnlrkcn burada, bir 
ikiz kardeş kadar birbirine ben 
zc' en iki erkek cesedi meydana 
çıkmıştı. Fransızlar cesetlerden 
birinın, Rusların ötcdcnhcri öl
dürmek için takip ettikleri b:r 
Frans1zn ait olduğunu teshil 
elliler. Cesetlerden ikincisi, iil 
dliriıl~n Fransıza fcvkal<lde bc:ı 
zcycn Anı turyalı bu· z:ıtın ce
sedi idi. Rus istihbaratı ajanh
rı nrasıra bu Avusturyalı ile 
Y.'ransızı birbirine karıştırdıkh· 
rından herhangi bir iltibas:ı 
m:ıhal bırakmamak 'c işi ~ lizde 
) iız garanti etmek içın ikisinin 
binfcn 'ücud unu ortadan kal
dırmışlar. 

nu i~in ı;onu 
nereye uracak! 
Batılılarla So,1et dünyası ara

sındakı gedık, son zaman· 
larda Vı)ana isgal bölgesinde 

de gittikçe açılmağa b:ışlamıs
tır. l\losko\·a, ~ıkan sene zar
fında başkomiscr de dahil ol
mak üzere Viyana işgal idare
sinde vazifeli So\1·et personali
ni bastanaşağı değiştirmiştir. 
Yeni gelen Sovyct murahhasla
rı, işgal idarelerince yapılan 
karma toplantılarda (kapita
list) kelimesini kullanırken 
krlimcnin başına •PİS• sıfatını 
getirerek pis kapitalistler ve 
emperyalist lafını sarfederkcn 
de kokmuş cmperyalisller di· 
~orlar. 

Bu gıdişle V ,·ananın istikba
li ne olacak? \ i~ ana d:ı Bcrli
nc mi benzeyecek? Buglin bü
tün Viyanalıların uhinlcrini hu 
sualler kurcalamaktadır. Doğu 
,\ vusturyada So\'yctıer tornfın
dan elkonulan Uç rilz. kadar 
fabrika için lüzumlu ham mal-
2emc ve kömür batıdan gön
derildiği için Ruslar statüko
nun muhafaz~ısını arzu ~ımekle 
iseler de durumun bugünkii şe
kilde devam edip gitmesi müm
kün olmayacak gibi görünmek
tedir. Çünkü nuslar ~eşltli ha
reketlerle doğu Avusturyayı bir 
polis devleti haline gctlrmeğe 
gayret ettikleri gibi Viyana d:ı 
tedricen Kominform faaliyet· 
Icri merkezi haline gelmekte
dir. Sovyetlcr ağır sanayi işçl
lerındcn \'C müncvverlcnfen 
birçoğunu son zamanl:ırda ken
di taraflarına knzanmal!a mu
\ a({ak olmu~lardır. 

\'i~·ana günden gunc 
eziliyor 

Avusturyalılar \'e bilhassn 
Viyan:ılılar yorganlarına 

göre ay:ıklarını uzatan insanlar 
olnıadıklan için Jılarşal yardı
mı Avusturya \'e Viyana için 
bilyük bir fayda sağlayamamı~
tır. Denk bir bütçeye malik ol
mıyan Avusturyamn parası 

enflasyona doğru gitmekte \'e 
ticaret açığı gittikçe bilyümek
tedir. Zlıhlrl manzarası derin 
bir stikOnet gösteren Viyana 
ağır ekonomik şartlar, karabor
sa ve yabancı istihbarat servis
lerinin mU<'adclclcri yUzünden 
ezilmektedir 

Doğum yıldönümünde • 
............------~--

akikati arayan 
insan : Gandhi 

Yazan : Jawaharla( Nehru 
Jllndis!an Başbakanı 

[Bugün Hindislanın bü~·ük ev- çapını ölçecek durumda değil· 
Jadı l'\labalma Gandhi'nin do· lerdir. Böylece bu iki grup 

Cenup cephesi 
ğum günüdür. Üç ekim 1869 mensupları da doğru neticeye 
da doğmu tu. varacak bilgi. 
Ru rnüna,e. ·e malik bu. 
betle, mürade ., 1 u n m a -
le arkada~ r (\. ~ -. m a k t ı -
.,.imdi Jlindis- / ·~ ı :;,J dırlar. Bugü-

~:".ra!:~~aar~=İ ~~) \ lı~/ ~ıü~·e i~~~~~~~ 

Fırat nehrinden Antalya'ya kadar uzanan Orta Ana 
dolunun Cenup kısmında Ad ana cephesi kurulmuş ve ku 
mandanhğına Miralay Salôhattin Adil Bey tayin edilmişt 

!\ebrunun bir ~,C'.).\\ :• /' '/\ lcri ileride 

~G;:ı:~:~~Ç; ~\~z'ffı:;-r;l j~j \ ~~:~:c~:~~~d~ 
ncs'e ıle . ~ / r / ı' fi ı ) ) hi'yi etüd ede 

dolu olmakla - ı • bilmek için 
beraber son. -...::... lüzumlu pers. 
suz bir hüzün pekti! elde e. 
ifade eden l\lahalma Gandhl debilecek mi? 
Gandhi'nin hayali uhfıimdc Suale kat'i bir cevap terccck 
muhtelif ~ekillere girer. Fakat vaziyette değilim. Fakat şuna 
bu muhtelü ~ckillerdcn en va. eminim ki, yakın istikbalde 
zıhı, en canlısı 1930 senesinde olduğu gibi uzak istikbalde de 
Tuz Yürüyüşüne kalkan Gand. Gandhi'nin muazzam şahsiyeti 
hi'dir. O zaman Gandhi, haki- dimdik duracak, herkesin hür· 
kati arama yolunda sakin, a. met \'e hayranlığını davet ede. 
ı.imkfır, korkusuz bir insan man cck. Onun insanlığa göndermiş 
zarası arzcdiyordu, Öyle bir ln. olduğu me!>aj belki de tama. 
san ki neticeleri ne olursa ol· mlylc anlaşılacak, ona bugün-
. un hedefinden şaşmamak ni· künden fazla riayet olunmaya 
yetine sahipli. Hükümctin tuz çalışılacak. 
inhisarına karşı Gandhinin de. Gaııdhi hürriyeti bizzat Jlin. 
niz kenarına yürüyüşü, orada distana getirmiş ve bu meyan· 
aleni bir şekil'~ bir tutam tuı da o an için bizim noktai na. 
istihsal edişi s:• lece siyasi ınfi. zarınıızdan büyUk ehemmiyeti 
nada teatrikal bir jest değil- haiz bir çok şeyleri bize öğret. 
dir, fakat hakikatı aramaya çı· miştir. Bızc, korku \'e nefret 
kan bir insanın mukaddes az. hislerine kapılmamayı, birlcs-
mini ifade eder. me zaruretini, müsa,·at ve kar. 

Gandhl öleli dört buçuk sene deslik tclfikkilerlnl, baskı altın 
oluyor. Ölüm şekli, insana hay. da ezllmiş bulunanları kalkın· 
ret \'eren bir hayatın en mü· dırma ihtiyacını, çalışmanın a. 
kemmel bir şekilde sona erme- saletini, ruht faaliyetin her şey 
sidir. Hayatında bile Gandhl üstilnde yer aldığını Gandhi 
hakkında hikayeler, efsaneler öğretmiştir. 
anlatılırdı. Şimdi ise adeta ma Gandhl'nln en şayanı hayret 
sallardaki kahramanlar nev'in. tarafı şudur; ideallerine tam 
den bir insan seviyesine yUk. miinasile bağlı kalmakla bera
scltilmlş. kendisine tarihi Hind bcr. hakikat hakkında inandığı 
kahramanları arasında yer ay. esaslarclan hiç bir zaman ayrıl· 
rılmıştır. Yeni meydana ı;ıkan mamasına rağmen muazzam in. 
bir nc.<:il için Gandhi, htirıncl· san kütlelerini harekele geçir· 
le anılacak bir isimdir. Bir nıeğe muvaffak olmuştur. Eğil. 
kaç .ene sonra, Gandhi'yi şah. meı. değildi. Anın ihtiyaçlarını 
sen tanımı~. şahsiyetinin cesur iyi takdir eder, deği~en şartın. 
ve muhteşem taraflarını bizzat ra kendini uydurur. Fakat bu 
müşahede etmls olanlann sayı. 5artlnra uyma keyfiyeti tali me 
sı azalacaktır. Efsane büyilye- seklerde tezahilr ederdi. Esas 
cck \'e muhtelif ş('killere gire- dh•nlarda dimdik durur, en 
ccktir. Bu ekiller ara ında ha. kUçUk bir tavizi bile kabul et. 
kikatc uymayanların adedi bel- meıdi. Kötü telakki ettiği şey. 
ki de çok olacaktır. Belki is- lcrc karşı uzlaşma yoluna gitti 
mi anılırken •Ya asın• di)e ği görülmemiştir. Gandhi bü· 
mırıldanacagız, ve belki böyle· tiın bir nesle şekil vem1iş, hiç 
ce Gandhi'yc olan vazifemizi olmazsa şimdilik onları kendi 
~ aptığımıza kanaat gctlrecc. kabiliyetleri fevkine eriştlr-
ği7.. miştir. Bu muazzam bir muvar 

.Candhi 'hakkında tam bir fakıycttir. 

- 201 -

Adana cephesinin 
Kuruluşu 

Hatıratımın bundan sonraki 
kı~mı, Garp cephesi ku· 

mandıını dıtatıyle Yazife gör
düğüm zamana aittir. Fakat bu 
kısma başlamadan ene!, mu: 
tarekenin ilk günlerindenbcri 
kurtuluşunun esaslannı kur
mağa çalıştığım ve 1919 Ara· 
!ık ayında harekete seçlrdl· 
ğlm Cenup vilAyetlerimJzin mil 
cadelelerinden kısaca bahset
mek istiyorum. 

Garp cephesi kurulurken, 
milli hükumet, diğer milcadele 
sahalarında da birer munta
zam cephe teskiline karar ver
misti. Bu maksatla İran hudu· 
dundan Fırat nehrine kadar O· 
lan Şarki Anadolunun cenup 
kısmında Elcczire cephesi ku
mandanlığı adında bir kuman
danlık teşkil edilmiş ve ba~ına 
l\tirli\•a Nihat Paşa (eski As
keri Temyiz Başkanı ,.e Anka
ra milletvekili sa)'ln General 
Nihal) getirilmişti. Fırat neh
rinden Antalya livasına kadar 
uzayan Adana vilayeti ile Niğ
de. Kayseri, Kozan, Cebeli Be
reket, J.faraş, Antep livaları Ye 

Ereğli ,kazasını ihtiva eden Or
ta Anadolunun cenup kısmın· 
da da Adana cephesi kuman· 
danlığı kurulmuş \'e kumanda
sı '.\tiralay Se!{ihattin Adil (An
kara milletvekili ı;ayın Gene
ral Sc!Ah:ıttin Adil) Beye \'e· 
rilml~tl. 

