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Ba1ramım z diin bii1iik 
bir herecanla kutlandı 
A'nkara' da, İstanbul' da ve yurdun 

ınuhteşem Yapılan merasimler ' çok 
diqer yerlerinde 
ve parlak oldu 

Anıerika, Fransa, 
bayranııınız layık 

Kore ve diğer yerlerlle de 
oldu~u şekilde tes'it edildi 

Kalbimdeki 1 

B·ayram 
\'AZAN: 

Ahmet Emin YALMAN 
A nkara, }9 - Ht:r taraf d~

nanmı~. millet ba)Tam edı
~ot. J.'akat tn bü)ük baynıın he
llim kalbimde ... 

~ rnıfnlu 'ıa ,.., 

Ankara. 2!l - Cumhuriyetin 
29 uncu ~ ıldonumu bütün yurt- ·ı 
ta olduğu gıbı bugUn şehrimiz.
de de parlak bir törenle kutlan· 
maktadır. 

Ben, Türklyenln kendi istik
baline \C bütün dun~ anın elA
ıneUne kar ı büyük mes'uliyet
ler, mühim uıifelcr tasıdığına 
inanan muttwazı bir gııeted
~iın. Biricik kunet kn)najım, 
ursılmaı fmanımdır. Tarih yol
lannda Jı.-arıımııa çıkın geni~ 
lınkAnlnr ka11ı ında ıhsl gu
l"Urlanmızın, ihtira lanmıı.ın, dar 
menfaat telaltkilerimlıln, menfi • 
zıimre te aniltlerlmizln çok kü
tuk k,ıldığına \ c bunlann a gari 
himmet \'e h 1 nh·etıe eriyebile
ceğine inanı} oru~. Demokrasi
nin şlmdi)c kadar kC3fedllen 
ldııre 1 temlerinin en uğlamı, 
netice itibari) le en \erimli 1 ol
duğuna kanaatim ' ar. Türk mil
letinin ,buna ehli, la) ık \'e hazır 
oldu una alt imanım da derin

Sabahın erken saatlerinden i· 
!ibaren J:cnç, ihtiyaç bütün An
karalılar törenlerin yapılacağı 
yerlere akın etmeye baslamı~tı. 
Dündenberi şehirdeki resmi ve 
hususi blnalar b:ıyrak ve günlin 
tnAnasını ifade eden afiDlerle sUs 
lenmiş, gece de her taraf çesit
li renklerde ampul ve projektör 

-~~~~~~· Jerle ışıklandırılmı~ bulunuyor-
~tm=~~ du. 

fstanbuldı yapılan merasimde piyadeler geçiyor 

il. Elizabeth ve Truınan birer 
• 

Törene, Cumhuriyetin kurucu 
su aziz Atamızın muvakkrıt k:ıb
rınin ziyaretiyle b:ışlanmıstır. 

<Deumı Sa: 7 Sil 3 de) 

• 
İstaııfJııldaki 
ltl erasiııı 

ınesaı göııderdiler. 

Cumhuriyetin yirmi doku'Zun. 1 
cu yılddnümU dün sehrimiz.de 
buyilk hır heyecanla kutlanmıs· 

~ tır. Geçit resmini görebilmek i· 

dir. 
Hcmokrn inin '.J'urki.}rdc 'iii

rur bir hale celm ı. burrlyct 
Kraliçe Elizabeth'in mesajı Truman'ın 

1 

mesaıı 
guneşlnln )olumuıu dcumh e- ----- ll•IJ/• 8H11UfmCıl,. ------.. .------ ..ıuoeı.trıl .,.,,,, 
kilde tcm·ir etml' i gı)e ine bü- Londra, 29 - Türkiye Cumhuriyetinin Vaşington, 29 - Türki~c Cumhuriyetinin 
tiin bir ömür ukrettim. nu ide- 29 uncu yıldönUmU münasebetiyle İngiltere l9 uncu yıldönümU münasebetiyle Cumhur-
:ıle nr kunctimle hb.met ede- Kraliçesi İkinci Elizabeth, Türkiye Cumhur- ba~kanı Truman, Türkiye Cumhurbaşkanı Celal 
bilmek için herturlu fiİ.}asl mel'- başkanı CelAl Bayara bir mesaj cöndermi~tir. Bay:ıra şu mealde bir mesaj göndermiştir: 
kilerden uzak kalnıağı lüzumlu l\lesaJ·da c:ö-.·le denilmektedir: T'" k' C h • · ' 
gordünı n~ kt.ndlme ,.e okuyurıı- .. • • ur ıyc um urıyctının bu yıldönUmün. 
lanma kını bu hususta \erdiğim •Sayın Cumhurb:ı3kanı, Türkiye Cumhu- de Birleşik Amerika namına EksclAnsl:ırına 
özu tuttum. onuna kadar da riyelinln kurulusunun 29 uncu yıldönüınü ve memleketiniz. halkını tebrikler ,.e b i te-

l utacağım. l\lutlak bir feragati münasebetiyle sizi \'e 1'ürk milletini tebrik mennilerimiz.i iblfığ bana hususi bir zevk ,·er-
hir fazilet saydığım için değil, etmek ve lyl temennilerde bulunmakla hah- mektedir. BUtün de\'letler için gü\'enlik tesi-
bami hauı o i !ikamette >Uru- tiyarım. Merhum babamın defin merasiminde sini derpiş eden mUsterek idealden mülhem 
inekte bulduğum, tarafsız bir memleketimizi ziyaretiniz n on Türkiye Türk - Amerikan mUnasebeUeri son yıl zar-
gazeted kalmak uretl) le mem- Basbakanı \'e Dı~ İşleri Bakanının İngiltereyi fında Türkiyenin Kuzey Atlantik Paktı res-
lekete en çok fa)dalt olacağımı ziyaretleri memleketimizle Tilrkiye arasında kilAtını kabulil ile büsbutün kuvvctlenmis \'e 
•andığım için.... dostlu un yeni ni~anelcri olmustur.• sağlamlaştırmıştır. 

İ le bu ta5'ir ettiğim gaıet:ci 
le utandaş hü\lyetlme gore 

neden bu &anh·ede nikbin ,.e 
neş'eli> im'! Kalbimin bayram 
hisleri> le dolu olduğu hıkkın
daki özümün hikmeti -re minı
&ı nedir'! 

Çunkiı yakın ufuklarda iyi 
•rnareler görü) onım. Şikayet et
tiğimiz hlr takım hallerin lu -
men ohun ta fi)'e bulacağını ,.e 
düz ~ola 'çıkacağımızı ı;anıyo
tunı. 

Diyeceksiniz ki: .sen bundan 
eV\el de bö\·Je ümitlere düştün, 
fakat bunla; boşa çıktı.• 

Belki ... J'ıkat en acı hayal 
~kutlan karşısında bile ümltle
rınıden uzgeçmedim. Zaten ümit 
otnıadıktan sonra mücadele ıah
llıctıne katlanmağa mAna kılır 
llıı? 

İngiliz Maslahatgüzarı 
İraııda kalamıyaeak. 

Dışişleri Bakanı Fatimi İsviçre elçiliğinde maslahatgüzarm ataşe 
sıfatiyle vazife alamıyacağım bildirdi 

Aııoc(alcd 1'rt11 

Tahran, 29 - Dıslşleri Baka
nı HUseyin Fatemi bugün İngi
liz başkonsolosu A. H. Hugesin 
İngiliz menfaıtlarmın tedvirin~ 
yardım fı;in İsviçre orta elçtll
ğinin bir ata~esi sıfaUyle Tah· 

· randa kalamıyacağını, İran hU· 
kOmetlnin bunu istemediğini '-' 
keyfiyetin lsvlçre orta elçisi Al-

Cred 1'.:scher'e bildirildiğini söy
lemiştir. f'atemi demiştir ki: 

•Diplomatik münasebetleri kes 
mekten gaye şimdiki duruma son 
vermekti .Hilges şiındi)·e kadar 
burada başkonsolosluk etliği ci
hetle İran hükumeti bu İngiliz 
diplomatının Tahranda kalması-

<Dfl·amı: ~a. 7: Sü. 6 dal 

tin daha sabahın erken s:ıatlerin
de caddelere dökülen halk geçit 
alayının geçeceği yolları ve teb
nkletin k:ıbul edılcce \llı.ıyet 
onünil doldurmu~tu. 

Vali \o Delcdı) c Reisi saat 
dokuzda vıtliyete gelerek devlet 
adına tebrikleri kabule başladı. 

Tebrik törenine istıklftl marşı 
lle ba~landı. Sır:ıslle Alillet\'ekil· 
!eri, ba§ta Birinci Orclu miifet-

' tişi olduğu halde İstanbul g:ırni· 
zonundaki bütlln komutanlar, a
miraller, Amcrik:ın askeri he\ e. 
tine mensup subaylar, jandar~a 
komutanları, Univer ile rektörle
ri, Şehir Meclisi üyeleri \'e sıra. 
sile protokola mensup bütün mil. 
dir:ın konsola ve baskon~olo lar 
Valıri tebrık ettiler. 

Vıla~ etteki tört'nı mllte:ıklp 
aat 10.15 de \'alı . Kordıplomatik 

'e dığer zevat geçit resminin 
<Deumı a: 7: Sü: 6 dıl 

Amerikada'ki 
Parlak 
Merasim 

A uoelatuı Prı11 

Ncvyork. 29 - Bırlesik 
Amerika Dış İşleri Bakan 
mua\·ini Henry Dyrode bu. 
gün Türkiye Cumhuriyetinin 
29 uncu l'ıldönlimU milna&e
bctiyle Tlirk - Amerikan ce
mi) eti tarafından Waldorf 
Astorln otelinde tertiplenen 
bir ziyarette l aptı~ı konu~
mada: 
·- Turki)e hfır insanlar 

dilnya ı tarafından yeniden 

1 ~-AL_i_M_E_S-EL-E-LE_R_IM_l_Z ___________ ---ı 

Faiz haddi ve mevduat 
Yazan : NAMIK ZEKİ ARAL 

Bugün ikinci sayfamızda 

C'l'lil Bayar ve A. :Menderes, eercf tribününclc resmigeçidi takip tderlerken 

Sanyer cinayeti aydınlanıyor mu ? 

Osman Delikanlı, diin 
fehrimize getirildi 

Sanık Osmanın üzerinde bulunan çanta ile cımbızın 
Sevime ait olmadığı anlaşıldı. Osman'ın geçen sene 
Sarıyerde işlenen bir cinayetle alôkal ı olduğu sanılıyor 

Vişinski Kore işini 
halledecekmiş~ 

Sovyet Bakanı Birleımiş Mili ti rde dün bu 
mevzuda 18 bin kelimelik bir nutuk söyledi 

Sarıyer cina~etinln sanığı ola
rak Manısada yakalanan ve zabı
ta nezaretinde dun sabah şehri
mi'Ze getirilen Osman Delikanlı, 
Emniyet makamları 'e Sarı:rer 
Sa\'cılığı tarafından dun sabah· 
tan ak§ama kadar sorguya çe
kılmiştır. Tahkikatın neticesi, 
anık üzerinde elde edilen cım

bızla para çantasının Sevime aıt 
olmad mı meydana çıkarmıştır. 
Cınayct \C tahkıkat hakkında

ki en son habcrlcrı, arkadasımız. 
Yılmaz Çetiner'in röportajını re
simleriyle birlikte bugUn 5 inci 
sayfamızda bul:ıcaksınız. 

fAnkarada bir 
1 Doktor rüşvet 
Alırken yakalandı 

.. :ZO( V f llllOD1J Ji.111,L 

\nkara. 29 - Numune has· 
tane ı doktorlanndan Ekrem 
Poyralı , bır hastadan kendisin( 
hastaneye ) atırmak için 200 li· 
ra rüş\·et alırken suçüslü yaka
lanmıştır. 

1ki gün evvel Zonguldaktan 
elektrık teda\'isi yaptırmak fi· 
zere Ankaraya gelen Ahmet Sil· 
mer isimli bir ~ahıs, Nilmune 

1 hastanesine müracaat etmiş, bu
rada muayenesini )'apan Dr. Ek· 
rem Poyralı, kendisine 200 lir• 

(Dc,·amı Sa: 7; Sü: ı de) 

lle111okrasl ,.e hürri)et sabır 
IJldir. naşka mllletlt.r bu ahıda 
3 oı almıık için asırlarca ulra -
tıııııardır. Biı de bir buçuk ı ır 
~ğ~astık. j tediğimlı gayelerle !

-------------------..!------ keşfedildi· demiştir. Türki-
~· ·•• •••••••••••••••••••••••• ••••• •••••••••• ••••••••• • • •••• •••, .dııo lated Prtıı ~ ' yenin milli bayramı seı·efine 

lıım aramızda hila da mtsafe 
'ardır, Fakat ıenıin iyi baıırlan
tıııştır .. abı rn sebatla harektt 
' 1ntek sayesinde yeni yeni netl
~eler elde etme4e kndiriı ,.e ben 
11 

le sanı)orum ki bu neticeler 
::ıc.ındır. Çünkü aksi f tlka~.et
.. ~, Yollar bin-r birer tecru~e 
tilı lmiş, birer tıkmar olduğu go-

ınll~tur. 

S on I.ondra müllıkatı bizim için 
l\ leni bir hareket noktasıdır.! 
'":re~ekl re ur ,.e güzel hamltyl 
cJ 1'iato aflarında müsni bir 
'' lct r ili 111 atıyle )·er almamızı ta-2/ Pdr.n bu mütakat, Tıirki)e 

rtkıı lıaı iri sivuette müsbet bir 
ı~ 1~'1 giıt i in. ba5l1nl(ıtı olmak
iti at~ı~ or, bunu ) ürüte bilmek 
hı: hutun iç hiinyl'miıe akıncı 
, , tuha uygun bir çeki düzen 

j111tk 7.anıretinl de yaratı)·or. 
""' '\ aıı tann butün f~lerlne en 
flıı: atalet kanunu hAkimdir. 
tıa.rn~: Pençesinden Jıurtulup dl
ltııt 1 . hareketleri caıiı bulmı
:tııın ~ın ınutıakı bir takım lü
dıı)nı '' 7.arurctıerln bukmnı 
bit anıız icap eder. hte bugün 
tetİe~~tek harici iyasetin zanı-

, l!l'rek ağllm btinyemiı
<De,·aını Sa: 7 Su: 6 da) 

• • Birleşik Amerikanın birçok Xcvyork. 29 - So\yctler ,Bir. kanı Dean Acheson'u ıtVakıaları 

~:. ou··nya Gu··zellı'k Mu"sabakası :.·: şehirlerinde Cızet konferans- !iği Dışişlcri Hakanı Andrci Vi. tağyir. ile suçlandırmıştı~. Ache 
lar \'e radyo programları da şln ki busün Birleşmiş l\Iilletle· son, aynı komitede verdıği be-

• • tertiplenmiştir. rin 60 devletten müteşekkil si- yanalla, Kore harbini Ru~yanın 
&. ı CDenmı Sa: 7: Sii: ı de> yaset komitesinde \'erdıği demeç çıkardığını söylemişti. 
~ ··--•··-·---·· ••••• •••• • •••• ••• ••• ••• •••••• ••••· _._,~~~~~~~~~~~~~:_t~e~B~i~rl~e~si~k~A~m~cr~i~ka~D~ış~iş~le~n:!_' :;n~a:· \'lşinski, Sovyetler Birliğinin 

- Koreyi sulhane bir tarzda bir

F. Usfaoğlu 
Da P. den ihraç 
tdilecek 

, leştirmeğe çalıştığını fakat B. 
An.erikanın bütün Sovyet teşeb
hllslerini baltaladığını ileri sür 
müstlir. 

Bundan sonra Vişinski Kore 
meselesini Rus noktai naıarın· 
dan uzun uzadıya gözden geçir- lzmir mllleh~kill C.lhat Babın 

iran Dışlşlf'ri Ra'kanı Jlateml 
Hıu'Jıl JCuTı.tı~lrimitlı" 

meye giri~mi~tir. Kendisinden 
iki koltuk ileride oturan Achc
son, Sovyet delegesinin ithamla· 
rını slikiınetle dinlemistlr. İda
reciler Vişinskinin demecinin 
takrıben 18 bin kelime tııttuğıı. 
nı okunmasının 3 saat süreceği· 
ni söylemişlerdir. 

Türk gazeteciliğinin 
Şeref ine dil 
Uzahhyor . , 

Milli piyango .· · 
Dün çekildi 

SOO bin lira 349901 

numaraya sıktı 

Ankara, 29 - İnkılap du~mı. 
~ı Samsun milletvekili lla~an 

/ Fehmi Ustaoğlunun partiden ih
racJ prensip olarak kararlaşmı~
tır. Ancak, bir mllletvekilinin 
ihracı iı;ln parti \'e Meclis gru
pu haysiyet divanlarının mU$te
rek karar vermesi icap etmekte
dir. Halbuki grup haysiyet diva-

:Mılll Piyangoda ikrami.l'e ~a~ 
numaraların tam lıstesını 

nı cuma gilnU seçflecelttlr. Bu 
itibarla, Ustaoğlu hakkındaki ih· 
raç kararının tatbiki ancak 3 - 4 
gün sonra mümkün olacaktır. zanan . 

7 ınci say!amııda bulacaksınız 

Dün ak~am uzerl Sınyerde bir otomobil denlı.c utmuştur. Şoför Mehmet idaresindeki 113.58 
plllalı taksi, .Sarıyer iskelesi önünden geçerken frenleri tutmamııı ' e denize uçmu5tur. Otom o· 

bilin scförü Mehmet, karısı ,.e kayınvaldesi ı.urtulmu~lardır. 

5 gün evvel Arheson, aynı ko 
mitede verdiği ve 162 dakika 1z.mir milletvekıli Cihat Ba· 
sliren dem~inde Kore harbinin ban, Adana 0 .1'. kongresinde 
silrlip gıtmesinden Moskovayı so bir konuşma ~aparak İstanbul· 
rumıu tutmuş \'e SO\')'etler Bir daki müstakil gazetelerin llin
lığinl maddeler ;:ikredere.k ithaı;1 cılık şirketi ile olan nıllnasebet. 
etmişti. leri hakkında çirkin isnatlarda 

Rus Dışlşleri Bakanı, Birleş- bulunmuştur 
mlş Milletler teşkilAtına Koreyi Cıhat Baban'ın ~aptığı bu ko
birleştirmeye \•e ~eniden imara nuşma ıle ısnallara \erdiğ~m\l 
matuf bir Rus plAnı ıunacağını cc\abı 3 fincu &ııj famızd& bulao 
öylemistlr. caksınız. 



1 

f MALI MESELELERiMiZ 1 

faiz haddi ve mevduat 
M e m 1 e· ,- ...._ e'5esenin -sa-

l 1' AZAN ' ı k.etimizde de b i z i m 

bankalar mev- ı lllTaını•A ze•Aı· Aral 1 burada mevzuu 

kahyalarının 1 v_!lz~~:iüil Bir kadın kendini 
. . .h .1,... f . .. . ıs Vapurdan attı 

Hamal 
duatının sey- f'J ,.. N bahis on iki 
rini takip e- on üç ban-
der esaslı ikı '---------------,,-.-,,-,,.-.-.-,.,-~-.-.,-.-,-,.-,-,--' k a da de~il, Seçımı ı tı a ı Ye .. şılkoy Meteoroloıl tas- Dün saat 17,20 de Köprüden 

yonunun tahmınlenne gore 
bugun şehrimiz ve ci\;annda hareket eden Şehir Hatlarının 

m e' h a z i- fakat- bütün Hamalların kendi k&.hyalarını seı:mek hususunda başgöste
miz \'ardır. Biri Ticaret Vek1- nununun tarifine göre resmi, bankalarda vldPli, vAdesiz pa- ren cereyan, şehrimizdeki teşkilAt mensupları ırasında ıeniş bir 
!etinin Konjonktür mecmuası. yarı resmi şahsıyetlerle ticaret. raları 1950 sonunda 89.1 mil· alaka bulmuştur. Hamalların mühim bir kısmı, çok eskidPnberi 
öteki l\.Ierkez. Bankasının Uç hanelere ve şirketlere ait mev- yon lira iken 1951 sonunda 183 
aylık bülteni!.. Bülten memle- duat •AlelAde mevduat. ve bun milyon liraya çıkmıstır). iste me,:cut bir an'anenin ve eski talim~tnamenin ihyasıyle klhya-
):ette mevcut milli, ecnebl kırk lar haricinde efrada ait olarak bu iki müe~se~enin vadeli mev- tarını serbestçe seçm~k istemektedirler. 
kadar bankanın mevduatını se- kalan mevduat da «Tasarruf duatından bizim burada adı Buna mukabil diler bir grup da, hamalların kültür seviye
nede bir, bilinı:-o rakamlarına mevduatı• sayılmaktadır, diye- ~eçtn on iki. nn üç bankada- terinin secim yapmağa mil\ait olmadı~ı. bu takdirde şiddetli 
müsteniden nesreder. :r.Jecmua biliriz): ki altlAde vAdeli mevduat his- ihf.il.lfların başgösterec~ğini iltri sürerek kAhyaların intihap 
ise memlekette en c;:ok mevdu- (Milyon Lira) seleri mecmuu da 1950 sonun- :yoliyle iş başına getirtilmesine taraftar görünmektedir. Birinci 
at toplar diyebilece~iıniz on i- Tıs. Alet. YekO.n da 26,9 milyon lira iken 1951 görilşü müdafaa edenler, mt!l:lekt birc;ok dertlerinin §İmdiye ka-
ki. on üc bankanın her ay Ve- __ -- -- sonunda 56,2 milyon lira ol· dar halledilmedi~ini, zira intihap yoliyle iktidar partisi veya 
kllete gönderdikleri muvakkat Vll 1951 604 591 1195 muştur. Demek oluyor ki, 1950 Belediye tara!ından tayin olunan klhyaların etinde birkaç saat 
rakamları toplayarak ay ay gOs vırı .. 5~8 604 1202 sonunda 64 milyon lira iken 
ttrır. Sene sonları itibariyle IX • 

598 594 1192 
lOSl ı1:onunda 100,7 milyon ti- ııgrayıp hi!!i:>elerini almaktan başka birşey yapmadıklarını ileri 

iki mehaz ırasında'ki rakamla- X • 609 663 1271 raya tıkarak: ortada ktndini sürmektedirler. 
rın birbirine uymaması, bir XI • 639 704 1343 $.!östtren 36,7 milyon liralık a- Bu iddiaya eöre mesell Kumkapı semtinin D. P. tarafından 
ba$ka ifade ile mecmua rakam XII • ea7 757 1444 1e1Ade vAdeli mtvduat f.:ııla!liın. tayin edilmiş hamal kAhyaları, gilnde birkaç saat uJrayarak 
]arının bülten rakamlarından l 1952 715 753 146S dan 2ı:t.3 milyonunu başlı ba· ac;ıktan 20 - 30 lira almaktadır ve bunların bir kısmının başka 

hava sabahleyin kısmen bu- İstinye vapuru, Sarayburnu ön-
lutlu, deniı üı;eri puslu ve lerine geldiği zaman, vapurun 
miıteakıben umumiyetle bu- üst glivertesınden bir kadın ken. 
Iutlu ıececek; sühunet dere- dini denize atmış ve etraftan gö-
ceslnde ehemmiyetJI bir rle- renlerin bagırmaları üzerine is-
ğişiklik olmıyacak l'e rüı· tinye tornü:tan ederek aramala. 
girlar kuzey doğu fstlkame- ra ba~lamıftır. Tam o esnada 
tinden orta kUVl'ette esecek- vak'a mahalline yetişen klavuı 
tir. 

Dün şebrimiıde günün en 
yuksek gırakhğt 18.1 derece, 
en düıük sıcaklığı 10.4 dere
ce olmuştur. Hava umumi- ı 
yetle bulutlu ve hafif yağı~
h ıetmiştir. 

