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Radyo nı..imunelerı Ue bütün 
Anadoluyu dolaşmaktadır 
~ıemleketimize emsali gelme
yen bu fevkalSde Radyolan 
görüp tecrübe yapmadan baş. 

ka markalara karar vermeyiniz. 
Abdülkadir Memlsoğlu Katıreıoğlu Han !stanbul 
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Mc Cormick diin 
Ankara'ya geldi 

Amiral, Türkiye NATO'nun en 
unsurlarından biridir, 

mühim 
dedi 

Me:. Corıni ek, hükômet erkam 
___ il __ e_.,:g=-,örüşmeler yaptı 

Hakka" r'ı'den 1 11'....ı ac ........ ,,.,,,,.n 
Ankara, 2 - Nato Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Jile. 

Cormick, eşi ve maiyeti erklnı ile bu sabah hususi bir uçakla 
~ehrimize gel~iştir. Amirali. E~enboğa hava alanında Genel Kur. 

Hah may Başkanı, lkinci Başk3n, Kara, Deniz ve Hava KuvveOeri er Komutanları, Genel Kurmay ve Milli Savunma ileri gelenleri: 
Amerika Büyük Elçisi, Amerikan Askerı Yardım Grupu Başkanı 
\'e gazeteciler karşılamışlardı!'. 

Amiral, kendisi ile görüıen gazetecilere şu beyanatta bulun-YAZAN: 

Ahmet Emin YALMAN •• ı muştur: 
•- Türkiyeye yaptığım bu ilk 

Erciş, 1 (Telgrafla) - Hakkiıri- y ı f ziyaret dolayısıyle çok memnu. 
ye, §imdiye kadar gazeteci unanıs anın num. NATO teşkilitında başko-

ayajı basmamış. Bu kartal YU· mutan olarak Türkiye için de ça. 
vıstnt ziyaret eden ilk gazeteci. 1ıştığım için gurur duymaktayım. 
Jer olduğumuzdan dola)·ı arka. o f d """ Benim komutanlığım coğrafi du-
daşlarla beraber iftihar duyduk. r a ogu run1 itibarıylc Türkiye ile te-
JUç şiiphe yok ki memleketin tn masta değilse de emrime veril-
geri kalm11 köşesi, fakat eskiye miş Türk kuvvetleri bulunmama-
Jı:ı,yas edilirse, TürkJ)"enin son iki H kk d f 'k • sına rağmen NATO'da bana dü
l•l i(inde en tok terakki eden a 1 n a 1 rı ~en \'a~i(cleri ~,.~.pma~la .. sulhun 1 
yeri Hakkaridir. Çünkü 3500 met. ıdamesıne ve bur hır dunyanın 
relik dallan aşarak, katır sırtın. Lond a 2 (N f ) y (Devamı Sa: 5 Sü: ' de) 

1 en u yurt parçasına mo. nıstanın, Orta Doğu komutanlı- ı .,, da gid'I b . r , a en - una- t~ _ ~ .. 
törlü \'asıtalann grçebi1eceli bir ğı teşkilatına katılmak hususun. 
)Ol atılmıştır. t:"turumların ke. da yapmış olduğu tektir İngiltere 
narında, Zıp suJu boyunca de. Dışis1eri Bakanlığına gelmiştir 
\am eden ~eyahat, heyecanlı, ve burada incelenmektedir. De
tehllkeli bir macrra !iityahatidir, lirtildiğine göre. bu teklifle i!gi
Burada ancak, d('lirişf"k tipte U kat'i netice yalnıı in:riltere 
şoförler, \"azire gürmeği :öze a- taraCından alınamıyacak fakat bu 
labiUrltr. Ancak, tehlike mu. komutanlığın teşkilinde önayak 
hakkak olacağı itindir ki herkes olmuş yedi devlet de kat"i kara
dikk.atlidir. Diımdüz )Ollarımız.. ra i tirak edeceklerdir. 
da sık ~ık tesaclilf edilen kıza- ÖtTenildi.ğine göre, şimtlidcn 
lınn bir teki bilt, tok sükür bu devletler ara~nda Yunan tek. 
Jlakkiri. )~lunda ı:öriilmemi lir. lıii ile il:ili olarak bazı istişare
,\i;ır ) u~lu kamyonlar, ,.e11lail !er ratJılmf$tır. F:ıbt sfiratle bir 
dar "'r~ls yolunda e1hnet.1e g1 neticeye. vırılmı ı bf'klenmemek 
dip ıel~vorlar .. De\·am '~'!' ~·ol tedir. Çünkü Orta Doğu komu. 
ha_reke.tı saye ınde llakkarı, her tanlığı teşkilatı da daha kuruluş 
gu.n hır parça daha memleket safhasındadır. 
hayatına bağla.nıy~r. Yollann Orta Doğu komutanlığı kuru
ınım 'e medonı böl:elerle te. cularından biri olan Türkiye de 
nı.aslannı en raı.Ja sarahatle, Ha .. bu teklif hakkında fikrini bel'a
k~rl gibi geri kalmış bir muhitte na davet edilecektir. 
J:ormek mümkündür. Kara Yol· Şimdiye kadar Yunan teklifi 
lann~ ~ens~~ Türk akı~cıhğı hakkında resmi bir demeç veril
azamı hunerını, bu çok çehn )·o- miş değildir. Fakat mevcut _d~-1 
lu a~makta göstermi tir. (Devamı S;: s Sü: ı~ 

Amiral Mc Cormick diin 

Amerikada •Atom topu• diye ı:llandıırlan bir top hnal edihni~tir. Bu muauam topun tecrübe
leri Amerikada Maryland'da yapılmıştır. Topun ağırlığı 8ö ton olup 28 mil uzalıtakl hedefi 

dö,·ebilmelıi:tedir. 