Fran ıllır \·e 
Ermenilere kar~ı 

H aziran 1920 tarihine tesadüf 
eden bu cephe teşkilatı za. 

manında Elrezire cephesinde 
sükünet vardı. Fakat Adana 
cephesinin dahilinde Ermeni 
isyanlarını tahrik \"e himaye 
eden Pransız muntazam kıtaıa. 
rı ile Ermeni lejyonlarının ha· 
reketlcri devam eyliyordu. A· 
dana mıntakasında Büyilk :\Ul· 
!et Meclisi Riyaseti ile doğru· 
dan doğruya muhabere eden 
Adana Umum KuYayı )filliye, 
Garbi Kil ikya KuYayı ::'ılilliye, 
Şarkt Kil ikya Kuvayı ~tilliye 
\ e Ayın tap kumandanlıkları 
mcvC'uttu. Adana Umum Kuva. 
yı :'ıfilliye Kumandanı topçu 
Binbaşısı Kemal (rahmetli Ge· 

Adana cephesi kumandanı 
Selahattin Adil Bey 

neral Kemal Doğan) Beydi. Di
ğerleri de sırasıyle şunlardı: 
Jandarma Yilzbasısı Ratıp Bey 
(Seyhan milletvekili sarın Si· 
nan Tekelioğlu), Piyade Yüz· 
başısı Osman (rahmetli Gene
ral Osman Tufan) Bey, Antep. 
te Özdemir Bey (rahmetli mll
lclvekili Şefik Özdemlr) bulu· 
nuyordu. 

Pozantlye nakledilmls olan 
12 nci kolordunun 41 inci fır· 
kasıylc mahalli teşkllAt da var
dı. Yeni teşkilAt mucibince bu 
kuvvetlerin hepsi Adana cep. 
hesi kumandanlığına bağlan· 
mıştı. 

Fransızlarla 
J\l ütareke 

A dana mıntakası kısmen 
Fransızlar tarafından işgal 

edilmişti. ::\faraşın kahraman 
mildafaasıyle bu mıntakada 
başlamı~ olan milli harekat: 
Sar, Haçin \·e Zeytin ~ibl kıı 
sahaların Ermeni asilerinin e· 
line geçtiğini görmüştü. 29 

Haziranda vazifesine b:ışlamı 
olan Miralay Seliı.hattin Adi 
Bey, maiyetiyle birlikte cephe 
yi teftişe çıkmıştı. 3 Temmuı 
da Şar kasabası Kuvayı Mili 
ye tarafından kurtarılmı~, Er 
meni asilerinin pek azı HaçJn 
kaçabilmişti. Maraş ve Ur! 
dil~man tarafından tabliye 
lunmustu. Pozantı tarafımı 
dan alınmış, birkaç yüz Fra 
sıı burada esir edilmişti. K 
zan mıntakası c!a düşmanda 
temizlenmişti. 

Bu hadiseler üzerine Fransı 
lar mütareke istemişlerdi. F 
kat Zonguldaktaki hlr hAdı! 
üzerine mütareke feshf!dilml 
ti. Mütareke es:ıasında geçe 
birkaç gün zarfında Fransııl 
Osmaniye . Islahıy~ :ıra~.rd 
:ımendifer hattı üzel'lnde 
icuvvctlerini geri çekmene ,. 
bu taraflarda t:?infül bir \'il 

ye~ almağa mecb:ır olmu~la 
dı. Fransızlar, Mersin, Tarsu 
ve Adana kasabahrında Gar 
Kllikya Kuvayı MilliyesJ tar 
fıoıdan adeta mah~ur bir du 
m:ı sokulmuşlardı. Ancak zırh 
trenler tertibi ve rr.uhafız ku 
wtlcr yardımıyle Mersir. • T11 
EU~ hattından istiirıdeyc ç3l 
§!Yurlardı. Şi:uendifer haı 
E:k sık tarafıınız:lan :ahrıp 
lurnyordu. Kuvayı i\lilliye ha 
ta ve hattın c:mubundaki ov 
ya hakimdi. 

H:ıçlne yapılan 
Taarruz 

Şar kasabasının geriye al• 
ması üzerine karcal yuva 

gibi yalçın ve yUksek kayalı 
laı· üzerinde bulunan, topı:ıısı 
ve hazırlıksız zaptı mü5kül 
lnn Haçin kasabasına 13 Te 
muzda taarruz edilmişti. To 
çu Binbaşısı Kemal Beyle ya 
dımcısı Yüzb8'1 Osma:ı Tufa 
Beyin idaresindeki Kuvayı M 
liye ile yapılan bu taarruzd 
pek çok gayretler sarfedilm 
ise de muvaffak olunamamı 
tL Haçindcki Ermeni kuvv 
ti AHam Ca\'uş kumandasınd 
bin beş yUz kişi idi . Geride 
obüs topları ile kafi miktard 
cephane gelinceye kadar, ce 
he kumandanlığı tarafında 
Haçine kar~ı yapılan •.:ııırru 
tar durdurulmu~ ve y~lnız m 
h3sara ile iktifa edilmişt!. 

CDe,·amı va 

hükıim verebilmek dçin ara. Bugünkil dünyamız kin. ~id
dan lüzumlu zaman geçme- det, korku \'e hırsın tesiri altın 
miştir. Bazılarımız onunla dadır. Demoklesin kılıcı gibi 
yakından tema a geçtik \'e se- harp ihtimali tepemizde salla· 
vimli fakat kudretli şahsiyeti. nıyor. Gandhi bize korkuyu bir 
nin tesiri altında kaldık. Ha. kenara bırakmamızı, hırstan 
yıtımwn bir parçası haline \azgcçmemizi ve kin \'e şıddet 
gelmis olduğundan onun eksik· :,:ollnrına sapmamamızı söyledi. 
liğinl cok hissediyoruz. Bizim Bugünkü patırdı gürUltil ara. 

için Gandhi'ye duyduğumuz sında Gandhl"nin sesi çokları 
şahst alaka o kadar kuvvetli- tarafından işitilmeye.bilir. Fa· 
dlr ki, doğru bir hükme varma. kat er veya gec o sesi duymak, 
mıza enııcl teşkil eder. Gandhi- manasını anlamak zarureti be. 
)İ yakından tanımayan diğer lirccektir. Ak. i halde dünyanın 
baska kimseler ise sulh \'e te· de\·amına, medeniyetin me\'· 
vazu atc~ile yanan bu insanın cudiyctine imkan kalma?.. 

Çocuk felci tedavi 
edilebilecek mil. 

Bir ınektop 

Yeni bulunan seromla maymunlar üzerinde yapılan 
tecrübeler bunun mümkün olduğunu isbat etmektedir 

İ)im, tıp sahasında bü)•ük bir 
hızla ilel'icrken, kanser veya 

<Başı 1 incide) 
inci sayfasında <Bir Sinema JII. 
kAyesi) haslığı ile çıkan yazı 
hakkındaki ce\'abımız aşağıda. 
dır: 

Turgut Demirağın ortakları ile 
beraber birbirlerini dava ederek 

1 
inşasına başladı klan Ant sine· 
ması tamamlanmış ve bir sene-

1 

den beri çıkış kapısı önünde geçit 
yeri bulunmaması sebebiyle açı
lamamıştır. 

1 Sinema sahibi tertiplediği ba· 
sın topl:ıntısında sinemayı aça· 
mayısının tek sebebini: çıkış ka· 
pısı önünde yapılan barakaya (ge 
cekonduya) bağlamış (hak sa
hibi olduğunu ispat ettiği halde 
kanunu hiçe :ı;ayanların gadrine 
uğradığını) ifade etmistir. 

tebliğ ettik. Ertesi gün Baki Üs· çocuk felci gibi insanlığı uzun 
küdarlı 1948 senesinde yaptığı zamandanbcri düşündüren il-
Bcyoğlu 1 inci Noterliğinin 3222 Jetlerin amilleri birer ıstırap 
ve 3223 sayılı mukavelenamele- kaynağı halinde hilkmünü icra 
rini ibraz edince, 25 sene müd· ediyordu. 'Bütün arastırmıılara 

detle bu arsada tasarruf hakkı- rağmen kanserin mil\'ellidi hftliı 
na sahip olduğunu öğrendik. Bu bulunmuş değildir. Fakat buna 
mukavelenamelcrdc \ırsanın üze- karşılık, şimdiye kadar tedavisi 
rinl kapama ve garaj yapma hak imkansız görUJcn çocuk felci 
kı dahi dere edilmiştir. Ancak, hastalığının şifa çarelerine ula-
ruhsatsızlık ve kanunun istediği şılmak üzere olduğu, son h:ı-
vasıfta yapılıp yapılmadığı ba- bcrlerclen anlaşılmaktadır. 
kımınclan baraka hakkında takl· Dl :ı nazaran. Amerikanın 
br.ta başlanmıştır. Joh lhpkins Ünı\'crsitcsinde 

Turgut Demirağ (Halbuki ben çalış:ın iki doktor, çocuk felci-
o mukaveleleri hükümsüz kılan nin tcda\'lsine yarayan bir sc-
mahkemc kararına ve chliYukuf rom keşfetmişlerdir. Dr. Davltl 
raporuna istinat ediyordum) de- Bodian'la mesai arkada~ı Dr. 
miş. l\TC\'7.U kaymakamlıkta tct· Dorothv llorstmann ljampanze-
kik edilirken Turgut Dcmlrağın lcrde tatbik etlikleri seromla 
avukatların:ı \'e yedi adile, Ba· spinal çocuk felcinin maymun-
ki Üsküdarlının elindeki muka- lnrcla l'aptığı tahribatın önüne 
\eleler hakkında ne diyecekleri geçmişlerdir. Çocuk felci has-

talığından kurtulmuş olan may-
sorulmus. mukaveleyi iptal et· munların kanından elde edilen 
tirmek üzere diı,•a açtıklarını bil bu scrom hastalıklı hayvanlar-
dirmişlcrdir. l\l:ıhkcmc henüz ne ~ da şifalı tesirler yapmaktadır. 
t;cclcnmemiştir. ~ Bu başarının dayandığı temel 

Ehlh·ukuf raporuna gelince: ._ kısaca ş!Sylc izah edilcbılir: 
Bu yüksek mühendis Cemal Hl· \ Çocuk felcine sebep olan Vi- Çocuk felcine müptela bir kız 
d~yet Sertel tarafından hazırl-1· ~ nıs. sinir sistemine nüfuz et- toeuğu 'e serum elde edilen 
tırılmıstır. Böyle bir rapor, yet- \ meclen, yani kötürümlilk hali maymunlardan biri 
kili mahkeme tarafından kabul > meydana gelmeden CV\'el uzun- • 

ğc1· taşımaz. Bunun için bu ra· Halbuki, eski inanca İöre, bu- de edilebileceğini tecrübi'! ile 

l\!c\'cut duruma ,.e kanuni hü
kümlere göre bu baraka kaldı· 

rılsa dahi sinema çalı:samaz. Çün 
k!i sinemanın geçit temin edece. 
ği yer, 948 ylında Baki Üskll· 
darlı tarafından 25 sene müddet
le Noterliğin tasdikini ha\'i mu· 
kaYclcnameler ile icar edilmls
tir. Turgut Dcmira~ ya bu &ah· 
sın rıza~ı ile geçit temin edecek, 
yahutta mahkemeden alacağı bir 
kararla buna muvaffak olacak· 
tır. Yapılan tetkikattan anlaşıl · 
dığına ~öre: Baki Üsküdarlı. si· 
nemaya geçit hakkı vermek için 
miktarında anla5amadık ları bir 
bedel istemiş. sonra sinema ha
sılatının % 49 hissesi kendisine 
'erilirse geçide müsaade edecc
ğin i bildirmiştir. Bu durum hiç 
bir suretle bizi ilgilendirmez. 

edilmedikçe hiç bir kanuni de- ı' ca zaman kanda dolaşmı.ktadır. 

poru da kabul edemedik. Her nun dogrudan doğruya kandan ispat etmiş olmalarıdır ki, ye. 
şeyden evvel şikayetçilerin malt. ı;inirlcre geçtiği 'zannediliyor- ter derecede istihsal edilen ilaç 

Turgut Dcmirall ve Sürp Agop 
müte\'clli heyeti ayrı ayrı, fakat 
aynı mevzuda, .kendi arsalarına 
Baki Üsküdarlının baraka yap
tığını eikayet eltiler. Arsanın ta. 