KÜÇÜK HABERLER 

romorkörü kadını kurtarmağa 
muvaffak olmuş ;hüviyeti tesbit 
olunamıyan ve 37-38 yaşlarında 
görünl!n kazazede kadın baygın 
bır halde Beyoğlu ilk Yardım 
hastanesine kaldırılmıştır. 

l\leçhul kadının dün geç vak
te kadar hüviyeti tesbit oluna· 
mamıştır . Kadının intihar etmek 
kasti)·le kendini d•nize fırlattığı 
tahmin olunmaktadır. 

daima aıaAı seviyelerde yürü- II • 723 750 1473 $ına bi1im iki müessesemiı ge· işleri vardır. Şehrimizdeki hamallar, aldıkları Ucretlerin de az. 
mt~i birinci derecede banka 111 • 739 7~ 1 1490 tirmisHr. İki mtlf'~!lif'Senin ban- lığından ayrıca şikA>·etc:idirler. TRENLER, J>ÜN 

El arabalarının men'i 

mahzurlu görülüyor adetleri arasındaki bu farktan JV • 731 769 1500 katara getirmekte olclukları HAYOAllPASAl"A YiNE 
neşet etmektedir. Mesell son v • 729 760 1489 vld.eli m•v~uatto teıayüt. sUp-ı Hayat pahalılıgwı Sendı'kalar RÖTARLA GEi.Di Şehrimizde el arabası ile nak· 
stnelere ait olarak iki mehaı hesız kı, 1952 !'>Pnesınde de de· Dün Ankara il~ İstanbul ara· liyatın il gPnel meclisi tarafın. 
ıra!!iındaki farkları aşağık~ 1~~~ Yukarıya aldığımız ikl cet- vam etmf"ktPd;r. Fakat bizim ·ı E ı~ıd ff 

8
, ı•w• d 'ıhf'ıl,;.f sında bir marşandiz yoldan çık· tlan hiç bir isfi5nasız menedilme-

velden takip edebiliriz. ve! de bize gö5teriyor ki. Caiz bu mil•5'eselerin bankalara y u e ar 1 ır ıgın e n mış ve bu yUTden Ankaradan si, ıerelc bu işlerden hayatını 
neticelerini bülten henüz ner hadlerini indiren kanun umu· ay ay yapmakta oldukları tevdi ge!meıü icap eden muhtelif tren- kaıananlar arasında, gerekse u-
retmediği için o seneye ait ra- mi ht)·eti itibarivle gtrtık ta· ata ait ort:ıdıı rakam bulunma· ı İstanbul Ticaret Odasının son İstanbul Sendıkal:tr Birlill U· lf'r rötar yapmışlar ve ancak cu;r. bir nakil vasıtasından mah-
kamı cetvele takribi olarak ko- sarrufta, gerek ah~lldtde mev- dı~ı icin 1952 nin ilk bes ayı olarak neşrettiği eylıll ayı indek J'[\Umt kltibi Sürey~a Bir~lun ya O~leden &onra, Haydarpaşayı ıe rum kalan vatandaşların arasın-
yuyoruz): dualın -Gelir Vergisi teslrl zarfınrl~ da o hi!~seleri ay ay sıne göre, a~ustosta 406,7 olan 1 kında sendika hayıı;ıyet dıvanına lF-bilmislE'rdir. da iyi karşılanmamıştır. Bundan 

(Sene sonları) altında kalan 1949 senesi mUs- ve kalPm kalf"m takip etmeıte ı nisbet eylQlde 412,6 ya çıkmış 
1 

v('rileceli haberi, işçil.er arası~- İTÜ () başka bugün medeni memleket-
-?ı:Iilyon Lira- tesna-yıllardanberi tutmuş ol- imkAn bulamıyoruz. Ancak şu- bulunmaktadır. Bu suretle pa- da günün mtselesi halıne gelmış H~.FZISSIHHA ENST S terin hemen ekserisinde ham. 

Bülten 1\lecmua dutu tezayüt ~eyrine müPssir rası muhlkkaktır ki v~deli halılık nisbeti eyl(ll ayında a·ı tir. \.'ENİ BiNASI AÇILDI malların yerini bu el arabaları 
olamamıs, o seyri durdurama· me\•duat «Tasarruf• t~n kalkıp 1 ~ustosa nazaran 7o 1,5 artmıştır. Bu mevzu hakkında ~U~ .ıı:~- İnşaatı. sona tren Atatürk. ~.ul- ıle nakliyat yapanlar almıştır. 

1946 736 654 mıştır. Eğer kanun ~elmPmis oAltlArle• ye gitmemiştir ve ı Bu nisbet, 1951 senesi eylıllünt rü$lü,tümüz sendikalar bırlılı ı· varındakı Hıf11~!'1hha EnstıtusU /Ufak bir sermaye ile temin ettı-
1947 827 730 olsaydı tezayüt nisbeti daha altl.idedeki teza,·üt de başlıca nazaran 3 7 fazladır. 1951 yılı· dare heyeti Azasından ~hı:rıet dün saat 17 de a(:ılmıştı;. . ğı bir el arabası sayesınde ve me 
1948 996 866 fazla olmayacak mı idi?.. Bu hu iki mües!'>esenin tevdiatın- eylU.l indeks sayısı 385,6 idL l\luşlu bizP şunları !liöylemışhr: ·la, Ya~ı.lan törende V_alı, Şehır 1 cfenl şekilde ıeçimini temin eden 
1949 986 866 ciheti a~ıklayacak elimizde bir dan do~up Jtelmistir. Eı;a~Pn vA B I d' S • cBirlığimizin gentl ~~kretPrı feclı~ı A.zalar_ı, Beled.~ye ~rklnı, · vatanda~ların, şehir yollarının 
1950 1227 1065 imkAn veya delil bulunmadılı deli movduatın tasarruftan kal e e ıye arayı ınıası olan Silren'> Biro; 2 •kım tar!- Tıp Fıkulte" pro!esorlerı ha-1 darlığı bahanesi il• bu imklndan 
1951 1675 1444 için onun cevabını aramakla kıp alelarl•ve gitmesi icin bil- hazırlıkları başladı hinde, ani olarak Cenevreye ha- nr bulunmuıtu;. 1 mahrum edılmesi her türlü hu-1 
Şu istitradtan sonra Iai~ ,ha~ mPşgul olmıyalım. l\tPvduatın farz vAdeli · ta~ttrruf mtvduatı- rekpt etmiş ve oradaki tı;ıA~evl İSTA~BCL (·st\.~RSİTESİN· ı kukt mesnedden mahrumdur. Ni 

di meselesine gelelim. Bilındı- (Vadf'li) ve (Vadesiz) bakımın na nisb('tle a1e1Ade ,·Adf'li mev Vali ve Belediye Başkanı Gök- !til.lıhlanm~ toplıntı~ına ıstırAk DE \·Esi DERS 1·1LI tekim g('çenlerde de yinp yolla-
ği gibi gecer. 1951 senesinin dan ta~nifine kanunun bir le- duatta faiz yük~ekligi kahilin· ayın başkanlığında toplanan Re- ı l'lmi~tir. Biı bu vaziyete sonra 1'AŞLl\'OR rın darlılı bahane edilerek tram 
a~ustosunda çıkan bir kanun, siri olup olmadı~ını tetkike ge- den bir sebep tasavvur etmek is muavini Sedat Erkoğ:lu ve di- _ dan muttali olduk ve Silre•·r.1 BI İstanbul üniversitesinde 1952. ~,·ay stferlerinin azaltılması cihe
bankalarda gerek ikraıat. ge· çelim. Bunun icin aynı dtvre de mü$küldür. ğer ılAkalılar Sarachanebaşında 

1 

rol, Cenl"\Teden dönPr dönmez. 5~ ders yılı 1 kasım cumartesi: tfne gidılmisti. Halbuki biltün 
ret mevduat için faiz hadleri- zarfında mevduatın sf'yrinl Ht'lA d t f • ı . i . yapılacak Bel~diye Sarayt ile ku· 27 ekim pazartf'!si günü yaptı•ı· .t!ıinü başlıyacaktır. Bu mUnaııe- 'ı bu tedbirler, dar bütçeli geniş 
ni düşürmüştür. Mevduata ait gösteren aşağıkl cetvele bir göı 1 sa, mev ua aız erın ın mı ·d h t' toplantmndo 1 beti gü b h t 10 F t d küt! ı · · ·kt· dl 

dirmekle kanun vldeli tasar- rulacak olan Belediye Bankası- k ı ,~ .ar.e. ehyet ı d. t I F keülot . n 
1
sa a dsaab. .. en v~ ·~ daş e erının ı ısa va-

faiı hadlerinde kanunun yap.. atalım: nıfta me,·duatı azaltmıştır. Hic: nın esaııtarı üzerindeki çalışma. r~tııtı:ını ıza a vermeye ave a 
1 

<'kı sa onun a ır toren zı:v~ti ol~yı~ıle de olsa sarsacak 
tığı tenıilAt mevduat üzerinde cr.rilyon Lira) de~ilse tetkik mcvzuumuz dev· !arına devam edilmrktedir. ettı~. . . . :,·aoı aca tır. vaz.ıyetttdır. Bu bakımdan pl a · 
acaba ne tesir gösterdi? .. Ma- Vadelt Videslı Yekun f d Ad r t f Bu arada kendisile görilıen Sureyya Birol, gerek hırlılı ve A(;AÇLIDA Kl't~ESIZ rabalarının şehirde hiç olmazsa 
kalemizin mevzuu budur. __ __ ~e ı:r .. 1n ~ ~ ~ ~ b~~artnı' mev gazetecilere de Gökay şunları f.;erekıı;e Türk - KonfPderas- Ç0Cl1KLAR YURDU ikinci derecede caddelerde ve * ua 

1 utzerıHn 1°b 'k.'~ t ır Psıfr yap yonuna habPr vermedtn yaptıj!ı AÇ~.l.ACAK bazı nakil iclerinde kullanılma-
k d 1 Va mamıs ır. a u ı asarru mev söylemiştir. · t t ı · · ' 

Kanun çı m~z 3~ . evv.e · d atı lel'd d t . bu 5P~·ahat hakkında. hıc de a · A~açlıda faalıyetıne son veri- ı;ına müsaade edilmesi doğru o-
d 1. d tle iti u nın a • e mev ua a ve •- Yeni Belediye sarayı için · k' . hl d b 1 d Top 1 A• 1 k.. .. . 1 . 

e ı, va !!sız çesı rı - ıonra vldeli mevduatın· vAde- ~ı 1' k rdi. Tahkikatta mın arıza ::..r ~ u unma ı. . en 6ac; .ı ·omur ış etmesi hına. laraktır. 

Vll 204 991 1195 
Vlll 205 997 1202 
ıx 201 991 1192 

bariyle mevduat faizleri % 4,~ . ' ec 15 arar ve . Jantının komünıst aleyhtarı hır )arının vılAyetce satın alınması B' 1 •• k 
ile 3 6,5 arasındaydı. Kanun sız mtvdu~ta !1aza~an kıymet b~lundu. Esasen b~ ış için elde mahiytt arTettilini ~öyleyen Bi- takarrtJr etmiştir. ır sveç gemısı araya x 207 1064 1271 

XI 206 1138 1343 ,.ıktık:tan sonra % 2,5 ile o/o 4.~ ve ehemmıyetınl bılha,sa ban· bır buçuk mılyon lıra vardır .Ge rol kendi~ine 1 ekim tarihinde Al k b b. k. . oturdu. 
• k cılarımıza izah etmeye lU . k 1 d .. t b k ·1 1. . . ınaca u ına ım<esıı ço. arası bir seviyeye veya seviye- a - rı a an ar _ uçu mı yon ıra ~elen mektup üıerine kim111eve kl r t h t d'l kf 

XII 206 1238 1444 

lere indi. Kanun çıkalı bir se- zum yoktur, sanırım. d~kBe~edi~e bıitçesine ;e .. ~alka 1 hahrr verm. edrn hPmen hnrek.et 1 cu v:lia G~k~; ~e1 ~~~er1r~1Aka1ı-
neden faıla bir zaman geçmiş lr yu . 0 m~ an üç sene e 0 ene- PHitı:ini söılf'rine iHtı\'P etti. AY· lar bugün Aı'tatlıva gjdertk lıl 
bulunuyor. Elimizde de Kon- ---------~ cektı~. Bınamıı Sarac;:han.ebaı,ın nı tonl:ınhva .Ank:ıradan da ijd. nalan tetkik edec.eklerdir, Bina-
jonktilr ~tecmuasının haziran da köşe~rı bulu~an B~ledıye ar· n.P. 1i işci mUmesı;i\inin ıııitmeıı ı lar bu işe elverişli ~örtıldU~U t~l( 

1 209 1259 1468 
il 224 1249 1473 
Ill 224 1266 1490 
iV 225 1275 1500 

1952 nüshası var ki. bize mayıs j sasında ınşa edılecektır. İnşaata / "'"•n dıkkafimi1i c•kmiş bu· dirde Eti bankla giırüımelere baş 
1952 ye kadar çeşitli mevduatın Fakat bu cetvel de mevdua- 1 baharda baslanacaktır. Adalet lunuyor. Manevi sil!hlanma kon- !anacaktır. 

v 225 1264 1489 

ay ay seyrini vermektedir. Ra- tın hem vadeli hem vadesiz ı sarayı. ~a bu mıntakada olsaydı ftran!liına TUrkiy('dPn Uç işçinin ÇARSIKı\PlDA 
kamların üzerine eğilerek ba· nev'inde tezayilde devam etmiş d.aha ıyı, ol~rdu. Bu suretle şeh. ~önderilmesinde kimlerin rolü BiR ıtAN(itS OLDU 
kalım. olduğunu göstermek suretiyle rın merKezı bu mıntıkaya kay· oldu~unu henilz bilmiyoruz. Bu- Çarşıkapı DivanıAlt sakalında 
Temmuı 1951 den, yani ka- faiz haddindeki tenezzUlün o te mış bulunacaktı.• nnnla beraber bunların hükCı İbrahim Ethem Uboratuvarı de· 

nunun meriyete girmesine ta- zayilde, o tezayUdün aleyhine ilk Cumhuriyet I d d I met kanaliyle gönderildikleri de posunda diln bir yangın çıkmış, 
d 1952 Be e iye mü ür eri ı ·ı d d · · ı• lı:addüm eden ay an mayıs müe•slr olmadı~ı yolunda bir kabinesi söv entı er arasın a ır. Bızı a •· Ateş bahçedeki talaş ve sandıkla 

ye kadar tasarruf mevduatı ile fikir vermektedir. Şu kadar ki, , arasında yeni kadar eden cihet, bu arkadaşın rı yaktıktan sonra itfaiye tarafın 
alellde me\'duat aşaO:ıki şekil- vldelinin müfredatına girdi·ı vazifesini haber vermeden ter- dan so··ndu··ru .. lmüştür. 29 yıl evvel bugün, 30 E· 1 
de yUrümUstur. (Bankalar Ka- ğimiz zaman bir başka manzara kim 1923 de İsmet Pııa ilk de~işiklikler ketme<i ve itin almaya bi e IU- Türk film amilleri 

karşısında kalıyoruz: Cumhuriyet kablneıinl kur. zum ıı:ö4meme!!iidir.• 

TEŞEKKÜR 
1 

Şükrü Kaya ve çocukları ken 1 
dilerini taziye ve teselli 10.tfun· 
da bulunan aziz dostlara teşek ~ 
kür ve minnetlerini sunarlar. ı 

'd 1. ~ t) !<ten el •eklirılen Belediye p· f r nların yaptıllı (V• e ı mevuua muştu. Veni htikQmet ıu ıe· • ' ıs ı ı ::ı 
-llilyon Lira- vattan müte!jekkildi: Hukuk işltri müdürü Hasan Fe- Türk filmlerinin sayıca her 

Tas. Ale!. VekQn Baıvekıt ve Hariciye Ve· rit Perkerin yerine müdlilr mu- zarar yıl artmakta olduğu ma!Omdur. 
kul İsmet (ismet tno··nil) avini Avni Başolun tayin takar- Fırınların temiz tutulması vU 

Buna muvazi olarak teknik tesis 
Pala, Dahı'llye Vekili ve 'la· rür etmi$tir. Diğer taraftan lk- zünden ekmeklerin alt kabukla- . f 

ıl ler de inkısa etmekte ve bu ye-
lıye Veklletl Vekili Ferit ti~at işler[ reis muavini Necati n daima kirli bulunmakta ve bu ni iS sahasına her gün yenı yeni 
(Ahmet Ferit Tek) Bey, Er· Çiller'in durumu tekrar günün hal umumt şikAyeti mucip ol- ~ermayelerin akmasına muvazi 
k!nı Harbiye! Umumiye Re- mevıuu olmaktadır. Öğrenildiği maktadır. olarak yenı kabiliyet ve istidat • 
isi Fevzi (rahmetli 1'fıreşal ne göre Necati Çiller de maaş Gerek bu sebeple dıs kabuklar lar da lsanat imk.iınlarını dene-
çakmak) Pala M .. d ( 1 da ve gerekse ekmPklPrİn fc:in· 

• u a aa ı • mektedlrler. Fakat gerek film !· l'tlilllye Vekili Klzım (Gene- durumu mUsait o mamasına ra& de çıkan yabancı maddeler yU-
d millerinin, gerekse film imalin. rat Klızım Özalp) Paşa, Şer- men Belediye neşriyat mü ürlü- 1ünden her ekmekten asj!art 

- de cılışan Türk artist ve teknis· 
iye Vekııt Mustafa Fevzi E· ğUne tayin edilmiş ve bu husus. 15-20 gramı ziı•an olmaktadır. yenlerinin faaliyetini en•elliyen 
fendi •ıaarı·f Vekı·ı· tsm il d t · 1 · B k Şehrin günlük istihlAk·ı üzerin • 1 1~ 1 a taki kararname e c;:ış erı a a- eski mevzuat aynen durmakta-
Safa Bey, İkhsat Vekili Jla- nının tasdikinden çıkmıştır. <!en yapıl:ın bir hesap netice~in· dır. Bu arada bilhassa 'ansür 1 
•an (Hasan Saka) Bey Ad de. her"Ün lstanbulda bu '.•Uz 

• ' · b "' nizamnamesi büyük müşküller&' Bu cetvelde -kanun çıktık· !iye Vekl!I Seyit Bey, Mü· Necati Çiller maaşını aşka den 7-8 bin ekmek hamurunun 
· 'd ı f k f k sebep olmaktadır. tan sonra- Vil e i tasarru badele, tmar ve tskAn Vekl- bir kadrodan alaca a at neş- ıiyan olduğu meydana çıkmış bu 
mevduatının azaldı~ını ve vA- li N,c::ati Bey, Nafia ,~,.ki1i riyat mildilrlilğünde vazife göre- lunmaktadır. Di~er taraftan allkah film 
deli alelade me\'duatın (O~al- I\luhtır Bey, Sıhhiye Vekt. Fırıncıların ihmal ve dikkat- çevrelerinde belirtildiğine göre, 

u~ ·· ı 

sansürden Jİkayetçi 

vır 1931 116.4 87,4 
203,81 VIII • 114,4 90,9 205.3 

IX • 112,6 88,3 200.9 
x • 110.1 97,1 207,2 
xr • 102,5 103.- 205,5 
XII • 105,1 100,7 205,8 
r 1952 106.9 102.1 209,-· 
il • 102.- 122.1 224.1, 
III • 100,6 123,8 22U 
iV • 96.3 128,6 224.9 
v • 95.- 129.6 224.6 

fmroz tahlisiye ıemisi. Bozca 
ada civarında karaya oturan İs
\'f'Ç bandıralı Ardea geımi!'ini 
#,urtarmıık i«:in kaza mahalline 
"" İ+miş ve çalı~malarına başlamış 
tır. 

Liman idaresi, Ardeanın kur· 
t!'lrılabilece~ini bildirmektedir. 

Bütün dünyayı 

gezebilirsiniz 
Amerikayı ve di~er memleket

leri uçak, vapur ve trenle iste
diğiniz gibi gtzebilir, bütiln dürı 
)·ayı lüks ve konfor içinde do · 
l2şabilirsiniz. Garanti Bankasının 
1952 büyük ikramiye keşidesin· 
de yüzbin lirayı kazanarak bu 
tasavvurunuzu tahakkuk: ettire· 
bilirsiniz. 

r~-TA'K VIVl-'"1 
30 EKiM 1952 1 
PERŞEMBE 

AV 10-GÜN 31-H!ZlR 178 
RUMi 1368 - EKiM 17 
HİCRi 1371 - SAFER 10 

Vısat1 Eunl 
SABAH 06.27 01.17 
ÖGLE 11.58 06.48 
iKiNDi 14.48 0939 
AKŞAM 17.08 12.00 
YATS! 18.40 01.32 
iMSAK 04.49 11.40 

dığını müşahede ediyor ve böy· U Refik (rahmetli Refik sizlikleri yüzünden meydana. ~.e· !liansurun ta imatnamPsinin gü. 
lece kanunun tasarruftaki vA· Saydam) Bey. Çillerden boşalan reis muavin. len bu ziyanın önltnmesi ıeın nün icaplarına uygun bir şekilde Oo.a•t•'"'" •IJM•ntn ..... 

~·· 

~ ... .. tJJ·' ,1 iti' .ıı 
O da olacak! 
Muhallf gazeteler iki .~·~it

tir: Mutedil ve mııfrıt. 
IUutedil olanlar kötü gör .. 

dukleri veya buldukları it· 
teri tenkid ederler, fakat 
yapılan iyi işleri de pek Ilı· 
k.ir etmezler. 

I\lüfrit olanlar ise, iyi i$1e
rin üstünde nadir olarak pek 
aı dururlar; bunların çolU .. 
nu kötü, kötüyü de beter 
gösterirler. 

·Canım eftndim, insaf et, 
ben bu hamama böyle ınl 
geldim?• diyen adamın hf .. 
kfiyesi meşhurdur. Onuıı gl· 
bi, iktidar da, muhalif gaıe .. 
telerin miıfrit olanlat1n•: 
•Canım erendim, insaf bd· 
yurun, ara sıra 16tren z.ikre" 
deceğ:iniz bir tek iyi i$iıniı 
de mi yok?• dese yeridir. 

Elbet vardır. Fakat muh• .. 
lif gazetelerin mürrit olan· 
lar1nda rastlayamıyıcağınıs 
veya kötüJpnmiş olarak bU· 
Jacağınıı bu ıeyltri mesrll 
bir ecnebinin ağzından - heni 
de takdlrkİ:r bir ıöyleni~le • 
dinliyebilir&iniz. 

Mese!A, Amerika Dıs tşıerl 
Bakan yardımcılanndan o· 
lup memleketimizi 1947 f"t 

1952 yıllarında iki d.Ca zl· 
yaret etmiş olan Henry A· 
Byroad'ın, Cumhuriyet baY .. 
ramım1z münasebetiyle diiO 
Amerikada Türk - Amerikatl 
Birli.tinde yaptıı?ı konuşma
dan bazı cümlelere bir göt 
ata hm: 

ıSon birkaç yıl zarfında. 
Türkiyenin milli tstihsa!A 
tında senede yüzde 7 nisbe· 
tinde bir artış görülmüştür. 
Bu artış her yerde kendjnı 
belli etmPktedir.• 

.~ıemleketin zirat tstihsa· 
!Atı ku\·vetle artmakta vP 
harpttn evvelki yılların is· 
tihsalinden daha :yüksek bit 
seviypye c;:ıkmaktadır.• . 

•1\Jodern ziraat makinelerı 
hergün daha fazla miktarda 
araziyi ekilir hale getinnek· 
tedir. • 

•Yeni inşa edilf'n yollar 
sayesinde bütün Türkiye'nill 
iç- kısımlarında bir ton eşya· 
nın bir millik nakil ücreti 
bir dolardan 7 sent'e dili· 
mUsttir. Bu suretle, Anado
lunun ic kısımlarında yaşa· 
yan (:iftçiler, istihsallerinJ 
kolayca liman şehirlerine 
naklettirebileceklerdir. LI· 
man tesisleri gelistirilmis· 
tir.• 

•Ekonomik hayatta da Tüt 
kiye fertlere şahsi teşebbil' 
sahasında da daha falla fır· 
sat temin etmekle ilerh·e 
do~ru adımlar atmaktadıt· 
Atatürk'ün tahayyül ettiği 
gibi zeki, bağımsız ve fevk•· 
lAde sadık vatandaşlardan 
müteşekkil bir cemiyet meY· 
dana getirmektedir ki bll· 
Tilrkive'ye bugün oldu~u gi· 
bi gelecek yıllarda da itimat 
telkin edecektir. Türk ve 
Amerikalıların karşılıklı mil· 
na~Pbetlerinde rıek aı ı\.iC• 
Hlkle karşılaşmaları işte burt 
dan ileri ~etmektedir • 

· Türkiyenin Nato'ya dahil 
olmasıyle. sulh içinde bit 
dünya meydana getirmek 
amacı ile teşkilltlanmış o· 
Janlara yeni bir bölge ve ye~ 
ni bir kuvvet ilAve edilmiş~ 
tir.• 

•Ve insan bu mücadelt 
ha1zının en büyük ucuna #it· 
ti~i zaman. Koreyi mahvet· 
meğe azmetmiş tahripkAr 
kııvvetltri ~f'riye püskürten 
Birleşmiş ltlilletler ordu'.Cun· 
da yerini almış bir Tür1' 
kuvvetiyle karşılaşır. 

deli me\'duatı alıp alelAdedeki TÜLBENTÇi liğine henüz kimin getirileceti belediyenin faaliyetini hızlandır. tadili hususunda yakında teseb- " 1111 
.. ~, ~,,_..,., 

vadeli mevduata verdi~i şeklin :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;~~m~al~Q~m~d~e~ğ~ıl~d~ir~. ;;;;;;;;;;=..;;;;;;;~m~a~sı~t~avs~iı~·e~o~lu~n~m~ak~t~a~d~ır~. ;;;;;;;~b~u~· s~e~g~e~ç~il~ec~e~k~t~ir~. ;;;;;;;;;;;;;;;;~;;:;;";:";'";"~· ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;~ de bir intıbaa varıyoruz. MUşa-
hademiz doğru ve fakat intıba-

·Ve bö\'lece hUr insanl•r 
dünyaı;ı Türkiyeyi yeniden 

(Devamı Sa: 7: SD: 8 cte> 
Sadun G. SA l!CI 

Türkiye Milli Talebe Federas
yonu tarafından ayda bir çıka
rılın İnkı!Ap Gençliti Dergi.si
nin beşinci sayısı 10 kasımda o
rijinal bir kapak itinde satışa 
arzedilecektir. ATATURK'ün ıim 
diye kadar hiç bir yerde neşre· 
dilmemiş resimleri, h1tıraları ve 
tı.ntnmış yazarlarımızın yazı ve 
şiizleriyle doludur. İnkıllp Genç 
liji'nin bu millt matem özel sa· 
yısını okuyucularımıza hararetle 
tavsiye ederiz. 36 sayfa 50 ku
ruştur. , 

Küçük Sahnede 

Tamnmıs Virtüoı 

ELİSA CLERC 
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Viyolonsel resitali 
Kasım Pazartesi 

Saat 18,30 da 

Piyanoda: Gazarosyan 

ımız tashihe muhtaçtır, demek 
için elimizde kuvvetli deliller 
vardır, sanıyoruz. izah edelim. 