BAŞKAN TRUMAN DEDi Ki 
~~~~~.~ ~~~ 

'' Cumhuriyetçi Parti 
generaller partisidir,, 

Başkan Yardımcısı adayı Nixon, Truman'ı 
iftiracılıkla itham • 

ettı 
.i nalolu .li&r<4t 

"""~-""!'~"'"'-"""'"'"'"'"',...,..,------....-.~:---.... -. ı Spokane • Washin,ton eyaleti -
2 - Başk8n Truman, dün bura. 
da söylediği bir nutkunda, Ge· 

. neral Eisenho\ver'in Cumhuri· 
ı yetçi Partinin rEski hiıbi• y.lni 
~ partinin ultra • muhafaıakAr ve 
1 tecerrüd tarafları cenahının e· 

lindt' oyuncak haline geldiğini 
ve böylece Kremlin'in işini ko· 
layl ;.5! ırrlı ~ı nı br)"::ın et mi, tir. 

1 Başkan Trun1an n :<unda şun 
! ları ~öylcnıı ştıı . 

.-Cumhuriyetçi paı ti , ıncn1lc· 
<Devamı Sa: 5 SU: 7 de) 

Partilerin arası 
tekrar bozuluyor 

Zafer, Halil Sezai Erkut'un D.P. ileri 
gelenlerinin harp suçlusu olarak 
asılacağını söylediğini yazıyor 

C.H.P. lileı·~ btı yeni iftira 
kaıııpaııyasıdıı• ~ diyorl.ar 

il~ llul.o!ıfrfm:f• ,--
SABAHATTiN SÖNMEZ 

Ankara, 2 BQd:;bakan Adnan VAFT'IN 
Menderes, Ankara D.P. kongre-

sinde partiler arasındaki mü.na- EMLA" Ki' NE sebetlcr bakımından mcmnunıyet 
verici bir konuşma yapmıştı. 
I\Iendcres, memleket menfaatle .. 

rinin parti menfaatlerinin üst~n· E LKON DU 
de olduğunu, muhalefet partıle· 
rinin de milli varl!ğln birE'r par· ı 
çası bulunduğunu , hükümctin 
parti farkı göıetmeksizin Türk 
milletinin hizmetini gördüğünü, 
büliln vatandaşlara müsavi mua
mele ettiğini belirtmiş ve muha
lefetten • Kardeş parti, milli var
lığın bir parçası • diye bahset-
mişti. . 

Muhalefet lideri Inönü. iktida· 
rın şiddet yolunda olduğunu . a
dftletin tam istikl:iline kavu':-ma. 
sı gerektiğini söylemişti. Genel 
Sekreter Kasım GUlck de, bir an· 

(Devamı Sa: 5 Sü: ldel 

Kasıııı Giilek 
Fiiliyat 
Bekliyoı• 

Bıııı"r l1 1ı1Aafı ı · ıı.i:d ~.a 

Adana 2 - Güney böiteslnde 
bir seyıhate çıkan C. H. P ge

(Det"amı Sa: 5 Sü: 3 de> 

Mısır Sosyalist Par
tisi faaliyetini tatil 
etmeğe karar verdi 

Kahire, 2 - hlısır'ın kuze
linde yaptığı st'yahatten dün 
Kahire"ye dönen Başbakan 
General Necip, bugün kabı· 
nenin yaptığı toplantıya Baş
kanlık etmiştir. Kabine bu
günkü toplantısında, Vaft 
Partisinin 110 bin veya tak .. 
ribcn bir milyon hra tutarın
da ve muhtelif bankalarda 
olan parasına clkoymuştur. 
General Necib'in Sf'yahattcn 
döner dönmez kabineye baş
kanlık ederek bu kararı 3lışı, 
bilhassa Vaft Partisinin çok 
kuvvetli olduğu mıntakalar
dan müsbet intıbalarla dön
düğüne işaret addedilmekte
dir. 

CDn•mı Sa: 5 Sii: 6 aı) 

Bursa'da, bir tahsildar 
21.000 lira ile kayboldu 

Tahsildar irfan Uçar'ın kardeşi Konya'dan Bursa'ya 
gelerek bu parayı ödiyeceğini bildirdi 

İld yüz kıisur kilometre mesafe. 
de on saat süren çok )·orucu 

bir yolculufun ~onuna dolru bir 
ara, kendi kendime !iordum: 

Başbakanlıkta, mühim 
-.--, HKo ın U1ı1 lrl•lıdı" 

Bursa 2 - Şehrimiz belediye rimize ~elerek belediyeye mil· 
baştahsildarı irfan Uçar, banka· racaat elmiş, ağabeysinin bu 

· ya yatırmak üzere aldı~ı bele· parayı kaybettiğini ve kendisi· 

.,Kırk dört bin nüfuslu bir 
lili.yetin merkeı.ine yol \·e me
d•niyet ıetırmek için bu kadar 
külfete girmek, ıahmete değer 
mi? I\ltrkeı.i ba~ka bir yere nak. 
ldmek, hattı llakkiiri vlliyetinl 
kaldırmak daha makul bir ~ey 
olmaz nıı'!• 

HakkAriye ,·arıp, oradaki akın· 
rı ruhlu ,·ııı Fazıl Kaftanoğlu 
\·e dlğtr büktimet erk.iniyle gö. 
rliştükten ve yol )'Orgunlutunu 
biraz çıkardıktan sonr•, yoldaki 
men(I dü,üncemden dola), kcn. 
dl kendimden utandım. 

Jlakklrf, Türk kalkınma ham
lt!!ii itinde metin bir köprüba'Ş"ı 
olmaktadır. lr1.kla İran ansında 
bir kö•e teşkil eden bu vlliye. 
timiıde Tilık amıi, tıbiatın şld· 
detıerinl ve tthaletin mukave· 
metlerini baıı;an Ut )·en.melidir. 
Aynı zam.anda, böyle yerlerde 
\·aıife görenleri düşünmeli, ken. 
dilerini insan takatini a~an ıor .. 
luklar kırıısında desleksi.z bırak .. 
mamalıdır. 

Ateşli bir vatansever oldu!u 
her hallnden belli olan Hık

kirt orta okulu müdürü Osmın 
Gündüı bana dedi ki: 
•- Burada çıkan ıorluklar ce .. 

ıar,tlmiıl Jnrmıyor. Bize müca
dele hazzı nrlyor. Edebiyat Fa
kültesi mcwnlarının ı~sizlikten 
şikiY<t ettiklerini duyuyoruL 
Burada iki münhalimlz var. Bir 
türlü dolmuyor. AC'ıba o i~sizler 
ntden burada \'az.treye kosmu .. 
)·orlar?. 

Sual yerindedir. Türkiyeyi a· 
k_ıncı \·atanse,·erlerin yurdu ha
lıne koymak için heplınlı yarış· 
tııaya mecburuz. Ben kendi heıı;a .. 
hıma, gaıetecl sıratıyle Hakkiri
Ye gltmeklo, yeni ufuklar Le~•et
lljime inanıyorum. Buraya, va .. 
na. Kana, Artvlne bu kadar geç 
feldltlme mahcubum. Fakat Al· 
:h k1>nıet edtne, bu ilk ılyaret, 
~~tt" ,.on z.iyaret olmıyacakbr. 

a klrile Se)·ahatln heyecanını 
'·.e \·ın. Kar5 ,.e Arh·inl :r.lyare .. 
tın 'ara!litnı teknr tekrar tatma .. 
b daha şimdldtn ha ret duyu. 
;lorum. 

bir toplantı yapıldı • diyeye ait 21.000 lira ile orta· nin bu meblağı derhal ödemek 
dan kaybolmuştur. Keyfiyet be· 
ıediyc tarafından savcılığa bil· istediğini bildirmiştir. Fakat du· 
dirildiğinden araştırmaya baş.. rum adliyeye intikal etUrildiğin· 
lanmıştır. den kendisine belediyece yapı· 

Bu toplantıda, Amerika 
muazzam tahsisat 

lunulduğu 

tarafından 

hususunda görüşmelerde 

tahmin ediliyor 

verilecek 
bu-

8Uftlt Mu1ıa&Wbıd:dHt -ı 

Ankara, 2 - Bu sabah Baıba- .an Polatkan, Ekonomi ~e Tica AskerAı memurların 
kanltkta Baıbakan Adnan Men- ret Bakanı Enver Gürelı, N <\ TO 
dere.in başkanlığında mühim bir nezdindeki Büyük Elçimiz Fatin 
toplantı yapılmıştır. Bu toplan- Rüştü Zorlu, Dış Ticaret Dairesi 
tıya Dışişleri Bakanı Profesür Başkanı Munis Faik Ozansoy iş. 
Fuat Köprülü. Malive Bakanı Ha <Devamı Sa: 5 Sil: 6 dtl -- -- ~ 

İzmit Sehir 

Terfii hakkında 
Tasarı hazırlandı 
Ankara 2 - Askeri memur· 

..> Meclisi 
ihtilafı 

!arın da diğer subaylarla birlikte 1 
• d t d · · · 'tt••- p · 'd h t .. ı · · k · ·· dd t . · d t r etme- J 1934 senesın e e avı ıçın gı ı,;ı arıs e aya a goz erını apa-

ry~ı .mr ~ ıç~n ek ~:ks d"le yan LUtfi FJkri'nin yurda getirilmiş bulunan bakıye-i izamı diln, 
b~rın~ emı~ e me hazırıa:mıış- öğleyi müteakip Beyaııt camiinde namazı kılındıktan sonra l\ler
tıı:. anuo asarısı kezcrendideki aile ~ezarhğına tevdi edilmiştir. 1\lüte\·eff~, l~t:ın: büyüyor 

Şimdiki Belediye Başkanına muhalif olan 14 
üye Başbakana yıldırım telgrafı 

Ş'md' . kad askeri memur· bul Barosunun rskı başkanlanndan 0Iu11, ınemleketimlzın sıyası 
tar 

1diğ~~e suba~~ara nazaran bir \"C adli sahalannda mühim hiznıetler ifa etmişti. 

ile müracaat etti 

sene sonra terfi etmek hakkını 
haiz idiler. 

Tasarının l\Ieclisin bu devre
sinde çıkae~ı tahmin edilmek
tedir. 

Bele~i):e yeni Daimi Encümeni 'dünden itlba,ren vazifesine bışJamıştır. Encümenin ilk toplantısı 
na 'ılı ve Beledıye Ba~kanı Gökay bir müddei başkanlık etm1'1ir. Resim, encümen üyelerini bir 

arada göstermektedir. 

• .. 
.... ....... 

ingiltereye göre 
Musaddık mes'ul 

İngiliz Hariciyesi, İranlıların tehditlerindeki 
maksat, bizi kendi tekliflerini kabule 

zorlamaktır, diyor 
....... ttd Pm• 1 

Londra 2 - 1ngiliz hariciyesi 
bugün logillere ve lran arasın· 
daki münasebetlerin kesilmesin 1 
den husule gelebilecek her tür 
lü neticelerden münhasıran Iran 
Başbakanı Dr. Musaddıkın 
mes'ul kalacagını beyan etmiş· 

tir. Bir sözcü, iki memleket a· 
rasındaki mlina~ebetlerin kesil· 
mesi ihtimalinden bahst!den çe
sitıi haberleri tersir ederken de· 
miştir ki: 

•- lnnlı liderler diplomatik 
münasebetlerin kesilmesi tehdi
dini ·sık ~ık ileri süregetmişler· 
dir. Bu tehditl-.Jen maksat, ln
gillz hükQmetini korkutup pet
rol meselesinde 1ran tarafından 
ileri sürülen tekliflerin kabulü 

!Devamı Sa: 5 Sil: ldel 

Sultanahmef 
Cezaevinde bir 
Mahkum yaralandı 
Evrelki gUn Sultanahmet Cc· 

zaevinde rnahkümlar arasınd(I 
bir meydan kavgası olmuştur. 
Koğuşlardaki bir yatağı payla· 
şamamak yüzünden (>ıkan kavga 
sonunda Nedim Gül ad.ındaki 
mahkôm arkadJştarı tarafından 
dö\•Ulmüş ve yaralanmıştır. 
Kav~adan sonra yapılan ara· 

ma taramada, mahkümların üze· 
rinde 1 l~ parca esrar, 2 kama, 

IDenmı Sı: 5 Sil: 3 de> 

Diğer taraftan, irfan Uçarın, lacak bir muamele olmadığı ce
Konyada bulunan kardeşi şch· vahı verilmiştir. 

TECAVÜZ VE KAZALARDA 
~~ 

kişi öldü, 
yaralandı 

10 
kisi ., 

34 

Çorum, 2 - Vilayetimizle mül- niyle amudu fıkarisinden ağırca 
hakatında üç günde on cinayet] yaralanmıştır. 
olmuştur: 2 - İskilip Karaburun köyün-

ı - İskilipte bir ~ahıs, hasmı den bir bağ bekçisi, meçhul şa-
tarafından atılan tabanca kurşu- CDevam1 Sa: 5 Sil: 4. de) 
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• 

Bereli - Hayret )·ahu! .. iki sa attlr lıit\·işlyorlar, hilil kın öl,. 
türmedL. 
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IGüNüN YAZISI 1 KÖR KADI 

Vali F. K. Gökay·ın son 
beyanatı hakkında evleri dün ı Göçmen 

sahiplerine verildi 

[ HAVAC~ VA'ZIY•TI~ Bir kamyon 
Çocuğu ezdi 

Düşünülecek şey 
Günün haberleri arasında 

göıüme çarptı: Bir A· 
merlkan firması Ticaret O· 
dasına müracaat ederek 
memleketimize kullanılmıı 
motörhi vasıta satmak iste· 
dilini blld!rmlı. Vorilen 
malümata göre kullanılmıs 
otomobiller 2000 liraya tek· 
lif edilmekteymiş. 

A ''rupa se-
y aha - f 

tinden dönen 
l•·anbul \'a-

---------....._ makta ve ka-
y AZA.' ' ı nunun şUmul 

1·e~ilköy Meteoroloji istas 
yonuııun tahminlerine göre, 
hagı.in şehrimiz \.·e ch·arında 
ha,-a sabahle)·in hafif sisli, 
sonraları az buluUu geçecek; 
rüzgarlar güney - batı t·e ha 
tı )önlerinden ha(if esecek; 
sıcaklık derecesinde düne na 
zaran mühim deği1ikllk ol· 
mı,·acakhr. 

Kadıköy, Yeldeğirmenl Halit 
Ağa Caddesinde, Halı! Bıldirmiş 
idarrnndeki 337 plakalı kamyo
nun sadmesine mlıruz kalan Do
~an Genç ismindeki çocuk, kaldı· 
rıldığı Nümune Hastahanesinde 
ölmüştür. 

ltlehıııet Ali Sehiik sahası dışında 

kalmakta
dırlar. Bundan 
başka, o za
manki Adalet 

Ramide Ta,lıtarlada göçmenler için in;a edilen 2014 evin 
sahiplerinin tesbiti için dün sa':>ah saat 9,30 da Eyüp Noterinin 
de iştirakile e,·lerin bulunduğu yerde kur'a c;ekılmiştir. 

lı ,.. Beledi-
ye Reisi Gök-
ay, gazeteci-

lere b•yanatta bulundu. Şehir 
haı işi ile !lgili bir toplantıyı 
müteakip s~ylenen bu sözler 
tamamile zabıta \'ak'alarına ve 
ıon zamanlarda işlenen cUrUm
lere taat!ük etmektedır. Bu iti· 
barla. cilrU.m ve suçla mücade
leye temas eyllyen bu beyana
tı, kriminoloji ilmi zaviye.tin
den tetkik ve tahlil edeceğiz. 

Paris - lstanbul 
'\<'aziyeU 

profesör Gökay, beyanatının 
başında Paris ve İstanbul 

şehirlerinden bahsetmekte ve 
aynen söyle demek edir: ıPa· 
risi gördükten ve Paris Soir 
gazetesini okuduktan sanr:ı, İs 
tınbulda, çok &ükür yürelimi 
hoplatacak bir hadise görmu
yorum. • 

Bu sözlerile Profesör G~kay. 
hic şüphesiıdir ki, iki ıehrin 
~üriim. cinayet hAdiseleri ara
sında bir mukayese yapmak is 
temiştir, Fakat bu iki şehrin 
nüfus vazi)o;!tinde olduğu gi· 
bi, mticrim in anlarının kate
gorileri ve işledikleri ciiıiim 
nevileri ara'iında da büyük 
farklar me\'cuttur. Onun için 
böyle bir mukayeseye ve bu
nun sonunda İstanbul lehinde 

AVCKAT 

berbanıi bir netice çıkarmaca 
imkan yoktur. Kaldı ki, Paris
te cürüm ,.e mücrimle daimi 
savaş halinde alan bir adli ve 
teknik zabıta teşkilatı, adli po
li.; umum müdürlüğü ve bunla· 
rın başında polis valiliği var
dır. Bu itibarla valimiz. ·İs
tanbulu gördükten ve her gün 
kulaCa akseden cinayeti yazı· 
yor• feryatlarını işittikten son
ra. Pariste yüre~imi hoplata
ı::ak hAdiselere tesadüf ıı~. 
dim• dese idi, realiteye daha 
uygun bir beyanatta bulunmu; 
oluı:du. 

ilmi kurul 
Toplantısı: 

profesör Gökay, 3 • 4 ay ev-
vel, bir ilmi kurul toplan

tı ,ı yaptığ1nı ve burada anor
mal cinayetleri tetkik ettirdi· 
ğini de söylemiştir. Filvaki, 
kendisi böyle bir toplantıya 
önayak olmuş ve bizi de şah