)>USU Sürp Agop'un olduğu için 
kendilerini haklı ııürdük: Baki 
Üskildarlıya derhal yıkmasını 

kcmede bulunan i~lerini ilAma dıı. Tıpta Rekonvalcszens deni- hastalığı önlemeğe yarayacak, 
bağlatmalarını tebliğ ettik. lli· len, yani şifa verici serom in- enjeksiyon halinde, çocuk fel-
yerarşik mürakabcye tabi oldu- sanda müsbct tesirler yapma- cinin tedavisini imkAn dahiline 
ğunıuz için şlk~yet hakları bu- sına ve bu şifalı tesirler çok· sokacaktır. Bunun neticesi ola. 
lunduğunu hatırlattık. tanbcri bilinmesine rağmeu, rak da uzuvlardaki kötürümleş-

Slnema, tamamlandığı ve yuka seromun knfi miktarda elde me ve sakatlık halleri gideril 
rıda izah edilen sebeple çalışa· edilmesi mümkün olmamıştı. miş olacaktır. Şayet Amerikalı 
matlığına canı sıkılan Turgut De Bu imUnsızlık tatbikatta gilı;- iki doktorun haber verdiği gibi 
mirağ, kanun \"e yetkili yargıcın lilkler çıkarıyordu. çocuk felcini ted8\i etmek im-
kararını bc~Iem~~iş, kaymaka~- Şimdi Amerikalı doktorların kanı bulundu ise, insanlık :sır-
lı~ın ~:~tklsı ?arıcınd_e olan b~r yaptığı şey, bu seromun kısa lardanberi çektiği bUyük bir 
1 ı ; mustacelıyetle bıze hAilettır zamanda istenilen miktarda el- ıstıraptan kurtulacak ve tıo 
mck istemiıılir. ___.. ..... .._._ ____ _.. . ........ 
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--- 2. 10. 195! ------------------------------------- VATAN 

Iioşuyolondaki 
evler 

Belediyeni~, Eml;\k Kredi Bankasıyle müştereken, Kadıkö-
.. 3 undr, .Koşıılolunda yaptırdığı binaların friahş muamt>lesi 

munasrhf"tı3 lr. ev sahibi olma~ı arzu tdr.n 14t \·atanda~ın ban
kanın Rah<'rkapıdaki nır.rkezi önlindp iki gun lkl gtce nasıl 
&ıra hd.ltıdllinl Sadun Tanju'nun t1u.<'1 'a1111 ırtrarıı bir ısu-
rtlte anı.tıı· foto• ıı d k . · , • 5ra ar a aldınm Ulf'rinde .(Prf'lf'.)'in bu 
azımkJr ins:1nlann ırslmlerlni tfsbit tttl. l'ıleık•n ahibt ol
mak çok haklı. çok mf!~ru bir rnırlrlir. F.rdadımu. hunu prk 
~skl ?amanlarda takdir edertk: ·Dint...vada mrkin ihfrette 
ıman d · ı ' • cmış "'• lıııııunla ~a~:ıyan h"r insanın hir meskrnl ot. 
ma 1 llzım ı;eldiğini anl:-ıtmak 1<.it tnlşlPr. Hakikatrn eski ıa
manlarrl_a herkf ln bir ,,.ı lırmıı; en fakir lnıan hile bir mrs .. 
J.:en sahılrt hulş. ])f\İr dı,ği,ip yaşamı 1artlan giıtlfştikc:~. , .... 
pı ~~!irah arttıkçıt ınt'-kf'TI!iizler çoğalmış. EYılıler ılmdl ~ev 
sahıhı olanJ;ırdJn çok f:'71:ıdır. 

Diin~·anın hrr tarafında belrdilP1Pr, hfrkiimf'tler orta ta .. 
lıakilya le fakir halka DH'"'kf'n teminine ça1ı~ırlar \'iyana 
l.} .. 011, l\1ar!iiha, C'eno\a Rf'ltdh·elf'ri blok halinde bınalarda~ 
murekkrp nıahalleler tt~kil etmişlrrdir. Blıde bu it henüı 
Hl~t'k olıl~ı~u rhrnuni~ Ptıe ele ahnnıamı tır, lhdcftmetln bir 
~eskrn 51}'3!.f'ti '.'-oktur, ht>lPtliyrlfr dt hu 1~1r uğra,mn·orlar. 
ıı_k defa olarak ı-.tanhul Rt"lerlh·esl, Emlik Krrdl nankısıyle 
h_ırle erek ('Ok n_'ufe\aıı bir adım atmı hr. Bunun grnl1lt"me
~ınl ,.e mr&kcn~ulik deıdl tektn halkın bu dtrdlnft mumkun 
oldu.lu L.aılar r;are• hulunnı;ıMnı temr.nnl ed• . \· 1 b .. ..... • . nz. a nız u mu-
na!ie!)e le bırkac drfa h:ıh~etlilim·ıı b·ır '·t 1 , d . no~ a,,, t11ırır e ece-
lız: ,,\yrı B) rı me~krn zrn.ı:in harcıdır Ort • ıı·ı f ki 1 hl k · ;ı.,a ı f'rt>. a r ere 

o ~ant apartımaıı lıalınıle binalar en eh·eri lldir. Bunlar 
daha ucuza mal olur, hhnıf'tin kola\ lıiı bakımından da tercihe 
sayandır. Hlok lıalindt in aah imk'n ız h k bl kt 

• e1 ıra an r no a var-
dır kı 0 da ~at mtilld ·etinin henul kabul rrlilmemlş olmasıdır, 
nu u~ul butun hah tttrn1lrket1rrinde, hattı kom umuı \~unı
nistanda senelPrdrn!Jeri t:ı.tblk edilhor. Riule de iktı!liatçılar, 
hukuktular buna taraftardır. \·aıi~ et hjiyle iken kat mülkb·etl 
e~.a~ının lı;ahuhl nrdrn geriktirili~·or'? Bunun memlekete bil .. 
yuk 1ar:ıra ınal ohtutun•ı du ü.nmuyor muyuz'! 

Ko,u)'olunılaki r~lerin atı ı mi.ına .. f'brti~·Je hrpim1ri mem
nu~ ~tmt's.i l.111m Çfl n h~r noktaya dikkati çekeceeiz. Bu nok
t1 nı tıir drınokra 1 lmlihanı lt>finniş olm;ımtlflır. E\'lf're is
tekli olarak f.ıra hrktr~ t•nler aralannda h1r komite kunnu~lır 
hu 1-ııı le birhirlrrinin haklantta tet'a\·tı7 ,dllmemeısint. halt~ 
l~~ı_nın korıınma31nı tr.min etmişler. Bu binle ıimdi ·e kadar 
ı::~r11hnu1 bfrwey drğiJıH. Bu gibi toplantılarda ek~rri:t·a günil
tu çıkardı. Uu defa hci~ le bir U)"~Un~uzlu\da ka111la151lmam1~ 
h~rlı.es h:1kkına razı o1nıuştur. Bu dli unu1 geni ıer, her 1$d~ 
boı~e onla ı la har,krt edersek demokrasimlıln çabuk gelişe
cetıne fuphe )Oktur. 

Tüccar derneği 
Tahdidata muarız 

Enis Tahsin Til 
1 • 

Bevan işçi Partisini 
• 

ikiye ayırıyor 

Amiral Mc Cormick 
Yarın Ankarada 

(Başı 1 incide) 
kadro harici edileceği, Ya\·urun 
bütün mürettebatından yeni de
niz harp \:asıt3larında istifade 
cdilece~i de yapılan tahminler 
ara"ındadır. 

1\lc Cormick ve maiyeti cuma 
sabahı İstanbula hareket C'dPcrk 
\'e cıımartc!'i günü memleketi
mizden ayrılacaktır. 
'.\le f'ormJC'k, Ttirk deniz ku\·\·et-

' 

lerinln k'ndl komuta ... ına ba~tan
ması işini de gi>ruşecek 

Atına, 1 (T.H.A.) - Amiral 
;\le Cormick'in Ankarada yap.a
cağı mi.ızakerelere ~iyasi cevre
lerde büyük ehemmiyet at!olun. 
maktadır. 

Bilindi~i gibi, Türk deniz kuv. 
vetleri halen amiralin komutan
lığı altında değildir. 

Bu çevreler, amiralin Ankara .. 
da yapaca~ı temaslarda Türk de
niz kuv\'etlerinin kendi komu
tanlılına ba~lanması meself!'~ini 
gbrüşeceğini hildirmektedirler. 

lUc Cormick'in Atinadakl 
temasları 

Atina, 1 (Anka) - Atlantık 
paktı Deniz Kuv,·etleri Komuta. 
nı Amiral l\fc Cormick ·anında 
mua\'ini İngiliz Amirali \\'ıl
yams ve genel kurmayına men. 

1 
sup bahri ·e subaylarırle Atin a
ya gelmiştir. Amiral bugün Yu · 
nan Genel Kurmayı ve Yunan 
Bahriye Komııtanlı~ı ile derhal 

: müzakerelere başlamıştır. 
Amiral 1\tc Cormıck öP,ledcn 

sonra ?llPçhul Asker AbidC'sine 
gitmiş, oraya çelenk koymasını 

1 
müteakıp Yunan Kralı ]\fajeste 
Paul tarafından kabul edilmiı· 
tir. 

lılc Cormick l·ann Türkiyrye 
c;itmelt üzere buradan ayrılacak
tır. 

Aı11iral 

<::aı·ııe11'iıı 

Be11aııatı 

Uraz grupu, Ateş grupuna 
nihayet galip geldi 

( Baıı 1 incide) da tahrir denilmektedir. Kanun 
bulunmaktaydılar. vAzıı tahrir dediy!ie el yazısı ile 

Ateşçiler grupu, geçen toplan· yazılacaktır. Matbu deseydi mat
tılarında tesbit ettikleri namıet bu olurdu. Eğer yaldızla yazıla· 
listelerini matbu olarak bastır- cak deseydi isimlerini yaldızla 
mı~iar \'e bloknot $ekline sok:ı· yazardık. Hepimiz okuma yazma 
rak üyelrre dagıtmak itin ~en· biliyoruz elhamdülillah.• .. 
dı tarafdarlarına vermişl<>rdi. Saat 15.30 da başlayan seçim 

~ti~bah lTraz grupu ise ufak münakaşasl 45 dakika gcctiği 
bir det:işiklik yaparak kat'i lis- halde bır neticeye \:aramıyor \'e 
telerini tanzim etmis bulunuyor· üyeler gitgide a~abileşiyorlardı. 
tardı. \'ali yine çıngıralını çaldı ve 

Ev\·elce de bildirdi~imiz. vec- celseyi beş dakika itin tatil el· 
hile bu grup, mukabil tarafın ti~ini bildirdi. 
neşretti.ı!i listeden istifade et· Beş dakika olarak \'erilen bu 
mcği bilmış \"e namzetlerini o- !asıla on beş dakika sürdU ve bu 
na göre hazırlamıştı. 1.hizakere- mi..ıddC't içinde de çabuk yatıstı
lerin rereyan edı:ıre,Ei Şehir ~lec rılan bir ıgız dalaşması oldu. 
li~i salonunun ön koridoru ve Encümen odasından Arif Ha
~aıniin ~alonu ö.':leden evvel noğlunun pürüzsilı ıse&i, Naki 
p:ı!"tililer vr meraklılarla dolmuş Hınçelın !'linirli bağırmaları du
bulunuyordu. Bu arada Şehir yuldu. Ve bu arada Beyoğlu il· 
:\lerlisinde üye olup da komis· çe lkinci başkanı olduA:u sonra
ı,·onlara n:ımzrtlikleri konan ba· dan ö.ıtrenilen bir zat ile Naki 
~t flvelerin mı:ıraklı hanımları da Hıncal bir ağız kavgasına tutuş
bu Tnerakh kütlesi arasında yer tular. Biri: ·Ben bu pa;tiye hiı
almışlt. met ettim• dedi, öteki •Ben bu 