* 1 - Müşahademiı dotrudur. 
Zira vadeli ta!'>arruf mevdu· 

atı bilfiil azalarak yürUmUştilr. 
Seb•bi de meydandadır: Evvel· 
ce % 6.5 a kadar faiı alan vA
deH tasarruf mevduatı kanun 
çıktıktan sonra C!azibesini kay
h•tmiş ve bankalardan çekilme 
ye baslamıştır. 

2 - fntıbaımız tashihe muh
taçtır. Zira al!!llde mevduatı 
artıran sebPP, tasarruf mevdu
atındaki eksilmeden büsbütün 
müstakil görUnmektedir. İki 
mühim hesap sahibi altlAde vA 
deli mevduatın artmasında bas
lıca müesFir olmuştur diyebili
riz. Onlardan biri 19SO den iti
baren orta ·a çıkmıs olan Ve 
bankalarca ttvdiatı müstesna 
bir ehtmmiyet göstf'ren Emek· 
li Sandı~ı ve di~eri 1950 d•n 
de e\>vel faa1iyete gec;:mis olan 
\'e yine hankalarca tevdiatı ıa 
man gec;tikce bir haşka ehem
mivet ifade eden İ!>c;İ Sigorta
lar; Kunımu'dur. (Bu iki mü-

YARIN so~ GÜNDÜR 
Sellnik Bankasının 30 000 liralık zengin para ikrami

yeli ke$idesine ıirme ·müddeti, YAR!~ AKŞA~I sona eri· 
yor. 200 lıralık bir hesapla bu keıidenın 20.000 liralık bU
vük ikramiVE'ı:;ini kaıanabilir~iniz Acellll ediniz. 

Derneğe çalıştı.. Takma diş. rr · 
lerini göstererek nezaketle 
gülümsemeğe çalıştı. Fakat 
dükklncı biç oralı delıldl. Pa- -
keti açtı, içindeki etli kemik- ' 
lerin bir kısmını çöp tenekesi· ~ 

ça safi kemiği Ray'a uzattı. 

nın dizlerinden asağıya, b3cak· 
larına doğru köpeğın ılık kallı 
akıyordu. Bebe'nin başı nerede 
ise kopacaktı. ÇiCte ağızlı bi~ 
hayvan haline gelmişti, dilı 
sarkıyordu. Başı \'Ücudundan 
ayrılmak üzereydi. Ray: 

- Çabuk bir baytar çağır•· 
uz.. diye haykırdı. 

ne attı ve ancak uzatılan para- ~ IÔ 
nın karsılıgı olan iki, üç par-~ 

Ray, o kadar kızdı ki o ıama· YAZAN=ıo FANNY NUllST CEviTiEll~ 'REZZAN A.E. • 
" ... L ~... / Hiç kim,. yerinden kımıl· 
Tllll ,..,., damadı. Ray'ın söyledi~i söt· 

na kadar bit yapmadığı bir şe- • 
yi yaptı ve yine fransızca ola- ~ 
rak küfretmejte başladı: 

- Pis ~erif. hasis ~erif! Bir yedirdi. Sonra da hayvanı yı. 
d.e ... A~erı~.alılar. basıstir• der· kadı. Vakit geç-irmek ve- bir 
sınız. Bız boyle hır şey .y~pma- şeyle meşgul olmak, bu suret
ğa utanı~~z. domuz hen(. le hem hiddetini, hem de ıstı-

Dıye soylenerek oradan u- rabını unutmak istedi. Bebe'yi 
zaklaştı. Dük.k~.ncı .. arka.sından yıkadıktan sonra kuruladı, ta
bunun on mı.slı kufre~tı. hay- radı. Bnvnuna da bir kırmızı 
kırdı. Ray, elınde kemık klğı- kordelA-·bağladı. Biraı sonra 
dı olduğu halde Adeta. koşar- köpeği aıağıki bahceye yalnız 
cası~a gıdıyordu. Kendı kendi· olarak gönderdi. Kendisi de 

ne Ae: y bbl b k d dinlennı~k üzere pencerenin ö-
~ man ara , u a ar . - d 

Adıliili nasıl yapabildim? Tıp- nüne otur u'. • .. , 
kı bir mahalle karısı gibi ha- Felaket bır :v.ıldırı~ ~u.r a· 
reket ettim. Fakat adamın bu tıyle vu_<ua geldı: Aksı gıbı, o 
derecede kötil hareket etm•· dakikada bağlı . olmayan kurt 
sine isyan ettim. Hayvanın yi- köpeği duvar dı~ınde .~eı~ul 
yeceqini çöp tenekesine atti. olan zavallı Bebe nın uzırıne 
Mademki 0 kadar kıymet ver· atıldı. l!•Y bunu pencereden 
miyordu, ne diye bedava ver· gördü, fakat elinden ne gelir· 
medi? Zavallı Bebe, eğer aç di? 
kalacağını dü~ünmeseydim, O anda bahçeyi bir havlama 
hepsini o herifin suratına a· ve uluma ıürültilsil kapladı. 
tardım.• diye söyleniyordu. Kurt köpeğinin .e;ür sesi arasan 

O günü kendisl bayat ekmek da Bebe'nin iniltileri yükseli
yedi, sade kahve içti. Kemik· yordu- Bu '"" bütün mahalle 
terden Bebe've yemek yapıp nin könek1flri de katıldı. 

tto 
Ray da, onlarla beraber ulu· 

yordu. Kendini aşağı attı. Pa· 
tırdıyı işiten komşular koşuş
tular. Ortalık toza dumana bu
landı. Bebe. kan ve köpük için
de kall'"ış ağz.ını açmış, yerde 
yatıyordu. Kurt köpeğinin diş· 
leri, yeni yıkanmış ve taran
mış vücudunu parçalıyordu. 
Koca hayvanı süpürge ile dö· 
viiyorlardı da hAlA dis geçirdi. 
li gırtlağı bırakmıyordu. 

Ray, avazı çıktığı kadar: 
- Bebe. Bebe, geliyorum .. 

diye haykırıyordu. Fakat YU· 
karıdan aşa~ıya kadar olan yol 
ne uzundu~ ~terdivenler bit
mek ve tükPnmek bilmiyordu. 
Ray, hem koşuyor. hem de: 

- Bebe, ıeliyorum! diye ba. 
tırıyordu. 

Avluda ahali köpeklerin et· 
rafında halka olmuştu. Kısa 
boylu. kambur tütüncil. kilçil· 
cük cüsc;e!;ine ra~men. kurt kö
pe~lni zapteıiebilmişti. Hayva-

nın ağzından kanlar akıyordu. 
Zavallı Bebe, bir et ve kemik 
yığını halinde yerde yatıyordu. 
Ray, yanına yaklaşırken, her
kes haykırmata başladı: 

- Dflkunmayınız, hayvanın 
canı yanıyor. Sizi ısırır. 

- Bana bir şey yapmaz. 
- Oraya gitmeyiniz. 
- Dayanamazsınız, bakma-

yınız. 

- Aman Yarabbi, parampar. 
ça olmuş. Boğazı yarılmış, kan. 
lar akıyor. Sanki iki ağzı var
mış eibi, boğazı da dlldak gibi 
açılmış. Başı nerede ise kopa· 
cak. za,·alh Bebe'ciğim, sana 
ne yaptılar. Haydi oradan he
piniz defolup gidin. Bunda sey 
redilecek ne var? Hayvanı aç· 
lıktan öldürüyordunuz. Bir ta· 
neniz ona bir lokma yiyecek 
vermedi. Hele bir iyileşsin, 
o zaman size gösteririm. Hepi· 
niz kotu insanlarsınız. lterha
metltiz ranaYarlar. bir de utan· 

madan seyrediyorsunuz. 
- Sakin olunuz, üzülmeğe 

hakkınız var, fakat bu hayvan 
bu halde kalamaı. Onu öldür-
mek se\'aptır. 

- Ne diyorsunuz? Öldür
mek mi? Siz de kim oluyorsu
nuz: 

- Ben komşunurum. Köpe
jin halini gördüm. Kurtarma· 
ğa koştum, Caka! yetişemedim. 
Çok yaıık oldu. 

- Muhakkak o kurt köpe
ğini mahı:us çözdüler. zı.,.·allı 
Bebe'yi öldürmesi için bir tu· 
tak kurdular. Hain cana\•arhır, 
hepiniz kötü insanlarsınız. Be· 
be'ciğim, yavrum, sana ne yap
tılar? Bakın beni ısırıyor mu? 
Hele siz yanına yaklaşın. do
kunacak olun, b1kın sizi nasıl 
ısırır. Düşman oldn~unuzu. kö
tü oldt~~unuzu o bile anladı. 

Bebe'nin kim~eyi ısıracak 
hail yoktu. R•y'ın kuca~ında 
kanlar icinde yatıvordu. Kadı· 

ler anlaşılmıyordu. Boğaıın· 
dan kurba~a sesini andıran a· 
caip, boğuk sadalar çıkıyordU· 
Sözlerini tekrar etti: 

- Çabak bir baytar gelsin. 
İçlerinden birisi cevap ver· 

di: 
- Bıına lüzum kalmadı. Er1 

iyisi h.i~·vanın ı~tırabına ~011 

vermektir. E~er onıı zerre k~· 
dar sevivorsanız, müsaade edı· 
niz de öldüreyim. Yazık, çQIC 
canı acıyor. 

Bu sözleri ingilizce olara1' 
genç bir delikanlı söylemişti· 
O anda Ray ondan np k::ıdıı" 
nefret etti. Bebe'yi öldürme~· 
ten na~ıı bahsedebili,·ordu? 

- Gidiniz. hepiniz yanı111' 
dan gidiniz, beni yalnız hır.'\r~ 
nız. Ben onu iyi ed!ceğim. '41 
karı götürüp bakaca~ım. 

cı· - Fakat siz bu hayvana B e 
mıyor mu~unuz? Bakınız n 
kadar ıstırap c;:ekiyor. 

- Bebe, kuzu gibi hafif ~·· 
fif melercesine inliyordu. 

- Yavrum, benim kuzurn! 
cnp,·amı \:ar> 
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Mısır· Sudan 
1 

lhtit,af ı 
Akdeniz'de, hava 

ınanevraları basladı 
..:> 

Makable ve 
Mabade şamil 
Bir gazetenin dün verdiği 

haberden: 
• ..• Mani adan getirilen 

Türk gaze eei iginin 
şerefine il zatılıyor 
Bunu yapan İzmir Milletvekili Cihat Baban umumi 

efkôra hesap vermelidir. 

Hallediliyor 
Valetta, 29 - Bugün Akdenlzde Fransa Tunus tlalya ,.e 

l\laltadaki üslerinden hareket eden uçak ite~ilerinin' ~irakiyle 
mane\Talar baslamıstır. 3 gün sürecek bu tatbikatta hava mil· 
dafaaları tc~rübe edilecektir. Bu sabah harekAt icabı olarak 
Fransız ve. ı:alyan uça klan Malta üzerinde uçuşlar yapmıs ve 
bu adadakı uslerden hareken eden av ueaklan ile kar&ılaşmış
lardır. 

O man Delikanh'nın; yalnız İzmir MillelvekiU \'e Son Sa· dakSrlığa 'razı olsalar, ne dıye 
Sevim Başay'ın katili olma. t t · b h · · 

dini kurtarması veya koltuk del· 
ncğıne muhtaç olmadan yüril. 
mC'k )'ahut meslekten çekilmek 
) olunda mertçe hır karara var· 
masıdır. Tez\lr )Ollarında kendi 
alC'yhinc çahşm:ısı cidden yazık· 
tır. I !ahı hal etmesi snrtıle mem 
lckctın Cihat Baban gibi oku· 
muş, :ı ctışmiş, dunyıı görmüş, 
tanımış adamlara çok ıhtiyacı 
\'ardır. 

Yazan: E. T. 
* Tür1d)e Cumhuriyetinin 

29 uncu )ıldönümil dün 
kutlanmı tır. 

a gaıe esı aşmu arrıri CıhaL bir ilan nşirketine \c~a ecnebi 
yıp, Tatar Sulhiye, kuyum· Babanın, S<'yhnn D. P. kongre. devletlere kul olsunlar \e mcs· 
cu Scrkis ve diğer unutul· · d · sın e müstakil Turk g:ızctcleri· lcklerıne te utanlarına ıhan t 
muş eski cinayetlerle, bun· . f" nın sere ıne kar§l yaptığı çirkin cts nlcr, kcndı hukOmetlerıne 

tnı:~ltere ile l\lısır arasında. 
b kı ihtilaf, en had de\Tcsini 

1 
Ulduktan sonra, imdi bir an· 
t~~aya doğru gitmektedir. ih· 
1~ nı~·zuu, bilindiği gibt hiri 
'U\eyş kanıılındnkl İngiliı Jmv. 
~l'tlerlnin trkilmcsi, diğeri Su. 
d~nın istikbali olmak ilıere iki· 

* Çin Jlindinde \C Korede 
sauşla.-a dcum olun
makt:ıdır. * Nato'nun Güney AlTUpa 
bOlgesi ha\"a kuwetıerl
nln Akdeniz manevnsı 

ha lamıştır. 

~~rekatı İtalyan. hava gücü komutanlarından general Raf 
fellı ıdare ~tmektedır. Manevra plAnları NATO'nun Güney Av
rupa bölgcsı hava ku\'VeUcri komutanlığı tarafından hazırlan
mıştır. 

dan böyle i lenerek ve mu· tccavuz hakkında Adana muha· dalkavukluk etmek surctılc kat 
hakkak meçhul kalarak O· bi rimizden malfimat aldık. Bunu kat fatla m<'nfaat temin etmC'k 
lan bllrümle cinayetlerin 
faili bulunduğu tahmill edil· aynen nesrc<liyoruz. mümktindür \'Cya ~imdı)e ka· 
mekte \'e tahkikat. bu yön· Cihat Babanın hiç şüphe yok dar mıimkundiı. 
!erden şiddetle genlşlctil· ki şahsi me:ı:iyeUC?ri vardır. Ken. Halbuki mlistakil gazeteler, 

* Birlc"miş Milletler Ku
rulu dün toplantısına de· 
\"llm etmiştir. ır. Kanal boyundaki ingillz kll\· 

~~ilerinin (le]dlmr ı husuc;unıla 

1
r Prensip anlaşmasına vıır.ılmış -·-----------

!! hl gorunıi)or. Jluna göre Jngil. 
iere, Ortaşark rnuılafaa teşkilatı 
~rulur kurulmaz askerlerini ge 

ı Çekecektir. nu husu tnki i)i f Yetini gö tcrmek uzcre Kana· 
ın bazı noktalannı imdiden bo· 
ıı~tnuş, burnlannı Mı ır a kerle. 
~ne .. teslim etmiştir. Anla ma 
b enuz resmi olmamakla beraber 

ugunkti hau bu telin mc ele
: Ortadan kalkmak uzcre oldu· 

nu gösteri> or. 
I> Sudan işine gelince, Nahns 
l'ı IŞa Sudanı Mı ınn bir pnrt:ısı, 
.ı~~r Kra~ını ıı)nı zamanda Su· 
_,. hlikiinıdan olarak illin et. 
tni5tı. ı~akat Sudanlıların bıi:t iık 
f0iunluğu bunu .kabul ctmcğc 
~llla$Jnndı, tam istiklal istedi. 

lhas Paşa , c onu muteııkip iş 
ha ına gcJen lli!Ali Pasa ile Su
dan Partllerinln ileri gelenleri 
lltasında ~ apılan gıirti~clcr hiç 
bir netice \ermedi. iki tarar ela 
görü unde ısrar eılil ordu. Sııd:ııı. 
hlar halkın Tel inin onılmasını 
istedikleri halde o ınmanki tı· 
sırın hükümetlcrl hunu kabule 
Jaııaşnııyordu. 

:CugünkU hiikilmct i ba~na 
g!lince Sudanhlıırla ~ enldcn go. 
ru§lnclcre b:ışlanılı. Uastn J tik
l~ı Parti ı lideri Abdurralımıın 
•:ımehdi olmak üzere blitiin Su· 
danlı Parti ınlimessillerl Kahire· 
3'e davet edildiler. Son haber
le.re göre bunlnrlıı, Ali l'ılahir 
Paşanın da fştirnklle, ~ ııpılan 
görfi meler netice inde bir an. 
lasına :ıcmlnl bulunmu tur. Ru 
husu ta lıcnliz m:ılCımııt nıc\cut. 
olınıımakla beraber bıılıınıın rk. 
lin iki tarafı da tatmin edecek 
bıahlyctte olduğu bildirili) or. 

General Necip lıükitmctl bu 

Irak petrolleri 
Devletlestirilmek • . 
isteniyor 
Bağdat, 29 - Bugün alınan 

haberlere gore, parlAmentonun 
fc hıni mutcakıp lrak'ın 4 mu· 
halcfet partisı lıderl bugün Kral 
Naıbi Prens Abdulil!Ahı ziyaret 
ederek kendisine müşterek bir 
mesaj vermişlerdır. 

MUhim teklifleri ihtiva eden 
bu mesajda dört muhalefet J>ar
t.si. İngılt<'re ile Irak arasındaki 
ittıfnkın Jptnlıni istem<'kte ve 
Irakla 5 madde UzC'rinde tesbit 
rttikleri ı lahatın yapılmasını f. 
lcri surmektedırler. ?ıtuhalelct 
P rtilerının mtiştcrekcn talep et 
•ıkleri ı !abat şudur: 1 - Tek 
dereceli seçim. 2 - Krala par
llımento~ u feshetme salAhlYetinl 
\eren hakların kaldınlması." 3 -
İsçi hlirriyctlcrınin 1emlnat al· 
tın:ı alınma ı. 4 - Toprak re
formu. Henüz teyit edilmemişse 
dC' dort muh:ılcfct partisi lide
rinin Kra1 Naibi Abdulilah'a 
milşterelccn verdikleri dcklcras
yonda Jrıık pC'troliınlin de !ran
da y:ıpıldığı şekilde millileştiril
mesini talep ettikleri ısrarla söy 
lcnmeklcdir. 

Bir Sudan 
Kasabasmda 

suretle en. çetin bir ,,,ha.n ııaı. Go"'sterı"len ı"lk fı'lm letmiş demektir. İıl:lllcrc ı;c Su. 
dan ile anla malar kııl'i eklini 
alırsa hfikumctln mc,kil bir kat 

~ııo !aitti Prtu 

daha km"\ ctlcnecck, 3 eni seçim lfartum, 29 - Hüklımetin te· 
bu müs:ıit ha\a itinde yapılacak· ebbusıylc Güney ~udanda kain 
tır. nu seçimden sonra sıra iç Raı;:a ka abasına bır seyyar si· 
ıslahata gelecektir nema gonderilmiştir. Şimdiye 
-------·----- kadar ömürlerinde ilk defa ola· 

rak sinema seyreden kasaba hal 
Zengin olmağı 
reddetmeyiniz 

kı, komedi arti_şti meşhur Char
lle 

4
Chnplin'in (Şarlo) eski bir 

sessız fılmini mutedil nllika ile 
karsıl:ımış, arada sırada gülUş-

GaranU Banka ının lD 2 bil- meler olmuştur. F:ıkat İnı;:iltc
J.k ikramiye kcşidcslndc bir ki· rede il \'e ilçelerin ne şekilde 
1 Ylizbin lira kazanacaklJL Bu ıdare edıldığini tw;ir eden bir 
talıhli siz olabilir iniz. Zengin fılm seyırcıleri gülmekten kı· 
Olnıak fırsatını kaçırmayınız. rıp geçirmistir. 

COMHORIYl!T 

CİlfADEYN 
Doğan :-i'nıli Bir Dakika sütu
ıuını1a yaııyor: 

•Cihad Babanın Türk gtı· 
letelerlne iftiralarla dolu sıiz· 
lcrini bu nüshada okuyacak
sınız. Hepimiz yabancı ser· 
lllayeler elinde onlann keY· 
fi • ne gore, neşriyat yapıyor-
nıusuı:. 
.
1 

Do rusu bu Cıhad'lnrdan 
l !Allah. Şimdıye kadar Sıım
~Undaki mnhud Biı> ük Cihadıı 

Japonyada 
Yeni kabine 
Kuruldu 

J..HllCİ4U4 p~,,. 

Tok~o, 29 - Müttefik işgal 
de\Tesı sona erdikten sonra te· 
şekklil eden ilk Japon kabinesi 
bugün Başbakan Yoşida tarafın. 
d~n kurulmuştur. Yoşida, bu ka. 
bı~e~·c, ~arp devrinde müfrit 
mıllıyetçı harekeUerinden dola
yı mfittefikler tarafından lmme 
hayatından uzaklaştırılmış 8 
devlet adamını tayin etmiştir. 

Amerikan tarafdarı Başbakan 
•rnc~, 16 Azadan müteşekkil ka. 
bı?e~ıne 9 yenl sima ithal et· 
mıştır. 

Yeni hükumet, harptenberi 
teşe.kklil eden • üncU Yoşida 
kabı nesidir. 

Tecrilbeli bir sanayici ve 
harpten evvel Japonyanın me~ 
hur Zaibatsu sınat kartelinin es
ki lideri 68 yaşındaki Tadaharu 
~l~ka!, _Maliye Bakanlığına ge· 
tırılmıştır. Yeni kabine yarın 
sarayda İmparator Hirohito hu
tunında and içecektir. 

o 

Askeri hakimlerin 
Tayin ve f erf ii 

lltUtUC llu~alıtri"'übtt 

~nkar~. 29 - Askert hlklm
lcrın tayın Ye terfilerine ait ka
rarnamenin Resmi Gazetede ya. 
yınlanmaması b~ meslek mensup 
tarı arasında üzüntü ile karşı. 
!anmakta \"e haklı olarak §O mil
tal!'a ileri sürülmektedir: 

Üç imza ile çıkan kararname
lerin Resmi Gazetede neşri nasıl 
k:nunen mecburi i~e. asker! hi
kımJerin de t.a;>·in ve terfilerinin 
Uc imza Jle olması hasebiyle Re.s
mt Gazetede isimlerinin yayın. 
)anması kanunen mecburidir. 
Kanunun bu meslek mensupları
na bahşettiği bu m5nevi :ıevkten 
mahrum etmek bugünkU demn'k:
rııst anla)'lStmu:a uymamaktadır. 

Konyada havalar soğudu 

Konya, 29 (llususl) - Afyon
karahlsar çevresindeki yiiksek 
dağlara mevsimin ilk kan yağ
mıstır. Bunun neticesi olarak 
Konyada havalar birdenbire ıo. 
ğumuıı. sühunet derecesi sıfırın 
altına düşmüştür. 

+ 
a tığra~ıyorduk. 

bQ Si.nıdi karşımıza, kelimenin 
. tUn nıtınasiyle (cDsscısi ha· 

ti'>!) bir de «KilçUk Cihad• 
Çıktı. 

1 
- Çok EÜkiır, bugüne kadar Ceıaevine ılrmedi.aı! 

<r•ıil ıar.ut•'llr.J 

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

liaydi hayırlısı! 
BAl{ış 

)'lr~dlr Nııdl cumhuri>ctln 
donumu münasebetiyle dl· 

Yor ki: 

kısa bir zamanda basarmak 
zorunda bulunduğumuzu unut 
mıyalım. Sürat temposu gün· 
den güne artmakta, insanlar 
ye mılletler barış halinde ile
rıye doğru koşmaktadır. 