ıen davet etmek nezaketini 

gô termiştir. Orada, birçok fi
kirler ileri sUrU!dü. Fakat bu 
toplantıda ortaya kanan dıl· 
ıUncelerin tatbikat sahasına 
intikal ettiği hakkında hlç bir 
emareye rastlıyamadık. O fi
kirlerden birkaçı olsun şim· 
di} e kadar tahakkuk etseydi, 
cürüm ve mücrimle milcadele 
imkan ,.e ,·asıtalarında mutla· 
ka bir gelişme kaydedilirdi. 
Demek ki, kendisinden istifa
de yoluna gidılmiren bu gibi 
ilml toplantılardan da müsbet 
bir netice alınlmıyacağı mu
hakkaktır. Halbuki Vatan sü
tunlarında yazdığımız bir ma
kale ile •Kriminoloji Kongre· 
si• şeklinde t3\·sif ettiğimiz bu 
toplantıdan ne kadar co;c aey
ler beklemiı durmuıtuk. 
Me but suçlar 
Kanunu: 
vali, savcı ve emniyet mil· 

dürü ile vaki görüım••in
de, meşhut suc;lar kanununa 
daha zjyade ehemmiyet veril· 
mesini rica ettiğini belirtmiş

tir. 

Bakanı Halil Özyörük tarafın· 
dan Büyük ~!ıllet )!eclisine 
se\.·k ,.e kabul edilen bir tadil 
tasarısı, meşhut suçlar kanu· 
nunun belkemiğini çökertmiş· 
tir. Ev\·eJce, bu kanun muci
bince bir aydan ziyade hapis 
cezası ile mahkUm edilen bir 
suçlu, derhal tevkif edilir ve 
hapishaneye gönderilirdi. Ka· 
nunun kuvvetini arttıran ve kö 
tü ruhtu insanlarıiı gözünü yıl· 
dıran bu hüküm, başlı başına 
cürümleri önliyen bir vasıta 
idi. Halil ö~.;.. Qrük, yanlış bir 
zihniyetle hareket ederek, bu 
maddeyi kaldırttı. Ve bu su
retle kanundan beklenen ga
yenin ortadan kalkmasına se
bep oldu. Şimdi meşhut suç
lar kanununun varlığı ile yok· 
luğu müsavi bir hale gelmLs· 
tir. Onun için vali. bu kanunun 
kuvvetini iade etmek istiyor
sa. l~ğvedilen maddenin yeni· 
den metne ilheslni hükumet 
nezdinde sa~lasın. O zaman me 
sele kalmaz. 

Cinayet hAdlselorinl. meşhut 
suçlar kanunu iltı önleme(!fl! 
,·eya azaltma~a e~a~en imkan 
yoktur. Zira, hiç bir medeni 
meml•ket bu gibi hadi\eleri, 
meşhut suçlar kanununun çer. 
te,·esi lcine almamıştır. 

Biz, maalesef, bunun mah· 
zurlarını he~aba katm:ıdan ci
nayetleri de bu kanunun zayıf 
omuzlarına yüklerlik. \'e ka· 
nunun kısa zamanda felce uğ· 
ramasını sağladık. 

Ne oldu? Memlekette işle· 
nen ı::inayet hadiselerlnin an
cak t'f. 5 f. bu kanuna g5re ta· 
kip edilebildi. Bunların muha
kemesi de seneleree sürmcğe 
basladı. Ve bu auretile, adalet· 
le herhangi bir ıürat de temin 

edilemedi. Demek ki ''alinin 
bu kanuna ba,ğladı,Cı ümitler
den hiç birisinin tahakkukuna 
halen imkan yoktur. 

Kur'a neticesinde evlerin tapuları Vali ve Belediye Başka· 
nı tarafından göçmenlere tevzi edilmi$lir. Vali tapuları verdik. 
ten sonra bir konuşma yaparak göçmenlere: 

•- Bugün evlerinizi tevzie başlamış bulunuyoruz. Bunlar 
size l.iyık birer saray değildir. Fakat )·ine bunlar öyle bir saray
dır ki içinde milletimizin &evgi ve ı.efkatile ihtişamlanmış ola
rak oturduğunuz yerlerdir. Buralarda gönül ferahlığı \'e emni
yet itinde çolulunuz \'e çocuğunuzla mes'ut bir hayat gec;irecek
siniz hPpinize uğurlu olsun• demiştir. 

Gökay bundan sonra ~öçmen mahailesinin karakol ve mek
tep inşası için ayrılan kısmını, inşaatı tamamlanan terkos tesis· 
!erini gezmiştir. Bu arada göçmen mahallesine on tane de mer .. 
mer çeşme yapılması kararlastır ılmıstır. 

İthal malları 
Piyasadan 
Kaldırılıyor 

Sehir hatları 
Kış tarifesi 
1 azırlandı 
DE'nizcilik Banka::;ı şehir hatla

rı idaresinin kış tarifesi hazırlan 
mıştır. Tarife 8 ekimden itiba
ren yürürlüğe girecektir. 

Dün şehrimizde ha\·a sa· 
bahleyin az bulutlu sonraları 
açık geı;mlştlr. 

Guni.ın sıcaklığı gölgede l· 
z.ami 24, a~gari 14 santigrat 
olarak kaydedilmi~tir. 

--~~~~~~~.............. 

KUCUK HABERLER • 
oll\L• İ{'İN 
BASKÜL ALISDI 

?ılüstahsilin mallarıni çabuk 
teslim etmelerini temin maksa. 
dile Beledıyeye hal bina::;ına Uç 
tonluk 4 tane baskül alınmıştır. 
Ayrıca Daimi Encıimen temizlik 
işlerine beş tane de töP kamyo. 
nu daha almıştır. 

SAHAFLAR ÇARŞISI 
BUGÜN AÇlLIYOR 

:'.\lerkcz Bankasında ö~rendi~i. 
mize göre, h~lcın bankanın Ti
caret Bakanlı~ına havale ettiği 
tescil muamelelerinin hiç birine 
cev:ıp gelmiş degildir. Bu ·ıl, tarifenin hazırlanma· '\tcniden inşa edilen Beyazıt-

Banka, önümüzdeki harta için
de bu ce\.·apların alınabileceğini 
t'hmin ettigini bildirmiştir. 

Di~er tarartan, bazı ithal mal-
larının peyderpey piyasadan 
kaldırı1dı~ı görülmektedır. 

sında halk istekleri; mümkün ol. daki Sahaflar çarşısı bugün saat 
dugu kadar genis naıarı itiba· 11,30 da merasimle açılacaktır. 
ra alınını~; blhas.sa araba vapur. Burada dükkan kiralamak isti. 
ları seferlerinde mühim değişik· yenler Belediyede önümüzdeki 
tikler yapılmıştır. hafta yapılacak ihalelere girecek 

8 ekimden itibaren günün her lerdir. 

Şoför yakalanarak tahkikata 
başlanmı~tır. 

ltalyanlar yumurtaları· 

mızdan şikayetçi 

İtalyada, memleketimizden yu 

murta ithal etmekle meşgul fir· 
malardan son günlerde pek çok 
şik.\yet mektupları gelmektedir. 

İtalyaya yumurta ihracımızın 
çok arttı~ı bir ıamanda vukubu
lan bu şıkayetler cıdden üzerin· 
de durulmaya değer bir ehemmi. 
yet arzetmektedir. 

ŞikAyetler, yumurtaların fena 
anbalajlarla sevkedilmesinden ve 
sevkiyat esnasında tahmil tah 
liyede dikkatsiz daVTanılması do 
loyısiyle yapılmakta: bazı parti· 
terin ithal )imanlarına tamamen 
kırık olarak geldikleri bıldiril
mektedir. 

İtalya ile yumurta alış '·erişi
mizin san iki yıllık bilinçosu a
şo~ıdaılır: 
rn~ de 240.~00 000 liret. 
1951 de 1.139.500.00 liret. 
frankfurt fuarına iıtirak 

edeceklere kolaylık 

gösteriliyor 

Bu mallar, bilhassa; liberas· 
yon listesinden çıkarılacağı kuv
vetle muhtemel olan ithal eşya
lz.rıdır. 

saatinde Kabataş - Üsküdar a- EMhösü ~llNTAKASINDA 26 ekim ile 2 krnm ara<ında 
raunda, iş saatlerine göre ayar- TEFTİŞLER Almanyada Frankfurt şehrinde 
lanmış vapur seferleri yapılacak açılacak olan enternasyonal fua-
tır. Tari!e~·e göre günlük sefer İlçelerde esnaf ve gıda madde- rı; iştir.tık edecek tüccar ve ti· 

Bir kamarotun sayısı 74 olacak ve bunun 24 ta· si satanların kontrolüne devam yarettiler için fuar idared bazı 
ne!l.i gece saat 22..10 ile sabah edilmektedir. Bu cümleden ola- kolaylıklar temin etmiş ve roem 

muhakemesi 5.30 arasında yanılacaktır. rak F.minönü kaymakamlığı mın leketimizdeki mümessilliği \'ası 
Bundan bir mUddet önce, Sam Bu suretle günde 1500 vasıta- takasında son on beş ~ün içınde tasiyle alAkalılara mallımat ver-

sun vapurunun kamarotu O ;man nın nakled.ilehileceği hesaplan· 1759 iş yeri kontrol edilmiş. Bun miştir. 
A~·dın yurda kaç-ak eş~·a .ı;okmak mış bulunmaktadır. lard<ln 482 müesseseye Belediye 5 Türk lirası mukabilinde mü 
5uçu iJr tevkif f'dilerek 5 in<'I As zabıtası talimatnamesine aykırı messillikten temin olunabi1ecek 
Jiı·e Crza Mahkemosine verilmiş Bir sandal kazası hareketlerinden dolayı ihtar ya. bu biletlerin hAmiline Alman 
t:. Diinkü duru$mada ~anık avu- Diin Sarayburnu a~ıklarında pılmıştır. konsolosluğunca Ucretsiz vize ve~ 
katı :'\tchmet Ali .SPhük'ün tah- Yu~u! İ!'imindrki ıahsın ba~ulma Ayrıca 259 rnilesse~eye de ce· rilece~i gibi; ayrıca Türkiye ve 
tiye talebi kabul r.riilerek, Osman !'ı ile neticelenen bir sandal ka· za kesilmiştir. Yunanistan demiryollarında o/o 
,\rdının gayrimrvkuf olarak mu zası olmuştur. BiR 80, \ .. ugaslavya demiryollarında 
hakr.me edilmesine karar veril- 1 d' • ?'r 50, Avusturya demiryolların-Hifü•nin tafsilAtı iÖY e ır: 1 ARAL.\M..\ "' 2 Al d · J 
mi~tir. Duruşma. ısahitlcrin celbi b U::ı o 5 ve manya emıryo -
için tiılik cdilmi$tir. Diln .~aat 14·30 !'ı.r~larında~ . a Eyilpte seyyar köftecilik ya- l~rında "o 88,8 nisbetinde ten-

b ki d 
lı~çı Suley~an Çelığın motorü-, pan Muhittin Pınar. kadın yü- ıi!At yaptlacağı da bildirilmiş-

Bir adam ıça an 1 nun yode~ınde limanımıza gel- ı zünden münakaşa etti•i Ali Sey tir 
Or!aköy Dereboyu 193 numa· mekte olan Zeki ve Yusufun hın meni ekmek bıçağı il; a~ır su

ratı CYde oturan Srcaettin ismin. dikleri kayı.k Sarayburn~ a~ık· rette varalamıstır 

Son yıllarda memleketi· 
mlzln kara yo1Iarının ıslahı· 
na ve yeni yolların yapılma· 
sına büyük e'.;mmiyet ve
rildlgl bir haki~attir. Bu !ti· 
barla memleketimlzdekl mo· 
tOrlü vasıtaların da günden 
güne artması pek tabiidir. 
Böyle olmakla beraber, )'U· 

karıdakl teklif karşısında 
çok dtişünmek Jitımdır. 

D i r had is enin, m eş hu t 5 u c la r 1 :.:::=::::.:::;;::;;::;;::;;::;;;;=::-
kanunu na te,fikan takip-edile- r ' 
bilmesi için ban şartların ta
hakkuk e• mesi lAzımdır. Bun· 
ların başında, suçlunun 24 saat 
içinde yakalanarak hakim hu
zuruna çıkarılma" gelir. Hal
buki failler, bunu gayet iyi 
bildiklerinden, Yak'ayı mütea
kip sawımanın yolunu bul-

de bir ıahıs Şekrrri Sokağında larında motôre ba~lanan ıp ka· Ali ·Guraba Ha~tahanesine kal 
rnrçhul bir adam tarafından bı- punca EU alarak batm~~tır. dırılarak tahkikata bac:lanmıştır. 
c;akl41nrnıihr Zeki kurtarılmıı. yuzme bil· ~ 

Şecaettin ilk yardım hastahane meyen Yusuf Tutaner bo~ulmuş 
sine kaJdırılmış ve kaçan carihin tur. 

Bir esrar satıcısı 

yakalcsndı 
!ıf Prcanda bir handa '~rar sa· 

tarken ·akalanan Sel1mi Ciçek 
5 inci A;liye Ceza • Mahkemesin 
de 1 sene hapis, 2 .sene sllriün 
cezasına mahkQm olmuştur. 

Kara yollarımız her gün 
biraz daha gelişmekle bera· 
her bugünkü yollarımız nis· 
betinde motörlti vasıta esa· 
sen memleketimizde mevcut· 
tur ve büyük sayıda motör· 
lti vasıtalar da muameleleri 
ikmal edilmek üzere güm
ruklerimizde beklemektedir. 
Hal bövle iken, ucuza 
teklif ediliyor diye gümruk
lerJmizi ve yollarımız1 bir 
de kullanılmıs vasıtaların te· 
harümü karşısında bırakmak 
her bakımdan çok mahıurlu 
olur. Kaldı ki memlekete 
giren motörlü vasıtaların 

bıiyUk bir kısmı İstanbulda 
kalmaktadır. lstanbuldakl 
motörlii vasıta bo1Iulu şeh· 
rin ~imdiki yollarına ve şart· 
larına nisbetle dikkati çeke· 
cek kadar yiiksektir. Sf'yril
srferi güçlükle temin edile· 
bilen lstanbulun inişli yo
kuşlu, dolambaçlı virajlı yol· 
larına fazla kullanılmış ol· 
mak bakımından sık sık A· 
rıza yapabilecek bir de ıöı· 
de ucuz arabalar bollulu ka· 
tılması imkAnını haıırlamak 
zararlı olabillr. Zira, teklif 
edilen otomobillerin kulla· 
nılmış Amerikan markalı a· 
rabalar olması lizım gel· 
mektedir. Amerikan markalı 
yeni arabaların en a:ı on bin 
liradan üsttin fiatlarda ol· 
dulu hepimizin bildiği ıey. 

dir. Bu kadar yüksek fiath 
arabaların en aı be$te bir 
fiata teklir edilmesi, bu ara· 
baların ne kadar faıla kut. 
Janılmış olat'ağını ve ne ka· 
dar bol miktarda yedek par
(aya lüzum p;ristereceğlnl ko· 
layca an1atabillr. 

Hiç kullanılmamı' araba· 
ların dahi en ı;ok bi!" yıl 
sonra bir sürü yedek par('a· 

ZENGiN PARA 1 KRAMIYELERI 
VE 

Bebekte Yalı Boyunda Muhteşem Koruluk içinde 

Apartman Dairesi 

Hakikat 
Olmasını 

İsterseniz 

31 EKiM KEŞIDESI iÇiN 

6 EKi M 
Akşamına Kadar 

100 LİRALIK 
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• ACI BiR ÖLÜM 

B 1 Emine Refılı'ln eıi. Semih sa·ıt 11.30 da Vali Konalı 
U gar Kra• ve Avni Rr!ıg'in babaları, caddesinde Sorak Apartı-

lının tahttan Jliıle ve İclal Hefiğ'in kayın manındaki evinde başlayacak 
pederleri Refigler ?ılensucat ve Te~vikive Camiinde ö le 

Dün gelen 
Hacılar d!! 
Şikayetçi 

feragati Fabrikası Müessis ve Sahip- namaı; kılı-nılıktan •onra As-
bed- kb Armator Kısınbay Biraderlere !erinden ri )lezarlıktaki e ı ma e· 

3i yıl el"Vcl bugün, 3 Ekim A Z j Z R E F I (; restne tevdi edilecektir. ait 2000 tonluk •Nazar. vapuruy 
1918 de Bulgar Kral F dl • · l:ı dün saat 10.30 da limanımıza 1 er - }lak kın rahmetine intikal et- !\1ektebimizin idare hey etı 
nand tahttan feragat elnıişti. mıştir. Cenazf'~İ 3 ekim cuma ve mekteple ilgih arkadaş- 558 hacı gelmiştir. 
Ferdinand 1861 de \"i)"anada ı;ünü saat 11.30 da !'jişantası larımızın bu son vaz.ifei ihti· Gemi limanda bir müddet ka~ 