~lü7.akerelereı ,!i!elen Belediye partide iken sen neredeydin?• 
\leclisl üyelerinde de bugüne dedi. Biri •Sonra a:örüşürüz• de. 
mahsus bir fevkaladelik ilk ba· dl, öteki de görüşebileceklerini 
kışta bisı:ediliyordu. ~öyledi \·e iş büyümeden kapan

Bu arada daimt encümene nam dı. 
zet gösterilen iki tarafın seç· 16.25 de tekrar müzakerelere 
menlt'rl karşıl~tıkları zama·ı başlandı. Riyaset makamına 
bir an duruyorlar ve hafif bir gelen Gökay, tilzüiil tetkik etti· 
~ülUmsrmeden sonra birbirler:· ğini ve seçileceklerin makam ta· 
ne iyi şanslar dileyerek geçip rafından dalıtılacak mühürlü 
gidivorlardı. kAJtıtlara yazılmasını, matbu 

Üyelerin hepsinin sakin gö puslaların hükümsüz olduğunu 
rünmesinc ra~men müzakerele· bildirdi. 
ri takip ve ~eçinıleıin neticesini İlk olarak iki reis vekilinin 
ö~renmek için gelen partilile· seçimi yapılaraktı. Atesı:Her ve· 
rin kendilerine hA.kim olamıy:ı · killiklcre ~1ehmet Kuran ve Cev 
rak birbirleriyle münakaşa et- det Özgür'ü, Urazcılar da Fer
tiklrri sık sık ~örülüyordu. zan Aras ,.e Enver Berkmeni 

Saat 14 e doaru :\terliste he· namzet gö!itermiş bulunuyor
men hemen bütün üyeler hazır lardı. Burada alınacak neticeler 
bulunuyordu. iki ~ruptan hangi~inin seçimle· 

!stanbul milletvekilleri de ri kazanaca~ı hakkında pekiılA 
kendilerini bu heyecana kaptır· bir fikir \·erebilirdi. 
mış olacaklar ki Doktor !\lüker- Nitekim öyle oldu. Yapılan 
rem Sarol hariç hep~i müzake· lasnif neticesinde Ferzan Arasın 
releri takibe ..:;etmişlerdi. 46, Enver Bcrkmenin 39 reyle 

Saat 14.30 a do~ru başta mil· reis vek~.lliklerine seçilmeleri, 
letvekili Celal Fuat Türkgeldi Cevdet Oz~ürle Mehmet Kura· 
olmak üzere Nazlı Tlabar, Fa· nın da 31 ve 30 reyde kalmala
ruk Nafiz Camlıbel, Fahrcttin rı Uraz grupunun maneviyatını 

,,..,. 'I•~ Sayımer, Bedri Nedim Göknil. yükseltti. 

P · .\lı.that Bcnker ve Salih Fuat Ke Bundan sonra daimi encünı .. n arıs, 1 - Bugün yaptı,Cı b!r 
basın toplantısında Atbıntik Pak c:eci müzakere ~;ılonuna qele· seçimleri için oy puslaları da~ı-
t A rek ı·erlerine oturdular. Onla· tıldı. Ateş tarafdarları isteksiz 

ı kdC'niz Kuvvetleri Ba~komu-
rl nda ı·Uzi.ınde n1üzakerclcrin .a"Örünüyorlardı. Bununla bera

tanı Amiral Carney basın tem-
silcilerine şu beyanatı vermiştir:· \:C sC'çimtC'rin nasıl :;eı;cceğini.n bcr sükUnetlerini h.içbir zaman 

hevcranı okunuyordu. kaybetmiş det:illerdı. 
•- Ortadoğunun müdafaası Saat tam l!l de Vali ve Be·/ Bu taı;nifin netice~inde de 

( Başı 1 incide) ( Baıı 1 incide) Türk, Yunan ve Yugoslavyanın ledive Rei•i Doktor Gökay, her Suat Betük 5-0, Niyazi Ttirkay 
Tüccar Derı::ıell fevkal~de bir ikiye ayırma,·a çalışmakla itham ı:;;hirliği ile kaimd~:· Balkan _Ya- zam;nki ~tiler yüzü ile salona 49, )-fi'ibah Uraz 45, Cahil Ce· 
toplantı yapmıs \e toplantı so. etmış ,.e ıParti itinde bir birliklrımadasının stratcJık eh~mmıye- girdi. millt-t\'ekillerini selamla· ran 45, Muzaffer Şahinoglu 46, 
nunda, Eıtonom.ı 'e Tıcaı et olmaz ve bu birlik trdelenirse lı bu anlaşmanın zarurı oldu~~ı dı. Üyeler<len bir kısmının ha· ,\bdullah Dirik 42, l\fehmtt Er
Blkanl:Jt:ına aıatıdakl telgrafın İşet Partisinin kısa bir zam n tezini ortaya atmış bulunmakta- lırını sordu ve kürsüye çıkarilk ı;ağ 39 rey alarak daimi encü
çekılme-ıne kar r \Crı.L11ı.vtir. ı ııcnra ort~dan sıUnmek ihtima~i. dır. Anca~ bugün için Yugosla~- meşhur dı\'an çıngırağını çaldı. mf'ne ~eçildiler. 

•30 e Iül tar~lıınde nhş""' e· • r.ın me\:cut olduğunu• &o) lemi~· ya 4\tlantık paktına dahıl . hır Üyelere Ekim devresi m.üzake- Recep Bilginer ile Ziya Kök· 
del\ beyanatın ın pı,ı; adaki te- 1ır de\·let olmadı ından kendı ine rrlerine başlandı~ını ve hayırlı türk de 31 er rey aldıklarından 
ll~ı kısmen onlemış bulundugu Dunu mUtealnp t tl Part~lnin aıkeri bakımdan hf"rhanı:i bir nlnıasını bir konuıma yaparak. aralarında kur·ı çekildi ve Re· 
ıı.r da lle~keı Banka ndak.t tat- esıa 't • ·e Bakanı ~ır. Dalton. yardım . me\'zuu bahsolacagını bildirdı. crp Bilginer kur'ayı kazınarak 
~ıkat, endı~eler. arttırmıwtır Pi· dış ıiya:sete tema! eden bir ko· zannetmıyorum ... A?cak Yugos.~ Gökay. bu konuşmasında, yol enrümenin sekiıinei üyesi oldu. 
}asamızın ıç tıkrar \e dış iti. nuıma lapmıştır. l\Ir. Dalton bu lavyanın da komunızme karşı mu ve sn faalivetinden bahsetti. bu Daimi encümen ıecimlerin· 
b~rını haleldar edebilecek tercd konuşmasında; ideolojık farkla· d~fa~._ı ıçın bu uç devlrtııı mev- arada Çat~laQ:ıından ilk defa den ~onra komiıyon ıeçlmleri 
dut \e kara~ıızlı~ ~a."·a. ının her: rın .hır tarafa bırakılmasını 1~ zH hır anlaşm~ yapmaları lazım hugUn elektrik cerpyanı alındı· yıpı~dı ve herkes bir komfsyona 
tar;ıf cıd1!~~1ım:sı ıtırı aşa_,C:ıdakı t7m~ş ve ıözlerıne §byle de\am olduğu kanaatındcyım.• tını ve Anadolu yakasının eJPk- girdı. Bu~rla_n sonra vaktın ,eeç 
~.t-~rl kabılı iç_.tınap tedbırlcrın e.mıştir: Amiral Carncy söllE"rine de· J trik kuvvetinin Iazlala5tırıldıC:ı- oldufu. bı_ldır.~ltrtk toplantıya 
mustacclen ittihazını rıca ederiz. ~Ru!;vanın n· 1 . ]\J'lJ t1 vamta: •AmC'rikan ordu ve do- nı bildirdi. !IOn verıldı. Gunlerdeın, hattl ay. 
1~ eylül tarıhınc kadar tescil Te$kil3tına ğir: C'.~":'- 1 S 

1 
~· ~ er nanmasının elinde bulunan rn Valinin konuşm~~anı ?ıiehmet lardanberi ~ilrUp giden daimi 

edılmış dola\ISlle mtiktcıep hak miinist meml k ~sı~ı 1' 1 e ı'~ı 1° mütekamil Radar sllAhlarla bir Kuran ve bazı üyeler hariç, hep· encümen hiklyul de bıı şekilde 
mahıyeUnl ihraz etmi, akıtler !Anda, Sr.}liine ,~ ~r ek ta .)a, r harp takdirindr en milkrmmrl ~i alkışladılar. ~ona erdi Nusret Gt'1ZELCE 
hakk. nda .hllen nıe: i dış ticaret at eriecek meml:kr:ışer~n ~~r~ci~~ \'azi!eyi .başarahilece~i~ize iti- Bunda~ son:a. Gö_ka~·ın, ~~çim· 
~·l:nı hukümlerının aynen tat. leşıniş lillrtler Te<kilal 

1 
mat beslıyoruz.• demıştır. lere ~eçılcre~ını bıldırmesı, sa· 

1 1 2 -; Lımanlara gelmiş \·eya malarını istemiş "~ ına atın Amiral Carney ıözlerinl biti- kin duran üyeler arasında hır 
'ku.td -:ınuı bulun..ın mallar veya gilterrnin konıünist ç~:c.~sen n· rirken; Rusyanın muhtrmrl bir kıpırdama hu11;ule ~etirdi. Esa· 

•men bank1 ~ ti . b • t mı resmen . h k k d. ·ı b·r 
1 .aran Slne a!;· :ınırlıjtını ıözlrrine HA, t . taarruzuna karşı ıu cümle)'! ıar- Krn er P~ en ı ~rupu ı e ı 
anmış sıpari ler için de mUklE'· tır. lfr Dalton b d \e e mıs-lfetmiştir: tarara oturmuş bulunuyordu. Fı. 

se~ . bak • ın tanınnıa ı 'e mrr'i ldeolojık farklar' r.zuenr·ınant !onr1a •- Rus\·a 11 ,.et hir lec~'·ilz .. ıttılar ve işaretler derhal baş· 
reJımın ynr t tb kl 3 d ğ u ı e uuru · ·• • . · 

· • _ n. 3 1 - Dış u u taktırde Bir)f.'şmiı :PtUlletler harbine kalkışırsa Akdenizdeki ladı. . . 
Jıı)a:ıalardakı ıtıbarın11zın ıan;ıl Tf'şkll.,,tının bir ~il ti k 

6 
jAmerikan donanması elinde mcv Ru sırada Al:iettın Nas!ıhıol· 

~:~ası için kredi ·le gelen ve keceR;inl. iddia etm~şt%u a a ç 1 cut bütün imkanları kullanın~k !unun yeri?dt"n kalk.~r.~k .. u~uı 
b edilm ,ş bulun~n malların Son olarak ıöz i ~l suretivle ve uçak grmilerinrlcn hakk_ında soz .aldı~ı ~o~ul~u. A· 
c_~ell~rını·ı tran~ferıne derhal Coııtum, işçi Partisinina ~~~h mJ· ha,·al~ndıraca~ı uc;aklarla Ru,.yı- l~ettın ".'lasu~ıo~lu dedı kı:. 