Bu badirede AtaturJ,- yav. 
ruları sendelcmiycceklcrcftr.• 

YENi ISTANBUL 

mu5tur, diyebiliriz. Yol bul
mak sırası bir çok politikacı
larımıza düşüyor ıimdi., Türk 
mllleti, onları da. nasıl yola 
getireceğini, hiç şüphesiz bi· 
liyor. Biz böyle kudretli bir 
güvenle yeni bir Cumhuri)·et 
yılına giriyoruz.• 

YENi SAIAH 
li Curnııuriyet için ıhalk iste. ti; reHmidir, derler. Bu ta· 
ti.ııdeksiktJr. Şark rnC'mlekclle· 
tıpı e halkın aç sefil. yarı ö 

Kore' de iki 
mektedir.• dısi bunlara dayanarak Mecliste hem dalka\ ukluk mukabilinde 

•~CYF.T GÜREsts ve gazetC'cilikte istediği kadar elde edılceck resmi ıltın nimetle. * ,_ ___ -...-;.;...;;.;;;;.;.;,;;,;,;,:.:.;;.~ parlak bir mevki temin edebile· rini istihkar etmislcr, hem de 
cck bir fstidattadır. Öyle bir de. hCıki'ı · d k · k" 

Cihat Baban'ın söılerl 

Çin taburu 
Bozguna uğradı 
Seoul, 29 - Merkez cephe-

Bir mühendisimizin 
Ölümüyle 
Neticelenen kaza 

sinde A\'cı Tepe~i kesiminde lTunzd ıtuhol>lrlmüd•ıa 
?dütt~ik piyade birlikleri iki kı· Konya, 29 - Dün gece Kon-
zıl Cın taburunu bozguna uğrat· ya - Ereğli yolunda mficssif bir 
mııslardır. \ kaza olmuştur. Su etütlerini 

Bes saat süren şiddetli muha- yapmak üzere Ercğliye ı;:iden 
rebelerden sonra Birleşmiş Mil- Konya Bayındırlık ytiksek su 
Jetler askerleri AYcı Tepesini ve mühendisi Demir Knntnli Nafıa
niden ele geçirmiş bulunmakta· ya ait bir jiple Konyaya gelir
dırlar. ken, karşı taraftan selen Nev-

Bu suretle bu tepe 16 günde ~7,hir 267 pl8k~lı on tonluk bir 
7 defa el deifütirmiş olmakta· yuk kamyonu ıle ~arpışmış, bu 
dır. kazada yük~ek su mühendisi 

.. . . . kamyon altında kalmış ve kaf:ı. 
Muttefık bır_lıklerf bu tepe- sı, kol \"e bacakları parçalanarak 

Yi. mehtaplı hır gecede kaybet- ölmüştür. Jipi idare eden şoför 
~ış. bu ~a~ah ~er!en . sa~tı.~rde Abdullah da ölmüştür. Her fki! ddetll sm~ hukum sürduğ~ sa- sinin paramparça olan cesetleri 
~erde yenıden işgal etmışler- bir torba içine konarak Konva-

dır. ya getirilmiştir. Cena:ıeler ya°nn 
Hava hücumu merasimle kaldırılacaktır. 

Seoul, 29 (A.A.) - Müttefik Okullarda öğretici 
nvas uçakları bugün Koe~ongun filmler gösterilecek 
35 mil kuzey - batısında bulu-
nan Slnmal'dakl hedeflerine kar Ankara, 29 (T.H.A.) - Gc
~ı §İddetli bir hava hücumuna çen ders senesi sonlarında Milli 
geçmi~lerdir. Eğitim Bakanlığı tarafından alı· 
Diğer taraftan Ustün uçanka- nan bir karar üzerine, öğretici 

leler Pyongyang civarındaki as- film merke1l adıyle bir te~kilat 
brt hedeflere 80 tondan fazla kurulmuştu. 
bo Yaz talili esnasında bu teşki· 

mba atmışlardır. !At tarafından 10 adet öğretici 
Batı cephesinde Chorwon'da !ilm çekilmiştir. 

Mtittefılc piyade Jcuwetleri bir Filmler tarih, tarım, tabiat 
ileri karakolu ele geçirmiı:ler- bligisi ve coğrafya dersleri ile 
dir. • A ______________ aı_ .. _k.:...al:..:.ı...:m=.e\:..:l'Z\l=larda alınmıstır. 

\ 

virde bulunuyoruz. ki Cihat na. . me~ı~ cmo ·rnsının . in ·ar~ Adana, 27 - l>.P. Seyhan il 
ban iibi yetiıımis adamlara şıd· mnhıyetını taşıyan basın sıyas~tı kongresi dlin :,apılmış, raporun 
d ne karşı gelmek ve hatal~rı şıd· okunmasından ve seçimleriıı 

eUi bir ihtiyaç hiiküm sürüyor. dclle tenkid etmek suretıle 'ar. ) apılmasından sonra üç millet· 
Ne yaz.ık ki Cıhat Baban, ba· lıklarını bile tehlikeye koym:ık· \ekıli soz almıştır. Bu arada bir 

şan imkAnını müsbct yollarda tan çekinmemişlerdir. konuşma )npan İzmir milletve· 
aramnğı cazip bulmuyor. Her ne. 
dense vakit vakit çirkin ,.e men· Cihat Baban, bir ıftiracı, bir kıli Cihat Baban, polilika mev• 
f tczvircı, bir bulanık suda balık zuunda izahlarda bulunurken, 
i yollara surüklenlyor. Dunu e· B\layıcı mcvkiinde kalmak iste- resmi ilan meselesi üzerinde de 

lemle karşılarız ve gösterdiği t 
mftnevi sukut istidadından dola. miyorsa, hangi gazetenin, hangi durmuş, stanbulda çıkan beş 
yı Cihat Babana acırız. işte ılftna karşılık \icdanını sat. bliytik gazeteye isnatlarda bu· 

?ı1 • t k' tığını delillerıle ortaya koymak lunmustur. 
us a ·ıl Türk gazeteciliği, \'C umumi efkara hesap vermek Cihat Baban, bu gazetelerin. 

memleketin harice karşı kuvvet· zorundadır. hususi i!Anlarla tatmin edildiği 
li bir kalesi, dahilde dcmokra· 
tik, dürüst idarenin ve halk Bugun ılan toplayJp gazetele· için re~mt ila~ \erılse dahi bun· 
menfaatinin tarafsız ve hassas re vermC'k işıle meııgul takım ta· !arı gazeteler.ıne koya!11ıyacakla
bir bekçisidir. Bu basın J,.lnde kım ilancılık müesseseleri var rını, husu i ılan tevmu )'apan 

" · • Hof!er illincılık şirketi ile ail· 
övlc gazeteler vardır kl Cihat dır. Jlancılık Kollektif Sırkcti· k 1 ld ğ • ·ı~ 'h • · ti t"' b k ·a arı o u unu, rcsmı ı .. na ı · 
Babanın Demokrat Partinin ca. nın s un ır mev ıı olmasının nına kastettiği ve ayırıcı ve yıkı· sebebi, daha c ki, tC'şkıliıtının tıyaı;ları olmadığı ha.ide bu~tt 
cıroller oynııdır.ı sırada D.P. n"ın d:ıha kuv\ctli olması \e ~crı"k mesele yapmalnrın4nkı sebebın, 

b • ". . • bir kısım dc\let resmi ilanlan· 
mücadelesini candan destekle- !erden .bırının çok s.cvdığımız nın vaktiyle Hof!er şirketi tara· 
mişlerdir. Öyle gazeteciler var. ~azetecı arkadaşımız. Kemal . Sa. fından teai edildiği halde bu 
dır ki hürriyet hC'snbına mcm· lıh ~el olma~ı?ın ~ıze emn!yet tev:ııatın şimdi Resmi ilAnlar 
lekeli menfaati hesabına' müca· lclkın ctmC' ıdır. 1 arın dı C'r şirketine devredildiğini bu yUz 
dele uğrunda her şahsi ukubeti bir §lrket .. te~klliıtını daha mU· den Hoffer şlrketınin 700 - 800 
göze almışlar, gazetelerinin \ar- kemmel bır hale \3rdıı~r a, onu bin liralık bir zarara maruz k,f 
lığını \•e kendi canlarını tehlike· te~cıh ctmC'kte tereddut etme: dı ını, şirketin bu ıaranndan 
Ye koymaktan çckinmemislerdir. ~ız~ .scbc? ~okt~ır. llcr~an ı dola~ ı bu be büyük gazeteye te
. Bö_ylc gazetelerin ve gazete· hır ılıın mucsse c ının. komı~yon sir ederek alc)htc neşriyat yap

cı_lerın, herhangi bir iJftn ııtrketi mukabllındc ilan tedarıki işini tırdığını ifade etmiştir. 
nın oyuncağı ve esiri halinde bir gazetenin \ ıcdanı uzcrintle Cihat Bnban bu arada, ikinci 
olduğunu, ondan ilan dilenmek bir baskı \asıtnsı diye kullanma· Cıhan Harbinde de bu gazetele. 
için vicdanlarını ve memleket sı ciddi değildir. Böyle bir şeye rin Hof!er tarafından idare edil· 
menfaatlerini sattıklarını ilanla. cfirct <'derse, i!Anlarını reddet· diğinl söylemiş, sözlerine de
bir ilan şirketine veya 'ecnebi mcği. haddini bildirmeği, kendi- vnmln aynen liUnları ılilve etmi~· 
hüki'ımetlcrin emellerine filet ol· !erini kapı dışarı ctmcği rncs· tir: 
duklannı iddia emek. ~eni ,.e !ek ha)siyetinin en iptidai bir ·- Bir Hanın davasını yap-
her türlü esastan mahrum bir icabı sayarız. maktadırlar. Sebebi basit, çün-
iltJra ve tezvirdir. Öyle sanıyoruz ki Cihat Bn· kü onlar kendilerine mensup ve 

Müstakil gazeteler, hasis men. banın takip ettıği iki emel \ar. b:ığlı oldukları Hoffer müesse· 
faaller hesabına prensipten le- dır. Bırincısi, rC'smi iliın gıbi ses nin l}\Ukatlığını yapmakta· 

ticari ilanı da si)nsi bir taksi~ dırlar. Hof!er müessesesi o ka· 
ve ganimet mev:ıuu haline indi- dar kuvvetlidir ki bu gnzeteler
rerek Turkiyede hür b:ısının me- den hiçbir tanesi İsrail devleti 
zarını kazmak ve besleme gaze. ale)hinde bir satır ya:ıı. yazamaz. 
t~lcri Türki) ede biricik gazete Bu sırket şu. tara~ı hım:ıye .~t. 
tıpi halinde bırakmaktır. bu tarafı et dıye dırekllfler gon: 

ı"kı"ncı·s·· D p . b"' ük k derlr. Mesela lsttınbulda Yahudı 
1• • • nın U) on- k 1 • 1 it b" t d grcsinln hür ve müstııkı1 Türk o onıs ne a ır gaıe e var ır, 

hasını He ki . l Jurtı 1 Doryan. 800 tane basmaz. 
• es ı.c norm:ı sevgı Senevı 60 bin lira vererek bu 
ı.e sa:rnı m!Kıasebctme n\ det ü yolunda , d' ti t l' . m essese ]ıesler. Devlet içinde 

, \e: ı a ımatı, hır devlet mı kurduk? Eğer bu mem 
mUd~et .?ecıkmcd:n sonra tatbık lcketle demokrasi icabı olarak 
meylı gostcren hukOmcte çelme matbuat hürriyetini tesis edecek 
vurmak ve gazetelerle D. P. n. sek, elbette yabancı tesirler al· 
rası?da bir uçurum yaratmaktır. tında kalan sermayenin nilfu· 

Cıhat Babana tavsiyemiz, böy. zundnn Tlirk matbuatını kora 
le eğri 'e çirkin ) ollard:ın ken· mak başlıca \•azifemizdir.• 

Aıne 
• 

seeıın 
~ 

a'da son 
ıaftası 

Yeni Cumhurba_şkanı önümüzdeki Çar_şambe> 
günü belli olacak 

A11oriat~d l'rtıı 

Nevyork, 29 - Amerikan se· 
çimlerinin ilk neticeleri 4 kasım 
salı günli muhtemelen N'cvyork 
saati ile 17 ye doğru (Türkıye 
saııti)le 24) bclirme~e baljlıya· 
caktır. Fakat ilk hakiki cereyan 
lnr her halde Ne\york saatiyle 
19 dan C\'\ el belirntiyecektir. 
Bütün gece tc çarşamba sabahı 
mC>.mlcketın her tarafından kıs. 

lır. Dünya muhtemelen çarşalh 
ba sabahı (Türkiye saatiyle 11 
e doğru) Stevensonla Eisenho
wcrden hangisinin B. Amerika 
Cumhurb:ışkanı olduğunu öğrene 
cckUr. 

1ıI<'mlekette 144 bin seçim mın 
t:ıknsı mevcuttur. Ka~ıUı seç. 
menlerin sayısı 74,810,561 olarak 

mi netıcelcr) ağmaya baslıyacak. tC'sbit edılmiştir. 

Charlie Chapline 
Legion d'honneur 
Nişanı verildi 

A na4ohı d./tmlt 

Paris, 20 - Chnrlie Chaplin 
\'e eşi bugün uçakla buraya gel· 
mi~lerdlr. Tanınmış sanatkar 21 
seneclcnberl ilk dcf:ı olarak 
1"rnns:ıyı 2iyaret etmektedir. 

-------
Yugoslav 
Gazetecileri 
Şerefine kokteyl 

17ıuıuı JluJ.oblrimüıltıa 

APARTMAN KEŞİDESİ 31 EKİMDEDİR. 
Fransız kabinesi. Dışişlcri Bıı· 

kanı Robcrt Schuman ve Milli 
Eğitim Bakanı ıane'nin teklif· 
!eriyle Chrrlie Chaplin'e Lejyon 
Donör nişanı tevcih etmistir. 

Ankara, 29 - Ankara Gaı:e
t~ci!cr cemiyeti bu aksam, seh
rı~ıze gelen Yugoslavyalı gaze. 
lC'cıler liCrciine bir kokteyl Yer
miştır. Kokteylde Başbakanlık 
mlistC'şarı, millctvekillcrl, Anka
ra Valisi. Yugoslav bUy()k elçisi, 
Basın • Yayın umum mfidürü ve 
gazeteciler bulunmustur. Kok
te;> 1, s:ımimi bir bava içinde ak
şıım geç vakte kadar de\'am et
miştir. 

Amerlknya dönmek meselesi • lıer ilk gece gündüz çalışarak yoUJNU BULAN S z ALTISDIJl 
bo~l11 ağırlığınca pırlantaya l\IİLLET Yeni Sabah, Sabah • Sabah ıil. 2 9 K A S 1 M K • d lılUstuğ~, basına taç cttıği l\J. Nenni Cumhuriyetin tununda yuıyor: e ş 1 e $ i 

• 

için 

Va§ington, 29 CA.A.) - Baş 
savcı Jamcs Mc Grancry, dUn 
''erdiği beyanatta Charlie Chap
lın hakkında litınları söylemiş· 
tır: 

merikaya dönmek hakkını halı 
olduğunu isbat ettiğt takdirde 
bura,>a donmcsine müsaade edi· 
lccekllr.• lıa]k ebıt idareler hAl:ı vardır. ) ıldcinumü munasrbetiyle dl· •Sehir Meclisimizin hali ma 

llıerıı a sorsanız o rejiminden )OT ki: liım. Bir çekişmedir gidiyor; 5 K A s 1 M 
bıdiıın~.nd~;. başındaki müste- .mır bir devlet, hür bir de· dirlik düzenlik bir türlü ku· 
llııgıs·~;rune dun da '\C."'r. mokrasi, ancak, tam mlinasiy. rulamadı. Fakat, bu gürültü •• 1 obııu, ~o~s ve ~ölıne inn'~~r le saygı gorcn lftiklik umdcsl içinde, vakit vakit doğru ıes. ----·ı 0%İİr tf ifeı•iz ----.. , .. 

ı scau nun dediği gı. ·"kl"k lerde kutaıta "arpmıvor diye. llYakıa d . Uzcrı"ne kurulabilir. Laı ı ti ~ "' 
r1ni . rın aki esaret :ıincı· meyı·ı. ı ... e dinleyınh: A k ş a m 1 n a 1 
l. gore l d fı'krindcn yavaş ya\'llS feda· ~· K a d 
"OrJ ... t· m Yecek derece e "d - Partimizi kurtarmak l· a r 

"§ ırını u karlıklar yapan devlet ı arc-aııı<:urııb huri~e~· elbette böyle· !erinde hiç bir demokrasi ba. çin topyekOn htifa etmeliyiı. Resimli «Hoş Memo» tefrikamızın devammı te~kil 
" l h nnamaı.. Demokrasi fikir ay· Bu şehir için hi~ bir ş~y 100 Lı• BALIK d k 1 d k b" "k de~ıld" r alk iradesi rejimi . • ,,.apmıyanların arasından yük. e en ısım ar posta a va i ır gecı me yüzünden 

ll ır C h • b ıııı· dınlııtı ister. Millet birlığını ~ i idr k. um urıyet, en ı> 1• ti d k k rt selen &es sadece sözde kalma- elimize henüz germemic:tir.Bu kısımları alır almaz, 
g a etnı· b" h lk . paramparça e en ı~ ı ma· ~ ~ 
aıı hakı ıs ır a ın ın- Iarla bir bir demokrasıye erJ. malı. B" k" • b" tUıı tut arını her eyden tis- ~ k Yoksa ... Hani fazlasını bl. ır Hesap açtırınız, Hesabınız varsa çog"'altınız. es ısı gi ı yine muntazaman ne~re devam ede-

' an irad i . . "d" cıJemcz. Türk milleti, hu ço • -'ırını es T<'Jımı ır. z .. ararlı politika oyunlarında.n Iemeyiz ama, bu (idlşle, ıaliba ceğimizi bildirir, ve elimizde olmayan bu gecik-
lııtı.ızcı dokuz yılda başardı- nı parti dile ııelip onlardan istifa GALA TA SiRKECi KADIKÖY IZM"ıR ....._ tııllıde~r çok fazlasını önü- bezmiştir artık .. ?ıI et, eş.sız ediverecek.• meden dolayı okuyucularımızdan özür dileriz. 

~ ......... -~~ll~a~rd~a~ ... ~h~!a~tt!ft~d~a~h:a-!sa~~~la~m~s~<'Z~g~is~iy~lc;;.;l~;1~u;n;u.b•u•l· ......................... .ıı .............................................................. , ...... ı\....~ .... ---------·----------------.... •-'' 

~ile Chaplln, Birleşik A· 
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Ses duvarını delmeğe çahıan uçak handa böyle lnCIJak etmişll 

Ses duvarı nedir? 
lngilteredeki iki müthiş kazadan a lınan ders - Usta 

bir pilotun sözleri 

Geçen ıy tnrilterenin Farn .. 
borouı ıehrinde müthis 

bir tayyare kazası olmuı, la
nınmıı tayyareci John Derry 
ton ıiıtem ve çok sür'atli bir 
tıyyare ile tecrübe uçuşu ya
parken tayyare p3rç:ılanmış, 
pilot ve muavini, tecrübe uçu
ıunu ıeyredenlerden 27 ki$l 
ôlmüıtü. Yapılan tayyare ku
ıurıuıdu; John Derry de diln
yının en usta pilotlarından biri 
idi. Buna nlmen tayyare ne
den parçalanmıştı~ ... 

Yapılan tetkikler neticesinde 
ıu kanaate varılmıştı: Kaz.ada 
hiç kim,.nin kabahati yoktur. 
Tayyarenin parçalanmasına se
bep ıes duvarına çarpma!-ıl 

idi ... 
Bundan bir müddet e\'Vel, 

ıene böyle bir tecrübe uçu
ıundı, Geoffrey de llavilland'ın 
taY')'ıresi, sanki görülmeyen 
bir du\·ara tarparak parca1an
mııtı. O zaman bunun sebt>bi 
anlı~ılımam1ştı. İkinci hAdi iC 

bunun da kazayı uRrama~ının 

ıebebi ·~·ni oldu•unu. yani bi
rinci tıyyarfnin df' ıeı duvarı
ııa çarptılını meydana çıkar· 
•ııtır. 

Seı duvın 

aedlr! 

ık! büyük kazayı ıebep olan 
,., tayyareciliğin ilerleme~i 

bakımından tehlike teşkil eden 
ıeı duvan nedir? .•. Bunu an
lıtmak içın evveJA şu nokta ·ı 
ltayded•lim: Tayyare uçarken 
dnUndeki ha\'a iki tarafa çeki
lerek kendisine yol verir. Bu 
bir nr,·i dtnizde giden vapur
ların önünden suların çckilmc
ıine bf'nıer. Tayyarenin önün
deki havı saniyede 140 metre 
ıUr'ıtle çekilir ki bu havada 
sada sür'atidir. 

Tayyare &aniyedr 340 metre · 
den, yani ~aatte 122~ ktlomct
rtden far.la ~iir'atle 2itmcclikçt'! 
ortada hiç bir l•hllke yoktur. 
ha\'a tayyartnin önÜ"<~"n ko
Iaytı çekilir \'e ona yo1 \'erir. 
Fakat ue~k hnnd"n f.,.,,:t ı!ir-

_.:. -1 

Yerlerde tepkili tu:ağın pırtılarını (Öriiyoriunuı 

aile hareket ederse hava tama
men çekilemez, önündeki mu· 
kavcmet gittikçe artar. işte bu 
mukavemet •Ses duvarıt de
nir. Mukavemet o kadar 3rtJr 
ki tayyare Adeta bir taş duvarla 
karşılaşır. 

Tan1nm15 bir pi1otun 

anlathklan 

Tanınmış pilotlardan Albay 
Bcnj Kelsey böyle bir teh· 

like ile karşıl::ı~mış ve Jtliclük
le kurtulmuştur. Pilot diyor ki: 

•- Yeni sistem bir tayyare
yi tecrübe ediyordum. 10.700 
metreye çıktıktan sonrn Azami 
sür'ati anlamak için pike yap. 
tım. Fakat birkaç saniye g~ç
mcden uçağın şiddetle ~3rsıl
dı~ını, ftdeta titrer &ihi bir hal 
aldı~ını hi«eıtim. Muhtelif 
tedbire b::ış\'urdum. Fakat bun
ların hiç birisi !ayda vermedi. 
Pikeyi durdurup taryareye b:ı5 
ka bir istikamet \'eremedim. 
İdarenin elimden çıktıi'.!:ını an· 
layınca para.şiltle attamal!a ka
rar verdim. Bu iş pek kol:ıy 
olmadı. Fakat tayyareden :ı~;rı

lıp da paraşüt açılınca olanı 

hitcni ı:ördilm. Ta~·yare bir ye-

re çarpmış gibi parçalandı, ka
natlarından biri koptu, gövde 
büyük bir sür'atle yere düştü.• 

Bu izahat meşhur tayyare 
fabrikatörü de llavilland'ın oğ
lunun ve John Derry'nin ne 
suretle öldüklerini açık suret
te gösteriyor. 

Tehlikeye karşı 
~are a ra nıyor 

Ses duvarı derhal öldürme1. 
Bundan kurlu l anl :ı.r da vnr

dır. Tehlike havanın sıcaklı~ı 
na, yükscklii(e göre dckiıir. 
Fakat bu duvara yaklaşmak 
herhalde tehlikelidir. Bu se
bepledir ki tayyare yapnnl;-ır 
şimdi yeni şekiller dUşünmeğP 
başlamışlardır. Yeni tayyare 
havayı adeta delecek, h:ıva taz
yikinin te!firlnl azaltacaktır. 

Çok sür'atli son sl•lem bll
yük tayyareler çok pahalıya 

mal olmaktadır. Bunların kaza
ya uğramalm maddi büyük za. 
rara ve insan kayıplarına se
bep olmaktadır. Bu sebepledir 
ki saatte 1000 kilometre veya 
daha siir'atle gidecek tayyare. 
ter yapmazrlan evvel 11e, duva
rı meselesinin hallediJmesine 
lüzum giirlilmektedir. 

fa uk'un sebep olduğu 
dediko u rlevamediyor 

General Necip Faruk'un hôtıratı için « baştanbaşa 
saçma ! » diyor 

E •ki Kral Faruk, tahtı bırak-
tıktan sonra İtalyanın Kap

ri adasında bir köşeye tckild i; 
bir aralık, kendi!llint unuttur
mak ister gibi !'lakin, se~!llİZ bir 
bayat ı·aıadı. Fakat çok gec
medtn 1~1ini yükseltme,e, her 
iıe kırıımaga başladı. Hatıra
tını yazdı, r.ıı~ırda bueiln i$ ba
ıındı bulunanları a~ır surette 
itham elli. O kadar kl ltalya 
hük'Om•ti ktndisine siyast faa
llyette hulunmama:ı;ı lüzumun:J 
llıtar etmeğe mecbur oldu. 

Bu vaziyet üzerine şimdi 

filmcilikle meıııut olmağa ka
r ar yerditini, tanınmıs film 
ırttıtl Errol Flynn'le bir an
lıımı yaptı~ını gelen telgraf
lar bildiriyor. Verilen malu
m.ata göre, parasızlıktan şik.1-
Y•I edtn "ki kral bu kllçük iş 
ifln 2SO bin ~fısır lirası yani 
iki bu~uk milyon TUrk lirası 
sermaye koymuştur. Faruk'un 
sadece serma~·edarlıkta kılma
yıcatı. !'ienaryo da yaıma~a ni· 
yıt etti.ti ıöylrniyor. Bir riva 
yotı göre 120 kiloluk vücudu, 
muazzam S!öbeli ile bcraz per
dede gôrı.inme~i de düşünüyor ~ 

muı! ... 

Fıruk1 un 
idd iaları 

r •ruk'un h~tıratı rnuhtelıf 
mımlıkıtler gazetelerinde 

cıktı vı lptidılerı ıpıyce ıllkı 
uy,ndırdı. Fakat çok ıı•çme 
dea bunlıtı" bı:e;tanba~a ıı~ma 
YI uydurma olduğu anla1ılınc3 
ıl.llıı da ıuldı. Faruk iptida 

l\Iısırdan nasıl ayrıldığını an· 
]atıyor, O z:ıman Başbakan o
lan Ali tılahir Paşa kendisini 
ziyaret ederek istifa etmesi 
ıaıım geldiğini söylemiş. O da, 
kanuni merasim yapılmak şar
tıyle, bunu kabul etmiş. Karı
sına ha~r göndererek: ·Kral
lıktan istira ediyorum, isterse 
ayrılalım• demiş . Eski Kraliçe 
hemen gelmi,, .sc,·gilim, ban
yo yapma~a \'Oklt var mı?• di
yt>rek birlikte gideceğini an
latmak istemiş. 