doj;muştur. Ki.ıtük bir t\vu~- Vali Kona~:ı Caddesi, Sarak ramda bulunmalarını rica e- r .. ntinaya t.lbi tutulmuş ve rıh· 
turya zabiti iktn Dul~ar Sob- Apartmanından Teşvikiye ca deriz. t:ma ancak 14.30 da yanaşabil· 
ranyası tarartndan 188'1 de mıine nakledilerek. ötle na- * rnistir. 
Bulgaristan Prensi seçilmiş mazını müteakıp Zincirliku- Terakki Lisrsinl Bitiren· Ö~rendiğimize göre .. ~azarıı a 
t·e •:ı•nı zamanda Osmanh im yu ,:\lezarlığındaki ebedt isti- \er Cemiyetinden: Ciddeden 560 harı binmi$ bulu-
paratorluğunun Rumelii Sar- rahatg3hına tevdi edilecek- Okulumuz mezunlarından nuyordu. Bunlardan 150 si a~ır 
ki \'alisi olmuştur. Avu,tur- ve cemiyetimiz üyelerinden hasta olarak gemiye binmişler \'e 
ya, Bosna - llersek'in ilhakı- tir. * Semih ve Avni Refiğ'in ba- yolda 2 tanesi vf'fat etmiştir. 
nı il.in ederken, o tamana Şi~li Terakki Lisesi EncU- baları Seyir halinde bulunan ~tmiler 
kadar muhtar bir eyaJrtintiz men İdare lley'etinden. A z t z R E F t li deki teamüle göre hu hacıl::ır me 
olan Bulgarh.tan da 1908 de rıtektehimizin istanbul'da vefat etmiştir. rilsimle denize atılmışlardır. 
Jstiklcilini illin etmi~tlr. Bu kurulmasında büyük maddi, Son ihtiram vazifesini yap· Gemi limanımıza geldi~i za-
ıuretle Ferdinand, Bulgar manevi fedakArlıkları doku- mak üzere 3 ekim cuma gü- man, diğer hastal.1rın iyileşmiş 
Krah olmuştur. Bul,ıtaristan k ·d h ' t. nu·· \'alı· Kona•ı Caddesı· So- Jıl ki J nan me trp ı are eye ın- ~ o u arı görü müşlı.ir. 
Birinrl Cihan llarblnden mağ de uzun seneler fedakArane rak A.partmanında saat 11.30 Jlacılar, Arabistanda uğradıkla 

Uçan daireler Atinada 

göründü 

Atina. 2 (AA.) - 30 eyJQl ge 
cesi Te~alyada Trikala civarın· 
dan ~etmekte olan bir kamyon 
sofôrü. semada tı1kriben 4 met
r~ kutrunda ısık saçan bir uçan 
daire görmüştür. 

Büyük bir ~ür'atle serretmrk
te olan U('andaire. 30 metre ka
dar bir mesaff'de 2 dakika dur· 
ınus. ~nra do~u - batı istikame
tinde !'tyrine devam etmistir. 

1 
3 EKi~! 1952 

CUMA 
AY tıı-.GtJN 31-Hl:l;IR 151 
RDll 1368 - EYLOL 20 
HiCRi 1371 - 'luharrem 13 

SABAH 
ÖGLE 
IKi~DI 
.\KŞ.\M 

YATSI 
BISAK 

Va~att Ezani 
05.57 12.06 
12.03 06.13 
15.19 09.29 
17 49 12.00 
19.19 01.30 
04.20 10.30 

ya ihtiyaç gösterdiği hakiki· 
ti karşısında bir de fa7.la 
kullanılmış arabalar itin 
,-,rm'k zorunda kalaratımu: 
yedek parça bedeli büyük 
olacaktır. Bu 5uretıe ucuza 
alrhğımu:ı ıandığımız araba· 
lar ödi~errıi:imiz yedek par· 
ça bedelleri \ e tamir mas· 
raflarile aşağı yukarı blr 
yeni araba değerini bulacak, 
buna karşılık da ellmlıde 
kısa bir zaman sonra •Oto
mobil merarlılı• na :tvki 
gerekecek olan bir sürü ömrü 
kısa araba blrikecektlr. 

Yapılan teklif karsısında, 
herhangi bir teşebbüs ve 
karara geçmeden önce çok 
iyi dıiıünmek gerektir. Ak· 
si takdirde telılllsl kabil ol· 
mıvacak ıararlarla kar&ılaşa· 
blllrlz. 

Sadun G. SA \'CI 
ON KELh!EYLE 

Japon 5etlmlerlnde komii· 
nhtl•r büyuk mağlubiyete 
ui:ramı5lır •.. 

16p (ıkarak Seliinfk mütare~ çah~mış alan ~rkadasımız da ba~layacak cenaze töreni- ı rı müşkülattan acı acı şik:ıyet et 
kesini fmıalaması üzerine Bay AZiZ REFiG ne, bütün üyelerin geln1ele- mişlerdir. San kafilenin oGUney-
tahttan feraııı:at mecburiye. ebediyete intikal etmlstir. rini rica ederiz. sı;-. vapuru ile yarın veya öbür Gau1• 1111 " ılhıd•n:ı.,. .,.,. •• r• 
tinde kalmııtır. 1 . 'ht. b . İdare He'-·etl fi'"''' tll.hUt.,., • ..,,_,. '-" 

ltıııllar mıJlO.biyetten bı· 
kıp usanmazlar! .. 

TATLISERT 
TCLBES'TÇI Son vazi rı ı ıram ugi.ın ~ gün limanımıza geleceği tahmin ,,uı,,.,,_ 
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VAkıA Ray bütün hayatını 
se\•diğine leda etmişti. Fakat 
bu akşam iibi bir akşam yaşa
mak için bı.itün bir ömrü feda 
etme~e de#:meı miydi? 

Ray, Walter·e şunu söyledi: 
- Bu mutlak saadetimi1i bir 

tek şey bozabilir, o da bu hare
ketimizden bir üçUncü sahsın 
müteessir olmasıdır. Her şey
den ev\·eı bunun böyle olma· 
maMna dikkat etmeli)·iz. 

Bu sözlerle Ray'ın ne kasdet
t!linl anlayan Walter. ona ce
vap ve teşekkür olarak yavaşça 
elini öptü. Ne olurdu, bekledi
ji suali de sorsaydı: 

- Ya siz Ray? Siz pişman mı 
sınız? deseydi. Fakat demedi ve 
yine yalnız kendinden bahset
mete devam ıtti: 

- Hayır. Ra)'. Hiç pişman 
deıilim. Yalnız beni ü:r,.n Şt"Y 

... 
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yalan söylemeğe mecbur ol
maktır. lla)·atımın bu kısmının 
yalnız bana ait olduğunu ve 
onlara hiçbir şekilde zarar ver
rniyeceğini anlatabllıeydim. Fa 
kat buna imk3.n olmadı. Yalan 
söylemek çok güç. Bundan do
Jayı ıstırap çektim, Ray. Fakat 
pi5man deı;ilim. 

Jfep .Ben, ben. ben• diyor
du. l\lhayet Ray ilave etti: 

- Ben de pişman değilim, 
Walter. 

- llayatımın her adımında 
hep size muhtacım, Ray. 

!lep ·Ben• yine ·Ben, ben•. 
- Ben de size muhtac;tım, 

Walter. 
- Beni Uyık olduııımdan 

daha fazla mesut ettiniz, Ray. 
Yine kendisinden bah~ediyor. 

Hep ben. ben ... 
Birden Walter'in elini itti. A· 

l:ır atır ilerley'°n arabad:ln at
lasa. hir kahkaha atarak artık 

ondan kurtulmak zamanı ııel
dilini söylese acaba ne olur? 
diye düıündü. 

Belki bu bir çılııınlık olurdu. 
Fakat hazan in!an çılrınca ha· 
reketler yaparak ferahlar. Ar· 
tık bu hodbinlik ve sadece ben
lik duvarına c:arpmaktan harap 
olmuştu. Tahammül edecek ta
kati kalmamı,tı. Fakat yine 
sustu ve yerinde kaldı. 

İrma'nın Amerikanın kahve 
1'irketinin umum müdürünün 
otluyla nisanlanması, Ray'ın 
zevkli yazının birden sona er
mesine sebep oldu. Walter bu 
nişana hem memnun oldu, hem 
de kııından ayrılacağı için ti
zülüyordu. Ray !le birlikte ga
zf'tede nişan merasiminın taf
!iilAtını okudular. Aralarında 
=öyle t.ir knnıısm.1 oldu: 

- Walter, üzülmenize çak 
şa~ı)·orum. Bu nişanın olması 

için ne kadar gayret etti~inizi 
biliyorum. Şimdi olduktan ~on
ra neden pişmansınız, buna hic; 
aklım ermiyor? 

- Neden bu kadar olmasını 
istiyormuşum? Ben kızımı ba
sımdan atmak isteyecek adam 
mıyım? 

- Ne münasebet, Walter., 
Böyle demek istemedim. Fakat 
İrma'nın bu gençten hoslandı
ğını biliyordunuz. Bu işin bJy
le neticeleneceği de belliydi. 

- llic; de dtğil. Bu izdivacı 

Corinne münasip gördü. Kaf:ı
&ına koydu. Siz de onunla arnı 
fikirdeydiniz. Halbuki ben kı
zımın daha betı sene bekleme· 
sini ve bu kadar küc:ük va~ta 
evlenmemesini isterdim. 

•Corınne ile a)·nı fikirde ol
mak• sözüne Ray için için gül
dü. Bir defa olsun aynı ~evl..?ri 

istemişlerdi. Yalan değ;Jdi. 

İrma'nın bu gençle dolaştığı
nı duydukça, Ray, böyle ı:engin 
bir ailenin oaluyle evlenmesini 
dofrusu pek münasip ıörmUş. 
tü. Babası Yahudi muhitinde i· 
yi tanınmış. çok zengin. ('Ok sa
yılan ve sevilen bir insandı 
Sak,;el ailesınin böyle bir ada
ma kız ''erm~si her bakımdan 
istenecek iyi bir şeydi. 

\Valter'in anlattığına iöre 
gene; Poole, Yahudi Aleminin 
her bakımdan tanınmış bir ıi
rna!'ının oğluydu. Babası ıerek 

sa~yal, gerek mali işlerde ken· 
di.sini göstermiş bir adamdı. 
Böyle bir ailenin evlAdını da
mat almak, Sak<el'ler için hem 
bir 15eref, hem de kendi ıçtimai 
mevkilerini sağlamla~tırmak 
bakımından bir kuvvetti. Ray. 
Yahudilerin birbirini nasıl tut. 
tukl11rını ve birbirlerine nasıl 
yardım ettiklerini ,5tördiikc;e. bu 

his karsısında hem saygı, aynı 
zamanda da esef duyardı Kend: 
menfaatini her şeyden üstün 
tutan bu ırkta ne de olsa yine 
birbirini korumak hissi bir tür
lü ölmemişti. 

Saksel ailesinden bir kızın, 
'Poale ailesine ~elın ol:ı1as.1 1'"r 
Lakımdan muvafıktı. Ray, tr
ma'yı ancak \Valter·ın kt•nıiı ı 
ne anlatması sayesinde tanıyor
du. Fakat genç kızın h1rp sa· 
nu gençliline ait olan bütün 
kusur ve meziyetlere sahip ol. 
dugunu görü)·ordu. İrma, tam 
rnAna,;ı)·le bir zamane kızı)·riı. 

Irkına ve bulunduğu cemiyete 
ait bazı an'aneleri kırmak. onla
rın dar çemberinden kurtulmak 
için hır ha)'li çabalamış, fakat 
yine de kurtul;;ımamıştı. O da 
annesi &ibi bir izdivaç yapıyor
du. 

Ray, Walter'in kızı f('in bu 
tarzda bir izdivacın ha)·ırlı o
laca~ını bildi~i için bunu te· 
menni etmişti. Fakat bunun 
kendisine ne faydası olacaktı" 
Yirmı senedenberi Walter ıle 
kendisini ayıran duvarın biraz 
daha yükselmesinden başka ne 
olabilirdi' Walter'in hily:ıtın
dan, servetinden, mevkiin!.len 
istifade eden tek kadın Corinne 
delil miydi? Göğsüne sıralanan 
sıra sıra incileri, ml.lkellef elhi
se1tri ve kilrk1erıyte Walter'in 
hayatına h~kim olan kadın, ken 
di karıııydı. 

fDPvamı \'ar) 

• 



'f)v; 'Pofılıiut 
Yunan 
Seçimi 

Yazan: E. T 
Bugünkil 1·unan ~lrcli~lnin. d•· ı 

ğılarıtk lfj Kaıi•tnda yeni ae. 
tim ıapılacağı haber \Orllivor I 
Du sni-etıe a\·lardanbtrt dt~ım 
eden df'dikotlul•r sona rrectk f 
)'Cnf bir çalışma denesi ba,lıya: 
caı.tır. 

l~enl &("Çim bugunkündrn baş. 
ka tanda yaı11lacaktır. Şimdb·e 
kadar nl>bi tem. il u•ulti tatbik 
ediliyordu. Bir aydanbtrl topla· 
ı:ı.an ~teclitı ~ Pni bir !lil'('lm kanu. 
nu kabul etn1Lı;.tlr. Esa!li l arını he· 
nüt tamamhlt" bilmt"mekle be. 
taber ytni kanu nun daha 1..1-.·a. 
de ek!',ri\tt usulünP U\"(Un .ol. 
duğu bildirilmtktrdir. F.k.,f'ri,·tt 
temini Jçln dt part il rr araları~da 
anla..§ntalar yapacaklardı r. 

'l:~unan .'.\l trll<iinıie ha~hra üc 
1ru,-·.,.etJi parti \ardır: Papato'i, 
Pla!tlras. YenhflO!li parli ltrl. Pa 
pagos Partisi f'n kul·\·ttll oJ. 
ına.kla he"rabrr bat.h baş1na t k· 
ıeriyet te-min edrmtmrktrdir. 
Diğer iki rartl dt- a~·nı Y11h·rttt-. 
dir. Bu Sf'."hf'."rılr Pli.cotira~ , .·e , .,. 
niztlos partileri birlrşPrfk bu. 
gün iktidarrla olan hükllmt"tl kur 
~u~tardır. Ru hükiımrt yrrll !lif'
lız rr~ lik kiiriik bir rkc;erivttt 
d3yanıyor. Diğ('r tara ftan .mu. 
hatUlt'r dr-l·amh ıı;;urettt tahrikit 

* .\merikadı Truman, El
ıenhowtr'I teknr itham 
etmiştir. 

* Amiral ~le Cormkk, An
kara'yı lf'lmiştir. * İngiltere, petrol mesele . 
sinde mesuliyttl i\lu'iad

--!:k'ı \iiklem•kt•dlr. 

lfçi Partisi kongresi 

devam ediyor 

Londra, 2 (Sa!en) - ln~ilte
r~ İşçi Partioı:inin yıllık kongre· 
ııne bugün de devam edilmiş. 
tır-. SilAhlanma programının tA· 
dılı ıle llgi!i olarak ·apılan bir 
teklif, konıırerle ek!iieriyet tara
fından rrddedilmi .. tir. 

F.ıki Ba~bakan AtlPe bu mev
ltı Uzerinrie konuımuş \'P 1nıtil· 
terenin ıilihlanma pro~amına 
devam IUzumunu belirtmiştir. 

Bevan ve taraftarları i!iie bu 
Pronamın hafifletilmtı~ini isle· 
mrkteydiler. lakat teklifleri ek· 
~~riret bulmamıştır. Sf'ndika tem 
a_ılciltırinin bilhas~a. Btıvan tek
liflerine karsı cephe aldıkları da 
belirtilm(lktedir. 

Borcuna sadık Türk 

Japonyada, seçimleri 
Liberaller kazandı / 

Tokya, 2 - Japonyada dil n yapılan genel seı;imlerin ne· 
ticesı hemen hemen tamamiyle belli olmuştur. Ba~bakan Yoşi· 
danın Liberal Partisi bilrilk bir farkla ~eçimleri kazanmıştır. 
Bu partinin yPni :\lebusan llecli!Fiindc kat'i bir çoğunluk kura
bilecetı:i anlaşılmaktadır. Birkaç mıntakada oy pucolalarının tas· 
nıfi henüz bitmemi,~e de, so~ durum e"Öyledir: 

Liberaller 237, Terakkici Parti 83, Sosyaliı;t ("olcu grup) 
51, Sosyalist ("~" grup) 53, di~er partiler 12, ba~ımmlar 16. 
~tebusan l\1eclisi 466 Azadan teşekkül edC'cektir. Ba~bakan Yo· 
~idanın lideri bulunduQ:u Liberal Parti, Amerikan taraftarı sa· 
yılmaktadır. 

Harbdenbrri, mt'mlckctte trrtiplC'nrn !lk tam :ı:;erbest seçim
IC'rde, komünistler tamamlyle ezilmişlerdir. Kızıllar son seçim
lerde .1\3 mebus çıkarmaya muvaffak olmuşlardı, bu kere 1 me
bus dahi parlamentoya sokabilrctıkleri şüphelidir. Büyük şehir
lerde evvelce komünistleri tutar. seçmenler, şimdi Sosyalist 
Partinin sa.Acı ve solcu gruplarına oy vermişlerdir. 

Japonyanın en kıdemli politikacı:ı:;ı 92 yaşınctaki "Yukio Oza 
ki gene halk tarafından mebu:-; seçilmiştir. Oz~ki bununla 
25 inci defa mebus olm<İktadır. 18!10 danbC'ri teşekkül eden her 
'-f Pbu~an ~recli"inde vazife görmüştür. Ozaki, 1912 de Tokyo 