mu.'iaa e c_dıl!11~sı 4 .7 Vagonları <'arlelesinde daima s ~ ·a. . . - vı bir atom bombası vaı:mıır~na •- Efcndım, ~apıdan :!ırer· 
~a brıkle~ı~ ıstırya odeyen veya ı lfrl takip C'dCcC'ğini ~(ıd~ıst _fı~r tutacak kudret \'e kabiliyette .. kc!1 ark~~la~~ara lısteler daA:ıtıl· 
'.arıurla C'lıp ıurıalan muamele- t"~f'r bir ha b k ırmış ~e d' chgını ı:;ordum. Bu da,ltıtılan 
sı EÖrC'n \'e bn)!IC're limanı da t"nij·or diy r d ç~·~rıa -harb ıs. ır.ı listelerin üzerinde grup kararı 
tıkamakta bulunan gUmrUKte mı, olarekte ; 1 

• ... _kazara cık· diye de bir yazı \'ardır. VAııı 
b klem e tahammiılU olmayıp ır. emııtır. Avrupadan gelen kanun buna katiyen müsaade 
bozuhrai<la zararları mucip olan ç· ı· etmez. \'e yine tüzükte t:ıhrir 

ın 1 korsan bir kadının malların ithal muamelelerinin edrr krlimesi yazılıdır. Halbu-
derha1 ıkmalı lçın tedbir ılın. komünistlere kor•ı Kaçak eşyalar ki bu li. toler matbudur. Bu se· 
muı 3 - İıha!At.a mı lc:ıllılı: mu. • çim ;izli oyla değil, açık oyla 
am•l 1 n tctkıklnin taeıli için ve faaliyeti ( Başı 1 incide) yapılıyor ~ibi oluyor. Ben bu· 
ı.a~kin Ankar )la in kal ettirıl· derrk küllb·ttH miktarda kadın na şiddetle muhalıfım. Rey pus 
mırorek saliıhyrtU Rakanlık me ı r; Talpeh CFormozal, 1 (A.P.) - eşyuı R•tirdı~i Gümrük ~luhafa. latorını mak,mın dağıtması v; 
~urlarının lazı~,,.lerinl mahalle. ~~::n h~rpte •tifte tabancalı za müdürliiğünP ihbar edilmiştir, üyelerin yazarak atmaları la · 
~ınde görmelerinin ve karar ı·t· . g, lakabıyle meşhur olan A. k ı· . zımdır.• •• . . . . 

Mısırda 1 
( Ba~ı 1 lncldel 

nan bazı eski idarecilerin yargı 
lanacağı anlaştlmaktadır. Duruş 
maların askeri mahkemelerde ce 
reyan etmesi muhtemeldir. 

Ff'I ve tntari giyme )·aıııılı 

Kahire, 1 (T.H.A.) - Mısırda 
halkın kıyafetini deliştirmesi 
ic;in kararlar ittihaz t"tmek tize. 
rt" kurulmuş olan komisyon, bu. 
gün mf'ı:ıaislni bitirmiştir. 

Komisyonun aldı~ı ilk karara 
~öre, bi!Aistisna herkes, sokakta 
C'ntari ile ıezmckten menedile
ccktir. 

Fes ya!i:aA:ı ise. eYvelA devlet 
memurlarına ve talrbeye tatbik 
olunacak, halkın şapka &iyme 
m<>churireti için bir müddet ve. 
rilrcrktir. 

Bu mühletin verilmesine se. 
hep. halen '\fı"ırda ihtiyacı kar· 
şılayacak kadar şapka bulunma. 
yışıdır. 

Kore harbini bitirmek için plan 
CBaıı 1 incide) 

b1 Dean Acheson, Genel Kurulu, 
Müttefikler tarafından Panmun 
jom mtitareke müzakerelerinde 
ileri sürülen teklifleri tasvibe 
cağıran bir takrir sunacaktır. 
Takrir kabul edıldiği takdirde, 
Genel Kurul. komünist Çin ve 
Kuzey Koreyi bu teklifleri ka
bule da\·rt edfocektir, Takrlr, ku 
rum başkanı tarafından Pekin 
\•e Piyon~yanga gönderiIE'cektir . 
Komünistlere. bunu cevaplandır 
maları için makul bir mühlet ve
rilecektir. 

Kızıllar bunu ce\·aplandırma· 
dıkları \·eya reddettikleri tak
dirde, Amerikalılar, genel ku· 
ruldan, komünist Çin nya Ku· 
zey K.oreye karşı daha kuvvetli 
ıecri tedbirler ittihazını derpiş 
eden bir takriri onaylamasını is
teyeceklerdir. Birleşmiş Millet· 
lt'r aynı zamanda bu iki komü • 
nist memleketi şiddetle takbihe 
davet edilecektir. 

Bu arada, Kore savasına ht· 
nüı fıilt'n iştirAk etmeyen diler 
Birleşmiş Milletler Azaları da 
cepheye kuvvetler ıöndermeye 

çağrılacaklardır. 

Şimdiki halde Kureye yalnız 
16 Birleşmiş Milletler Azası as. 
ker göndtrmiştir . 

Kuzey Kore\·e 48 ton bomba 
atıldı 

Seul. 1 (A.A.) - B-29 Ame· 
rikan bombardıman uçakları dün 
gece Yahı nehri civarındaki mü
him bir fabrikaya hücum etmiş
lerdır. 

Sekizinci Ordu ı-özcüsünün Ko 
rede 7.000 - 12.000 Rus aske· 
rinin bulunduğuna dair yaptı~ı 
konus.madan birka~ ı;aat sonra 
şiddetli bir ha\'a hücumuna ıe.. 
çen B-29 Amerikan uçakları Ya 
hı nehri civarındaki fabrikaya 
418 ton bomba atmışlardır. 

Pilotlar fabrikanın havaya uç· 
tuO:unu bildirmişlerdir, 
Bir esir kamnında isyan tıktı 
Tokyo, 1 (A.A.) - Harb esir 

leri idaresindf'n bildirildiğine gö 
re Chejudo kampındaki muha
fızlar buradaki harb e~irlerlnin 
gizlice komünist bayrakları ıs· 
mak ve şarkı söylemf'k euretiyle 
bir nümayis hazırlamakta olduk
larını meydana çıkarmı~lardır. 

Kamp komutanı, nümayişin 
derhal durdurulması emrini ver 
mis. aksi takdirdE' karışıklıkları 
önlC'ml"'k için zor kullanacağını 
bildirmiştir. 

Esirler bu ihtara hiı; aldırış 
etmemişler Ye bunu üzerine iki 
piyade müfreze.si '"i.r kampına 

ıirmiştir. llüfrezeler. kı: bara· 
kalarının etrafını çeviren ve he 
nüı tamamlanmamış bulunan du 
varların arkasına gizlenmiş olan 
e:.:irlerin tecavüzüne miruı kal· 
mışlardır. 

Vukua gelen çarp1~mada 45 e
sir ölmüş ve 120 si de yaralan· 
mışhr. Bu arada iki Amerıkan 
a~keri de hafı! ya;ca almışlardır. 

Kore irtibat bölgesi servisle· 
rine mensup birçok subaylar h3. 
dise hakkında tahkikatta bulun' 
mak üzere u~kla ChE>judo ada
sına hareket etmişlerdir. 

Chejudo adasındaki kamplar · 
da. Kojedo adasından tahliye e
dilen 5000 den fazla Çin harb e. 
siri bulunmaktadır. 

Korede SO\"'.\'et askerlt'rinln de 
bulunduğu bildiriliyor 

Tokyo, 1 (A.A.) - Buradaki 
Amerikan askeri makamları. bir 
çok Sovyet askerinin Korede va· 
ıife gördüğüne dair Seuldan ge . 
len haberleri ne teyid, ne de tek 
ıip etmislerdir. 

Bu haberleri \·eren kaynaklar, 
bir taraftan •Yüksek b;r ka):na~ 
ğa• da):andıklarını, di~er taraf. 
tan da, •Sekizinci Ordu sôzcil· 
süne• atfen haber \'erdiklerini 
ileri sürmektedirler. 

Bununla beraber. istihbarat 
nıakamları bu hususta resmi her 
hanR"i bir beyanattan habt-rdar ol 
madıklarını teyid etmişl,rdir. 
\'an Fleet'in değlştlrileceıi;lnden 

bahsediliyor 
Vaşington. 1 (A.A.) - Kore

deki Sekizinci Ordu Başkomuta· 
nı Gener~l Van Fleetin delisti
rilec,ği hakkında dolaşan \'e 
Pentagonede resmen tekzip edi. 
len haber. bilhassa iyi malQmat 
alan mahfillerde Mt'\:Simsiı te· 
ldkki edilmektodır. Bununla be· 
rabC'r bu me!ielenin bir müddet 
tenberi Pentagonedp tetkik edıl· 
mekle olduğu muhakkaktır. 

General Van FlE'et, bu vazife· 
sinde 18 aylık müdıietini dol· 
durmuştur. Bilindi~i gibi rütbesi 
ne olursa olsun Karede hizmet 
gören Amerikan askE'rl mensup· 
!arı bu müddeti doldurduktan 
ııonra değiştirilmektedir. 

l\Juhasemat başladı~ı ıaman 
Korede bulunan tümen komutan 
tarının çoğu şimdi AmPrikaya 
dönmüş bulunuyorlar. Bununla 
beraber cephe başkomutanı ba~ 

hismevzuu olunca mesele daha 
fazla naziklir. 

Zira böyle bir değiştirme. Bir 
leı miş l\Iılletlerin siya~et veya 
tabiyelerinde bir delişiklik şek· 
linde tefsir edilebilir. 

--~~-~~~ 

İzmit $ehir Meclisinde dün gürültüler oldu 
C llaıı 1 incide) 1 - Bu sualime oevap lsllyo 

dp Oylesine ikiye ayrılmış ki. sa ı· rum. 
dece bir tek üyenin re,·i dahi - Sırası gelince cevap vere ~ 
Belediye Reisınin yerinde kalıp ce~im. 
kalmamasına sebep olacak. - Vazifenizi kötüye kullanı· 
Beledi~e l\teclisinde Reis Sa )'Or3unuz. 

dettin 'Yalımın tarafını tutan Bu arada yükselen itiraz ses-
lzalar ıunlar: leri arasında 5ÖZ yetiştirmeye ça 

Osman Alyanak, Hacı Ömrr 1ışan reise lzalardan Sadık Ta· 
Ö1dtmir. Sait Erdem, Sel3hattin naydın da şunları söylUyordu: 
Tastekin, Ali Ayta, Jlayri Özte· - Siı bir hukuk dE'vlelinin 
ltr, Kerim Sertöz, SPyfull•h kanunlarını tanımayarak ayaklar 
Grnç. Ali Rıza Sefer, Sedat Tüy .. a!tına alı.1orsunuz. Bu suçtur. 
süz. Niyazi Gülerman, Fethi Til· - Ben bu vazife)·i kanunu ha 
rengül. kim kılmak için aldım. 

Aleyhte olan hizip ise ıu lta· - Maalesef, maalesef. Kanu· 
!ardan mlit•şekkil: nu oku. 

Ali llıyr\ır Öztatıy. Saim A~· Ve Reis kanunu okumaya baş-
kın, irfan Aylar, Ahm•t GiJI, Ha lı ·or: 
lim Karılı. Saflık Tanaydın, Ya· •- ······ Seçimd'n sonra maz. 

balalar du\'ara asılır.• Kup Kan, Relik Tandofan. Fey· 
tullah Gök!<el, Sellh:ıttin istan· - Hani nerde? 