Faruk ve yanındakiler 150 
bavul eşya götürmüşler. Fakat 
eski Kral bunu az buluyor. 
·Ancak bir a}'lık gi)·im eşya:sı 
aldık.• diyor. 

Garip 

iddialar 

İşin en earibi ŞU iddiadır: Es-
ki Kralın bindi~i vapuru 

torpillemek istemişler, fakat 
ucuz kurtulmuş! ... Faruk ne
den İtalyaya gittiğini şu suret
le izah ediyor: Vaktiyle Ilidiv 
ismail Paşa italyaya gitmiş, 
italya hiiklımrti o z;:ıman ken· 
di~inc şato ve para vermi$. 
İtalya Kralı Viktor Emanüel 
de tahttan çekildikten sonra 
~1ısıra gitmiş, kendhiİne ayni 
muamele yapılmış ... Faruk bu 
sö1lrriylc ltalyadakl değişlkli~i 
anlamadığını, kendisine hôlô 
kral muamelesi yapılaca~ını 

ümit ettiğini ~österiyor. 
Garip bir nokta da ıudur: 

Kendilerine yiyecek vermemiş
ler, bir parça ekmek \'e birkaç 
zeytinden ba:kı blrı•Y bula-

mamış1ar. 
ancak bir 
ler! ... 

Bu sebeple günde 
defa yemek yemiş-

Faruk beraberinde birtok 
sandık da götürmüştü. Bunla-
rın en pahalı şampanyalarla 

dolu olduğu anlaşıldığından 
eski Kral bunu Jz::ıh için di
yor ki: •Ben mUslümanım, iç
ki jçmem. Şampanyaları sat
mak için beraberimde a:ölür
düm! • Bu sözleri sijyliyen Fa
ruk geçen sene Fransada bar
larda kadınlar arasında şam
panya i('erken resimlerinin çe
kildiğini galiba unutmuştur! 

Feride ve 
Neriınan 

F aruk eski karısı Ferideden 
ayrılmasını şu suretle izah 

ediyor: • Dört karı almak hak
kımdı. Binaenaleyh Feride 
zevcem olarak kaldığı halde 
Nerimanla evlenebilirdim. Fa
kat ikisina de ayni muameleyi 
yapmak, birini ötekine tercih 
etmemek 15.zımdı. Bunu yapa
mazdım. Ferideyi Nerimanla 
bir tutamazdım. Bu sebeple 
kendisini boşadım.• 

General Necip 
te,·ap veriyor: 

r aruk'un hatıratı I\.tısırda hiç 
bir tesir yapmamıştır. Baş

bakan Necip bu münasabetle 
demiştir ki: •Yazılanlar baş
tan başa saçmadır. Biz bunun 
~lısırda neşrine müsaade ettik, 
bazı gazeteler yazdılar. H•lk 
okuyunca saçmalılını anladı.• 

CDenmı Sa. 1 Sil. 8 del 

ı~a'al Al••l~· &ENERAL Ali FUAT CEBESOY,,,. 
Sınema ve Sınema ~ , au!" '• 

Sayfa!~!'.""' "••N Siyasi cereyanlat 
sinemanın sinema olarak bU-

tun öteki sanal kollarını 
fersah fersah geçtiği bir mese
le vırdır ki, ondan bahsedece
l:ir.. En bUyUk konser igminin, 
en çok satılan kitıbın, en kıba
d:ıyı Shakespeare temsilinin ve 
meşhur ressamın sergisinin ra
kam olarak topladığı kalabalık, 
beyaz perde kalabalıkları ile kı· 
ya.11tanırsa, dilpedüz ıavalh bir 
insan topluluQudur. Sinema to
pu topu kırk bin nürushı bir ka· 
sabada bile radyo dinleyicisin
den çok, g::ızete okuyucusundan 
f~ıla seyirci topluyor. Bu ne de
mektir? Demrktlr ki, sinema 
halkla doğrudan do~ruya ve en 
çok teması olan sanat koludur. 
Sintma halk için bütUn öttki sa
natl:ırdan daha mühim bir me
'itledir, daha fazla hayatına gir
miştir ve bu sebepten en az ötf'
kiler k ı d a r ciddiyetle ele 
alınmalı, Uıerlnde durulmalı ve 
m"eleltrl halkla birlikte müna
ka$a edi1mtlidir. 

rıca kendi t•lkinleriyle tenkitçi
leri aydınlatır. 

H albukf ısıl bizim memlei:eti-
m iJ.de ve bilhıs~a simdi, si

nema bahsinde konuşabilecek, 
ama düzenli ve sorıımunu müd
rik olarak konuşabilecek, sine
ma adamın1', tenkit('isine, tıhlil
eisine. tek kelim<"ylP, ışık tutu
cularına ihtiyaç vardır. 

Bizim memleketimizde dedik, 
şüphesiz bizim memleketimiıde: 
ÇiinkU, film ithalciltrinin ve ır
k<ı.sında devlet sansUrilnUn bir 
y~ndan; film imaleilerinin ve 
arkasında yine devlet sansürü
nün öbür yandan: kendi ticari 
hesapları, kAr endiseleri yahut 
talimatnamt, nizamname forma
liteltri suyunca rnl"mleketimizin 
bütUn beyaz perdelorinl işgal e
den hayaller farkında olmadan 
birkaç nesl in kafasını; ıinema 
mtvzuunda. hattl hayat ve hı· 
yatın meseleleri mf'vı.uunda; yıı n 
ıı, fikir ve tertipltrle doldur
maktadırlar. Bizim hiç olmazsa 

İşte burada basının dnlına bi· konuşacak, fikrini söylryecek hir· 
niyoruz. Gündelikli, haftalıklı adam olmalıydı. Görmeliyrli. Söv 

htr türlü Avrupa basını icin 1 l~meli.vdi. Söylemtliler~i. Bu ba
sinemanın herıün veya her haf hıste basın ters ve tıcarct ka
ta muntaıamnn fil m tenkitleri falı si~e"?a~ı .~le İ$~irli~i yap
yayınlanacak anlcttler yapılacak mak kUçük.lü~une duşecek yer· 

' de; B~bıA1ı'nın o meshur •mı-
kadnr. mtsele olduğunu belki ~l- kas• !ormii1ilnü tcrkffiip, 1li1um 
llrsln~ı: Basın şu veya b~ ş~kıl- hı hassasiyeti gösterse, meseleyi ı 

1 
c!e bızım hayalım11a gırmış!lie, bir rnemlekPt mestlPsi olarak al 
şu vrya bu şekilde yint hayatı- sa, i~ler daha baskı türlü ola
mıza girmiş diğer mestlelerin ii- bilirdi. Ve yine olabilir. 1 
zrrinde durm;ık 1orunctadır. Bi- Ve bilhassa şimdi dedik. Ne
ılm basınımızın da kendine gü- eten simdi~ Bi1de ~intmaeılık ve 
rt bir cf'V3bı olduğunu tahmin filmcilik ikinri Cihan Harbi er
edecpkslnlz. •Biz sinema sayfa- te~inde kıpırdamaya baştır ve 
!arı yapmıyor muyuz?• dlyecf'k· Arap Ciln1ltrinin ya~aklanmasiy-1 
!er. Bir.im sinPma ~aylalnrımıı le hızlanır. Yalnız bu yıl elli 
da mevzuubahl~ ol<ln ~inPma de- film yapılrJılını duymuşsıınuz- j 
lildir, sinema yı1dı1larının ve ~ur. Aydın okuyucu bunların 1 
bilhas~a Tlolly\\'Ood yıldı11arının belki hiç birine gitmeyerek. Ya· 

hu.us! hay.lıdlr. Akto"r ıı'nema- rı • aydın okuyucu alay rtmt"ye 
gidecektir. Aydın ile ytrll sine·/ 

nın kendi~! dtmf'k olabilir mi! manın arasını acan ytrli sinema- ı 
Yalnız ya1.arlırın ne yiyip ne nın işe Arap filmlerinin bırak-, 
lçti~in'1en bahseden, kimlerle ev tı~ı yerden ve üstelik onlardan 
lenip boşandı~ından dem vuran kötü bir film tekni~i ile başla
\"! kimin hangi kiitüphanede han ması oldu. Ama, grlişmenin de 

f ~i e"erinin yayınlanacaıtın1 haber ht'p o ve aynı istikamttte git-
\'f"ren bir eclr~İ\'at dt'rgi~i na"ıl mt'sinde ri<ldt tenkit yok1u!u
olnma7:sa; n a s ı 1 bir e- nun ,münakaşa Ptmemenin, lc.a· 
<!ehiyat tWrgisi ;ıynı zamanda bir ~·ıt~ız kaJm.anın büyük te~irle
tenkit ve e~er dergisi drmek!lle; ri oldu~unu nasıl inkar rdebilir
hlr ıinema d<'rJ:isi ve say(ası da siniz? TPnkit olıı;aydı, nerede o
tıpkı onun gibi okuyucu için ~i- laraktı, diye hir sua l ıormaya 1 
nf'manın ktndisi ve mrsPlelerl 1- kalkıştınız mı, karsınıza ~ine 
ı , birinrl dtrerc il•ili ve etkili ~·~buat cıkacok. Kon.tr?l vuı!~-

,., Y .sını yapmak h:ı51na aıttı. Vf aıt- 1 

1 

hir kılavu1, bir miinakaşa yeri ~ tir Yapmadı. Ve ciddi surette. 
demek olmalıdır. Sinemanın ken · yine yapmıyor. Fakat. hiç ol
dlit ve melilele1rri incelenirler mıısa simdiden sonra yapmalı- ' 
te k'd cd'I' ı d • 1 d' T ' dır. Zira, şimdi henüz v•kit goç.

1 n 1 1 ır tır, e"'er en ırı ır- memiştir. Sonra daha tok pif-
lerse, okuyucu aydınlanır ve •Y· ~aca,lız. NAdim nlacalıı. -· ' 

=I Dünyada neler oluyor? I= 
New • York Times 

gazetesi 
Amerikanın en mühim gazete

lerinden biri olan New York Ti
mes'in Avrupada çıkan bir nüs
hası vardır. Bu nüsha şimdiye 
kadar her sabah Pariste çıkar
dı. Gazete Kısım iptidasından 
itibaren gazeteyi llollandanın 
Amsterdam şehrinde çıkarmağa 
karar vermiştir. 

Bunun sebebi llollaııdada k3. 
tıdın , •• !~iliğin daha ucuz ol
ma!'lı, De Telegr3f gazetesinin 
baskı hususunda gösterdiği ko
laylık ve nihayet Amsterdam~ 
dan hava yolile her tarafa, bil
hassa Ortadoğuya, A!rikaya, Av
rupanın muhleli( noktalarına 
daha cabuk gazele yetiştiriln1e. 
sinin mümkün olmasıdır. 

En güzel on yaş ! 
Tanınmış Fransız artisti Gaby 

~forlay hazır ce\'aplıJı ile meş.. 
burdur. Geçen zün bir eazetecl 
kendisin! ıiyaret ederek bir ka
dının hayatında en ıüzel on se. 
nenin hangi yıll3r olduğunu sor
muştur. Artist buna şu cevabı 
,·ermiştir: 

- Yirmi dokuz ile otuz yaı 
arası! ... 

Artist bu suretle kadının en 
gü;ı:el on senesinin bir yıldan i
baret oldutunu anlatmak istemis 
tir. Gazeteci bu cevabı şu ıuret
le izah ediyor: Kadın yirmi do
kuz yaşına kadar tecrübesizdir, 
mütemadiytn yeni yeni şeyler 
ö~renmektedir. \'irmi dokuz ya. 
şında bu sl3j devresi sona erer. 
ll' akat otuzdan sonra da artık 
eski gençlik kalmaz. Otuz yaş 
bir çok kadınlar için korkunç. 
tur. Bu scbepJ,/ ir ki kadınlar 
otuzdan sonraki yaşları o kadar 
iyi karş ı lamazlar'• 

Heyecanından dü,üp 

ölmü' 

İtalyanın ltfilino şehrinde otu
ran bir kız bir delikanlı ilo ot· 
,·iımlı. Fokıt ik1'inln d• parası 
parı ıı yokmuı. Kıı ı ı r v • l 
yapmak üzore Brrzilyaya ııitme. 

ğe karar vermiş ve 18 sene evvel ı 
27 yaşında iken yola çıkmış. İki/ 
sevdalı ayrılırken birbirlerinden 
vazgeçmiyeceklerine dair ıöı ver ı 
Rtişler, 

Genç kız Brezilyad a çalışarak 
oldukça mühim bir servet aah ibi 1 

olmuş. Bunun Uzerine ıev&ilisi
ne birkaç defa mektup yaımıı, 
fakat hiç bir ceva p ı l amamıo. 
Yaşı kırk beşi bulduğu, evlen
mek itin başka istekliler çık tıl:ı I 
halde sözünde durmuş. 

Nihayet geçen gUn ~lilanodan 
bir mektup almış. Üzerindeki ı 
l'azl ıevgilislnin yaz111... Bunu 1

1 
görünce o kadar heyecana kapıl
mış ki kalbi durmuı, duıüp öl. 
müş! 

G~ende Arjantinde de buna 
benıer bir vak'a olmuş, yine bir 
İtalyan kızı eski nişanlısından 
aldığı mektup ilıerine Iaıla he
yecana kapılarak ölmüştü. iıin 
~arlbl mektup bu kıza değil, 
başkasına aitken yanlışlıkla ge
tirilmişti. Jtal>·an kızı heyecanın 
dan ıar!ı açmağa bile vakit bu
lan1amı~tı. 

Fil ile yılan arasında 
müthiş bir mücadele 

Kılkütı civarında bir orman
da çok büyük bir yılan l a bir !il 
arasında müthiş bir mücadele 
olmuş, bir çok kimseler uzak· 
tan bunu seyretmişlerdir. ı 

Yılan yavru bir fili arka aya
lından yakalıyarak kuyruğunu 
bir ağaca sarmış ve ayağı yut
mtı$!:a başlamıştır. Fili n kurtul
mak için sarfcttiği bütün gayret 
neticesiz. kalmıştır. Fakal bir 
kaç saat müeadeledt'n ve ayağın 
30 santim kadarını yuttuktan 
sonra yılan da takattrn kesilmiş.. 
tir. Bunun üzerine köylüler kı
lıçlarla hücum ederek yılanı par 
çılamışlardır. 

1935 senesinde aynı ormandı 
~ine bOylı bir mücadele olmuı 
" üç ıı ün ıilrdükl•n ıonra IY·) 
nı ıuretle netıcelenmiıtır. 

• Türk milli hareketinin içtimai bir inkılôba çevrilmesı 
maksadıyle Ruslar tarafından bir Türk Komünist 
Partisi kurulmuştu. Bu parti Moskovadaki üçüncU 

enternasyonale bağlı idi. 
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Atatürk, R auf Orbay ve Hakkı Behiç Bey 

yük bir gayretle bulundukları 
muhitlerde çalıştıracaktık. 

Hakkı Behiç Bey 
Sö1.lerine devam ediyor 

yeşil Ordu Cemiyeti Umumi 
Kilibi Hakkı Behiç Bey 

sözlerine şöyle devam etmişti: 
·Gizli olarak vücuda getir

diğimiz teıkilltın adı Yeıil Or
du idi. Aynı zamanda TUrkls
tanda, !randa, Aıerbaycanda 
diğer birçok teşekktillerln bu
lunduğunu haber almı~tık. O· 
ralarda faaliyette bulunan ır
kıdaılanmıdı muhabere ede· 
rek onların mesal,inden de lııı.y 
dalanmak ve hudutlarımız dı
şındaki teşkllltı memleket da
hiline bağlamak istedik. Bu su
retle bir taraftan onları Rus 
htill ıiyasetl nden yeni kabul 
tdecekltri sosyalist siyaseti i
le korumağı, diğer taraftan bi
zi bütün bu hllm ktilleleri ile 
birlikte hareket eder gibi gös
tererek kuvvetlendirmeği dti· 
ıündük. Eğer biz bu siyaseti· 
mizde muvaffak olursak, Rus· 
lar, Müslüman memleketleri ile 
ayrı ayrı siyaset yapacakları 

ytrde bizimle siyaset yapmak 
veyahut bizi tutmakla bütün 
l!!l8m Aleınini tutacaklarına 
kani olncaklardı. Bu hareketi
m izle diğer mühim bir noktai 
nazarı da halledecektik. Hariç
te çalışan arkadaşlarımız bu 
memleketin bizim kadar bak 
saıhibi ev11tları idi. Dilı:ımanıa. 
rımızın takip ve tazyiklerinden 
firara mecbur olmu~ kimseler
di. Memlekete dönemedikleri 
bir zamanda kendilerine az \'e· 

ya ı;ok muavenet imkAnını ver
miş olacak ve onları daha bü· 

Türkiye Büyük Millet Mecli
si açıldıktan sonra meydana 
cemiyet olarak çıkmış ve ben 
de umum! katipleri olmuştum. 
Cemiyetin teşkilatı bir hayli 
büyüdükten ,.e geniıledlkten 
sonra l\fustafa Kemal Paşanın 
emniyetini kaybetmişti. Bunun 
üzerine cemiyeti dağıtmak mec 
buriyetinde kaldık. Bizi dinle
miyerek faaliyette devam ve 
sebat edenler birer vesile ile 
mahklım oldular .• 

Hakkı Behic Beyin ~özleri 
burada bitiyordu. Kendisinin 
•hariçte çalışan arkadaşları
mız. diye bahsettiği kimseler, 
memleketten firara mıcbur ol
muı bulunan ittihat ve Terak
ki erkAnı ile etraflarına topla
dıkları insanlardı. Hakkı Behiç 
Bey eski rnuta<iiarrıflardandı. 
Cok zeki ve inkılapçı bir ıaltı. 
l\fustafa Kemal Paşanın Heye
ti Tem,iliyede bidayettenbwrl 
itimadını kazanmı~tı. 

Türk Komünist 
Fırkası 

yeıil Ordu Cemiyetinden baş· 
ka ~loskovadaki üçüncü 

entern3'yonale ballı, Türk mil 
lt hareketinin içtimat bir Jn
kıliba çevrilmesi mak!iadıyle 
Ruslar tarafından bir Türk Ko
münist Partisi teşkil edilmişti. 
Merkezi Baku'da olan Türk Ko 
münist Partisi ajanları vasıta· 
sıj·le memlekete nüfuı etmeğe 
çalışıyordu. Anadolunun bir
çok yerlerinde Yeşil Ordu teş

kil.ltı ile Türk Komünist Par
tisi teşkilatı birbirlerine karıı· 
mıstı. hfenşei Rusyada olan 

• • • • 

j HEKiM öGüTLERi 1 

(X lıarelll) , 

Komünist Partisiyle menılt~ 
dahilindeki Yeşil Ordunu• ~ 
rıştırılması çpk muıır ve t•P 
tikeli idi. Yeşil Ordunu• d• t 
tılmasına bunun da başlı'' 
mil oldutunu sanıyorum· 

Çerkez Ethem Bey 
Ve müfrezeleri 

·ı ot A nadolu halkı ne Yel' .. ı•' 
duya ve nı de K•"'u~ j. 

Partisine lltıfat etmemill•;,ı. 
Bu teıebbüslerin ancı~ ıııı' 
yerlerde, o da mahdut ~ı. ı' 
ter Uıerindo teıtrl ıörü lrııUlıı> 
Fakat bir kıMm mebusl.Jf1 rt 
ıın kendilerini bu yeni ' ' f 
yanlara kaptırmış olmaları ,r 
yirn fena bir tesir bır•~';u: 
lan Mli kalmamııtı. BU ~ 
teşkilltın va cereyanın "örW 
ya da sirayet emarelori 1 f' 
milı ise de derhal önün• 
çilmişti. ~ 

Yalnız Yozgat isyanının ~' 
tırılmasındakl muvaffak1Y1~~ 
den dolayı Ankıranın rt~ 
mehafilinde lüzumundan ft r 
takdir , .• iltifatlara mazh~; 
lan Çerkez Ethem Bey vı • 
rezelerinde esasen mevcu;,, 
may•n askeri disiplin b r. 
tün gevşemiıtı. Cemiyetınfll' 
~:ılmasından !llOnra yeni f 
idareye olan bağlılıkJarın~,1 
ı:.ıllatmıştı. Gediz mubare d~ 
rinde ben bunu çok ya~'~ 
mil;ahede etmiştim. 1 ı 

Yarın, her tarafta bir t• .;.ı 
yanlış te!Akkllere ,.b•~ J" 
vermiı olan Çerkez Etheııı ~ 
ve karde~lerinin isyanı bl): ' 
. ine de kısaca temıs et111t 
tiyorum. ı ' 

CDevı~· 
• • • • • 

Ses kısıklıkaarını 
ihmal etmeyiniz 

uzun süren ses kısıklıkları mühim 

ses k11ıklıkları ldl bir ftOZ· 

Jeden ba~lıyarak çok önem
li dertleri hatıra ıetireC'tk ka
dar ehemmiyet kesbeden bir 
8.rızadır. En siddttli ıırtlak 
nczlelcri (iliclı su buğusu) ile, 
ayakları sıcak suya koymakla. 
bo~aza sıc3k bir şey sarmakla 
~ . 10 günde bü•bütün ııecer. 
Bu müddet ıırhndı tedavi e
dilemi):en \'e haftalarca, aylar· 
ca devam eden (.cıe5 kH;ıklıttı · 
na) çok ehemmiyet vermek 
ııerektir. 

1 - Gırtlak veremi: 11kön
ce bu derdi J?Özönline almak 
lazımdır. AkciCt'rlerde faali
yette bulunan verem olursa 
gırllalı da "rabilir. Çok söz 
söyleyen sarlatanlarda, devam· 
lı konferans verenlerde, mu· 
allimlerde. hanendelerde, çok 
siı:tara, pipo ve içki kullanan
larda daha kolaylıkla zuhur e· 
der. 

vericisi olabilir 

Yazan : 

LOKMAN HEK.IM 

•• 
vilcesinden sonra ri.lcudun Ö· 
tesinde bPri5inde deri üzerin· 
de ( fırenıi çiçetı) aôrülür 
Bundan sonra ~P~ kunlır:ı;a 
<ıırtlak firrnı:i~i) h::t~ladı de
mektir. Ses lrllerinde e~aslı 
bozukluk olmadan trdaviye 
başlanırsa çabuk grçer. 

3 - Gırtlak k~nst'ri: Bu ağır 
hCt~talı-ın sebepleri ara!'iında 
fazla sh:!ara, tlitün. pipo, püro 
ve narıtile içmek, işrete düş· 
künlük vardır. 

4 - Gırtlakta ahtapot Polip 
zuhur etmesidir. F'aıla et ttar· 
ç~larını aC'ele aldırtmak icin 
müteha"" hoiaz hekimine 
Jltmek llzımdır. 

•• • • •AA ~...,..,./ 

arızaların habe' ' 

~--~~~J 
nlrll kadmlırda vo batıl 1ı! 
larda zaman zaman ~es ıı:ı: J" 
gı zuhur •der. Brntarın6 ı i' 
&1k ses daha ileri gMer<\ 11 

ta Dir (ae~siılik) denect ,,., 
recede llkırdısı işltıtın•' U ' 
,., ev halkını telaşa dUI çıllr 
Ulak bir tedavi ile seıl 1 

ı• .. 
gesıerl sık sık tutulan tı' 

!!adaları kı~ılanları şu 
sıyelerde bıılunacatım: r~' 

Sigara, pipo, püro. 11ı\ 111ıf 
ispirtolu içki kullan"''iti ı' 
Tozdan, dumandan. ıidd • n ı' 
luk ve rutubetten. ,ıst•~ııl: 
kınınız. Dünyanın en te 0ır 
siz, verqisiz ıı;ermayesi 1ı# 
j!ÜZeJ se!'ileri sayesinde 111~ 1 ~• 
lar kazanan ne kadar .1. ~ 
~ençler \'ardır ki ~h:ara~,ıı, 
kiye düşkün oldukların ttil' 
şirin sadalarını pürüzl• n'~I 
çatallaıtırdılar ve dini~ ı•1 
yecek bir h~le aetirtr• tı' 
yodon, sahneden "e plt~ 1ııf 
retinden uıaklaşmaj:a ı ı - Gırtlak !irenilsl: Şankr 

dınilen firınıi f;lbını veyı ıl· 5 - !.torik denilen ço~- :i~-~::' . __ -Y .. .... ,/-
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51h·erdale isminde bir İngiliz tankeri Filidelfl}ayı geldlill sıradn Amerikan giimrük pıemurla. 
n cemlde bir araıtırma yapmıı ,., kırk kilo ağırlığında \'e 3 milyon lira degulnde afyon bul. 
ınuıtur. Gemi tıyfalırındın •s kişi orguya çekllm1$tlr. Gemi ham petrol ile Ku\'alt'den ayrıl 
dıktan ı<>nra, kaptandan bir te-lgraf ılınma, \'e tayfaların isyan çıkarmak üzere olduCu bUdirll. 

mi~tlr. \"ukandakl resimde, yakalanan afyon paketlerinden birkısmı görülii~or. 