Beledi)~e Reisi iken, Cumhurba~k::anı Theodore Roo!!e\'tlt'in Rus 
- Japon Harbinde oynadı~ı ar~buluculuk rolünü takriir maka. 
mında Birleşik Amerika başkentine kiraz a~acı fidanları gön· 
dermişti. 

Şimdi, Vaşin2tonun büyük ('adrlr ,., parklarını süslel·en ki· 
raz a~açları bu fidanlardan yeti~mistir. 

Y.1pıl·nrlar. PapaKo!ll, h ükiımttl ~~e\•york, 2 (A.P.) _ Bir ay 
lomıinlı;tlfrt kar~ı fııla ,- umu·' ,,.,.el otomobilini, park ·apılma 
~ak davranarı-k hunlan &d;tı hi. • 1• ya .. ak olan bir )"erde bırakan 
m_ı,·e etmrlc:IC' itham f"ıih·or. Hü· bır sahıs kendisine ke§ilen ceza 
lumet l<e Papar,o,un ı .. ı.ı r.JI. makbuzuna l dolar ekliyerek bu 
ini kurmak it;tediği n l ileri sürü· nu ucak postısiyle buradaki 
Yor. G.~ean böl~esi polis merkezine 

Sı:"('İm miıradrlrsinin çnk ha- grondPrmi .. tir. 

Kore' de komünist 
Kayıpları 
Kore cephesi. 2 - Sekizinci Or 

du karargahından bılılirildiğine ı 
,öre komünistlerin eyhil zarfın
d•ki kayıpları 8123 ölü, 5879 ya
ralı ve 112 2esire baliğ olmak
tadır, Bu miktarın 1952 ocak a
yında cem'an 16.484 e varmış 
olan kayıplarından sonra sene
nin bida~·etinden itibaren komü 
ni~Uerin bir ay zarfında uğra· 

1 Arnavutlukta 
Tevkifler çoğaldı 

Londra, 2 - Yugoslav radyo

sunun dün gece bildirdiğine gö
r~ Arnavutlukta yapılan son se

çimlerden sonra şimdi geniş öl· 
ı;Ude tet·kirJere ba~lanmıştır. r~rPtli olacı?:"ı anıa,ılmaktadır. Poli"in vrrdili malıımata ~öre, 

Pll~tiras , .,ni1rln, grup l annın U('ak ?tektuhu Türkiyede Görçe
bu dPfı nıii~ttrrk hareket edf'· den gOnderilmiştir. 
ctkltri, han ktı('Ük gruplarla 
i~~irlltinl dr trmln t'dt't'eklf'rl 
&oJ lenh·f1r }Ti.ikılmet bu !li tı re tı e 
daha ff'hfl\ bir çotun luk temin 
edereıl;ini limit f'lm<"ktt'dir. 

dıkları en ağır kayıp miktarı ol-
VEFAT d"f;u iliıve olunmaktadır. 

Zrhra BUyükergün'On valide- Savaşlar 
•', Yüzbaşı Ali Kocao~lu, Meli- Kore cephesi, 2 (A.A.) - Son 
ha Cık'ın büyük anne~i. 1ıfaz- 24 saat zarhnda komünistler Puk 
har Büyilkergün'ün kavınvaH· han nehri vadisindeki \Vlrchill 
desi, tanınmı, JiJ)orcular;mızdan ttpesinde savaş sahasında 190 Ö· 

~!ehı:net Cik'in büyük kayınva· lü bırakmışlardır. 
lıde~ı. ~alihatı nis,·andın Ditcr t~raftan bu tepenin ele 

NEC"h "E Bl:YÜKERGÜS ~•çirilme>i için son ~ünlerde ya. 
Hakkın rahmrtinp kavusmuc;;tur. p;lan gavaşlarda komünistleri~ 

Cena1P .. i, bugUnku a.10.l.n52 22.1 ölü ve 300 yaralı verdiklerı 
cuma ı:ünü, \'edikult, Narlıkı· ı tahmin edilmektedir. 
Pi CPşme Sokak 2 ?\~o. 1ı evin- Esi r kampınd a ölenlerin 111yıs1 
drn alınarak namazı Sümbül 55 e yüksrhll. 

Relş:rat radyosu ArnavutlultJn 
yalnız iki mühim şehrinde hapis 

hanede bulunanların sa~·ılarının 
1.500 U aştığını ve bu hapishane· 

lere artık ~«nl mahkumlar koy
maya imkin kalmadığını bildir
mi~tir. 

Verilen haberlere göre yeni 
.siyasi ma hkiımlar bilhassa Tira
na haphhanesine yerle;tirilmek
tedirler. 

Bütün Arnavutluktaki malı-

kUmların sayı&ının 10.000 den faz 
la oldutu bunların en aşağı 3000 
t;ne~inin son altı ay zarfında 

tt\·kiI edildıgi bildirilmektedir. 

Zıt kardeşler 
Kemiklerl dün \'atan topra 

jl;ına ,·orilen LOlli Fikri deni 
lince gOzümiln önüne iki ıah 
sıyet gtlilor: 

Biri kendl•l; flklr mücade· 
led•l Lfıt!i Fikri. 

Ötf'ki yakın akrabası ... 
Tabii tanıdınız. 
Forldun Fikri. 
Birisi daima muhalif, meı 

rutiıette muhalif, CUmhurl· 
yette muhalif .. 

Öteki ise daima mu,·afık. 
\·e "gemi5lnl kurtaran kap 

tandır• tekerlemesini politf. 
ka~·a sokan zat .. 

Hey ıuabbi... 
ECYET GÜRESİlll 

Kamil Boran 
Yeni bir sözlü 
Soru verdi 
C. H. P. Mardin milletvekili 

KAnlil Boran, ~1illet ~ıeclisi baş
kanhgı Yasıta.ıı;ı~·Ie ~lillt Savunma 
Bakanına sözlü hır soru tevdi 
etmiştir. 

K3miJ Boran'ın sözlü sorJSU· 
nun metni şöyledir: 

•- Kore harekitına işt~'":.tki
rnizden 15 ekim 1952 tarihine 
kadar şehit, yaratı, esir ve ka
yıp olarak Türk •ilahtı kunet
lerinin u~radıgı zayiat miktarı 
nedir? Bu sorumun ~filli sa,·un
ma Bakanı tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını sayGı ile 
rica ederim.• 

Bir kadın otomobilde 

doğurdu 
Hamalba~ında oturan kapıcı 

Ahmedin eşi dün gece saat 21 
sıralarında dogum sancıları çe
kerken. şoför Tayyar Tanaçan 
hırafından 849S ~ayılı taksi ile 
Süleymaniye no~umevine t!eti
rilmiştir. Fakat kadın otomobil
de bir erkek çocugu dünyaya 
~etirdi~indcn göbc~i DoAunıe· 
\'inde kesilmiş, lohusa l·atırıl· 
ınıştır. 

Gökay, Avrupa cemiyeti 

batkanlığına seçildi 

Mtinich, 2 (A.P.) - lotanbul 
Vali \"e Belediye Ba1;kanı Prof. 
Fohrettin Keriın Gökay, bugün 
göçmenlik meseleleriyle işhaal 
eden A\Tupa Cemiyetinin Baş· 
kanlığına .eçılmiştır. 

:'\laamafih R<"Cimin nC'tlrco;;I 
h_~Jdunrla ıı;fındhlrn kal'i bir şry 
&oylemtk ntiimkün değlldir. ' ' u· 
nan Et'tlmlrrl ek~f'riya e:lirprh:11 
n.,ticf'Jf"r 1·ennl'itfr. Nittklm rıon 
seçimde, bir Z<'mıtn1ar I\terll"iin 
en ku\'\:etıi parti 1 olan ('alda ris 
ırtıpu Adeta trim l!, iki meb'u,.: 

çıkarmıstı. Bunl>rdan biri Ç•l
darts, di~eri İskeçenin Ttirk 
ı:neb'usu Hamdi'dir. Çıldıriı"in 
Dıulıılill•ri Bay Hamdld•n bab
&ederken ıÇaldarl"in )·an~ı• t~
blrini lrullınırlar. 

rl•ndide ö~le)' i müt•akıp •da, Tokyo, 2 (A.A.) - Mahalli sa 
edıldiktPn !!onra )ferktreftındıyp: atle 14 te yayınlaann resmi teb· 
dfofnedıleeektir. ?ıt e,·lt rahmet liJde. Chf'judo esirler kampında 
e;leye. çıkan h3diseler sonunda ölenle~ 

Çelenk gönderilmemesi rica 0. rin ~ayısının 55 e yükseldiJi bil 
Bir ay zarfında 

lunur. dirilmektedir. * Akbank * Akbank * At.bank* Akbank * At.bank * Bir akıl hekiminin akli 
~ g-
~ 

* > .. 
a 

> muvazenesi bozuldu ,.. 
:' Ankara, 2 (Hu•u•ll - Elbı~ 
:1 akıl hastanesi doktorlarından Hik ,.. 

mtt Önsiper, bi r m üddet evvel * El~zı~da akH muvazenecoini boz-

A' K B A N K ~ muş ,.e bir ~ece yan!'ı otomobile 

:. zun bir gezi yaptıktan 'onra ŞE'h-

BiR FIRSAT DAHA 
Nerede olursa nıı olunuz 

I ın r atlıyarak Şark viliıvetlerinde U· 

* rimize gelmiştir. Ellzı~dan •Y· 
i:: )f- rıldı~ındanberi polis tar:tfından 

[ DIYARBAKIR ŞUBESINr. >., ıiddctle aranan dokt• r, ikinci 1•1-
~ r be memurları tarafından yakıı-
..._ 100 Lira ,..r lınarak tedavi için İstanbula 
,,.. yıtın,.,.ınu l ~ O ALTINLIK . 
> hususi çeklllılne \ftirak hakkı * gönderi\miştır. i kuarunınıı.. > Sabri Çehre'nin avukat-

,.. f ları Adalet Bakanlığına 
* SON PARA YATIRMA GONO ,.. müracaat ettiler 

~ l S EKi M 1952 * Sarıyor cinayetinin !aill ola· 
li ~ rak tevkif edilen Sabri Çehre· 
~ r nin avukatlarının, 3 tincU Ajzır * Çekin, :, Ct'za ~fahkemesine mUrac:aat e· 

29 Ekim 19Sz * derek tevkif kararına itiraz et-
~ . (B~ çekilişe katılanlar amca 1000 altınlık > tiklerini bildirmiştik. 
~ ıkra d · k .. 3 ilncü A~ır Ceza Mahkemesi 
,... mıyeyc e ışti.ra hakkı kazanırlar.) 2" tevkif kararını kaldırmadıO:ından 

= 

Mesken sahibi olabilirsiniz. 

• 

~R~'~!:l!~ 
~ 

28 EKiM Keşidesinde 

BU APARTIMANIN 
en güzel dairelerinden birini 

siz de kazanabilirsiniz. ..:!:_ Akbank * Akbank * Akbank * Akbank "" u·ukatlar bu de!a da Adalet Ba-

S Ü TUHL AR ci~ill~~·U~'@'d; GARANT~.,.~ANKASI 
COMHURIYET 

AT MARTis t 
Doğan Nıd t lıkruında 
ki: 

diyor 

Sayın CelAl Bavarı Arda. 
handa takip eden otomobil 
a~ayı 6 kilometre imiş. Ylni 
( er araba 5 metre ve ıraa 
lırında da birer metre aralık 
olsa) ta'!' bin otomobil. 

100 L 1 R A Yatırmanız k&fidir. 

Büyük ikramiye için her 250 llraya, ıylık 

ikramiyeler için her 100 liraya bir kur'a 
numarası verillı , 

Büyük 

31 ARALIK' ta 
ikramiye 100.000 Lira 

• 

Sonbaharın ol dukça sıcak günler i geı;iriln1 rk trd ir . Dünkii s ı r-akta 11a ndald ı u}·uyanlar 

Buğd3y çalanla;-ı 
Yakalandı 1 
Dün sabah şehrimizde büyük 1 

bir bugday hırsızlığı meydana 
çıkarılmıştır. Hidisenin tafsil~tı 
şoyledir: 

Dün saat 8.30 sıralarında, sa· 
bıkahlardan Burunsuz Ali ve ar 
kadaşı Fıkret, Unkapanı Kôprü 
sil yanındaki Sandal İskelesin· 
den, Fehmi Onur idaresindeki 
4~40 plakalı kamyona 15 çu\'al 
buğday yüklerlerken tam vakala 
nacakları sırada, Alinin a'kra ba· 
sı olan İbrahim buğday hırsız· 
}arının kaçmalarını temin etmiş 
tir. 

Buğdayları yüklemek istedik
leri kamyonun, Cibali Muva!!ak 
paşa caddesi 84 numaralı dilk
kln sahibi Emin Afıara ait ol
duğu ve buğdayların da cTura· 
ni}e:t vapurunun motöründen ça 
tındığı anlaşılmıştır. 

Emin A!şarın dükkAnında o!is Batı ile Doğu Almanvanın birleıtl rilmesl yolunda t•klUler ya· 
memuru ile yapılan aramada ay. pan Dogu Almanya ~lecli!lii tiyelrrinden bir grupun otemobil
nı buğdaylardan 30 çuval daha !erle Batı Almanyayı geçor•k Bonn ''hr lne ı•ld llinl blldlr-
bulunmuıtur. mlıtJk. H akikatte birer komünis t olan bu mecliı üyelerinin 

Bugdaylar müsadere edilerek. Bonn ıehrine propaganda yapmak mak•adıyl e g•ldlklerl hallı: 
kamyon şoförü, İbrahim, hamal tarafından derha l an laşı l mış \ "t ke ndilerine h akare tte bulunul· 
Hüseyin vakalanmışlardır. muştur, Resimde bu nümıyiı sahne!!ilnden bir an ıörlilüyor. 

ö L DM --------------·--
Cezmi Kutsay eıi, Ümit Kut

say, Hale Atak ve Ferda Ata
tür anneleri ve Galip Aımi ve 
Kudret Sandalcı hemıiresi ve 
Azmi Suntekin teyzesi 

KEVSER Kl'TSA Y 
vefat etmiştir. Cenazesi cuma nı
mazını müteakip Teşvikiye ca· 
mii şerifinden kaldırılarak Üs
küdar aile kabristanına defne
dilecektir. 

Çelenk gönderilmemesi r ica 
olunur. 

MEVLiT 

Milli Eğitim Bakanlığı Baş Mü 
!etti~lerinden 

NUJIETTİN POLVAN'ın 
aziz ruhuna ithaf edilmek tize· 
re 4. 1 0. 19~2 tarih cumart••I gU· 
nü Şişli Camiinde öğle namaı:ını 
müteakıp kırk mev!QdU şerifi o
kutturulacaj!:ından arzu eden ak· 
rıba, dost, arkadaşlarının ve ih
vanı dinin te~riflerini rica ede
riz. 

POLVAN All"l 
NOT: lıbu illnın davetiye o

la:ak kabulil riea clunur. 

Selanik Bankasının 
• 3/Aralık/1952 

Keıldeılne l stlrık ederseniz, 

30.000 
1 ADET 

5 ADET 

10 ADET 

liralık para lkra
mly•lrrlnden: 

20.000 
1.000 

500 

LiRA 

LiRA 

LiRA 

Kuanıblllrslnlz. 

Yatırılan her 200 lira, bir kur'a numaresı alır 

HESAP AÇTIR~IAKTA ACELE EDİNİZ 1 

• • • 
Şubelrr: Galata ve Sultınhımam . İstanbul. Saal 9 dan 

il e kadar. 
Sayın ismet İnrintinün Bur

sadakl ala)'ı da 16 kilometre 
uzunluğunda imiş. Ylnt <G•ne 
aynı hesapla) tam Uç bin ki· 
dır otomobıl. 

--- - --------------------------

1 
Su k.arıılıklı otomobil alav. 

lrını, alay merıuu olm:ıktı
0

n 
tıkarsak! 

DÜNYA 

E\' 

1 kl\emaı Çilinglrotlu mem-• •it• hl k me, r me e n d A l·ı!li ının 
rut ohl.ııtuntı ,." birde bu 

,.ıdid" ı 
U f rl~lt• n trıebbüsil n 

p n!'ii ı z o l rluğıırıu l$t\reUh·erek 
demrktPdir ki: · 

Bu ı~ın halli, paradan da· 
ha çok biiıl~e dayanır Para 
~:sıı olsa ~ulu'lur ·ı)et Pdın 

FmokJı Sanrlı"'•nın h:rik 
rn111 Ptr ıni3n " <ı.ıl i~t·!1de 

L lA BÖYLEDiR 

ediliverdiyse, buna benzer 
bir başka mekanizmayı bul
mak daima mümktindtir 

Yeter ki, ntltiıt dıvl•t •
damları bu dlvıya, parti kon. 
11elerl kadar ehemmiyet ver· 
sinler ... 

YENi SABAH 

'llLl.I Et.iTİ'! 
F\C"l\~l 

Kattlrrtn K•flı •'ne l •rd~n . 

YA BÖYLE 
6ıııl\ Po•tadan 

beri yapılan ban ıüzel bina
ları ra~men aynı t•lakklnln 
ıürüp gitti ğini söylemekte , -e: 

Mılll Eğitim işleri o kadar 
kurcalanmış, o kadar fazla de. 
tııtirilmiş. o kadar ehliyet"iz 
iriaıreciler elinde kalmıştır ki 
dürelmesi Adeta mucizeye 
bağlıdır. Şımdi iş başında o
lanların bu mucizeyi yarata· 
t!aklarına ihtimal veremiro
rum: Jnoı:91Jah ranıldı*ımı EÖ 
FU':'il-n rl 0 mtktedir 

! HOŞ MEMO · Halbuki o sana her ıeyini verm eğe hazırdı, Memo 

iÇ (l.t'İŞi "- >'APA>'4t. 
NIZ bllW ,fuMIJA - llA. 
V47,,Mı lt'VA>TA#()IN / 1 

r 
• 

' 1 
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Hıir .A\ıııpa radyosu merkezinde mcmlckctlcri hakktnda hakikatleri bildiren 
l'1acar, Polonyalı \'e Çek nıültecilcr 

Demirperde gerisine 
açılan radyo sava,ı 

B auhlarla komUnlstlcr arasın. 
da geceli gündüzlü devam 