- Sus da dinle. 
bullu, Orhan Sakı. Akı! Terzi· - Neden kanun hükümleri ye 
oğlu, Ahmet Karıl. laet Daler. 

Görülüror kı. 27 lzadan tesrk. rine ıetirilmiyor? 
kUl edPn mPC'li~in l2 Aza51 Be· - Otur yerine hakkında taki· 
tediye Reisl tıralınd11, 14 ü he bat yaparım. 
Rei~in ıcraatını beQenmiyen ak· - Evveli vazifeni yap. 
~i taraftı. •- ...... İnhilil eden Azanın 

Yalnız, 14 ter• dahil olan iz. yerine yedek davet edılir.> 
ırt Dılrr i~mindt bir Aza \:ar ki, - Neden çağırmadın. Her hal 
bütün giirültillerin tıkmasına se de merhum :ızanın vefat etti!:i· 
hep oluyor. ni bilmiyordum diyemez!'in. Çün 

14 lt'r grupunun ifadesine a:ö· kün. tabutunu bile sen ;yaptırdın, 
r~. meclis izalırındın C'mil is- ama hA13 parasını \·ermedin. 
nıindeki zat vefat edince. Bele- - Bari sen vere ·din. Kifayeti 
diyeler Kıtnununun 4!i inci mıd- müzakere takriri \·ar, reye koyu
de~ine göre, Belediye Reisi ta- yorum. 
rc.fından: yerine en yıkın yrdek - \•ekaletin emrini hiçe sayı-
üyenin c:a~rılması llnm geliyor. yorsun. Bız kukla değiliz. 

hhaz edebılme'• ının· tenıı·nı. Çınli kadın çete r·ı··. ·1• '"ormoz"' · n ara \'apurunıın son Jt"r ışın.. nunu Kazım SılıYrının bir ko-
" ada d ~- -~ r " df' 1'1uallA ,~akanın havullarıtıı 

Tüccar Drmr~inde dı1 ticarei i ııın an Çin kıtasına grçmiş. aramışlar fakat hirşcy bulama- nuşması, "C'ah~t Evrenosun ya.' 

Fakat Belediyr Rtbi, o yedfk Bu muhaverelere sinirlenen 
üyenin, :\'ani İzzet D3lf'rin, krn· dinlarıcilerden biri şöyle bağır 

•Nil vadisinden bütün yabancılar dine muhalif olan tarafı tuta· dı: ı 
çıkacak• cakını bıldiği ic:in, bir türlü da· .-- Bunları unutmuyoruz. Za. rrjimJ gôru.,ulet'ek ~e~ Sı11,ıı.nma Bakanlı~ından V<>ri- mışlardır. T~rzinin eşyalarını hştırırı fiOılerı, Dokt~r ~-ahm~ 

İstanbul T.. D . malum<ıta >:öre Wanı milli h k 1 Dumanın hrr ıamankı nuktelı 
toplantılarınıunco3a5r . ez:n.eğ3ı ayk~ık yetçi tete ku,·vf'tlerinin , ba•ına. aş a arı \'asıta~ıyle çıkardığı l'Ümlelcri takip etti. 

, ıncı~ı e -ım g~rc('k Ve k .. . .. böylece anlaşılmıştır. F k t ·ı .d th listele· 
cuma gtinü saat 17 de . 1 • . . omunıstl<'re karşı a a gı gı e ma u . 
caktır. Toplantı ) apı a ~ka~ a~caktır. Bu kadın çete reiıo.i Bunun tizerine bir GUmrük r:rı kullanılıp kullanılmamaeı ı· 

· nın me,zuunu, ı ıncı dünı· ı.. . ' memıırıı Jla hl ,d k. t ·L d ·· k dıı tıcaret rei" d ki d "k a ııarhınde Japonlara r Y c ·ı t"rzıuane- kı srup arasın a mu na aşanın 
likler 'te Ph.ıl~~ın tC'k ·rı·eğ~şık • karşı ~aya~nuştı. Wang, Çinli bir nin önünde .s(rilcil olarak bırakıl- çıkmasına \'e"ile teşkil edecek 
kında )apılaca~ ın a vı .~ 3 • - korı~n reısbıin duludur. Kol'a 1 mış, az ıamAn sonr:ı eve ba\'ul- bır mahi~·et arzediyordu. IIPr
gôrü lllme 

1 
t . teşehbu51.erın oldu il tanıan, knı.ıanın adamla- ların ;:::e1diğİ tesbit edllnıi tir. Kt s bu seçimlçrin, başlamadan 
c,kıl etmektedır. rını kend1.&t idare etmis \'e Ja- 1-Iemur ba,·ulu getiren ad:-ıma l.;avha ve ı;::tirültü ile biteceğin-

' ponlara katlı ga\aştığı için kor- sual ~orunca, güçlü kuvvetli o- den endişe ediyordu. 

Amerl'ka ı 'it sanlık suçları ıffa ~ramıııı. lan adam. memuru e.·den içeriye • ·ecmi .\leş ve tara!darıa;ı. , ngı ere r.okmuş \'e ad:.ımakıllı dö\'milı· ev\·elce hazırladıkları matbu lıs· 
• p· • tür. le1rrin kullanılmasında ı:c;rar e· ile mutabık dıın'ıl ırınç re bakır eşyayı Bu Jıadiseden biraz sonı'a ora. d.lyorlar. kar;ı tıra! tüzügü öne 

~ ..,.~ .. parlatmak İçin ya yetişen Gümrük memurl:ırı surerek buna tıddetle muhalefet 
CR:1,ı ı lnC'lde) e\'de bir arama yapmı,11 r l'P: ka- e.i:yordu. 'Yinr bir kısım üye 

t>iş r1"1li tir Bırı,. k Amer·ıka I· ı:ak eşyaları me~dana tıkarmıs- matlın Ji,;trlerin makamın dağı· 
ı ]ardır. t-tC'rğı bP ·aı oy pusla!!H ile &)'nı 
e, ,\rap memleketlerinin bida- ebatta olrluaunu bildirdi. Bu-

)ette teskil&ta alınmalarına ta. .._ Ba\·uhı getiren adam, esyaları. nan üzerine her iki kllıdın eb· 
t.:.ftcrdır. bir profr.sörün evindfln 11lc11jını 

D'A ı;;ö} lf'miştir. ı·apılan tahkikat ne· ndı ölçtürUldU. Bu işleri üyeler-
ı1oer bir m~sel~ye t('mas eden ._ drın :'llaki J-lınçal, hiç yorulma· 

/\k.ch,.son, knılların yakında Pe· tice!inde; profesörUn ve eşinin dan yapıyor ,.e matbu liS', ·le 
ıncte .. ayn( gün Ankara \·apuru ile, Av. 

ft1· ltıparakarı A '/a ,.e Pa;.i- rupadan döndükleri ,.e terzi ~ıu. rln kullanılmaması için elinden 
b·"' •Barııo konferansının bariz .-- ;.:elen gayreti gösteriyordu. 
nır Propa. ndı hareketi olduğu- ' X a11Anın da eşyalarının f~ıla ol- l' ul hakkında söı alan üyele· 

u b('yan ~ -nı tır 15 kadar A.- / f duğunu bahane ederek bavu11a- rin ekserisi matbu li"telerin kul 
merıkal / rını karıkocaya tE'~lim t"tti1ıj an. ı ı h. d k or 
k nf 

ın n \arın açılacak bu • anıması a ey ın e ·onujU)' · 
o eran t b / / laşı~mıştır. Profesör ve E'Şi bu tardı 

k" a u Jn1lak Uzere Pe· h~dıseye i10imlerinin k:.ırışma!iına · 
ıne ııttık1er an1atılm.ıktadır. Bu arada f.Amiin locasında bu· Baka L üzülmüşlerdir. 

1 1 
nb ou ıahıslarıo türlü hl lunan partililer de konuımaları 

e ere J ırarak pa~aport el· E /• • Bütün bu Yaziyetıer cerf'ov.ın bazı protesto ediyorlar, baıı da 
de tttıklıeı~tııı ö lemie ve hık· n )'ı !'.'derken ?.tuaııa .,laka da 1nl~ o- bravo diye alkışlıyorlardı. 
' rınd k, "' • lb · l r d C '{ lara'k Ankar~ya gitmiştir. Son sözü Sadun Galip alarak 
<oğını brlırtmı t:r. ata glrıııte. 1 J.ll en l USl Tahkıkat. ehemmiyetle devam fıınları sö,·lpdl: 

olunmaktadır. 1 •- lı;ti.ü:i.ık sarihtir ve bura 

Kuzey l\fı!llırda üç günlük bir \Ct etmiyor. manı geliyor, yine rey iştiyccek· 
seyahate çıkmış olan Başbakan Bunun üzerine 14 lrr, İcişleri &irıiı.-. 
General Necip, bugün Kahireye Bakıınlıjına vaziyeıli bildirdikle- Reis sordu: 
dönmüştür. Generali Kıhirede rinden, Bakanlık: ~·edek üyenin - Bu mevzuda klfayeti müza-
halk bilyilk tezahüratla karşıla. mecli~P riaYrt edilmt•i itin gerrk kereyi kabul edenler? 
mıştır. General Necip Kanal mın li emri vt'rlyor. nu tmre ra~men - Kabul de~il. kabul delil: bu 
takasında bulunan Zakaıik böl-. Sfllediy• Rrisinin, hu Azayı ı:ı- takrir ora konamaz. 
gesinde bir nutuk sö)·lemJş ve bu 1 ~ırmamakta ısrar rdiıınf görrn - K3.bul edilmiştir. müzake-
mıntaka halkı Generale co~kun · 14 ler, Yrniden Bakanlııta mil· reye devam edebiliriz. 
teıahilrat yapn11~f ır. General racaat eritrek, dün saat 10.30 da , Bu sırada 14 üye ayağa kal 
nutkunun so nkı"mında .~ıısır İzzet Dalerin m~cli e çaArılmısı kıp toptan meclisi terkederek 
topraklarile Nil vadisinden bu. itin ~·eni bir emir \'erilmei.ini bir zabıt tuttular. 
tün ecnebilerin çıkacakları gün. otR)lımıılarııı da. yf'dt'k Uye, mtc Bu hususta kf.'nrii~iyle e-öriiş 
ler gC'lmiştir• demiştir. li!'in toplantı saatin' kadar. Re· tüRümüz \~ali Ethem \'"etkiner dt 

is tırafındın hl!! davet edilmiş yor ki: 
Kahire, 1 (Anka) - Bugün dr~ildi. c- Zabıt bana ~elince resmi 

Başbakan vekili Süle)·man Jlafı. İtte bu şartlar d:ıhilinde, İz· muaımele ;.•apıl3caktır. Tabii ka· 
zın Ba~kanlıtında toplanan Ba· mit Beledi~·P- rııecli.~i diin sıat nun hükümleri de yerine ~eti
kanlar Kurulu baıı ilrri ıelen l3.15 te içtima etti. Aynı ıa;man- r:Jecektir. 
de\•let n1emurlarının tekaüde sev da vüılerce İzmitli bu dedikodu· İzmit Belediye ıı,Clisiuin 14 
kedllmeleri hakkındaki kararı ili foplantıyı merakla takip edi · üyesi, vil~yptin bahçe-sinde. va
imıa etmi5t1r. Tekaüde sevkedi. yorlardı. liye verecekleri -:.aptı t~mize çe. 
lenler arasında bir hava Generali Birtok Azanın itiraz sesleri a. k!'.'rlerken di~er tarafta Bele. 
bir kara sı:enerılJ, Ezher Univer r11.ı:ında güçlükle toplantıyı açın diye Reici Sadettin )tahm 12 
sitesi rektör muavini, Ula$hrma I:elediye .. Rei i Sadettin \"alım'a ~za~ı ile beraber, seçimler! ve 
Bakanlıtının 8 }'Üksek memuru Haydar Ozaltay ~ord11: müzakerelere devam 'dh·nrdu, 
ve eski Kral sara3• naıırlıgına - Gerek Bnlediyeler Kanunu- Bu 14 aza bundan haoı:ka. Baş· 
m'nsup }'ük&ek rütbeli altı il· run 4~ inC'l madde~i. gerekst ;.·e. bakanh~a. İçişleri Bak:ln1ıtına; 
hıs vardır. ~ek üyenin çağrılması halkında· Demokrat Parti Gf'ntl fıiare Ku. 