• 
Sanık Osman'ın üzerinde bulunan çanta ile cımbızın 
Sevim'e ait olmadığı anlaşdd1. Osman'ın geçen sene 
Sarıyende i~lenen bir cinayetle olôkah olduğu sanılıyor 

\'ILl\lAZı ÇETİSER 

cSarıyer cina;tetinin faili bu· 
lundu11 haberi. dün sevinç dalga· 
!arı halinde istanbulun en hUC• J n•"•""'""T 

ra 5emtlerine kadar kısa bir ıa· 
man içinde yay.ıldı. .. Sevim Ba· 
eay ismindeki l'!nç ve gUzel kıı.ı 
vahşt bir şekilde öldüren katil 
hakkında neler söylenmemiş, bu 
suçtan dola)-ı kimlerden şüphe· 
lcnilmemistl ki? 

Genç kızın dayısı Murat, hal 
ve har~kAtı bu i$e müsait ~örü
len Sabri Cehre, daha isimleri 
gazete sUtunlanna aksetmiyen J 
birçok kimsefıer hakkında soruş-/ 
turmalar yapıldı. Bunlardan hiç 
birisi için •ha.kikt suçludur. de
nilemezdi. 7.lra aleyhlerindeki 
deliller pek haıfifti. 

Bu vaziyet de\'am ederken, Em ı' 
nlyrt İkinci Şlllıe :\fildürlüğU me 
murları baıka ihtimaller üzerin· } , 
de de durmaktan geri kalmı- Sı 
\'Or, araştırmalarına devam edi- ı 
yorlardı, ! 

Sarıyerde, Sevim Başayı öldü- f 
\ rebilecek tipte kimler var? İş

te bu sualin cevabını verecek t 
liste tanzlm e.dillrken: Osmıın 
Delikanlı isminde izlnli bir as-
kıer üzerinde de dikkatle dunıl· J , • -
ciıı. O manın hAdl~eden bir gtin Se\lm Başay ın gilıcl hır ııoıu 
önce, Sanyere Kaııtamonudan 

(:etdiği, MAden mevkllndekl bir 
mandırada evvelce cal~tı~ı ve 
orada Şaziye Karagöls:e isminde
ki kadınla beraber oturduıtu tes 
bit cdilmi$tl. ü~telik. Osmanın 
rnaıisi biraı deşilince. mlithis bir 
hırsız olduıtu \'e on altı ev soy
maktan dola:vı dört srnf' reza 
r.vinde kalıtığı öğrenilmiştir .. 
işte bütün bunlar Osman Deli· 
kanlının aramlan tipe uy,gun ol· 
duğunu tama:men ortaya cıka.n· 
yor, ondan sanra is; katle alt de 
lillerln temimne kalıyordu. 

desinin alınması yoluna J:ıdildı 
Ve çabucak taksiye konan Os
man, rıhtımdan sUr'atlc uzaklaş. 
tı ... 

•• 
Katilin getirilişi 

Ve tahkikat 
Sarıyer cinayetinin faili ola· 

r&k Osman Oelıkanlı isminde bir 
erin l\lanisada yakalandığını ve 
şehrımize scvkedıldiğlni diın ~az 
mıstık. Osman Dclıkanlı diln sa· 
hah Bandırmadan, Antalya vapu 
ru ile lımanımıza getirılmlştir. 

Osman Delıkanlının İstanbul .. 
gelişi ise ba~lıbaşına bir Udi
se olmuştur. Gazetemizi okuya· 
rak, katilin vapurla geleceğini 
öğrenen binlerce vatandaş saat 
5 ten itibaren Galata rıhtımın· 
da: Bandırmadan grlccek va· 
purun yanaşacağı yeri doldur
muştu. 

Saat 16.30 da Bandırmadan ge 
len fonya vapunı uzaktan görü 
nıince halk aTasındaki heyecan 
da hid saftı.ıya gelmi&ti. Fakat. 
b"klencn 'okunun Kon) a vapu
rundan çıkmayışı meraklıları sıi 
kutu haytıle se\ ketti. Ancak üç 
saat sonra Antalya vapurunun 
da. Bandırmadan geleceği habe
ri şAyi olunca halk rahat bir ne· 
Ce$ aldı. 

. 

Manlsadan ıetlrllen Osman Delikanlı upurdan inerken 

t<!rilerek bir muvacehe yapılma- lı ıle bir mUdet beraber yaşayan 
&1 llzım geliyordu. Sevimin anne \e geçen sene yine Sarıyerde ol· 
sı ile babası, Ankarada bulun· dürülen Hatice Karagolge ismin 
duğundan. bu hususta Sevımin deki kızın annesi Saı.ıyc de yapı 
kardeşi Cemal Başayın e~inin ma lan sorgusunda: Osmanı tanıyıp 
IOmatına müracaat edıldi. tanımadığı hakkında şunlan söy 

Diln kendisiyle görUştıiğllmilz lemi6tlr: 
Sevimin yengesi bana ıunlan c- Osmını evvelden tanınm. 
söyledi: Ahbabımdı, fakat sonra görme· 

a- Sabahleyin saat 10 sıra· dım.ı> 
!arından bir memur gelerek be
ni taksi ile bir tıkım karışık 
'"ollardan Yıldız tarafına doğru 
&ötiirdli. Oralarda bilm,.diğim 

bir yerde durduk. Bu sırada baş 
ka bir otomobil içinde bulunan 
uçlarJ kesik bir şahs1 göstere

Bir •ahitin söılm 

="' Zatıta, Osman Dellkanhyı ür-
J kUtmernek ve delillerin imhaı;ına 
, )Ol açmamak icin sanki onunla 

Osmanın götUrlildUğil Meddi 
)eköyli karakolunu da bulmak 
biz.im için pek güç olmadı. Ora
da sanıkla uzun uzun konuş
tuk ..• Esmer, gayet mazlum ta
vırları arkasında kurnaz ve ha· 
in bakışları olan sanı~ın verdi· 
ği ifadeler kat'ıyen birbirinı tut 
muyordu. HattA ifadesinde bır 
takım isimler ortaya atarak slip 
heleri başka tarafa sevketmek 
istediği ve zekA oyunları yaptı
ğı açıkça gôrUturordu. 

''ihayet saat 9 35 te Antalya 
vapuru rıhtıma yanaştı. Goder 
vapurun çıkış kapısına çe\Tilmış 
bulunuyordu. Fakat 'apurun bil 
tun yolcuları çıktığı halde sanık 
ortada yoktu ve bir aralık da 
gelmediği rivayetleri ağızdan a· 
ğıza dolaşıyordu. Yarım saat da 
ha bekledik ve bu bekle) isin so· 
nunda, resmi ve sivil mcmur
lı;r arasında asker elbisesi sır
tında olduğu halde o~man Deli· 
kanlı görUndiı. Memurlar. Osma· 
nı halkın arasınd:ın yıldırım gi
bi geçirdiler ve hep beraber bir 
taksiye binip oradan uzaklaştı
lıir. 

rek: 
- Bu adamı tanıyor musun'! 

Osman Dt'likanlı dün poliste 
\ erdiğı ifadede cınayetin işl~n
dıği cumartesi glinU şehrimizde 
olmadığını pazar gUnU geldiğini 
soylemiştir. Bu durumu isbat i
çin. Uç arkadaşından biri Beykoı 
Fabrıkası Mildilrllnün odacuı 
Dursunu s11hit olarak gösterıni$· 
tir. 

Birle lk Amerika deniz kun etleri araştırma heyetleri, Kuzey Kutbuna yakın Jıölgrlcrde koz. 
mik şuaların te irini anlamak malmıılıyle plAstlkten yapılnıı~ bil) iik halorıl:ırla drnemt'lrr yap· 
maktadır. Resimde Groenland'da bir balonun uçurulması için hamlık yapılırk\'ıı görülmektedir. 

l\t . . eti le Formoıa adasında motörlze hale g~t.lrilmis 
oı uıı~e~ı Çln'ln ı.unılu~ :ıldö aumu münase: ~lndırilmlş 1\111113 et~ı Çin pi) adeler göruluyor. 

111 kıtılar bir ıeçiı resmi yapmıatır. Resim e 

'•I 

'

. hic meşgul olmııvormue gibi Osman Delikanlı, ba&ından ge. 
ıta\Tanıyordu. Böylere Osmanın ç~nleri yukarıdaki yazdığımız şe 
htıdiseden iki Uç gün sonra Mı- kılde anlattıktan sonra: 

1 
nlndakl kıt'aısına .ıltm~Ine Be! - Ben; bu kızı tanımam, de· 
çıkanlmadı \1' onunla birlikte 1 dl. 1 
gizlice iki clrr.ayet masası me· İki 
muru bu seyahate lştirAk et· rlnayct arasında 

irtibat nr mı! ti .•. 
Manlsada ııeçf:n günlerden son 

l'<t nihayet Osman Delikanlının 
biı1.ük arkadaşlar:ı, şöyle bir ha-

• ber \·erdiler: 
«Omanın elinde ufak bir ka

dın çantası var. fçbıde de cımbız 
bulunuyor. Ayrıca 52.~ lirası 
nıevcut ... 11 

Bir erkekti', kadın çantasının 
ne lUzumu var? Bir asker niçin 
yanında dmbız ta<11l'!ın? Köyden 
gelirken parası olmadı~ anla· 
şılan Osman 52,5 lirıayı nereden 
buldu? 

İşte, bu suallerin cC\·abı bu· 
hınamayınca, O man Delikanlı 
hakkındaki sUpheler kuvvetleni
yor, maddi delilleri ele ~eçirmek 
ilmini artmava ba~lıvordu. 

Osman Delikanlı bunun Uzc
rine zabıta memıırları tarafından 
yakalandı \'P <liln Manisadan seh 
riml7.e getirildi. .. 

Akla ilk gelen sual; acaba bu 
çanta ve cımbız Sevime mi ait· 
tir? 

Sevimin anne ve babası fstan 
bulda olmadıklan için yenge
sine çanta ,.e cımbız gösterildi 
Sevimin çantasını çal"$ıdan bera 
bcr aldıklarını söyleyen vengesı, 
O mandaki canta ,.e cımhızın 5€? 
vime ait olmadıl!ını bildirdi ... 
BıMece m:ıddl delil hususunda 
bııllren Umit ısıldarı sönmiis bu 
lunuyordu. 

05mın Delikanlı kimdir? 

Sarıyer cinayetinin faili ol
mak ihtimallf'ri el'ın kun-etll 
olan O man Delikanlı Kastamo 
nunun Kargı kazası köylerinden 
dir, Evli cocuk sahibi olan Os· 
manın frenıını olduıtu ,.e teda· 
vi ı::ordOğU anlaşılmıştır. fstan
bulun muhtP.lif semtlerinde on 
altı hırsızlık ·apan bu adam 
dört sene hapse mahköm olmus 
ceıasını tamamladıktan sonra as 
kr.rı> alınmıstır. 

Cinayetin islenmesinden blr 
av önce Ocman köyUne izinli 
ı:ıitmlş, t'lnayetin olrlıı~u ı:ıtınler
dc 1 e fstanhula ı:ıelerek izin 
süresini asırmıs ve dört. hl'$ 
s:Un kalmıstır. Bu mUddet için 
de ise Sanverde cinavetin vu· 
kubulrlıı~ıı ~·ere :ve kın - olan ınan 
dırada ikamet etmiştir. 

Katil "anıtı lle konuştuk ... 

Emniyet mensupları cinayetin 
ilk gUı;ılerlndekl durumdan ders 
aldıkları için olıcak. Osmanın 
gelişini gidi tutmak istiyorlardı. 
Sanıı!ın yakalanması ilk defa ı:ıa 
zetemlı t;ırafını\an ö~renillp ya 
zılınca. diln rıhtımı dolduran 
kalabalık, zabıta memurlannı ,a 
&ırtmıstı. Bu df'fı. Osman Deli
kanlıyı kenar bir karakola ı:ıli
tUrUp; orada uuiz sedasız ifa· 

Hatırlorda olduğu üzere ge· 
çen sene Hatıce Karagölge is
minde bir kız, ~U.den me\·kiinde 
Sevimin öldürlllliüğil şekilde bir 
cinayete kurban gitmişti. Se
vimi öldOren kntilin, kUçUk Ha· 
ticeyi de öldürmesi mUmkfin· 
dUr. 

Bu arada cok garip olan bir 
nokta da, Hatlcenin annesi Şa
ziye Karagölgenin Osman Deli
kanlı ile eskiden beraber otur
masıdır ... 

BUtUn bu ip uçlannın ne ·za. 
man bir neticeye bağlanacağını, 
önUmüzdekl birkaç gün içind€? 
öğrenmek mllmkiln olacak .. Şim 
di, bakalım Sevimin saati ve çan 
tası bulunabilecek mi? E~er Os
man Delikanlı bu hAdısenin fa. 
ili ise muhakkak surette bu es· 
yaları sattığına veya sakladığı
na ihtimal veriliyor ... 

* Emniyet Müdürlüğünün 

tebliği 

Muhterem matbuatımızın ma 
lumu olduğu vf'chilı> zabıta S:ı 
rıyer clnayetinın failini bulmak 
Uıcre calısmasınıı arıılıksız olıı ı 
rak devam rtmektrdır Bu çalış 
ma sırasında cı~netln 'ukubııl 
du(tıı Maden mıntakasında bir 
çlrtlikte bir milddct çalışmış 
bulunan ve htılcn a~ker olan Kar 
gı kazasının Vah(ilı kö,•iinden 1 
O ffif n Oellk:ınlının da lfadrsl· 
nt mliracaat olunmak \'C hnzı 
yüıle~tirmclerde hulunulmak U 
ıere 1 tanbula 2ctlrilmcsine mec 
buriyct hasıl olmııstur • 

l\fanisava g<indrrllen cmnlvet 
mlıdllrlllıtil:ıcı mrn~up bir ekip 
marifetiyle \'€? askrrl makamla. 
rın mil ;ı:ıdcleri üzerine bu sa 
hıs bugün bnra~a s:et rılmlstir 

Osman Delikanlı heniiz Ma 
nisadavken üzerinde bulunan rıa 
ra cantası \'e cımbızın makt•ıl 
Sevime ait oldul!u bildirilmic~e 
de bu1?Un (dün) yapılan incele 
m('dc: Bu cıınta ve cımbızın Se
vime ait olmndıJ:ı anlaşılmış.. 
tır. 

Osman Delikanlı evvelce hırsız 
lıktan (4 srne) hıırı•e nınhkunı 
f?lmuş ve eczasını Üskiid:ır \'C 

Istanbul Crz:ıcvlerindc çekmiş 
tir Hapis yattığı sırada illetle 
gö~sUnü dol!radıitınden Bakırköv 
Akıl Hastahnnrslne sc\ krdilmis 
ve orada tedavi s,:örmll tUr. Rtı 
arada kcndi~inin frengiye mUp 
tclA nlduj!u tcsblt olunmu$tur. 

Tahkikat, Sarıyer Sıı\cısı Ta 
rık Pepevi'nin nezareti altında 
:aralık51z devam <>tmektedir. 

Muhterem gaıetclerimlze. tah 
kikatın safha ve neticesi hak 
l:ı:ında peyderpey mall1mat \'eri· 
lecektir. 

tik iş olarak Osman Delikan· 
lının gerek kendi.si, gerekse Ü· 
~erinde bu4ınan çanta ile cım
bızın Sevimin ailesi erkAnına gös 

diye- ı;ordular. B~ de: 
- Tanımıyorum diye cevap 

\~rdim.> 

Diğer taraftan Osman Delikan 

011 • an n ımar 

Bu şahit, Osmanın o giln l:ıu· 
rada olmadığını söylemi§tir. 

A. Ö. 

hamlesi 
lıızla ev anı ediyor 

Belediye meydamnın asfaltlanması bitti. istasyon 
asfaltlanmasma ba~lanıyor. Bu caddeye 

Atatürk ismi verildi 
meydan1nın 

Kon)a Beledl)esl şehir raddPlerinln asfaltlanmasına hıı u•ı;ml,Ur, Re~lmdt İplikçi ve Serafet
tln Camileri arasında asfaltlanan geniş Bulvar gorulmtkltdir. 

Belediye &chrin belli başlı 
meydanlarının tanzimi laine 
ehemmiyet vermektedır. Iltikll 
met meydanı ve oto parkından 
sonra Beledi~ c meydanının as
falt .şi bitmiştir. istasyon mey. 
danıı:ın asfaltlanmasına bugUn· 
!erde başlanacaktır. Yeni açı· 
lan Mc\•IAna Caddesi \'e mey
dan üz.erinde Teknik Üniversi
te Profcsbr ve Dekanı Orhtın 
Ardanın \'e GUzel Sanatlar A· 
kademi ı Profescirli Mehmet A· 
ti Handanın haıırlımıs olduk
ları etütler sona ermi5tir. Bir
kaç gflne kadar da meşhur 
Profesör Paul Bonnntı yine bu 
mC\•zu ile ilgili olarak 5ehrimi· 
ıe gelecektir. 
lionyaıfo hir radde\ e 
crAtıtiırk~ ismi \erildi 

Tarihi Konya şehrinin mı· 
halle, cadde. sokak. meydan ve 
parklarının adlandırılması nl· Kon\·ı:da ıııklı ı,aret tim balın konmuıtur. Resimde Konyanın 
hayete ermistir Bu arada 446m~ıİıur Şeraftttin Camii önün deki asfaltı konan bir fpret 
sokak. 81 mahalle, 58 cadde. 9 llmbalınndaa biri görUlüyor. 
meydan, 7 park lslmlendirll
mistir. 

l.\lahsus bir komisyonca veri 
len ve belediye ıneclısinin t•• 
dikınden ı::eten veni cadde 1-
sımleri arasında AtatUrk. Mev 

lln.. A.lladdin, Ferit Pafa, 
Şems, Abdillezel Pafa. KAmn 
Karabtkir, Mimar Muzııf!er 
Bey, Vali tuet Bey. Vah Mu· 
ammer Bey, isımleri de \'ar· 

dır. 

Şehirde mühim bir pıırka da 
ille' lAna'nın doğum gUnil ı-lan 
c30 EylCIJ. parkı ismi v~.ıl111iş 
tir. 
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Amatör lig üzerin de es sh 
suretle durmak ı -- r 

1 
Kuvvetli bir amatör teşkilôt, 
ve nihayet memleket futbolü 

klüpler, 
ıçın çok 

dış temaslar 
lüzumludur. 

Bu sezon teşekkül eden ama
tör birinci kUmc maçları de
\"am edıyor. Bilindiği gibi ama
tör birinci kume, profesyonel 
lıgde oynayan on klübün çı
kardığı amatör takımlarla bu 
yıl ikinci kOmeden bu kümeye 
alınan Defterdar ve Sümcrspor
dan mütcşckkıldir. 

Amatôr birinci lig kurulur
ken, bu lıgde oynayacak ta
kımlar arasında 5ıkı ve heye
canlı maçlarla karşılaşacağımı
:r.ı ümıt etmiştik. Fakat itiraf 
edelim ki, geçen haftaya kadar 
yapılan maçlar çok sönük ''C 

ıevksız geçmiş bulunmaktadır. 
Bir kısım kfüplerin amatör ta
kım çıkarmakta hayli güçluk 
çektikleri anlaşılmaktadır. Pro 
fesyonel takım çıkarabilmek 

Yazan : 

Sedat Taylan 
• • 

kınmasında geniş bir rol o~ na
ması milmkfindur. 

Halen durgun \e sönlık bir 
''aı.iyette bulunan amatör faa
li~ etl klilplerimiz teşkil Atla el
cle \ererek, harekete getirme
ğe çalışırlar ve bu i~e Hızım 
gelen ehemmiyeti ''erirlerse, 
gelecek yıllarda km'\ etli ve 
alaka çekici bir amatör lig vu
euda gelebilir. 

Hulasa, memleket futbolu 
için her bakımdan 'erimli ve 

faydalı olabilecek böyle bir le· 
şekküle lazım gelen ehemmi
yeti ,·ermek muhakkak ki çok 
yerinde bir hareket olacaktır. 

* Turkiye Ilentbol birinciliği 

1952 Turkiye hcndbol birin
riliği musabakatanndan istnn
but Bôlgesi geç haberdar edıl
dlğinden, İstanbul hendbol bl
rıncisi Galatasaray takımı, mil
s:ıbakalara iştirak cdemiyecek
t ir. 

Galatasara:t lı futbolculara 
prim ,·erildi 

Gçen paıar gUnfi ~ apılan 
r.1~çta Vefa} ı 3 - ı m:ığllıp eclen 
c.aıatasaray takımı oyuııculnrı
na ylizcr lıra prim \'erilmi~tir. 

için dahi çeşlUI zorluklarla .----------------------
mücadele eden bu klüplerin, ı 
on bir kişilik bir amatör ta
kım vOcuda getirebilmelerinin 
zor olacağı daha bidayette aşa
ğı :rukarı anlaşılmıştı. 

Bugün amatör ligde oynayan 
on iki takımda şöyle göz dol
durucu eleman hemen hemen 
yok gibidir. Çünkü derlitoplu 
oyuncuların hemcm hepsi ya 
profesyonel olmakta \'eya pro
fesyonel takımlarda yer almak
tadırlar. 

Bu sebeple bugün birinci 
amatör ligın ku\-..·et bakımın
dan arzeltiği manzara, ikinci 
kümeden pek farklı değildir. 
Bugün ikinci küme karmasıyle 
amatör birinci lig karması ara
sında bir maç yapılsa, öyle tah 
mın ediyoruz ki. netice ikinci 
kumenin lehinde tecelli edebi
lir 

Şura ı muhakkak ki, bu yıl 
teşekkül eden amator Jıg üze
rinde klUplerimiz esaslı suret
te durmamışlar, ancak talimat 
name gereğince Federasyonun 
bu husustaki isteğini yerine 
getırebılmek için birçr amatör 
takım kurmuşlardır. 

İbrahim Zengin I"inli}i yeniyor 

Dünya Greko-Roınen 

BULMACA 
ISTANBUI l z 1 • 1 • 1 • 
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'I ırk kahra=nlıfı l2 45 Saz 
18 00 ll. S . .Aran Te haberler, 
'K an ıololırı (I'I) ıı,:ıo Oi • n· 
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Ne Merseniz 

Amatör birinci ligin kurul
ması. gerek profesyonel takını
lar, gerek bir amatör karması 
'eya amatör milli takım, gerek
se memleket futbolu için çok 
faydalıdır. 

Profesyonel takımlar i~in 
faydalı olabilir. çünkü h'J (a
lıştırılan, iyi ~ ctiştirilcn bir 
amatôr takımdan, kısa bir za
manda profesyonel kadroya 
eleman temin edilebileceği gibi 
kuvvetli bir amatör takımın 
)·apacağı maçların hasılatı da 
hayli kabarık bir yekün teşkil 

turnuvası 
M,:i~ Atılı,, ııroıı;ram Te 1. ı; A>1rı 

hazırııkl arı 117 00 f:lark'tlar Okunıılu GonUI Alctntı 
1 

, ,. )~dıha Dr" rkıran, l 7,30 Serbest ea· 

at. 17,~ ... Sn tıerltrl "' earlıı'ar 11120 

( \Vhat You Wıll> 
Komedi 2 Bölilm 
r ataD : \V. Sbakt• 1 
pea... Cerlreo : Or-

tan Bıırlan 6ahn• il 
re to1an: Alııhsln 

edebilir. 
Karma ve milli takım için 

faydalıdır, çünkü dış temasları 
yalnız profesyonel takımlarla 
yapmadıjtımıza göre, kuvvetli 
ve genç bir amatör takıma da
ima ihtiyacımız olacaktır. 

Memleket futbolu için fay
dalı olabilir, çünkü kuvvetli 
bir amatör takımın memleket 
içinde yapacağı müsabakalar, 
birçok vilb etlerim izde teknik 
bakımdan henüz iptidai bir 
manzara arzcden futbolun kal-

Yunanlılar Bandırmada 

4 ·O yenildi 
Bandırma, 29 (A.A.) - Şeh

rimizde misafir bulunan Yuna
nistanın Pavlaviyaka futbol ta· 
kımı bugiln Bandırma idman 
~urdu futbol takımı ile yaptı· 
ğı maçı 4.0 kaybetmiştir. 

Güreş Federasyonu kasım 
ayı oı1ıılarında şehrimizde .An
kara, İzmir, İstanbul 'c Koca
eli güreşçıleri a•:ısında Grcko • 
Romen mtisabakalan tertiplı
yecektir. 

Bu müsabakalar, martta Ro
mada yapılacak olan dun} a 
Greko - Romen şampiyonasının 
ilk hazırlıklarını teşkil edecek
tir. 

:\lilsab:ıkalarda derece nla'l 
güreşçiler, sıkı bir idmana tl'ıbi 
tutulacaktır. İdmanlar milli 
takım antrenörii Yaşar Ooğu
nun nezareti altında devam 
edecek 'e bu arada diğer höl
gelerde göze çarpan genç ele-

lst. profesyonel karması 

Ankaraya gitti 

İstanbul profesyonel karma
sı, Ankarada yapılacak Anka
ra, İstanbul \'e İzmir karma ta
kımları arasında )·apılarak 

ıCumhuriyet kupası maçlarına 
iştirak etmek üzere dun ak
~amki ekspresle Ankaraya git

mistir. 

.-

manlar da çalı~malara i§tirak 
edecektir. 
Şubat ayında yapılacak seç

me miısabakalarını mütcakıp 
her siklctten ikişer veya üçer 
olmak üzere yirmi gilrcşçi 
kampa alınacaktır. Şubat ayı 
sonunda yapılacak son bir seç
meyi miiteakıp milll Grcko -
Romen takımı teşekkül edecek
tir. 