eden şiddetli bir propaganda 
a' aşı sürüp gitmektedir. Mis

ter H. C. Grcene'Jn id re et
mekte olduğu (B.B.C.) nin Do
ğu .Avrupa servisi, demir per
de arkasındaki memleketler 
için husu i bir program tertip 
ederek buralar halkına haki
kate uygun haberler vermekte
dir. •Amerikanın Sesi• rad~o
su da; Ameı-ika hükümetinln, 
günün siyasi meseleleri hakkın 
daki görUşUnü demir perde ar 
kası dinle3 icilerine duyurmak. 

tadır. Kulaklarına hiç de boş 
gclmiyen bu neşriyatın takip 

cdilcmemesl için Rusların çe· 
şitli tedbirlere bas vurmaları 

bu yayınların demir perde ar
kasında alaka ile dinlendiğini 
göstermektedir. 

«Amerikanın Sesi& radyosun
da, günün meselelerinden ap 
açık bir lisanla bahsolunmasına 
rağmen hır kısım Amerikalı
lar, Sovyetlcre ~c peyk mcm. 
lcketlcre karşı bu rad:ı;o ile ya· 

pılan savaşı gayri kafi buldu

llıir \\nıpa rad}o unda l\Iacar halkına hitaJ,l eden spiker 
\C muharrir rarcsky ile ıu. i.ı:ady 

lar. Başlarında Amerikanın sa- nın jumalı uzenne Rusların ne gizli kanallardan gelen ha· 
bık Almanya askeri \'alisi Gc- tevluf ettikleri insanların isim lıerlcre nazaran, radyo ncşri-
ncral Luclus Cl:ıy'ın bulundu- lcı-i sa;>ılmışur. yatı peyk memleketlerde mun-

~u. bir grupun teşcbb~sU neti- \'ukuundan C\ \el tazaman takiı> olunmaktadır. 
cesı, hususı sermaye ıle Avru· . • . Çckoslo\'akyada huı- Avrupa 

pada a)Tıca bir radyo • Hür Av- r.lldıı ilen Jıııdısclcr radyosundan işililcnlcri, bu 
rupa Radyosu • kuruldu. Hıir Avrupa radyosu bazı hiı- yayınları takip cdcmiycnlcre 

dıscleri 'ukuundan ha;>li duyurmak ir:in dinleme grupla. 
zaman ev\Cl haber vermekte- rı ismi verilen bir teşkilat ku· 
dır. R.ıdyo geçen cylOl a:ı;ında, rulmuştur. Komünıst radyola. 
dcmır perde arkası bakanlaı ın· n Hür Avrupa radyosu neşri· 
dan Sl:ınsky'nin hizmetten u. yatını tekzip etmek için dur. 
ıaklastırılacağını bildirmi~ti. madan uğraşmaktadırlar. Peşle 
Ka ım ayı içinde Slan ky mev- hükümcti bundan bir müddet 
kıındcn atıldı. Hıir .Avrupa rad ewcl, Macar hastanclcrinde 
:>o ıı bundan bir müddet sonra, kan bankaları kuı mak içln 
Çekoslo\•nk parasının kı~mcli. halktan kan 1 temışti. Hür Av
nin ayarlan:ıcağını bıldirmlş rupa radyosu M:ıcnrlardan top. 
ve halka, ellermdeki parayı !anacak kanların Rus) ny:ı gön
sarfclml'lcri tav iycslncle bu· dcrilcccğini bildirince komü. 
lunmuştu. nu neşriyat üzerine nist radyoları derhal bu habc
halk, mağaza \ c dükkanlara ri yalanlamağa giriştiler. Çek 
hucu mcdcrck ellerindeki p;ı. hükümeti, Vaşington hükOmc

Fırıncı Ray .... dan 
Sakınınız! 

H Ur Auupa rad~osu 4 tem· 
muz 1950 de (Frankfurt) 

eh annda kUçiık bır istasyon. 
da ışe başlamıştı. Bu radyonun 
bugün, lçındc (1060) mcmuı· 

çalışan ilç ~crıci istasyonu bu
lunmaktadır. Bılha sa Maca
ristan, Polon)a ve Çckoslouk. 
)a\n gunde \'asati (52) saat 
neşriyat yapmakta olan bu is· 
tasyonların ~ayın programları 
bu memleketlerden serbest 
dllnyaya kaçan mülteciler tara. 
fından hazırlanmaktadır. Hür 
Auupa radvosu neşriyatı ara
sında baznn: eFılan şehirde fi. 
Un caddede fırıncılık yapmak. 
ta olan fıltın zat bir komilnist 

ajanıdır. Kendisinden sakını· 
nız~· gıbi ikaz edici haberlere 
ra tlanmaktadır. Fırıncı hak. 
kındaki ik:ızı milteakip, bu aj:ı 

tine verdiği ikı nota 'ile, Hür 
rayı rşy a ve mala yatırmak ıs· 
tcdl. Memleketin ekonomik dil. Avrupa radyosu hakkında şi. 
zeni sarsılır gıbi oldu. Bu du· kiıycttc bulundu. \'C bu rad;ı,o 
rum karşı ında Çek hükumeti neşriyatına son \·erilmesini ri· 
pnra reformu yapma tas3\'\ 11 • ca etti. Ta bit bu nota ve mü
rundan zazgeçmek zorunda kal racaatlar hür A\Tupa radyosu. 
dı. Demir perdeden Batıya fi. nun faaliyetınde bir tesir mey 
rar rdcnlcrın soylcdlklerine dana gctiı'medi, 
'e Hur Auup:ı radyo merkezi. Çe\iren: n. AK EL 

Malenkov mu, Molotof mu! 
Siyasi müşahitler, 

Molotof'u 
Stalin'in halefi olmada, Malenkov'un 

atlathğı kanaatinde 
teşkilat bllrosu: kuvYeti Ko· 

münist Partısinln elinde tu
tan PolitbUrodan sonra Sovyet 
Rus) ada en oncmh bir organ· 
dır. Teşkilat bürosunun başında 
bulunanlar parti idare mekaniz· 
masını kontrol etmcğe l .....;;ili 
bulunduklarından fe\kalilde nll
f'uz sahibidirler. Son gunlcrde 
l\talenkov bu buronun başkanlı· 
i:ına getirilmiştir. Siyasi müo:a. 
hitlcr bu tayinin, Stalinin hn· 
lefliğine seçilmek demek oldu· 
ğunu öylcmcktcdirler. Bunların 
mUtalAa ına göre Molotof, Ma· 
lcnkov tarafından atlatılmıştır. 

51 inct doğum yılı münasebc· 
tıle Sovyet basınının Malenkova 
tam iki sfitun tahsis ederek bir 
de fotoğrafını basmış olması ken 
di inin \cliahdliğe seçildiğine 
delil sayılıyor. Ayni sün l\1alcn
kova komünistlerın en büyük 
nışanı olan Lenin nişanı da le\·· 
cıh olunmuştur. 

l.\talcnkovun 

l alenkov 

l\onıuni t l'artisini 
A\uçlarıııda tutan adanı 

Hayat hika;>e 1 J 941 sene ındc Molotof, Beria 

Malenkov Oıenburg'da orta \c Voro llof ile birlikte Sov-
halli bir aileden dünyııya yet Yüksek Mudnfaa Şürası aza· 

gelmi tir. 1919 senesinde Kıı.ıl sı ol:ın l\lalcnkov bugUn meı·kc· 
ordu) a er olarak katılan :Malen· zı komite sekrctcrı ve te~kilat 
kov iç harpler sona erdiği za· bürosu başkanı sıfatlarile bütli? 
mnn siyasi komiserliğe kadar Komünist Partisini avuçları ı· 
yükselml ve Tuı·kistan ordusu· çinde bulundurmaktadır. Devlet 
na bu sıfatla J;onderilmiş(i. ve partinin Önemli lllC\ kilerine 

ğincle küçücük bir hbdlsenin ba· 
zan bütfin tahminleri altüst et· 
mcğc kfıfi geldiği görülmekte
dir. n. A. 

1 Balıkesirde yaptırılacak 

1 

evler iha le edildi 
Balıkesir, 2 <Hususi) - Şeh

rimizde Bahçelievler Yapı Koo
peratifi tarahnd:ın inşa ctlirile-
eek 51 evin in ası bugün l mil· 
~·on 248 bin lırayn ihnlc edil· 
miştir. 

Ba 111 Tcknisyenlrıi Sendikası 
Sekreterliği 

Da ın 1 ekn H ltrı 1<1 dl' aaı u ret• 

~c i sterseniz 
<What You Will) 
Koıneıli 2 Biiliım 
\ a aıı \\. ~hakr~· 

(l•are (.'rYırtn : Or-

l nur an Sahne 

>e ko)ın• ~lul ııı 

t.rtu~ruı ~ar3aıu a 

1925 senesinde parti idare iş· yapılmakta olan t:ıyinlcri Stali· 
terinde vazife \'erilen Malcnkov nln bundan otuz sene e\\el Le 1 

• . • • nin ile birlikte kontrol etmesi ı 

ıbn 1 n ka lıer aı<• 

ı ı saaı ~ı de Co a pazar ır.ıı• 

ı ıı~ uaı ıa~ ı 7 d~ T•' fon 40~ö0 
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<< 
Yazan: TUNÇ YALMAN 

'\'aıan: W. SHAKESPI::ARE. ı cı. büyUgü hiç bir zaman şiirin 
Türkçe i: HALDÜN I>ERİ1'._ bu kadar güz.elini yaı.mamıştııo 
Sahncl e koyan: 1'1AX l\IEl· I ( u) dıyor. •Fırtına• Shakes· 
XECKE. pcare'nin son oroyun u, son sö
Drkor \·e kostümler: 1. mi. za 47 yaşında Stratford'a intlva. 
J\ECKE. y:ı çekilmeden sanki dünyaya bı
l\Jüzik: CEl'\I.\J, RE.SİT mn·. rrktığı G\'a i)etnameo si. 
O~ ııayanlar: m\ni ll ÜX Şchır Dram Tiyatrosunda SCY· 

lProspcro), SAl\1İ\'E lldN rettiğimiz 11FırtınaD da, e:.cre ek 
(l\lira riıla), TALAT ARTE- lcnen bütiln harici unsurlar hfı. 
l\rnL (Calihan), PF.RİllAN rikuliıdc idi, fakat eserin kendisi 
TEDÜ <Ariel), SUA \'İ TED ti ortada yoktu. Kullanılan metin 
(l'erdinand>, H. KE)J,\I, Haldun Dcrin'in, 1944 de, Kliı· 
GÜRME:'ll (Alonso), s. AYA· sikler Serisinde yayınlanan ter· 
XOGLU (Sebastian), E. B. climcsi: Yavan, buruk bir tereli· 
J.AV (Antonio). 1. DELlnE- ınc. Bay Derin, Shakespeare'i 
?\İZ (Gon7.1lO). nımZ.\T nu. kendisinden e\'\"Cl \'e sonı·a dili· 
TAK ve X. l\f. A YRAI. (Step - nıize çcvil"meyi deneyen bütün 
hano \e Trinculo), ~. nJm. dlgcr mlitcrcimlcr ~ibi, şiirin 
KÜRE:'IJ (Porsun), REHA Ki mısra ınısra, elimle cümle kar
ltAL (İris>. G. GÜi.GÜN <Cc- şılığını ''ermeye çalışmış (hatta 
re ), :'.\J. HASı\l\OGUJ <Ju. bazan mflnayı anlamamış veya 
110) n~ Gemiciler, Su Pcrilc- karşılığını bulamamış, uyduru-
ri, Orak<'ılar. \'e.rmiş). Neticede şiir uçmuş git-

- nıiş, ortada kuru bir mnsal is-

N urullah Ataç'ın Plautus \'e kelcti kalmış. Ve üsteli~ eldc~i 
Terentiusdan yaptığı tcr- ı metin, çok zaman kelımclerın 

ctlmcleri (.) bilmem okudunuz manası düşünUlmeden, duyulma. 
mu? Ataç, yirmi bir yfizyıllık La dan ve duyurulmadan, okunu· 
tin komedilerini öylesine Türk- yor. 
l'Cleştirmi~ ki. insanın. bunların Shakespearc'in Pro::-pcro'ya, 
Türkçeden başka bir dilde ya- Mirnnda'ya, Ariel'c, Caliban'a 
zıldıklarına inanmayacağı gcli· söylettiği şiir dolu cümlelerin en 
.} or. nah metli Orhan Veli de ter- güzelleri, en meşhurları bile, kı:. 
cüıncııin lıöylcsini yapardı, men tercümenin, kısmen aktör-

:ırntcrcimin bir de Sabl"i Esat lcrin yüzünden kayboldu gitti. 
Siya~·uşgil gibisi \'ardır. ~cyra· o:I-'ırtınao eğer çok sc,diğim 
no» da olduğu gibi, hem Türk· bil' piyes olmasaydı metnin üze· 
çesi püriissüı olan, hem de as- rinde bukadar durmazdım. Fa
lının sedasına, havasına, ahcn· kat eserin aslını bilmiyenlerc, 
gine tıpa tıp benzeyen bir ter- clinleyeccklcri metnin, Shakcs· 
cilmc çıkanr karşımıuı. Tcrcü· pcarc'in yazdığı eFırtınaD olma
meyi okur veya dinlerken; san- dığını hatırlatmadan edemedim. 
kl aslını okuyor \'eya dinliyor- * 
ınuş gibi olunız. Bunu :'.\apamı- Fırtına• nın aslını bilenlerin 
Y~cak. ?lan müterci~, üslupçu ı <C kulakları, aktörleri din· 
bır şaırın csennc el siırmcğe cc- lcrkcn rahat ız olmu~ bi· 
s~ret. e.tmcmelidir. Etse bile Mil- ıe olsa, eşine az rastla· 
Jı Eğıtım Bakanlığı başarısız ter nır bır zevk sağladığı da 
cllme basmamalı, tlyatrolanmız; muhakkak. Mcinecke'nin dekor. 

1 :-cemi miitercimin denemesini ları, kosthmlcri ve rcjisörlüğil 
sahneye koymamalıdır. Shakes- sayesinde Şchiı" Tiyatrosu sahne. 
pcarc'i, bilhassa uFırtınnı> yı, sinin göriinüşii, en bliyük Av
yaıılış tanınıaktans:ı, hiç tanıma- rupa veya Amerika ti)atrolan· 
ı?anın daha hayırlı olacağı !ık· nın seviyesine erişivermişti. Ev
r.ndeyım. , clce bu sahnede sadece iki de-

eFırtınan şair Shakcspcarc'in fJ bu ayarda bir Shakespcarc 
en on ve en saf şiiridir. tem ili seyrettiğimi baurlıyorum: 

l\lcvzu dc~scniz basit: Hayali Diri 1936 daki aOthclloD, diğeri 
bir ad:ı . On ıki ~ ıldır burada, kı 1946 d:ıkl «JUi Seuırıı. Bu lcm-ı 
zı .ne bi~l~kte sU:g~~n hayatı ya- sillcrin her ikisinde .de M~h
şı;>an Mıhı~o Duku Prospcı-o ... 6 in Ertuğrul, halen tıyatro ılc 
Prospero hır sıhırbaz, bir hil· meşgul olmaml.l\ ı tercih eden, 
kümdar, bır bab:ı, bir san:ıtkıır llı.y Alalcmcıya~·ın dekor ve kos 
mantık, akıl, zekıi. anla.}ış ve tıimlerindcn faydalanmıştı. De· 
hayal kurma melekelerini kcn- kor Hı kostlım ~aratmak, reji· 
dındc en canlı bır düzenle bır- s!ırlüktcn apayrı bir sanat oldu· 
leştırcn Tanrısal bir şah •l et... ğuna gore, !\tcinecke gibi aynı 
Prospero belki Tanrı, belki Shıı· zamanda dekordan da anlayan 
kespcnrc'in k<'ndisi... Belki de bir sanatkünn Türkiyeye gelmeyi 
sadçcc bir masal kahram:ını ... knbul elmiş olması bizim için cid 
Kızı Miranda safiyet, g!izellik ve den bliyük biı· kıızıınçtır. Bir Dn 
iyilfk (bilhassa iyilik> timsııli... rrnlt veya Laurcnce Olivicr a· 
i\la alları~ • ı.Iakan kızı ... • ramıza gelmiş olsaydı, bu sefer 
P~ospero Y~ hızıı.ıct ede~ i· hır de 0 a3ar tıir dekor mütchas-
kı .. . ~~rlıgın bıri, . Calıban sısı bulmak ir:in çırpınıp duracak 
(kotbl.u~, f~s:t; !.ab_ıat kııv. tık. l\Iclncckc dekorları, kostüm· 
v_ctlerının bulun çurt~k. sak?t, lcri, ışıkları, renk ve hareket 
çırkln tarafları) ,.e Arıcı (tlhın, kompozisyonları ile; Cemal Reşit 
zeka, hayal). Hev de eserin hemen her sahne· 

Günün. birin~c a~anın nçıkla- sin.i zenginleştiren musikisi ile, 
rından bır gemı geçıyor. Tunus'. tercümenin ayıbını örtmek için 
tr.n, NapoJi Prensesinin düğUnUn muazzam bir ga\·ret sarfettiler. 
den dönen bir gemi... içinde Aktörlere geli.nce. hiç değilse 
Prospcro'yu vakti~e tahtından C· Gonzıılo (İbrahim Delideniz) ve 
~~nlcr \'ar ... Ve yınc bu geminin Ariel (Perihan Tedü) mükem
ıç:ndc masalların ezeli delikan- meldiler. Hadi Hün iyi bir Pros 
lısı \'ar: Genç. Pr~ns Fcrdlııand... pero'ydu. Samiye Hün, Miranda 