Bakanlar kurulu karariyle iş· kı Rakanhk emrini r.t.?den yeri· rnlu Baı:kanhlına da bırl"r t .. 1. 
!erinden uzaklaştırıl~n bu zevat. lll- getirmediniz? ıraf çekerek durumu bildirmiş 
tan başka bugün ?.fısır 1·üksek - 'fecli~teıı salAhi''f!'t aldık· terdir. 
mahkeır • Azasından altı aza isti- tan oı:onra davet edeceğiz. İzmit halkı: bu işin nPtice:c;i 
fa etmış ve istıfaları Bakanlar! - 4~ ınci madde l\arihtir. si- ni büyük bir mrırakla hE'klE'mek· 
kuı ulu tarafından kabul edılm!ş ı ı•n c;a~ırm-ınız .tAzımdı. tedir. 
tir. - Sözünüz bıttiyse oturunuz. Aydoğan ÖSOL 

GÜNÜN YAZISI 

Hayvan servetimit 
<Ba ı 2 nclılel 

Bin ha' ;Uilyrın 
Lira 

1942 -.-
1943 o.4 o o~ 
1944 O,D4 0,08 
1945 31.- 0,9 
1946 463.- 34-
1947 577.- 26.5 
1948 300.- 16 2 
M49 583.- 32,5 
lQ~ 539.- 23.8 
1951 475 ~ 21,2 

ikinc~ Diin~·a llarbi sıraların. 
da mevzıı tak:yidat dolay'Sl.):le 
ıhrarat pek zıyade dilşmüs \'e 
hatta bir sene sıfıra ınmişti 

* Hayyan itibariyle en zC!ngın 

\'tU y etımiz. her zaman iç.n 
Konyadır. Bunrla ,· ı t a~·etin mem 
1PkE'tC'ttc en ıcniş sahayı kap
lamrn da amildir (48.7 bin ki· 
Jometre murabbaı) . Vergi,·e tA. 
bi ha'.l'''·an olarak 197;1 de 2 9 
miJ.;.;on bas mevcııdu ,. -dı On
dan sonra 2 1 mılvon başla An 
kara 'UAyeti gelir. Daha sonra 
14 mil· on ba la. ~ıanisarı. 1,3 
milyon başla ~ıvas, ,-\nat!ya \'B 

Balıkesiri gOrdti imi.ız gıbi 
Kar~. ,\i~·on , Kütahya ve İtelin 
de hep hır milJ:on baş üstünrie 
hayvana uhip oldukları tesblt 
olunur. 

* er yaştan me,·cut hayvanla-
rımızın kıymetini istatistik: 

idarrmiz yartığı bii takım he· 
saplarla rn44 de 3,3 milyar, 9~5 
de 3.2 milyar ve 1P50 de 3,4 
milyar !ira olarak takdir rtJnek 
tedir. l\fe,·cut adedi arttı~ı hal. 
de. kıymetl~rin o nisbctte te-
zayüt gostermemesı bazı nevi 
hayyanlarda fiyatların tezayft .. 
düne mukabil, dı~er nevi hay
"·anlarda fıyat tenaku~undcın i· 
leri a:elir gôrunmektC'dir. 

. lezb3halarda k 0 ılen hay-
vanlar 19~0 de 4 3 milvon hı:.s 
tı ki, bunlardan 1,9 mıl
yonu koyun, 1 1 milyonu kuru, 
0.48 milyonu keçı ve 0.37 mil
}onu r.ıtırdır 

Süt i.:.tih · ali tahmini olarak 
1929 da 1.8 milyon ton, 1930 
da l,R;:; milyon ton. 1935 de 
1,98 milyon ton. 1940 da 2,9 
mih·on tondur. Harb srnelerin· 
de ~e sonraları ü:tihsalde tok 
dalgalanmalar görülür. Sebep· 
teri malilm değildir. istihsal 
1944 de 2,86 mil)ondur 194.7 
de 1,8 milyon tona •:his~r. 19~0 
de 3.2 nıılyon tondur 

Deri ıstih~ali 19.50 de 5,2 mit 
yon parça dı '\'apat. kıl ~P t C 
tik islih,.line gc1 nce· 1950 de 
30 5 bın ton yapa ı 8 3 bin ton 
ke~i k~t ve ~.8 bin ton ti!tık 
elde edılmie:t -. Bunlar da tah
m;ni rakamlar ır. 

* Ha)van ser\etimiz. kı)meti 
nin. 3 milyar !ıra Ü5ti.indc 

se;yretmtıı..te olduğunu ,·ukarı
larda gördük Bu değerde bir 
ı;C'rvetin artması. C'ksiln1esi l\e· 
bPpleri alfJkad.ar resmi makam. 
larımııın dikkat ,.e tak!bine 
sezA ol·a gerektir Vergıye tii· 
hi hayvanların tldat ,.e yokla· 
ması y3pıl~ ktan "lnra bunla
rın kciy köy bir sene ev\·ele 
nishf't1e artması, rk:::ilme-ı se· 
bPpleri hakkında memurlar ta. 
rafınrlan nıalmüdürlü~Une. mal 
müdiir1U~ıinden defterdarlığı 
ve dı:ırterdarlıktan \'ekAl,.te m:ı· 
IOmat vrrilip ,·erilmC'dill'inl \e
yahut vek5letten malümat ara
nıp aranmadığını bilC'miyoruz. 
(»~ le za!lnrrlivorut ki, malh-1'."de, 
tidat \'P yoklama C't"t,·rllf'ri vi· 
lAvet itiharirlf' tasnif f'rlildik· 
tr~ ~onra (makam) a tp;o:~viit 
ve tenakıısun mfıriıı 10f'hrpltri 
kı!öara ol un arzedilmek ıaıım 
:;:"lir. Bunun da yapılıp varı_ıl~ 
madıJ:ı maHımumuı d"~ ldır . 
'\'alnı • bu hu-u:tla su rıol:' 111 

h1tıilatmak isteriz ki. <> er hıı 
kabildPn raporlar m""·cutsa is
tatıs1 K id e ınin ne-.. ·, -:1tın

rla rak; m cetvelleri sonuna bu 
raporların avrırı:ı ,.e ı irmaı--n 
d"rci istatistik amf'llvtlC'rinın 
onuncıısunıı te$kil etlen \tef· 

a -) \"f' a (istıntlı:> e çok fay
dalı olur. 

Hay,·:ınlar ,·er&;ısi kalktıktan 
p;(lnra bu nH!\'llH'la " sa~ıam ls-
tatioı:tik• m"::.r1esi ne olacak" .• 
Bu da dü ünülf'C't'k bir baska 
m""!ô'"lr tcc:.kil etse gerektir 

SOT: 

14 fl 19~2 tarihli ı:Vatan• da 
(. mme Ti1.am1 ) ba~lıkh ma· 
kal~nin ikinci ı:ühınıınrla vıl· 
rh., i rrtin n alfır.da l:111ri a .. 
tırda Colahilme dir> kr';mesl 
fC\labilmf" inrledirl ı:tltıncı say. 
fanın 1 ıncı sııt·ınu 21 üncü s.a~ 

tırınria (11~.t· ·esırıdro) kf'hmPd 
fh.ldi-,. i ile} lkinei oı:iıtunô.a 
1 inri J"tı,.':lak <ıtira?:l krlime
ıı <ıhtıraı) 32 inci &llhrdaki 
Cinlih~J) kt-limesi (intikal) O· 

lacaktır 

Namık Zeld ,\R.\J, 

C. Bav r 'ur •· 'da 
CRaşı 1 inrhle) 

lf'lPn hc)etlf'r \Olr1a gıtt-kte ar. 
tar: ve uzunluf!ıı altı kılometreyl 
a~an bir kafıle vucude fetirmi.$
ti. Cumhurbaşkı::ınımız ~\rdaban 
da vatani:ışların tezahiirlerine 
ct,·ap \"f'rerck. şahsı'la \'fi! refa .. 
katin!iekılrre aöstcriJron Çf\k müı 
t "sna hüsnü kabule t~kkür et
miştir. 
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E L E K T R O t ~1 P E X 
ÖNTOEN CİHAZLARI 

Dahiliye Mütehassısının 

ideal Cihazı 

PROGRESS 

ı;ı) il \ - 100 h \. 

YATAR KALKAR, 

BUKİLİ MASA İLE 

• 

Röntgen Mütehassısının 

Terc ih edeceği cıhaz 

AUTO - HELİOPHOS 

500 m \ - 100 KV. 

Motorlu Yatar Kalkar M asa 
Ayrıca BUKILI MASA ile 

TEKNIKEL T. L. O. 
GAZI OSMAN PASA BULVA"1 No 13 

Teıeıon 7793 • IZM1~ 

Teıeron ı 2207-o 0 lsıanc .. ı 

BULMACA I~~ 
] ı ı c • • ' • .. . 

1 . 

:=:~ ~ :· 
= -G~·,·==-.. . . . 
••• -ı-· --ı-

Z Ekim 19S2 - Perıembe 

ISTASBUL 

ı.: '.i7 J."ılı' ,.. proa.ram, 13 00 Ha· 

•r er ı:; 1 J T•rlulrr (P ' ) ı:ı ıo Dar.ı 

1'ıit ti (Pl .) lJ.•5 Sar-.ılar, Oh1anlar 
T .rlln ..t.~aıı ,.. rerlhaıı. X.-.•t!!.O 1,,:o 

Ôıi:I• L;nnstrl · t'J.) 14.(.5 Sat .. ı.lar (rl.) 

1:;,00 Kapaaıı. 

ı11 00 A~ .s ,.. dans mi.L l (Pi.) 

l!I ~o Hatıl VaJ5:1rr (l'I.) ıs,:so Men 

~oldııı ~aıı' 1 - Tı ırf'1 11 b11fıcı 
llı.ı •D•arıı.noı::ı bı :;: _ D rrkek 1 Danı miititl 111,JS Xoıı11ama ı;,tl '3ır 

ft itmek 3 - Llıüıa. 4 _ ...,, 5 _ :ı..i:aı- O~u:rın Ekrtım X:oıı.-ar :o.ıs Eı-i 

B Mı & - t tıamııt:. 7 - Bir JO ııleıu.l :o ~O :E:ua •tıllir hıberl•rl 

r•ıtlı.' - ErJ,,;lnı bırp 20 ~') llıhaıua op•rı•ı (PL) :ı 10 f.!. 
YuLındıa ı ı Jı. ı - Tt<ll'k. nil'rrt.ite lon.ı,11 :ı,so Earrı~r ırııındı 

1 - .• 1 - llırıı. 4. - (.ok •11 :~ ,00 ~ır\:ılır O:nı1ın )lv.ııff,.r Bir· 

f'trlln. S - Pıralanmıvlıa birL & - taıı. :?~.:ıo Daııs mıı.ılif :2,4.; Jlıtarltl' 

Jl 11. ııta.m.Jı· .ııda abırL 7 - C:ıılıi. hı l?"' ,00 AH4bfro • Bor•• "• P?'".lil'T&.ınlır 

rr.; flı! 8 - Bı• ınaTmu.n. , ~3,07 Hafif ıııı-lriı ar (PJ.) :?3,30 Danı 

DÜN&t) BUL'\1..\CA.SlN BALL1 ,.. cıı mib•.h crı l :?4..00 X.aranıı. 