Henüz dünya Greko - Romen 
şampiyonasına Islirakimlz 1ıak
kında bir karar verilmemi& ol
makla beraber, önümüzdeki 
gUnlerde iştirak hususunda mUs 
bet bir karara varılacağı kuv
' etle tahmin edilmektedir. 

Garbis • Eftimyadis 

boks maçı 

Önümüzdeki cumartesi gece
si Spor \'e Sergi Sıırayında Gar
bislo Dünya Ordu! rarası şam
piyonu Eftilll) adis karşılacak
tı. 

Fakat Ifülmyadis Yunan fe
derasyonundan izin alamamış 
olduğundan, maç gelecek haf
taya kalmıstır. 

- -

1956 da Melbum'da )'llpılacalı: olan Olimpiyatlar için l ,000,000 stt'rlinge çıkacak olan bir stad
yom plAnı haıırlanmıştır. Resimde görülr.n maket 115 Alu tral"alı mimar ara ınıla )apılan 
müsabakada birine.iliği kazanmıştı r. Tamamlandığı \1lkit stad)om 120 bin kişi)i alabilecektir. 

Konuııııa, 18 'lO 1rıcuu lll,00 ll. S 
.Aran n babtrlrr 1915 Tuıbteıı bir 
,-aprak l!l,20 •rurkükr 1945 Rad o le 

ın~ ı ca ::o,oo )luzfk ::o ıs Iıadro ~·· 
ıetul ::o,ııo ~arlntar Oku;raıı Eadl ııo, 
s"' 2ı no Konu• " 21,H lla! f Melo· 
dı'ıır (Pi) 21 "O Haı:ırrenp ::ı H )li!. 
ıllı: {1'1.) :!2,00 Konu• a, ::2,ıs Müx lı: 

( l'I) ::::, I!; )1. S Ararı Te haberler, 
2:ı,oo Kon~ına. ::a,os rro.,rom 
lcapao~. 

t Z nı t R 
l t SS Atılı' Te proıram Iıi,00 Danı 

"' en muı.fl (l'l.) ıs.ı:o Sarkılar 
l 6 00 Saz e erle.rl 111, IS Turt turklllerl 
(l'l.) H5,45 Stn rarca!ar (l'I.) 17,00 
O:ruıı hanlan 17,tS Koııuııııa l72S 
Strbt'St uıt, l7,"0 Jncesaa ıs.ıs B >lilı: 
unatklrlır (l'I) ı 10 :.\landolln "11 

Ertntruı Carııımıı ... 
daıı baska lıer ak· 

cam 1&aı ı ı de Cuma, paıar ma· 
tltı1 aut tam l'7 de Telt!on: '0216 

İSTASBUL BELEDh'ESİ 
ŞF.IlİR TİYATROLARI 

Saat 21 de 

DRA~1 KIS!\11 
F lR T I S A 

Yazan: Shalı:espeare 
Tllrktul: Uaıc!un Derin 

Telefon: 42157 

KO!\IEDf KIS~ll 
DO N J U.\ !'\'A OY U~ 

Yaıau: Clauc!e Audrı Pıızet 
Tilrkteslı 'fılmaı İnal 

Telefon: c0,01> 
pn 111,00 Habuler 10.ıs ~arkı!ar lll,4~ l'aıar ~llnlerl ıs.ao da matine 
Konull!lA 1 D,SS l'l1ano lnıart.etlnden oıseter ıaat 13 ta acılır 
l nser (l'I ) 20 t 5 Ilıdro nzotul raıartul aksamları Draı:ıı l:~mında. 
20,30 Yurt turk !eri korosu :!ı,oo J\a· Sah alcıımlan Komedi kısmında 
rt$1lı: urkılar 21 ı:o Dona haberleri te=ll roktnr 
rrorram TO kapan.,. 

lmtiylız sabıbı : Sl :'llA:'<I KUKl t 
Neşriyatı rilten idare eden 
\'azı t lerl l esul l\tüdürü 

lllELİH t'E :'liE R 
<\'ATA:'lil Gıı1etecllik \ e l\latba 

acılık 1' A $ . - t~tanbul 
VATA~ Mı\ fBAASI 

l\IUA~ll\IEH KARACA 
M.ıı\KS1M Cu aksam 

llELSİ1"Kİ 95Z 
GumartH , Pazar matı· 

aeler 16 da. auareler 21 
de. Carsamba aksamla· 
rı tenıll111ı halk nı:esl. 

l'aı:artuıl akeunları temsil 
1oktur. ror1embo aksamları H Cnmaı

ıul matinede talebe11 tenzlllt. 
Teltfon: '3\ ll.& 

Ytni ~e Opereti CfJ 
Her akşam sa:ıt S S 

2lde -. - -
Cumartesi Pazar J 

15 de Matine -
Carşamba 15 de 

ı TenzilAtlı maline 
1 <TlltA:'liPlffLI RAZİYE> 

1 
Re~ü Operet 3 perde ıo Tablo 
Yazanlar: llaşıd Baran: Baliğ 

Selönü 
:\tüzik: Sali Lir 

'!'el: 4036!) 

,_ ııK'I UR_, 

Raif Ferit Bir 
\'trem • e Dahili Uastahlı 

ları ftlütehassm 
Muayene.hane B~iktaş 

ı ramvay Cad E:mnlyet San 
ııtıı ,·anında No l:t. Ttl: 

l
84395, Muayene 1 7.19.~ Ev 

1 Vali Konağı Cad No. 33 
Başaran Ap Kat 1 rclefon· 

ıt·rnR4 ~ I 

BUtUn DUnydı olduğu gibi TUr 

klyedı dı tercihen kullınılmaktadır. 

BEREC Pil ve BATARA fabri· 
kası yalnız lngilterenın de~ıl Avnr 
panın en buyuk ve en mühım Pıl 

ve batarya fabnkaaıdır. 

VE f EfİTLİ PARA İKRAMİYELERİ 

.. -
7URKIYE 

ıq'' İKRAMİYELİ llEVOUAT PLANı 

IPANA-----
• oı,ıerln klrlerlnl temizler 
• lnc:I gibi p1rlatır 
• A011 ho' bir tad v• la tlf bir koku 

temin etmekle 

Erı İyi 
ılladen Cilôsı 

DOKTOR . . 
RIFAT iNSEL 

Mide ve Bağırsalı hastahlı 
ıarı , Bu urun ameliyauıı 
ted a vtsı 

~ısıntası - Kameli Cı'
Sevln .\pan No • Tıl: 

r# il 

J 
~ 
r 

' 1 
1 
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Aıııerika'luıın 
söyledikleri 

A tlnadan yeni gelen bir arkada$ım anlatıyor: Orada indiği 
otelde birkaç Amerikalı ile tanı$mı5. Amerikalılar kendi· 

sinin Türk oldu •unu öğrenince çok allka göstermişler: 
lürkiyeden, Turklerden hayranlıkla bahsetmişler. Bir milddl't 
e\'\el lstnnbuJ, Ankara ,e fzmlrde bu1unduklannı, her Uç $thrl 
trk beğendiklerini sö ·lemı~ıer, bilhassa isUınbulun tabii güzel
liğini Ö\ mekle bitiremem isler. Fakat bundan sonra •Yalnız ... • 
deınlşler ve ilA\ e etml!ler: 

- Uer~ry bl, herşey guıel, ~alnı:ı:. eğlenre namına bemr.n 
hiç hiNıey ~ok. Bir dr hepiniz luzumundan fazla clddlslniı. Sık 
sık gülen, bol bol kahkaha atan pek az insan ıoıörduk. Eğlence 
)uinln az olmasını bu gulmrk, eğlenmek ihtiyacının aı.lığına 
ltfl'dl)oruz ... Sizdeki fazla dddl)ete mukabil bir de buraya 
bakın, Jterkf'.s gulil) nr, hr.rkrs rğleni) nr. Hemen her sokakta 
birkaç bar, hiç değilse müılkll lokanta \'eya gaı.lno \'ar. Hal· 
hukı Yunanlstnn size nlsbetle bfiyfik sıkıntı içindedir. tktısadl 
\aılyeL iyi değildir, mali buhran \'ardır. Siyasi munaka alar 
dün anın ba5ka hiç bir tarafında gorulmeml kadar laı.ladır. 
nütıin bunlara rağmen hf'.rkes bir parca da gulmek, eğlenmek 
lAzıın gPldiğlnl takdir ediyor \e bu ihtiyacı tatmin etmeğe ça
lısıyor. Siz ki Yunanistnna nazaran her bakımdan çok bi vaz:.1-
Htteslnl:ı:.. Neden bir pafta eğlenmeğl, gülmdl düsUnmüyor
sunuı? ... 

Amerikalı tenkidinde pek haksız değildir. Hakikaten biz 
fazla riddi)lz. Çok gfilen, çok neş'ell insanlar gorünce ·Ara
ba? .... diye buna bir sebrp arama fa kalkanı. Uzun müddet sıkı 
taeylk altında ya anıanın, rnlllt reUketlerle kaflılaşmanın ~u 
hususta tesiri olduğu ~Upbeslıdir. Fakat o günleri çok ,ükür 
ge~irdik. Yalnız l'unanlstana değil, blrtok memleketlere naıa
ran \'BZi)etimiz pek 1) ldlr. Şu halde herşeyi fazla rlddiye atı
rak derin derin diı5ünmeğe ne lüıum var? ... Unutmayalım ki 
bol bol gelmesini istediğimiz turist de ne~'ell muhit, neı'ell 
insantnr arar. 

Amerikada'ki 
Parlak 
Merasim 

Enis Tahsin Til 

Hapishanedeki 
Hadise 
İstanbul Savcısı Nail Özkan

dan §U mektubu aldık: 
•27.10 952 tarihinde İstanbul 

'Hası 1 lneld > ceza tevkif evinde öğleden son· 
Amerikan Hariciyesinin Ya- ra vukua gelen ve gazetelere 

kındoğu, Güney Asya \e Afrika akseden hldisede, yaralanan ED· 
isleri &ubesini tedvir eden Byrode hıslann Uç rnevkuftan ibaret 
demiştir ki: bulunduğu, yaralan hafi! olup 
•- Türkiyeyi dünyaya yeni- yaralılardan ikisi hastaneye kal· 

den tanıtan Kemal Atatürk ol- dırılmışsa da, bunlardan birinin 
llluştur. Birleşik Amerika 1947 aynı gün eezaevine iade edildi· 
de Tilrkfycyl bir bakımdan ye- ği ve diğer yaralının 28.10.952 
nlden keşfetmiştir. Zira o zaman gUnü hastanece taburcu edilmek 
'rilrkiyenin bütün dünyaya gös- istenildiği halde ihUyaten bir
terdiği vasırıar Amerikan mille- kaç gün daha tedni altında bı· 
tinin hislerini bu memlekete rakılması temin olunmuştur. 
kuvvetle cl'zbetmiıllr. Türkiye- Gerek cezaevi personellerin· 
:nin bu \Bsıfları sulhçu maksat- den ve gerek jandarma erlerin· 
la~ için teşkilAUanan bUtUn hllr den yaralanmış hiçbir kimse 
mılleUer için muazzam bir ka- mevcut değildir. 
zançtır.: , • Yazıldığı gibi, h&disede müte-
~rkıyen!n Vaşıngton bUyük addit tab~nca kullanılmadığı 'e 

elçısf Fcrıdun Cemal Erkin, ıstlmal olunan tek tabanca ile 
Amerikanın Tllrklyeyc gösterdi- bir bıçak da elde olunmuştur. 
ği yakınlığı belırtmiş ve TUrk Tahkıkata ehemmiyetle de
nıilletinin tarihinden bahseden vam olunmakla beraber mllesse
bazı Amerikan kitaplarının yeni se dahilinde ayrıca gerekli ted· 
baıtan yazılması temennisinde birler alınmı~tır. 
buJunmu§tur. Erkin demiştir ki: Tavzilı.ıın bu yazımızın neşrini 
·- Habis propaganda ve Türk saygı ile rica ederim.• 

Ankarada bir 
Dokf or rüşvet 
Ahrken yakalandı 

tııilleti hakkında yanlış bilgi yll-
2Ünden dünyada hiç bir devlet 
TUrkiyc kadar yanlış anlaşılma
nıış, hakkında bu kadar yanlış 
hüırtimler verilmemiştir. Türk 
lllilletinin tarihi sık sık, bu mil· 
leu kotUlemek azmiyle hareket 
eden yabancılar tarafından )'a· 
21lmıştır. Türkiye asırlar boyun-
ca batı medeniyetinin ırsl dils· . . . < . Bası 1 lndde) 
~nı ve Hırlstiyanlık için daimi verıldığı tak.~ırde.. .hastaneye 
hır tehlike olarak gosterilmiş- > atıracağını soylemıştır. 
tir.. Hasta, bu teklifi kabul eder 

Gümülcinedeki Türk 

lisesine hala öğretmen 
tayin edilemedi 

~ Gümlilcüne 29 <ANKA) 
Urada açılan TUrk lisesi, Yu· 

~3llistanda tedrisata başlandığı 
b aı~e hAIA açılamamıştır. Hal· 
n Ukı Celfıl Bayar lisesi inşaatı· 
1

1n tamamlanması milnasebetiY· 

8e Ve Yunanistanda da tedri· 
'ra~ın başlaması burada açılan 
tt~r~ lisesinin de buna uyarak 
~ rıs Yılına girmesi Uızım gelir· 
ııi~ .v~ Yunan hükOmeti, Turk 
te s.ının öğretmen kadrosunu 
'l'~~~t e~Uği halde lise, tedr!sata 
IAı hük!ımetinin bır tilrlti Ce· 
diti Bayar lisesine tayin edeme· 
lı~ Oğretmenler yüzünden fan· 
l"tı ete geçememektedir. Bu du
les~ buradaki büyük TUrk küt· 
nıak arasında teessilrU mucip ol· 
l~zı ladır. Şurasını hatırlatmak 
blzı~ gelir ki, Gilmillcilnenin 70 
Vata lllliteca' iz Türk halkı . ana· 
•esı ndan uzak bir Türk mUesse
ötretoları lisenin acılmasını ve 
faaıı ınen1erin tayin tc!ilerek 
&abı;e e geçmesini bUyilk bir 
~la beklemektedir. 

'1' eıı· · · ı muamele vergısı 
k cınunu bu yıl sıkacak 

lca;nkara, 29 (Anka) - Günün 
\'e Sa~e ~artlarına gôre. Ticaret 
•sı aı ayı Odalarının da mtitale
l'eııı ınarak hazırlanmış olan 
lar1g1 

muamele \'ergisi kanun ta
dıırıı4 ~likflrnetçe Meclise sevke-
1'\i trıulır. Tasarı lstıhlAk \'erglsi
llıekte~!Jlele vergısiyle blrleştir
tıııne ır. Tasarıda muamele \er
lerı l'e tlıbi müessese ve madde
bu •ra~I baştan tanı.im etmekte, 
l.\thaneıa ~z sermayeli ktiçllk ima 
ııı,kt .. d·erı vergiden muaf tut
~i d ır. Tasarı muamele \'er· 
~teı~ YUrt içindeki ima!Atın \'i· 
lılrııaıı:~aksadıyle yl'ni şl'kle so

'1ıı ka •dır. Yeni muamele ver
-:n k~~nu 1953 de\let blitCl'SI 

!ıl!b..aıı: uıunden önce Mecliste 
ere edUcreMir 

görünmüş ve durumu savcılığa 
bildirmiştir. 

Bugün Ahmet Sümer, Dr. Ek· 
rem Poyralı'nın Samanpaurın· 
dakl muayenehanesine gitmiş, 
evvelce numaraları tesblt edilen 
200 lirayı verirken, zabıta me
murları cürmü meshut yapmış· 
Iardır. 
Sanık doktor adliyeye teslim 

edilmiştir. 

Sekiz yaıında bir kız 

intihar etti 

Roma. 29 CA.A.) - l\lodena 
şehri ci\-annda lirandola'da 8 
l aşında küçllk bir kız intihar et
miştir. 

Lucla Bellini adındaki bu kız. 
e~ inden mektebe giderken ders
lerini bilmediğinden &unları söy 
lem işti : 

• Sınıfa ,gitmektense kendimi 
öldüreceğim.• O sırada çocuğun 
bu sözil üzerinde durulmamıştı , 
Fakat kücilk Lucia çantası kol
tuğunda olarak demlryolu rayla
rı {!zerine yatmış \'e kendisini 
trrne cienetmistır. 

Zavallı kızcağız parçalanmı& 
bir halde bulunmuştur. 

Ordün'de serbest bırakı· 

lan mahkumlar 
• 

Amman. 29 (A.P.) - Gazete-
cllerlP. parlamento azalarının ı;i
ristikleri taıyik kar&ısında Ür
dün hilkömeti. 600 den fazla 
mevkufun tahliyesi için ilgili 
makamlara emir vermiştir. Bu 
şahıslar herhangi bir ,mah~eme 
knrarı olmnksızın tevkır f'dılmis 
butıınmaktalardı. Geçenlerde tah 
liyelerine girişilen bu &ahıslar 
araıunda 16 komünist de bulun
makta:rdı. Bu komllnistler ser
best bırakılır bırakılmaz Amman 
sokaklarında komünist marışları 
söylemeğe kalkışmıs. : Kahrolsun 
karıitalizm. empen·alızm ve sö
mOrgecilik • di)'e bağırmıslar ve 
derhal yeniden hapse atılmı~lar· 

dır. h 
Geri kalan 583 mahkumun ta 

Jlyesine devam edilmektedir. 

B d , , b , , , • k BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Milli Piyango dün çekildi ayramımız un uyu ~ki-~ 

b . he I k ti d , nası 1 lncld«-l soo b. ,. 349901 kt 
I r yeca n a u an I ~e5::~~:,:!;:rika~k~nm:er~~ ı~:; Milli Pıyan~~nu~ra29 Ekım 1 302~:~~:a~;a30;;47 1

30284!> 
CBaıı 1 lnclde> lirten konuşmalar yapılmış, şi. H • miınakaşa deHinin kamçılayıcı Cumhuriyet piyangosu dtin An· 314240 314242 314244 314246 

Cumhurbaşkanı Cel11 Bayar u irler okunmuştur. Müteakiben ançf e tesirleri sayesinde dinamik ha- karada saat 13.30 da çekilmıstır. 314248 314250 314252 314254 
at 12.30 da yanlarında Başbakan geçit resmi yapılmış ve milli o· reketleri cazibeli ,.e hazlı bulan ikramiye kazanan numaralan 314256 314258 316700 316702 
Adnan Menderes, CumhurbaDkan yunlar oynanmıştır. bir millet mevkiine geldik. Her- aşağıda bildiriyoruz: 316704 316706 316708 320111 
lığı umumi kAtibi, husus! ka· .Sallıhanda Korede şeyimiz, bu mnklin icabına uy- 500.000 lira kaıanan numara 320113 320115 320117 320119 
lem mUdilrU ve ya\·crleri olduğu Nallıhan, 29 CA.A.) Cum- KKore cepldhcsi, 29 (A.A.) - gun bir hale gelmeğe mahkum- 349901 321101 321103 321105 32H07 
halde Atatilrkün geçici kabrine • "uzey Yı W • adını alan meş- dur. Ben işte buna inandığım 100.000 Ura bıaııan ııumarı 321109 328281 328283 32828~ 
geldi. Bfiyük Millet ?ılecljsi Baş. huriyetin 29 uncu yöldöntiınü hur Tilrk tugayına mensup ııs- için bayram ediyorum. Siz de 4691~ 328287 328289 328501 32~3 
kanı Refik Koraltan, bOlün ka· ilçemizde yapılan parlak bir tö kerler, bugün Türkiye Cumhuri- bana kredi açın, bugun \'atan- 50.000 lira kaıanaıı numara 328505 328507 328509 330891 
bine üyeleri, Genelkurmay Ba$- renle kuUannu~tır. yetinin 29 uncu yıldônilmünü daş sıfatıyle, güzel bir istikbal 303367 330893 330895 330897 330899 
kanı, deniı: ve hava kuvvetleri Törende, orta ,.e ilk okul tale· kutlamışlardır. hesabına bayram edin. Şayet bu 20.000 lira kaz.anan numaralar 335061 335063 335065 335067 
komutanları, Büyilk Millet Mec· beleriyle kalabalık bir kalk top. Bu husustaki merasim Korede defa da hayal sukutuna ulrar- 261365 401061 335069 338991 331LQ93 338995 
lisl başkan vekilleri. Yargıtay, luluğu hazır bulunmuştur. GU. bir yerde bulunan Türk tugayı sak, yaramızı beraberce saram. 10.000 lira kazanan numaralar 338997 338999 344051 344053 
Sayıştay Başkanları, Anka:a Va niln ehemmiyetini belirten konuş komutanlığında yüksek Ameri- fakat ümidimizi gene kesmeyiz. 187121 268943 270362 277349 344055 344057 344059 345971 
lisi, Belediye Başkanı, Garnizon malardan sonra geçit resmi ya- kan, Birleşmış Milletler \'e Türk sadece mücadelemize hep birden 284543 32.2539 386293 434599 345973 345975 345977 345979 
\"e lerkeı Komutan,ları \"'e Emni pılmış ve milll O)'unlar oynan· şahsiyetleri huzurunda yapılmıs- dC\·am ederiz. 464986 493293 347331 347333 347335 347337 
)"et MüdUrü burada Cumburbaş- mı§tır. tır. Ahmet Emin y ALMAN 5.000 lira kaunan numaralar 347339 348190 348192 348194 
kanımıza millAki oldular. Çatalcada Türk tusayı komutanı Gene- 017947 024680 030992 063699 348196 348198 356911 356913 
Cumhurbaşkanı yanındakllerle Çatalca 29 (A.A.) - Cumhu. ral Sırrı Acar, soz alarak, iki se- ., ·ı· 116254 158494 192248 192583 357915 356917 356919 366100 

birlikte Atatürkiln manevi huzu. riyetin 29 uncu yıldönümü bugün nedenberi Korede çarpışmakta ngı iZ 233052 238907 256788 266059 366102 366104 366106 366108 
runda saygı duruşunda bulun. ılçemizde pırlak bir törenle kut olan tusayın harikuUde hasarı- 275491 28fJ629 354681 354689 368270 369272 368274 368276 
du. lanmı~tır. lannı belirtmiştir. M ı h f .. 356164 3S7721 380174 485752 368278 378890 378892 378894 
Cumhurbaşkanımız muvakkat Bu milnasebeUe şehir ba)Tak Bundan sonra misafirlere Türk as a a guzan 1.000 il.ta kaı.anan numaralar 378896 378898 380390 38039a 

kabre geliş \•e ayrılı~larında bas !arla donatılmış \'e caddeler za· yemekleri ''e bu arada şiş ke- • 005060 005062 005084 005066 380394 380396 380398 386910 
ta bando bulunan bir kıt'a asker fer takları ile süslenmiştir. bap1an ikram edilmiş. askerıer lranda kal~m iV cak 005068 008800 008so2 008804 386912 386914 386916 386918 
tarafından selAmlanmıs ,.e bura- Kaymakamın tebrikleri kabu memleket ha\'aları çalarak milli 008806 008808 009781 009783 393370 39ZJ72 393374 393378 
da toplanmış olan halk tarafın· lünden sonra Cumhuriyet mey- oyunlar oynamışlar ve yağlı gü- ' Bası 1 lnddr> 009785 009787 009789 016090 393378 399911 3991113 399915 
dan alkı:ılanmıstır. danına gidilmiştir. Törende pi. re§ milsabakaları yapmı~lardır. na müsaade edemez. Bu işe is- 016092 016094 016096 016098 399917 399919 410561 410563 
Cumhurba~kanımız bundan son yade alayı birlikleri, orta ,.e ilk İtalya Cumhurbaskanının \"içre hariciyesinin herhangi bir 022340 022342 022344 022346 410565 410567 410569 415590 

ra, yanlarında Meclis Başkanı \'e okul talebeleri ile kalabalık bir lebrlkl mensubu veya gerek İran gerek 0.22348 026291 026293 026295 415592 415594 415596 415598 
Bacbakan olduğu halde Büy{ik halk topluluğu hazır bulunmuş- Roma, 29 (A.A.) - Türkiye lngiliz müstemlekelerinde diplo 026297 026299 029150 029152 417121 417123 417125 417127 
Millet Meclisine gitmek üzere tur. Cumhuriyetin 29 uncu yıldönü. matik vazifelerde bulunmamıs 029154 029156 029158 030220 417129 418801 418803 418805 
geçici kabird!'n hareket ettiler. Bando re!akatinde hep bir atız mil münasebetiyle İtalyan Cum herhangi bir İngiliz tdyin edile- 030222 030224 030226 030228 418807 418809 419031 419033 
Cumhurbaekanımızın bindikleri dan söylenen istiklAJ mar§ından hurbaşkanı Luigi Einaudi, Türki bilir. 036611 036613 036615 036617 419035 419037 419039 419.510 
otomobil, Atatürk Bulvarı. Ban· sonra Atatürk büstüne çelenkler ye Cumh~rbaşkanı CelAI Bayıra Eden, mesuli et iranındır, ~ 036619 043610 043612 043614 419512 419514 419516 419518 
kalır \'e istasyon Caddelerini ta konmuş, iÜnUn ehemmiyetini bir tebrik telgrafı göndermiş ve diyor 043616 043618 051491 051493 425001 425003 425005 ~~9~~ kibrn BUyük Millet Meclisi bl- belirten konuşmalar yapılmış ve İtalyan milletinin dost Türk Londra, 29 (AA.) - Bugiln· 051495 051497 051499 055711 425009 429351 429353 = ...,~ 
nası önüne gelinceye kadar cııd- Öğrenciler tarafından kahraman- milletine karsı refah ve taalisı kiı avam kamarası milzakerele· 055713 055715 055717 055719 429357 429359 429421 4294%3 
denin iki tarafını doldurmus bu· lık ~iirleri okunmuştur. Alay bir temennilerini bildirmşitir. rinde Dı§işleri Bakanı Anthony 070900 070902 070904 070906 429425 429427 429429 430591 
lunan binlerce Ankaralı coşkun llklerinin, orta ve ilk okul öğren Mareşal Sllm'in mesajı Eden ,İran hakkında vAkl suale 070908 072281 072283 072285 430593 430595 430597 430599 
tezahüratta bulunmu~tur. ·ı · 1 1 · Londra, 29 CA~KA) - Cum· söyle cevap vermiştir: 072287 072289 084001 084003 433650 433652 433654 433656 