Prospero, slhırinı kullanarak bir rolünde elinden geleni yaptı, frı 
fırtına .?'aratıyor: gemi halkı a· kat bu rolde bir Heyecan ,·eya 
daya duşfıy~r "? masalım.ız. baş. Uğur Başaran'ı aramadık dersek, 
lıyor... Calıban ın gemıcılerle yal:ın olur. Komik sahnelerin 
sı:rhoş olduğ~ sa?nclcr k.omcdi temposundaki durgunluğu l\lei· 
unsurun~ı; _:sıllerın kendı. ar?- nccke'nin bir, iki prova koyarak 
l.ırındakı duşm~nlıklar pıycsın tcliıfi cdccegini tahmin cdiyo
baslt entrika (lntriguc) cihetini n·m. 
\'e Ferdinand'la Miranda'nın sev- * 
glsi de aşk sahnelerini sağlıya- M cincckc, mevcut imkanlarla 
eak. Bu piyes lGll de, bir saray 

Cenup cephesi 
Cephe ve milli kumandanların müşterek kararlan · ile 
Antep'in sonuna kadar müdafaası kararlaştlnlmıştı. 

Müdafilere hariçten de 'vardım edilmesi düşünülmü_ştii 

L 
l - Cenup Cephe i Kumandanı Albay Sa1ihattin Adli Bey (Ankara milletvekili emekli Genemi 
Satahattln Adm, 2 - CE>phe Erkinıbarp Reisi Kaymakam Hurha"'l l'"in Bey (rahmetli General 
Rurhanettin), 3 - Cephe Baştabibi Kaymakam Avni (rahmeıı · 1 Avni>. 4 - Cephe Leva· 
um Reisi Binbası Asım Bey (rahmetli Kaymakam Asım Be) ı "pçu Kumandanı 1Uirala1 

lUar.ış 

Mıidaraası 
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Fransızlar Mara~ı boşlatmış
lardı. Fakat tabii durum 

heııiiz avdet etmemişti. Asi Er
meniler hala ellerinde bulun-

Recep Bey 

Anubln mücadel~i 
Başlıyor 

Fransızların tazyikımız netice
si Urfa ve Islahiyeyi boşal

tarak münferit bir vaziyette ka· 
Iınca Antebi de tahliye edecek

bit iken Harbı Umumide os· 
manlı ordusunda vatlfe alın•Ş. 
muhtelü cephelerde gönüllü O' 
!arak hizmet etmişti. Bnndııll 
evvelki devrede milletvekili i• 
ken ölmüştür. 

leri zannı uyanmıştı. Hadiseler Antebin sonuna kadar 
ise bunun aksine çıkmıştı . nu,. !\lüdafaa edilmesi kararı 

durdukları sağlam binalarda manın Antebi terkedeceği fara-
ziyesi ilzerine Miralay Sal!lhat· c ephe \'e milli kumandan!•' 
tin Adil Bey 28 Temmuzda ta- rm müşterek kararları ile 
an'tlz edilmesi emrini vermişti. Antebin sonuna kadar miidll' 
29 Temmuzda bir baskın ile faası kararlaştırılmıştı. Şcbı1' 
başlamış olan bu taarruz arzu müdafaa edilirken harir:tcn dC 
edilen netice,_·i , ·ermcmicti. Fa- düsmanın tazyikı, muhnsarantıl 

kendilerini müdafaaya çalışı

yorlar, tr.slim olmuyorlardı. 

l\Iarıış Kuvayı 1\lılliyesi ve tcı.;

kilAlı l'ıliidafaai Hukuk Cemi-
yeti Ucisi mebus Arslan Bey w ır 

kat iki taraf arasındaki sükO· yarılması \'e icabedcrse şeb ' 
tarafından idare ediliyordu. Bu net bozulmuştu. Gaziantebin şan deki müdafilere yardım yapıl• 
zat Maraş müdafaasının basta 1ı \'e kahraman müdafaası o ması da düşünillmüstü. 
gelen kahramanı olduğu için günden itibaren baslamıstı. Antep ,.e civarındaki \nzbct 
herkesin hürmet ve muhabbc- 20 Ağustosa kadar Antep ''e o kndar karışmıştı ki. iki tart' 
t ini kazanmıştı. O•maniye mın ci\'arında lehte \'e aleyhte bir- fın hakiki durumlarını ayır:ı
takıısında ayrıca Kuvayı Milli- <:ok musadcmeler olmuştu. Son- bilmek mümkün olamamıştı 
ye kumandanı olarnk Yürük Se- ra toplanmış olan Kuvayı Mil- Müdafilcrle düşmanlar şehriO 
!im Bey (Em·rr Paşanın yaveri Jiyc şehir etrafındaki hlkim hem içinde ve hem dışıncla s:ı~ 
olan sUvari Yüzbaşısı rahmetli sırtlara (cenup sırtlar dil~man lam binalarla mUhim mcvk!lt' 
Selim Bey) bulunuyordu. Se- elinde kalmıştı) yerleştirilmiıı aralarında paylaşamıyorlard•· 
Jim Iley de milli kuvvetlerin ve tanzim edilmişti. Kumanda- Her iki taraf da karşıya miihiııl 
sc,·gi \'e takdirlerini toplamış yı halkın arzusu \'C keneli le- bir şey kaptırmak istemi~·ordll· 
bir zattı. şcbbüsü ile Özdemir adıylc anı· Şayet kaptıracak ohırs:ı, mutW 

Adana cephesi kumandanı lan Ali Şrfik Bey il7.crine al- ka bunu geriye alm:ı{?a çıılı<I' 
Miralay Salfıhattin İl.dil Bey, mıştı. Burada bir ıki satırla yordu. Beşinci fırkamızın nııl• 
maiyetiyle beraber 26 Temmuz:- kendisinden bahsetmrk istiyo- him bir kısmı Fırntın garbı!l~ 
da Antebe gittiği zaman mınta. rum. Özdemir namı altındn kah geçerek milli kuvvrtlerimiıl11 

ka kumandanı Kaymakam İrfnn ramanlığı ve iyi idaresiyle ta- yardımına yetişmişti Düşn1all 
Beyin emrinde dokuzuncu alay- nınmış olan Ali Şefik Bey, rv- iaşe bakımından sıkışık bir dil' 
dan bir tabur ile Antep .. ,.Jul \'eke de bir münasebetle teınas ruma düşmüştü. Ambarları ,., 
'e civarı halkından teşkil edil- ettiğim gibi Heyeti 'femsiliye , üssü Akçnkoyunluda idi. Bura· 
miş olnn yıldırım taburu, An- tarafından Suri)·cye ıı;ônderilc- dan kolayca ne i:ışesini ve ııe 
tep milli taburu ve Uç cebel to- rck oradaki Arap milli kuvvet- de başka noksanlarını ikmal C' 

pu val"dı. Sonradan 10.5 luk bir terinin tesekkülilne çok yardım debiliyordu. 
iskodn cebel obiis topu daha etmiş, onlarla Türk milli kuv· Bu ~pbede ikinci kolor<W 
gelmişti. Şehirde nisbi bir sii- 7,·etıeri arac;ındn irtibat kurma· kıtaatı teşekkül ettikçe, AnteP 
kfın başlamııstı. Kilis civarında ğa muvaffak olmustıı. Ali Şc· milli kuvvetlerine yardım dab' 
kıı\'vctli Fransız müfrezeleri fik Bey, Mısır Kölemenl~ri so- da çok genişliyordu. 
bulunuyordu. yundandır. Mısır ordusunda ıa- <Devamı var> f""" ·--... - ... ·····-----~ --. --. ~~-~-...,,_,.,,.,ı 
1 Dünyada neler oluyor ? 1 

3650 acına dan 
.;a 

P .arasütünü 
..:> 

ınetre inen gen~ kız 
düğUnü için yazıldığından fngi- adeta bir mucize yaratmış· 
lizlcrin clılask• dedikleri dans· tır. Şehir 'l'iyatrosunun aktör 
laı, baleler de arada takdim cdi- heyeti, yetişme tarzlarının nok· 'ı 
ıecck. Bütün bunlar gayet ho • san oluşu yüzünden seyirciye ~ 
gayet zarif; fakat •Fırtına. yı şımdilik daha fazlasını vercmc-
300 küsur yıldır ayakta tutıın diklerine göre; mevcut eleman· 
unsurlar bunlar olmasa gerek. ları hıç değilse, Mciııcckc gibi 

bir sanatkarın idaresi altında 

B ir müddet evvel Yugosla,·ya. 
da Blcd şehrinde yapılan ka 

dınlar arası paraşütle serbest 
dilşüş şampiyonluğunu ~·irmi i· 
ki yaşında ufak tefek bir Fran. 
sız kızı kazanmı ştır. Fransız pa 
ra" b li Monicıue Larochc, ıı. 
zur kuhve rengi saçlı, ciddi ba· 
kışlı, sevimli bir kızdır. Bu, 
kırk iiç kilo ağırlı~ını!aki Fran
sız kııınııı 4000 metre irtifa· 
dan kendini boşluğa fırlatma. 
sı Avrupanın en meşhur para
şül~·ülcrlni bile. hayrette bırak· 
mıştır. 

uF'ırtına" hcı· 5cydcn C\'\'CI şiir. I bil" · i il · 
k . ı;cyrcc e ışıın z son vı ara n ıs-

~ Fırtınan yı vıı ·tıyle tamtakır b 1 bü tik bir tcrakkldiı· ~lei 
bır mektep ycmekhnncsindc sey. · et c, . Y . · • 
rltınişlim (daha doğrusu din· nccke'ııın 111.1111 mildclct aramıl· 
ıcmiştim). Kostümsül, clckoı·· da kalmasını candan tcmcpni C· 

suz, ak~esuarsız. balesiz oynnnı- eliyorum. 
)ordu, fakat şiirdi. Temsilden ! 
sonra seyircilerin ylizündc bir ~01': 
başkalık. içlerinde bir ferahlık Cemal Hcşıt Rey'in aFırtına» 
vardı. Gözleri parlıyordu. Sha- için bestelediği musikiden cVa. 
kcspcare, masalile. Jıaynllcrini t:ınu ın miızik münekkidi Fikri 
;:rnginlcştirmiş: aşkı. anlayışı, te Çir:ekoğlu ayrıca bahse~cccktır: l 
rcnnüm etmiş; kendilerini Meta 
)C'ni baştan dunya ile bağdaştır ( ) l\lılli Eğitim Bııkanlıgı Ya 
ınıştı. l ınları - K!Asikler Serisi. 

Bcrnard Shaw, tcnkidintlc , r;ır ( .. ) •Saturday Reviewo Der· 
tına» nın şıirindcki , ihlrn drn gisinın rı Kasım 1897 tarihli sa- ~ 
bahsediyor ( ••): Shakespc:ırc'in yısında çıkan tenkit. \ 
en yeni biografileriııdcn birinı < ... ) cıShakcspcare of Lon· ~ 
yaznn M. Chute, o l"ırtınııa dan don> - E. P. Dutton and Co. - ~ 
bahsederken: ttİngiliz şairlcriıııu Ncw • York - 1049. \ 

l 

Serbest düşüş müsabakası: 
son derece agu· şarlar içinde 
yapılmı tır. Her paraşütçü. top 
rağa çizilen bir dairenin içine 
düşmeye mecbur edilmiştir. Da 
iredcn u1.ağa dilsenler her bir 
metre için iki fena puan ola· 
caktı, yllz metre uzağa düşen· 
lcr ise m!isabaka harici tutula. 
raktı. Uıı şartlar ııltında yapı
lan bir parasiit miisabakasında, 
uçaltı kullanan pilotun da ~on 
dcr<'cc ınahil' olması icap edi· 
,·ordu. Pnrasiitçü ııtlaınadan ev 
~-el, riizg1irın istikametini ve 
kendini itme kuvvetini ölçecek. 
ince bir hesaptan sonra atlı
yncaktı . 

.. 
arkadaşiylc beraber. 

bıraı sonra Stalinın hususı sek· gibi Malenkov da bugiın bu gibi' 
reterllğinc yüksclmisti. Bu mev- tayinler Uzerlnde Stalinle bern· \ ' · s o ti Cfj. S 1 
kide politika ve entrika işlerin· bcr çalısmaktadır. Rem kes ~~r~ 
de yctiscn Malenko.! çok geç· l\lalenkov iıstadı Stnlinin )Ü· ~~ ~·~am Allesle -.-
medcn bu sahalarda ustad olmuş ' . . ' z ar , 
tu. Komünist Partisinin karışık rlldüğü yol~a? yürüyerek ~~a Operet 3 Perde -
\'e dolambaçlı )Ollarından ı:ıahsı h~lef olma ı ınl sağlamak ıçın Çarşamb~ halka 
~in faydalar sağlamasını bilen butün km'\etl ile ortaya atıla· Cumartcsı talebe 

OTEL DENIZPARK'ın Matineleri 
CUMARTESİ VE PAZAR 

16.45 den 19.30 kadar tam programla 

l\lonique Laroche bu şartlar 
altında yapılan mllsabakada, 
4000 metre irtifadan kendini 
boşluğa bırakmış ve 3650 met· 
reyi paraşUtünU açmaksızın in. 
miştir. nu korkunç düşüş 74 
saniye dc\•am etınlstlr. l\lonlque 
T..aroclıc, yere 350 metre kala 
narasütiinU acmıs ve te~bit e-

dllcn dairenin ortasına inmeye 
muvaffak olmuştur. BugUne ka 
dar 74 sanlvelik bir serbest dil 
şüşe taham~Ul edebilen bir baş 
ka kadın paraşUtçU görülmemiş 
ti. Üstelik, genç kız, bu düşme 
esnasında diğer paraşiltçillerln 
kullandıkları nefes alma clha· 
zından da istifade etmemiştir. 

çcn sene içinde talcbclcriııe 
6000 atlama yaptırmıs, bunlıı~ 
dan bir tanesi dahi her banır 
bir kaza ile neticclenmemist~ 
Genç kız şimdi 8000 metre yO 
sekliktcn atlamak için çaJışrıııı· 
!ara başlamıştır. Bununla bt!' 
raber, l\lonlque Laroche bir ~·; 
zcteclye şöyle demiştir: .ııc 
atlayı$ımda dalma bir korJcıl Monique Laroche'un daha 

şimdiden 20 talebesi vardır. Ge hissediyorum.• 
· talenkov siyasi hasımlanndan cak ınıdıı-'! ye tcnzllAtlı \'e Pazar 1:unU 
t rtoğunu bertaraf ederek bu· Bu sualin cc.,abını i tlkbal ve l\latin~lcı- 15 de 

Jlktı mevkiine yükselmiştir. rccektlr. Çünkil So\yctler Birli· Tel: 49369. 
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Malanlı köyünde 
Jandarmalar 
Dövüldü 

.tnk4r11 .t.Jı1tt.n 

·~~~~~~~~~ V A T A N 

İzmit Sehir Meclisi 
bü.yüyor 

.;, 

ihtilafı 
AYDOGAN ÖNOL 

Mutfak sistemimizde 
değişiklik Trabıon 2 Hamsiköye bildiriyor. 

vali ~·e .~elediye Rf'isi ProC. Fahrettin Kerim Gökay uıun ö-
murlu olmak t · b · ' 
. !;'ın a11 ta\·sı)·eterde bulunmu!j ,.İle<'rAiml-

re dıkkat rtmrk, bir h · k. • • . . . . . parça prr 17 ar olmak hi1umunda ısrar rt-
mıştl. \alının &o11f'ri d •. k rpt3re f"nı nduya ~rhf'p oldu kRrikahir-
ler }'lpt)dı. •• Rtı mühim mtsr1enin karikatıirİ7.P tdil~esi \alinin 
~anını sıkmış. G~zrtrlrre ~öndrrdlği bir mt>ktupla lrahat \'tri
>_or .. H~ ~ı~hatı hır karat'iğer krizinden hasta yatarken okudum 
ve \alımızı haklı buldum. 

mu~~~f.r~~!~r!tin Kf'tim G.Ok1ar'ın mü!al.i~sı şudur: naıaıı bir 
.. ,. · n e a\ 1 UlU\ 0 an karac=ı.ıterı Yorar in:ıı:anın öm .. 

runu azaltır. Hunun iı;in ~slenme mevzuuna.bu,·:k ehrmmhtt 
\'ermek, ınut(ak Sİ!llh•mfmi7İ değistinnek ıazımdı~ ..• nu mütal.ia 
pek.do~ru, JlPk ~erinrlP\ir; mutrak t;htrntimi7de eCiia~lı hir tlrıı,i-
ştkhk yapmak hakikaten r· ı d . , . u71nn u ur. \f'ınekler11n17 11m11mh·rtle 
ı:ok .y~ğlı •. ('Ok '.\'ahni~idir. Ta\·afara fazla ıhi::;ktlnuz. Jlalbukl faz 
la )aglı )tmekler, bılhassa ta,·aiar karari~f'r itin son derece 
ınuı1r.dır. Çiy, :yahut aı ka,·namıs ikrn karaciğere hiçbir ıarır 
\'er~ıl'e~ zr~ tinyağı. ta\ ada ~·akıldıgı zaman dol;:rurlan do~ruva 

İzmit, 2 - Evvelki gün top- trenle İzmitten ayrılan, Demok· 
tınan İzmit Belediye 1\.leclisinde rat Parti Genel Kurul Uyelerin
vukua grlen hfıdiseleri bildirmiş den Osman Şevki Çiçekdağın, Be 
tik. Belediye Başkanı Saadettin ledi ·e Başkanı Saadettin "\?alım 