ıılf'lidıa ~atı J - Korı•n.hı• 2 -
.1111. ı - Tut. ı - Zati S - liab:e-u;ı TEK..'"\İX t:Sil'ZRSlTll ·- 7 - "•ile • 1 - :;ahu. :O,ll A-:ı1u ... Tilrk miıı.;,ı fl'l.) 

T1..ın•ı11 .t, .. ı,-ı• ı - l.::•J"1!lelt. :o t5 XJ.lıık Batı mu:~ı (Pi. ) 2::,00 

t - • ı - Ptrlhan. 4. - .la. 5 - l[apıı:uı. 

7.ur.ııa S - Hı::ıp; Eh. 7 - J.ıı; 

.11.•-ı.ır,•• ANXARA 
i :s A. ılıl ,... prorram, 7,30 f. 1 

Aran. ':'.31 llıı.ıilc (Pi.) 7,,.5 Bıbulu· 

tı,00 Turkiller (Pi.) 1,21 Jia•a raflO• 
ra. 1.30 Ot>trıt m :llıt'l (Pl.) t.00 

Gunu11 proır•mı T• kıpaınt. 

12 15 • 13,:'!0 i.ı.kır ııa ı: 

ı2,1:; ll•mltkeL!tıı ırll.m ı2.:o lfem 

lıkeıı ıettrn, ı:.30 '1°111'k lahrımu.Jıtı 

• 4.S OYUll b&Ta.lırı 13 00 ll. 8. ~·
rı •• habtr!,r, 13.lS Ra'fıl m.uzikJerl 

(PJ) 13,30 Öıllı ııtetııl, 13A5 CaJ 

ııa~aı.ın ('Pi > t•.Oo Ha Ta rıpora il 
oro proo-ım.ı •• kapın:ı. 

ıs SS A..Jıa •• :ıt. s. J.rın, 17.00 

~ırlıuJır ( O?Al pıtır:} 17,30 Sırbtd ıı· 

a•, 17 4.l ~ı,.kı!ır Okurın Ctnlrı 

Ce:rhuıı t•.20 Xorıu1ma 1!!.30 lııctııı 

l!>,00 )L S . .Arın "' haberler, ıt,lS 

Tuih''n b·r 11prılı: ı~.20 Turkillır 

111.,.~ Rıdro tıe tıııUi& ı ::o.oo ril:n 

melodileri (Pi) :o 15 Rad10 •a.ı:•l•ı 

:0,30 ~a.rkı1ır o;.a:rı11 c dıl:a C'ından1 

~--·)O K T O R ••1111111\~ ".?I,00 J\onaıma 21,l:J ~ibılc (I'l.) 
1 

Raif Ferit Bir 
Verem •e Dahtu Hastalık 

ları liltebaısısı 

Muayenehane l!eşikta~ 

fram•ay Cad. Emniyet San 
dığı yanında No. 12, Tel: 
84395, Muayene 17.19.l! E• 
Vali Konağ: Cad. No. 33 
Baıaran Ap. Kot l Telefoo: 
83684 

::ı O Hıı.ırt&T'•r> ı!Jun, 21 , 4~ lfiiuk 
ını) :2,00 Kona~.a :-:: ıs Mıaıılı: 

(P ) .. .; .ı .. ll. " Arı-n ,.. hıl:Mrltr 

23,0J Konıııma, !),O:i Pror.an:ı ,., ~& 
pa 11. 

IZl!IR 

14 ~; J.~ .. ı "'' rro•l'•tn. lS,Oıl Danı ırupu ı;.oo Rıbırler 19,1.5 'Jırkılar, 
""rt tııt: müz.,.I (Pl.l 13,30 8arkıl .. r 
lf',i)O zeıbtki,.r r•o;(J"Or, ıe. t.5 Tıirkii· 10,&l Konu1mı ı~.~j P 1ıno ,.,!olan 

lır, ıs 45 &en P•rtalar (Pi.) 17.DO :!0,1.5 Rad}O ıızıtul ~0.30 Radro JUrt 

Onuı hıt"a•rı 17 ll ll.:(tn111m•. 17~5 tu.rkilerl \:orotu :ı 00 f\arı~:k ıırln· 

ı:'tr~at ~ııı.ı 11 1 lnrf'••r t ıl 00 Rıl· Jır ~ ı, O Dor • h•btrltrl pro.ram •• 

fı.ık &&nıtklrıar (rl > ı@ 30 l.laııdolln Ji.ap&ı:ıı:s . 

Mühendislere ve Yüksek Tahsil T c!ılebelerine 

arayınız. 

TürkiJe Umumi Satıı Deposu : 

,\ B E N l K I R T A S İ Y E E V i 
İstanbul Yeoipostane caddesi No. 49. 

JSPARTA FABRIKASI iMALAT! 
BATTANİYE SATIŞI 

SÜMERBANK 
ALIM VE SA TiM MUESSESESI 

MÜOÜRLÜGÜNDEN 
Defterdar, Btinyan \'e İ'!iparta \'ünlü Sanayii ltüe~sesesi 

İsparta Fabrikası imalatı olı.;p hilen Defterdar Fabrikası 
anbarında bulunan takriben (19738) adet tocuk battaniı·csi" 
satılacaklır. 

Taliplerin, bu işe ait şartnamel·i ~örn1ek, 1Uzumlu izaha· 
tı olarak teminatı yatırmak ve tekliflerini vermek üzere 
9.10.1952 - Perşeınbe :ünü saat 16 ~·a kadar l\füessescmiz 
'Yünlü Şubeı,i Müdürlüğüne müracaatları rica olunur, 

~tile se~cmiz satışı ) apıp yapmamakta serbesttir. 
u:;sosı 

• ZiRAAT 

• • 
EKIPMANLARILE 

• • 
2TRAKTOR 
1 10000 

BU ÇEKiLiŞE KATILMAK iÇiN sız DE 10 EKiM 1952 
AKŞAMINA KADAR, VADESiZ 150 EN AZ 3 AY 
VADELi 250 LiRA YATIRARAK BiR ÇiFTÇi TASAR
RUF HESABI AÇTIRINIZ. ÇiFTÇi TASARRUF HESAP· 

LARI BUTON ÇEKiLiŞLERE KATILIR . 

İmUyu aahlbl: SL'llAN KORLE 
Bu 11yıda yazı l.ılerlnl fillen idare eden mes'ul müdür: 

MELİB YENER 
<VATAN) Gaıelecllik •• Matbaacılık T. A. Ş. - lstaııbul 

\ iTAN MATBAASI 

Uzun yollarda 
her türlü 
na liyat 
için 
fnİyisidir 

U. S. ROVA.L FLEET1,'Al' d•ha faala kilometre r•pmaoıırı tatlar. çdıakl h• 
lhlik •lıt ,.o.kleti ıilratle •• uak ıneıafelere tqımaktan mUttwellit fula hararetia 
teeirlerine Jr.arıı koymak Uur• i.maJ edilmiıtir. Sırttaki düı:ıf(lo de.e"D aayeeiıade 
fl.EETW AY (Ok urun müddet dayull'o iyi oıe.klft lr.olav direkıiyoo. emin lrea ... ıilntJi 
lalkıt temi. eder. FLEETW AY. römork tekerlekleri içi o mükemmel bir Ji.atiktir 

Alacağınız lôstiği göreceği ite göre seçiniZ' 

Türkiyede Umum Satıı Yeri: MOTOR LiMiTED ŞTi. 
Takıim, Doğu Palaı altında - Tololon : 82204 • 82205 - lolgral: MOLIM • IST ANIUL 

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

• 

• 
Yeni Ne~riyat 

Beraber 
15 ruııı'le hı?' neın.ı:ıen Rtratıtr him 

li lıkır Tfl uınat dtrlilsinltı li'iıııdl 

NJ'ISI tı"ruıot ır. 

., 
1 

1 

1 

M.~RKA 

Saatle 2,5 ton mozayik ve 
4 Saatte 4 ~ 6 ton balast kıran 

TAS K 1 R MA 
~lakinelerinıiz gelmiıtir. 
lılevcudu az kalmı~lır. 

SATIŞ YERi: 

İbrahim Taşçioğlu 
Galata, Karaköy palas karıısı l'io. 84 

. . 
Kapalı Zarf Usulü ile Eksiltme ilanı 
lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş; lstanbulda Kasımpaşada BU
yük Piyale camii 1952 yılı o narımı olup keşif bedeli 26571.44 
lira, getici teminatı (2021.41) liradır. 

2 - Eksiltme 8.10.1952 ta~ıamba günü saat 15 de lstanbul 
Vakıflar Başmüdürlüğünde toplanacak komisyonda kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

3 - Bu i~e ait şartname ve buna ba~lı bütün e\·rak tstaıı.· 
bul Vakıfür Başmüdürlüğü fen heyetinde hergün mesai saat
leri dahilinde görülebilir . 

4 - Eksiltmeye girebilmek itin: 

a) 4.10.1952 cumartesi günü saat 15 e kadar fstanbul'
da Vakıflar BaşmüdürlU~Unde bu isin öneminde es. 
ki eşel'lerin onarınl i~lerini başarı ile ikmal ellikle. 
rini ve bunların listelerini ba~layacakları bir dilek· 
çe ile müracaat ederc>k alacakları ehliyet \'esikala· 
rın ı teklif mektuplarına rapletmelerl lazımdır. 

b) 1952 yıl ı vizesinin havi Ticaret Odası belgelerini 
ibraz etmeleri. 

e) 2021.41 liralık geticl teminatı yatırmış olmaları il· 
zımdır . 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerindeki sarahat 
dairesinde teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveli· 
ne kadar komisyon başkanlığına makbuı mukabilinde vcrmele· 
ri lizım1ır. 

6 - Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (1S049) 

ı · ı • • ı. ,. 

lstanbul Teknik Universitesi Hidrojeoloji 
Enstitüsü Müdürlüğünden 

Enstitümüzde münhal bulunan daktiloluğa imtihanla iyi 
Fransızca bilen ve yazan daktilo alınacaktır. Talip olanların 

10 ekim 1952 cuma günü saat 15 de yapılacak imtihana girebil· 
meleri itin mezkur güne kadar bir dilekçe ile enstitü müdür· 
Jüğüne müracaat etmeleri llzımdır. Bu hususta fazla maffı. 

mat almak isteyen1erin İstanbul TeknikÜniversileslnin GümUş 
suyu binasında bulunan enstitü bürosuna müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1~743J 

----------
Yeşilköy Tohum İslah İstasyonu 

Müdürlüğünden 
1 - A-lüessesemiz kamyonetine lilzumlu tente ve döşemenin 

UAveten yapılması açık eksiltmeyt! konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 1500 lira geçici teminat 113 liradır. 
3 - ihale Yesilköy Tohum l•IAh istasyonunda 8.10.1952 ç•r

şamba günil ~aat ıo da yapıla~.:klır. Şartname müc:ı.scsede her 
gün görülebilir. (150301 