~ cı erın n ,.e sporcu arın ıeçıt res d 1 1 İ .. 3 444793 
Cumhurbaskanımız BüyUk :Mil mi ile merasim sona erml~tir. huriyet B1ayrab~ı o jayısıy e " ngiltere ile slya~l mnnase- 084005 084007 084009 092951 433658 444791 44!~1 let Meclisi kapısında hasta ban· Türk millet ne ır mesa yayın. betlerini kesmekte, İran büyük 092953 092955 092957 092959 444797 444799 44,,_ 445523 

İrmirde Jayan İmparatorluk Genel Kur· mesulivetll'ri yüklenmek zorun- 102320 102522 102524 102526 443523 443527 443529 448501 
do bulunan bir kıt'a asker ta- İzmir, 29 (A.A.) - Cumhuri. ma~· Ba~.kanı Fcld Mareşal Wil- 7700 107702 107704 448503 448505 448507 448509 rafından selfımlanmış ve bando " dadır. Bu hareket tamamlyle ken 102528 10 
lst klAI Marsını (almı$tır. Mec- temizin kuruluşunun 29 uncu yıl yam Slim bu mesajında şöyle di isteğinden doğmu~tur. İngi- 107706 107708 110121 110123 455191 455193 43519~ 455197 
1 dönilmil bu sabah şehrimizde demektedir: liz \'e Amerikan hfiktimrtleri f. 110125 110127 110129 111491 455199 455531 455533 455535 
.. ~ 11~aireci üyeleri. Büyük Millet parlak bir törenle kutlanmakta· ·29 sene e\'\el Atatürk'ün 11· ran hiıkiı'lletine petrol ihtılUını 111493 111493 111497 111499 455537 455539 460890 480892 
•• ec 

1 
umumi kfıtibl burada dır. derliği altında s iyasi ve iklısa· halledecek. kendi bakımlarından 

1

126880 126882 126884 126886 460894 460896 460898 466980 
~~~~.urbaşkanımızı karşılamı~· Kutlama törenine Valinin sa· di sahada çok bUyük hamleler makul vl' mutedil bir yol teklif 126888 129071 129073 129075 466982 466984 466986 466988 

at 9,30 da \'UA,>et konağında yap başaran Türkıyc bugün eskisine etmişlerdir.D 129077 129079 132850 132852 471231 471233 471235 471237 
Cumburbaskanımız. bugün sa· tığı kabul resmi ile başlanmıştır. nisbetle çok ileri ve modern bir -. 132854 132856 132858 139820 471229 473381 473383 473385 

at 
13 

ten itibaren BüYÜk Millet Konaktaki tebrikAtı milteakip Va memlekettir. lstanbuldak'ı 139822 139824 139826 139828 473387 473389 476531 47M33 
Meclisi kabul salonunda bayram ıı beraberinde Belediye Başkanı Türk ordusuna karşı dövüş. 155830 155832 155834 155836 476535 476537 476539 484471 
münasebetiyle ,bakanlar, millet- ve garnizon komutanı oldu~u müş, Gelibolu \'e )fezopotamya. 135838 168840 168842 168844 484473 484475 484477 484479 
vekilleri, kara. deniz ve hava halde cumhuriyet alanına gide- da yiğitliklerini ı;ördüğüm bu Merasim 168846 168848 171981 171983 487781 487783 487785 487787 
kuvvetlrri erkfını, Yargıtav. Da- rek orada hazır bulunan ordu milletin askerlerinin yiğitlikle- 171985 171987 171989 172730 487789 488091 488093 4'88095 
nıştay, Sayıştay, Ankara Üniver birlikleri okul ö'renclleri izci rinl hayatım boyunca unutamı· C Bası 1 lndde) 172732 172734 172738 172738 f88097 488099 4R8740 488742 
sitesi, Başbakanlık ve protokol~• ler \'e haİkın bayramını kutİamı§ yardım. Ru dövUşme sırasında yapıldığı Taksim Cumhuriyet a· 177590 177592 177594 177596 488744 488746 488748 497950 
rasına göre bakanlıklar, Ankara tır. aldığım bir iki yaranın iz.leri !anına hareket ettiler. 177598 'ı87361 187363 187365 497952 497954 497956 497958 
villıyet vr. belediye erkanı, si- Kutlama merasimi sona erdik. \'ilcudumda daima Türk askeri· Cumhurıyet alanında Vali ve 187367 187369 189331 189333 100 Jlra kazanan numaralar 
yasi partill'r genel sekrl'lerlerl, nin yiğitliğini hatırlatan birer garnızon komutanı meydanın 189335 189337 189339 195361 Son üç rakamı (382 ve 879) 
mahalli Partı.lcr ·.··o"netı'm kurul· ten ve valinin tribündeki yerini l f d i . . k . . 

-' 1 d · k hAtıra olP.rak kalacaktır. e ra ın a meras me ıştıra ıçın 195363 195365 195367 195369 ile nihayet bulan 1000 numara ]arı. eski muharı.pler ve malQl a masın an sonra merasım omu 1 b' l'kl f . 1 b Türkiyeye son yaptı~ım seya. yer a an ır ı eri te tiş etU er 197460 197462 197464 197466 100 er lira, 
gazller, bankalar, kurumlar. der tanının \'erdiği işaretle ando h tt id .. u11a j b d h Ik lA 1 d 1 i 1 

tarafından fstiklAI Marşı çalın· a e yen en gord 6 m TUrk \'e u ara a a 1 se m a ı ar. 197468 197701 197703 97705 50 lira kazanın numara ar 
nekler, birlikler, federasyonlar mış ,.e meydanı dolduran binler askeri. seleflerinden çok daha i- Teftişten sonra çalınan İstik· 197707 197709 208750 208752 Son iki rakamı (07) ile niha· 
ve sendikalar tarahndan seçil- ce kişi bir ağızdan marşa iştirak teri ve modern silAhlar~ karşı 

1
. lM marşını takiben izciler tara. 208754 208756 208758 209550 yet bulan 5000 numara 50 ~er ıı. 

miş delegeler ile kıdem sırasiy- . intıbak kabiliyeti olan bir ordu- fından abideye çelenkler kondu. 209552 209554 209556 209558 ra, 
]" yaı.-n"ı de"let büyük ve orta etmıştir. Bundan sonra resmige. d B h t f k bi S 10 30 \ ' ı · P f G k k .. 1 k 1 
.. ını .... • ur. u usus a en u a r te· aat , a ı ro . o ay •ur· 211351 211353 211355 211357 5 er lira azanın numara ar 

elçilerin n, re'lien veya muvakka tide ba~lanmıştır. reddUde düşenlere Kore'dc hl 115fiyc gelerek aşağıdakı hitabe 211359' 212501 212503 212505 Son rakamı (1. 2, 5) ile niha· 
ten vaı.ife gören mulahatgüuır. Rr.smi geçit esn33ında bilhuııa rikalar yaratan TUrk tugayını ile bayramı resmen açtı: 212507 212509 218250 2182~ yet bulan 150 000 numara 5 er 
lann refakatinde bulunan mUste kahraman birllklerimiıln en mo. hatırlatırım. Koredeki İngllız ve cAtiz vat.andaşlarım: 218254 218256 218258 2.23840 lira ıkramiye alırlar. 
şar Utip ve ata~eler n .. kara, dern teçhlutlarile geçişleri hal müttefik askerleri arasında Ku- Şu dakikada istanbulun dalma 223842 223844 223846 223848 508 lira teselli miıklfatı bıanan 
deniz, hava, ticaret ve basın a· kın bUyllk teıahllratını ''!!$İle tup Yıldızı adını alan bu tuga. berrak olan seması; caddelcrlmi:ı:. 2.24120 224122 224124 224126 numaralar 
taşelerinln tebrlkfıtını kabul et- olmuş, Askerlerimiz dakikalarca yın yaptığı eşsiz ~öhret hür- de biltiln azametile dalgalanan 2.24128 227031 227033 227035 049901 149901 249901 
mişlerdlr. alkışlanmışlardır. metle anılmaktadır. bayraklarımızdan çıkan renkleri 227037 227039 242440 242442 319901 329901 339901 

309901 
340901 
344901 
348901 
349301 
349701 
349903 
349907 
3~9921 
349961 
359901 
3~901 

Bu kabul resminde Bi1yük Mil Saat tam 12 de ikinci yurt içi İngilil ordusu, Türk ordusu· taşıyor. Bugün 29 uncu Cumhu. 242444 242446 242448 256311 341901 342901 343901 
let Meclisi ba$kanı Refik Koral- bölge komulanlığı talfmhanesin. nu, hürmetli bir mlittefik ordu ı riyet bayramını kutlarken bize 256313 256315 256317 256319 345901 346901 347901 
tan sağdı ve Başbakan Adnan de yapılan 21 top atımından son olarak kabul etmektedir.• bu mes'ut gilnlcri yaşatan az.iz: 260051 280053 26005~ 260057 349001 349101 349201 
Menderes solda olmak üzere ra Cumhuriyet a1anındaki mera· Paristekl merasim ~ehitlerimizin hatırasını tazimle 260059 262210 262212 262214 349401 349501 349601 
Cumhurbaşkanının arkasında yer sime son verilmiştir. Paris, 29 (A.A.) - Cumhur!- anıyoruz. Aynı zamanda bugU. 262216 262218 281411 281413 349801 349900 349902 
almıs bulunuyorlardı. Bugün Cumhuriyet alanında yet Bayramını tebrik için bily{ik nün büyük kurucusu Atanın bil 281415 281417 281419 289230 349904 349905 349906 

Kordiplomatiğin kabulleri ııı· yapılan kutlama töreninde Na- elçilikte toplanan sivil ve asker yük ruhunu İstanbulluların ve· 289232 289234 289236 289238 349908 349909 349911 
rasında Dışişleri Bakanı Fuad to GOney do~ru A\TUpa kara memurlarla yüzlerce vatandaşın falı kalpleri adına tazım ve min· 291291 291293 291:95 291297 349931 349941 349951 
KllprfilU de Cumhurbaşkanımı· kuvvetleri komutanı Korgeneral tebriklerini kabul eden BUyük neUe anıyorum. Var olsun bil- 291299 297490 297492 297494 349971 349981 349991 
zın sol tarafında yer almıştır. Wyman ile me:r:kQr kararglha Elçi Numan Menemencioğlu, A· yük Türk milleti \'ar olsun aziz 297496 297498 301531 301533 869901 379901 389901 

mpodromdaki merasim mensup diğer yüksek rütbeli su. tatllrkQ ve ''azifc uğrunda ölen ı \'alanımız. Büyük bayramımız 301535 301537 301539 302841 449901 
Ankara, 29 (A.A.) - baylar da hııı.ır bulunmu~lardır. kahramanları hürmetle andıktan cUmlcmize kutlu olsun.-. 
Cumhuriyetimizin 29 uncu yıl Gadınttpte ~nra, Türkiyenin batı fıleminde Bundan sonra Vali ,.e garnl· · Ortaokullarda kimya 

dönllmU münasebetiyle bugün Gaziantep, 29 (A.A.) _ Cum. her gün bir kat daha kuv\'etle- :ıon komutanı tribündeki yerle· 
saat 15 te Hipodromda bUyük huriyetin 29 uncu yıldönümü nen mevkiini anlatmış \'e \'atan. rini aldılar. laboratuarları kuruldu 
bir geçit resmi yapılmıştır. bugün şehrimizde parlak bir tö· ~aşları dilsen vazifenin Ulviyeti Geçit resmi; başlarında şehir Ankara, 29 (T.H.A.) - Milli 

Saat 14.45 de Cumhurbagkanı- renle kutlanmıştır.. üzerinde durmuştur. bandosu olduğu halde İzcilerin Eğitim Bakanlığı bu ~ene ted· 
mız. Hipodrom solunu dolduran Gaziantepliler bugün yalnız , ~UyUk Elçi a~ı zamanda iki yavru kurtların hemşire okul~ risata açı}an bütün ortaokulların 
binlerce halkın sevgi ve aaygı Cumhuriyet Bı~Tamını kutlamak ıttıfak mu~hedesıyle mııkadde- !arının, deniz ve askeri okulla· kimya taboratuarlannın gerekli 
tezahürleri arasında merasim ma la kalmamışlar, hükQmet kona· ratın~ blrbırlne bağlamı$ olıın rın geçişıle başladı. Okullardan malzemesini temin etmiştir. 
halllne gelmi&}erdir. ğının, ~00 yataklı \·erem ha~ta. T~~kıyp ile Fransa arasındaki sonra sırasile askeri birliklerin Temin edilen malzeme ve l· 

Sabahın erken saatlerinden i- nesinin, doğum ve çocuk hasta. munasebetlerin hayırlı inkişafını ve motörlü kıtalar şeref tribllnll letlerin büyilk bir kısmı mem· 
tibaren hipodromu dolduran ve nesinin temelinin atılması \'e ka da kaydetmistir. önünden halkın bliyilk tezahUra- leketimi1.1e imal edilmiş olan· 
sayısı elli bine yaklaşan kala- palı jimnastik salonu ile ilk o. SurlyedP.kf merasim tı arasında geçtiler. !ardan satın ılınmış ve memle· 
balık halk kütlesinin bayramı· kulun a~ılması sebebiyle iki bay , Şam, 29 <T.H A.) - Cumhu- Geçit resminden sonra Vali ketimi:ı:.de yapılamıyanlar dış 
nı kutlayan Cumhurbaşkanımız, ramı bir arada yapmışlardır. rı?·et Ba)Tamının ~9 uncu yıJ. ve Belediye başkanı tarafından memleketlerden getirilmiştir. 
geçit resmine l&tirfık edecek as· d~nü!11U mU~~sebeliyle ~amd~ki n_ıerasime davetli bulunan misa. 
kert birlikleri ve izci gruplarını Ordunun thiml ve Tilrkıye Elçılığlnde bugun öğ- fır köylulere Taksim Belediye 
tefti$ ettikten sonra şeref tri· Bıyınn cevabı leden ewcl bir merasim yapıl- gazinosunda Şehir ıeclisi Qyele 
bllnüne gitmişlerdir. Ankara, 29 (A.A.) _ Cumhu· mı~ ve a~şam bir kokteyl parti rinin de istirakile bir yemek ve· 

Bllytik Millet Meclisi Başka- rlyetimlzln 29 uncu yıldönllmU verılmlştır. rildi. 
nı. Başbakan, Bakanlar, Genel münasebetiyle ~nel Kurmay Gerek sabahki merasimde ve Saat 16 da Şehir llleclisi llye-
kurmay Başkanı, Milletvekilleri, Baı;kanı Orıeneral Nuri Yımut, gerekse akşamki kokteylde Su· leri \'e partiler temsilcilerinde 
Vali, Bakanlıklar ileri gelenleri, Cumhurbaşkanımız Celil Bayıra rlye DevleL Reisi Fevzi Selo ve müteş!'kkil bir heyet Edirneka:ı 
generaller, yabancı memleketler asalıdaki telgrafı çekmlstir: Surly" ~en~lkur~ay Baskanı Al &ehltJiğine giderek aziz: şehitle. 
temsilcfüri ve memleketimizde Sayın Celll Bayır bıy E?ıp Çıçeklı ve Suriye hU- rimiı:Jn hatırasını taziz ettiler. 
misafir bulunan Yugoslav basın kilmetıne mensup bakanlar ve KOREDEKİ 
mensuplarının hazır bulundukla Cumhurbapanı Yilksek $ahsıyetler hazır bulun- TUGA l'lllJIZI TEBRik 
rı törene bandonun çaldığı is- Aııbra muslarilır. cumhuriyet Bayramı milna. 
tiklll Marşı ile başlanmı5tır. Cumhuriyetimizin 29 uncu yıl. S~~iye devlet adamları Tilrk sebetlyle Vali ve Belediye baş. 

İlk olarak yurdun muhtelif dönümü b•yramını Türk si!Ahlı Elc:mne ııvn ıyrı samlmt teb· kanı Koredeki Türk t 
bölgelerinden gelen izci grupla· kuwetl~ri adına kutlar, yUk~ek riklerinl blldlrmi~lerdir. bir telgraf çekerek İstan~~~1~11~~ n geçit mahalline ıirml~lrr ve ::ahsiyetlnize en derin hürmet ııdına kahramanlarımızın bayra. 
bunu Harp Okulu, 28 inci plya. ve tal.imlerimi h!)iden ırzede. Büyük Elçi Mc Ghee mını kutlamıştır. 
de alayı, Hl\'a Harp Okulu, de- rim. B 'd MERASİMDE 
niz piyadesi. suvari motörlü ve Genelkurmay Bışkaıu onn a İ:\'Tf ZAl'ttSIZUK 
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11 Lira TAKSiTLE 
MERiNOS 
Hereke - Dubldra 

Kumaslarından llirinri •ı'lıf 
IS'MARLA.\IA ELBİSE 

150· Liradır 
Salôhaddin Karakaılı 

Müusesesi 
Mahmutpaşa. Kapalıçarşı 

kapısı yanında No. 18 

zırhlı birliklerimiz takip etmiş- Ôrıe.neral Bono, 29 CA.P.) - Birleşik Davetiyelerin tevzii ve mikta· 
tir Am«-rikanın Ankara büyük elçisi rın ~ 1 h ı il ------------. · ı ·kı · 'zl i · Nuri Yamut "1 /an ış esap anması yUz n· 

Askeri bır 1. erımı n geç şı .~ c Ghefl! bııı:ün Bonn'da Amrri- den bilhassa kapalı tribünde ın. T o p 1 a n t 1 
halkın co~kun heyecanına vesile Cumhurbaşkanımızın ce,·abl kan :vilksfl!k komiseri Walt"r Uzam temin olunamamış ve ge· 
olmu& \'e bilhassa askeri uçık· telırafı: Donnelly ile göril~milstUr. l'ık rek kordiplomatik mensupların· Türkiye Jeoloji Kunupu Bas 
larımızın gösterileri bu heye~- Sayın Orıeneral Nuri Yamat Ghte, Avrunadakl Amerikıın dan. gerekse da\'etlilerden bir hnhlından: 
nı son haddine vardırmıstır. ltıl\•veUP.ri başkomutanı Gener:ıl kısmı umn müddet ayakta kal. 

Geçit resmi devam ettiği Si· Geııelkunaıy Bapanı Thomas T. Handy ile birlikte ge. mıtlardır. 
rada Hipodrom üzerinden Ay-Yıl Ankara çen hafta TUrkivP.den Almanva. TAK~iMOEKİ ŞEREF 
dız ve T.C. resmederek uçan Slllhh kuvveUerimiz namına va l!"lmlştlr. Büyük eldye Tilr TRİR1~:~t'sf•s TEXTESİ 

Kurumumuzun yıllık olatanils 
tll toplantısı 30 ekim - 1 kasım 
tarihlerinde İstanbul tlniveul· 
lesi Jeoloji f,nstitUsünde akdo-

Faruk'un sebep olduğu 
dedikodu devam ediyor 

<Ba•• 4 üncüde\ 
:l':ecibe ı:öre Faruk memle

ketine hiyanet etmiştir. Bugün
kü rejimin komünistlere da
yandıtını iddia etmekle gülünç 
harekette bulunmuştur. Yeni 
rejimın komiınlstlıkle allkası 
olmadığının delili komllnist ga. 
zetelerin şiddetli hücuınlart 
ve komünizme karşı alınan ted
birlerdır. Faruk'un yaşayış tar
zı. o devirde yapılan irtikAp
lar, reuletler herkes tarafın· 
dan biliniyor. Bunlar \'akit va
kit ecnebi ıaı:eteler tarafından 
yazılmıştır. Faruk hAlA o za
manların hasretıni çekiyor! 

KÖR KADI 

O da olacak! 
<Bııı 2 nclde) 

keş!ederken, Türkiye Cum
huriyetini temayüz ettiren 
mefhumların övünülecek şey 
ler olduğunu gormektedir.• 
MuhıleleUn müfritleri IJ

riye tiri. dolruyı dolru de
mele ılııtı.klın gün demolı
raslmldn yeni bir hamlesine 
daha ıahlt olıuğız. 

Sadu" G. SAVCI 
OS KELiMEYLE 

Sanyer dnayetinln faili 
yakalanmıı ... 

Emniyet kiıleslne haber 
ulaıtı.nn: Toplar atılsın! 

TATl.ISV.RT 

tayyarelerimiz dakikalarca coş- Cumhuriyet Ba)Tamı tebrikini ldvedeki Amerikan askeri var-
1 
\'A~OI 

kun bir ~ekilde alkışlanmı~lar- havı ttlgrafınııı aldım. Te~ekkilr dım heyl'ti &r.fl General Willhm 1 DUn akşam Taksim gezisinde 
dır. ler ederim, H. Arnold refakat etmektedir, ki ~eref tribLiniinün iistilne geri-

Saat 16.30 da geçit resmini mil Kt:tramın ordumuzun göster· Hindistanda bir filmin len tenteler, çocukların attıkta. 
teak:p törene son verılmiştir. dl~i çok samimi ve necip duyıu rı maytap yUzUnden tutuşmuş ve 

lunacaktır. Üyelerin teşrifleri rı 

1 

Tino Rossi'ye niıan verifdl 

c .. olunur, p 1 .,9 <T H , _ T ~ ar s, w • a • 
GÖSDEM: mıs Fran~ız 5arln,.uı T}no \ 

SUrmenede !ardın büyük memnunluk duy. gösterilmesi yasak itfaiye tarafından söndUrUlmUş-
Sünnene, 9 (A.A.) - Cumhu- dum. Ben de azlz milletimizln edildi tür. 

riyetln 29 uncu yıldönümil ilt•· bütUn mezayı!ını temsil eden ---Y-ıldı;,mdan iki kici 
mizde se\inçle kutlanmıftır. H•· kahraman alllhlı kuweUt>rimiu Yeni Delhl. 29 CA.P.) - Hln- :r 
vanın kapalı olmasına rağmen milli bayrıınımızın kuU uolma· distan hükCımetl bugUn •Cin hal. yaralandı 
sabahın erken saatlerinden iU· sını bütün kalbı'mle \'e muhab· kının hissiyatını rencide edebi- s f ı 

li C • arız. 29 <A A ) - lçem.ıe 
baren binlerce Sürmene um· betle ••ııııenni ederim. leceğf. millAhaıasıyle •Pekin bağlı Kara~"Urt köyüne bir yıl· 
hurlyet alanında toplanmıştır. Ekspresi• adlı Amerikan rtlmi- dırım dUşm'iş ve bir vntandaşın 
Tônne İstiklAl Marşı ile başlan Cumhurbapanı nin Hindistanda oynatılmasını ölilmü'1e, iki v:ıta'tdaşın da ya 
mış ve ıfinün ehemmiyetini be- Celll Bayar yasak etmiştir. ralanmasına sebep olmuştur. 

l - Açılış ve yokiamı. V" bur.un n~şrrdılt'n hır tr! 
2 - Yönetim Kurulu raporu. Fnnunın P-n hilyük niı 
3 - 1953 yılı yönetım kurulu Le1:ion D'honneur'un 

SP.Cımi için adayların lnti· rOtbe~ınin tevcih edil 
hıbı, lanmııtır. 

t - Gelen önerge ve tebll#le· Nişanın \'erillı s 
lerin müzakeresi. hında Tino Rpssi' 

fi ~ Hava milsıit oldutu tat ludanberl diınya 
dirde İstanbul dvırındı je !erinde şarkıları· , .. 
olojik ekskOr.dyoa, "ro.,aeanda~ını rlmtı. Kemal A:tdane 

8 - Kapanıı. bildirilmiştir. 
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Dün yapılan merasimler 

• ....__ 

·' 

, 

fıınıhurba!j kanı \e djj;er ıevat, Atatürkun geçici kabrini ziya rete giderlerk r n 

1956 da Melbum'da ya • . 
yom pllnı hazırlanmıştlr.•~Kf'rı okul otrencıleri, geçrrlerken .. 

müsabakada birinciliği ka 

.. 

• ' . 

.J 

seıamlanıyor 

fotoğraflar 

'·f 

__ .., __ . 
Diln ıehrimilde yapılan a:eçit re sminde, alay sancağı geı;erkeu .. 

1 

Ankaradaki geçit resminde alay sancağı ,.e kahraman piJadelerimit.. 