Yalımın icraatına muhalif olan t::rafından u~urlanması. halk ara 
14 Aza meclisi terkettikten son- ~ında ;yeni dedi ~ kodulara yol 
ra; Başkan geriye kalan 12 üye açmıştır. 

ile kararlar alıp seçimler yap- ltuhalif tarafta olan 14 Uye Sa 
rr.ıstır. adettin Yalıma Beledive Başkan 

İç İ<ler! Bokanlığının mütead· lı~ından elçektirilmedi.kçe, mec. 
dıt emırlerJ neticesinde yedek lis toplantılarına lştirAk etmeme 
üye İzzet Dalcri meclise davet ye karar vermişlerdir. 
etmek mPrhuriyetinde kalan Be 
lediye na,kanı Saadettin Yalım, 
kendisine muhalif olan 14 kişiyi 
l:._l e ind~rerek ekseriyeti temin 
<:'lmrk için başka bir yol bul· 
muştur. 

Evvelki gün . durumu bildir
mek üzore Baıbakanlı~a. İç iş.. 
teri Bakanlığına ve Demokrat 
Parti Genel Kurul Baskanlı~ına 
birer telgraf çeken 14 ler. her
ht:ngi bir cevap alamadıkların
dan dün tekrar Ba~bakan Adnan 
1.frnderese yıldırım telgrafı ı;ek 
mişlerdır. 

...... 

.· 

!4 Atfiir 
Affın sa-a~ 
TL.22, 

s 

ıehır hahni ahr. Kararig·er bunla ı ·· · · · . . . . r a ınuradrlc ıçın ut:ra,ır durur 
"' nıhaytt bır gün knl\"t:ti tükenir~ dama drr. 

F.:ı;kirl~n Sirkeci'dr. •f"1if[Pndi l.okanta!ol• adında bir lokan-
ta <ardı. 1 tmeklrrl nrfi ti, kul!anıtı•ı ,·a•ı •. ·dl 8 . d 

ok rağbet .. .. • • 6 ar ı t) • u ~uz en 
t gorurdu: Ru lokantanın Uath<'an böreği bilhassa meş
hurdu. Pek Jr11etlı olan bu ,.emek ı·k· d t t d dil 
ı,.. J • .. ı e a a\·a an geçer 

ııt't ne gerçı do:.-uın olmarrlı, fakat karaciğeri de adamakıllı 
yo~ardı. Son~aıa.ıı ('f'ktiiim karaclğrr rahat ırlılt ve t.ibi tutul-
du-oum Pf'rhız hıraz da bu path<"ın bö·rekl . . ti .d. , . trının nr ct'ı ır. 

Karacı~:.·r ~o~ mutchammil, tok mukavemetli bir uru,·clur. 
Faka~ her ll:f.Y J:ı~ı. onun d:l tahannnütünUn bir haddi vardır. nu 
haddı aşmamak ıı;-ın trdhirll bulunmak, yh·eeeğimiz<" cllkkat et
~ek IJ:1ın1dır. Ru hu u~ta dikkat demek iki Ct'\'lı bir bardak 
lımonata, beş zeylin l::ibi Iİ"trler haurlamak dt>mrk' drt;lldlr. Et 
sebır. balık hrr c · .· . · · . ' 

bağlı Melanlı köyünde ikamet 
eden vatandaşlar arasında baş· 

!angıcı uzayan bir husumet mev 
cuttur. Zaman, zaman bu husu
met neticesinde kavga ve müna
kaşalar olmaktadır. ~ihayet ikl 
grupa ayrıl•n köy halkının kan· 
lı bir dö,-u, çıkaracağı haber 
alınarak, Hamsiköy karakolun• 
dan bir onbaşı komutasında Uç 
beş kişilik jandarma müfrezesi 
hAdise )'erine gönderilmiştir. Bu 
rada araya girerek, anlaşmazlı· 
ğın kapatılması cihetine giden 
jandarmalara hakaret edilmiş ve 
taarruzda bulunulmuştur. \'azi· 
yetin mü~kül bir durum arzet-. 
mesi üzerine Maçka jandarma 
komutanlığından imdat istenil· 
miştir. 10 kişilik bir jandarma 
müfrezesi bir yüzba~ı komutasın 
da hAdiseye· müdahale etmesi ü
zerine kavga yatışmış \'e ev· 
,·elce ~elen jandarmaları döv
mekten sanık olarak 9 kişi tev· 
kıl edilmiştir. İsmail Cakıcı. 
~lustafa Demir, Süleyman Uy· 
sal, Bilal Keskin, Mehmet De· 
mir, Zorba Turgut, Halit Yaı.ıcı, 
'lusla!a Çakıcı, Ahmet $eker ad 
larındaki bu dokuz zorbanın hep 
sinde tabanca, bıçak. sald:rma 
~ibl silahlar bulunmakta idi. 

Saadettin Yalım, bir defa da. 
14 lere dahil üyelerden Sadık 
Tanavdının. aynı mecliste bulu
nan İrfan A;ytarın akrabası oldu
ğunu !liebep göstermiş ve meclis İzmit halkı, bu işin neticesini 
ten ıskat edilmesi icin bir karar bü\'ük bir merakla beklemekte-
almıetır. Bu arada dün motörlü dir. 

TECAVÜZ VE KAZALARDA 

k şi öldü, 34 
yaralandı 

10 
ki i A l t ı n \:•f!lımı b•van &illi 

FTZ 815~ T . L. 118.·• 

TISSOT kadın saatleri dakikliğile lsviçre 

saatçiliğinin dünyaca tanınmış bir şahe· 

seridir. Antimnnyetik, 1/11 • ., milimetreye 

kadar ayarlanmış olan altın veya madeni 

TISSOT saatleri bayanlara verebileceğiniz 

en güzel bir hedıyedır. 

. ..ıe ı ) il- rrr14:ız, Yalnız hazım cihazını, bilhassa 
karaC'ııt~rl ~·ornularak şrkilcle haıırlayarak ... Fransızlar •İn
s~~lar o~ınezler, .~n-~ilı~r ederler• derlrr. Bununla •iır \'fi tok 
) l) f'nler~n .. zorla. olumu da,· et ettiklerini anlatmak isterler. Bu 
d?t;r~ liozu hlçbır zaman akıldan tıkarmamah, intihar etmcğ:e 
nıyetımtı fllmadıaına güre mutfak sbtenı.imiıl bir haline ·olu-
na ko)'malıyıı. l' 

Balıkesir' de "" 
( Baıı 1 lnridel 42 plakalı şoför Seyit Ali Aktaş 

Parti. mu" cadelesı' hıslar tarafından mavzer kurşu· idaresindeki kamyon yoid• bir 
niyle yaralanarak öldürülmüştür. arabaya çarparak devrilmiştir. A-

A 3 - İskilip mrrkezinde bir şa- r::banın atları dPrhal ölmüş ve rtf 1 hıs, bir diğerini kazma ile kafa kamyonda bulunanlardan sekiz 
l1u1tul VulcMrt. nıdtrı tasını parçaJıyatak yaralamıştır. kişi a~lr olarak yaralanmıştır. 

B 
1 

k . 
2 

C H p 
1 

Yaralı hastanede koma halinde- Kazaya seh<>biyet veren §Oför ne-
a ı e!<ır - · · · gene dir zaret altına alınmıştır. 

başkanı İsmet lnönünün 8 ekim I 4 0 kt k ı Kütahyada 
çarşamba günü şehrimizde ya-. . - sman~ı. a vu ua ge en 
pacağı ziyarete müvazi olarak j hır kavgada ~ır şahıs karnınd~n Kütahya, 2 (Hususi) - Baş-

"--:;;;----;:::;~--------_:E:n~iı~T~a~h~s~i~n~T~i~I J D p B 1 k . 11 t k·ıı . ağır surette \aralanmıştır. Haıa- köyden Arslan Ova. aynı köyden 

hı il d~ to.plu 
3 b\re~~ld~ı il~e~:r: ~~~ l tı tehlikededir. .. .. Şabanı ~opa ile öldürmüştür. Sat:f tereye t:fo" 0 re !aşmaktadırlar. Bu suretle şim· . 5 -;:- ~orumun Narlı koyunde nık tevkil edilmiştir. 

Altın kııplamı bı\ın tıllJI 
v•ı.,sı2 TL.118.--

• 
l!) e diden iki parti arasında ,gizli bır koylu b<ıl~a ıle ~17.tından. ya- Saka köyünden Ahmet oğlu 328 

Musaddık mes'ul 
bir müeadele başlamış bulun· ralanmıştır. \aralı olum halınde do~umlu Ali Kök. demiryolu ti· 
maktadır. Yer yer de dedikodu- hastan('de yatmaktadır. .. zrrindcn saman arabasıyle geçer
lu hfı.diseler vukua gelmektedir. ..6 - Çorumun ıran~ozl.~~~ ko- kcn 209 numaralı mar andiı k1· 

İSVİÇRE SAAT SANAYiSi A. Ş. nın MAHSULUDUR 

. (Başı ı incide) panya,ının drvlrtlcstirilmesl ev- Diğer taraftan, c. ll. P. liler y~nd:,n ~adı.n mc~ele~~ Y_~z~~ndrn tarının çarpmasıyle Ali Kök ve 
n~ sağlamaktır. llükümetin res- eı~ . İnönüyü parlak blr şekilde kar- bır. koylu, dı.ı?('r hır koyluyu bal- hayvanları ölmüştür. 
mı görüştl bu merkezdedir.• Y sı •ast, saniyen iktısadidir. «ılamak ve kurbanlar kC?smek ü- tp ılc a~ır surette yaralamıştır. Savcı yardımcısı h3.discye el-

Tahran 2 (A.P.) - Da bakan lr.ın, So\·yet Rusya ve İngiltere ;,ere hazırlık yapmaktadırlar., .. 7 - Çorumun Çukureren kö- koymuştur. 
~r .. ııusaddık bugün, memleke- mU~tesna herhangi bir memle- C. II. P. temsilcisi eski Bakan yunde 8 yaşında \'C' saldırma ta- Beypazanntla 
tı ıle İngiltere arasındaki mü· kete )"Ülde 50 .. a., ü1orine pet· !ardan Tahsin Banguo#lu ıeh· şıyan bir çocuk, l4 yaşında d_i- Beypazarı, 2 (TJI.A.) - Kasa-
nasebetlerin kesilmesi halinde ~~: .• muamelesi yapmağa hazır- rimir.e ı:?clmiş, bu ~ece C. H. P. ~er bir çocul':u saldırmasıyle şı:o~ bamızın Adaviran köyünde feci 
t~gılteredeki İran menfaatleri: il merkezinde bir toplantı yapıl· sündcn a~ır olarak ):aralamıştır. bir kaza olmuştur. Durmuş Kaya 

O MEGA 

«Cumhuriyetçi Parti generaller partisidir» 
(Baıı 1 lnrid•) huriyetçilerde pek farla General 

ketin milda!aası zımnında demok \·ardır. Fakat bu husus, ikinci nın takip ve ted•·irlnin hangi ya- Rusya ile fran arasındaki mıştır. İnönünün şehrimizde ter 8 - Sungurluda bır kavga sı- adında bir toban, Duvarçayı-:ı 1 
hancı de\'lete tevdi olunacağını ihtilaf tip edilen açıkhava toplantısında rasında tabflnca ile bir kadın ya- mevkiinde sürüsünü otlatırken 
kararlaştırmak: itin dahilde ve . Tahran, 2 (A.ı\.) _ Rusyaya mühim bir konuşma yapacağı da ralanarak öldilrülmüştilr. 2:; - 30 çıktığı kayalıklardan düşerek par/ 
hariçteki vatandaılarının fikri- k1ralanan Jfaur Dl'nizindekl dal anlaşılmaktadır. vaelarında bir ncnç de aldı~ı üç çal:ınmak Furetiyle ölmüştür .. 

VAFT'IN 
EMLAKİNE 
ELKONDU 1 

rat idare tarafından arttırılan sınıf bütün afterler Adlai Ste
vergil,rin Amerika için ı;ok a· \·enson ·a rey \·erdıkleri takdırde 

1 

ğır olduğunu beyan etmek.tedir. Demokra.tların seçimi kazanma. 
Bu parti. vergilerin o kadar yuk sına mAni olmıyacaktır.• ne mUracaat edilecelini açıkla· yanların İranlı idarecisi imtiya- kurıun yarasıylc a~ır surette y3- Ölüm h~disesl hakkında tahki- 1 

( Başı 1 lncid•l 
liek olduğunu ileri sürmektedir• cSte,·rnson gonulhiltrİ• 

Tahrandaki lngiliı masUhatgü runu bu s~bah Da bakan Musad· Kasım Gülek u - Osmanrığın DodurFa kö· Kınkkalede 
mıttır. zın son bul 111ası hakkındaki rapo .

1 

rol•nmııtır. kat yapılmaktadır. 

~rı Georı::e .liddleton bugün, dllt:a tır\f1:i ~iştir.. yfindC'n biri. bir kızın kardeşini Kır1kka1e, 2 (T.H.A.) - Hisar 

~lısır hükiimetinin bu ka. 
rarı, Vaft Partisinin resmen 
kapandığına bir delil 53;),l
maktadır. 

1 ki, bunlar. rumhuriyetçilerın ka. $prlnl••ld, 2 (,\ . .\) - eSte. 

hır gazeteciye verdi~i beyanatta ~u. imtıyaz, 1ran tezin, göre,, f "I' t b ki• ö1dürmUs ,.e klz ıda kaçırmıştır. kö\'ünd~ ohırRn ve halen Ankil-

(;~~nB~~a~:~;i~~~~ın::b:;;•Y~~ ~u:k':usta;~~:~~~ehi;~ı;. ~~!~~~:. il ıya e ıyor oğ~~ ;;as~~~~u;ı~ad: kb;~g~~~~ ~~~ ;~h,~si~~~i~\~:,ı:aı;~~ü~~~~iı~y~ 1 
dutunu, f:ıkat mAnasını kavrıya c3k 6 ay 6onra sona erecektir. ı (Ba$ı ı incide) ba, o~lunu bıçaklıyarak öldür- rı bulundu~u ı::ıraria karııı;ının ~P-
tnadıtını ı.övlemlştir. İran. bu hesapta anlaşmanın net sekreteri Kasım Gülek dün milştür. yit Tepe adında bir şahısla mü-

Dr. Sr~·rı•ur'un hrvanatı im'lalandı~ı tarihi, Ru:ı;v:ı ise 8ir şehrimize gelmiş ve partililerle Ankarada na~rbct trııi~ etti~inl ö~rcnmiştir. 
Toledo, <Ohio) 2 cA.A.) _ f- k<'tin çalısm:-ıya başladığı tarihi bazı temaslarda bulunmuştur. Ankara. 2 (lluı.ust) - Bugiln Bunun ti1<'rin<:' ı.tev1Cıt, kıtasın-

ran büyilkelçiliği müşavirlerin- esas almaktadır. Kasım Gülck böl.!?rdeki tem:lsla şrhrimiıd~ hiç ~·üıilndcn bir ci- dan firar ederek köyüne gelmiş 
den Dr. Scyfıııır Tatemi buı:Un l\fusaddık, bu raporu birlikte rına devaı:n etme.k Ur.er~ yarın nayct işlenmiştir. Kapı önünden ve Sryidi tabanca ile vurarak a-
\·er~iği bevanatta, İran ahalisi- tetkik etmek üzere, tatilde bu· da Osmanıyeye gıdecektır. .. ı:ı:remek yüziinden ötedenberi a- ğır sur<:'lte ~·aralamı~tır. 
ni ltıgiliz sömürgecili inin kara tıınan Dı•ışlen· B k Ilü .. Adanadan a)Ttlmadan oncc raları açık bulunan Ali Ba~d:ış Yaralı hastaneye yatırılar:ı.k 
ve S R v a anı se\ın ·ı ı b. ·· ·· ·ı 1. p· b b h d t d · it 1 'I l"t h k . O\?'t'l usyanın kızıl emrıer· ~a\'ab'ı derhal T h d İ t ~azetecı er e ır ~oruşme yapan ı e lla ıt ıpo, u sa a a aynı c avı a ına a ınmış, ı• e\' u a 
Y.alızmındcn kurtarmak için Ame mistir. a rana avc e llalk Partisi genel sekreteri mescılcdC'n münakaşaya başlamış- kında kanuni takibata geçilmis-
r•ka1Ya baıvuruyor. demiş Ye Ang Sirozda Örfi l<iare !Un edildi demiştir ki:.. . . lar ve bir ara sinirlenen Ali, hı· tir. 

1° ranian petrol kumpanyasını Tahran 2 (AA) Et ft k' •- Snn ~unlerın dıkkate de- ('a~ını Ç<'k<'r<'k llalidin üzerine Ankara'da 
ran politikasına hükmeı;,,;kle b51gelerd.e k b.1· 1· .-

1
• r•

1
. atı Aer politika olayı, Baıbakanın A hücum etmiştir. Ali"nin ilk bıçak Ankara, 2 (A1'KA) - Bu '3· 

surlandı a ı c erın aa ıve e 1 . .. h 1 h I' · d 
s rmış ve sözlerine şöyle gec:tnPleri Uzer İ · dapazarı, zmıt ve Ankarada soy darbesi, 1Ialit Pipo'nun sırtın- ha Dum upınar ma a .esın e 

dPvarn etmiştir · h • k ıne ranın ccnu ledi~i nutuklarla beliren .vumu- elan ci~rrine kadar iclemic ve ö. Jracer Ulutaş adındaki kız, mut-• \ · - . unııa 1 Şirazda örfi idare illn "' w .. 
-==-:_ne:ln Iranıan rır:.!!nl kum rf\ilmi$tir şaklık ve anlaşma temayülleri· lümUne !'ebep olmustur. Sanık fakta yemek pişirmek üzere J?az 

Partileri arası 
ı ( Baıı 1 lnrlde) 
ayı5 .~a\:asının do~ması için ba
sın hurrı_yetinin tcımini, besleme 
gar.!"telE'rın kaldırılması, rariyo
nun tarafsız hale konması, ıı;i\·a
gf ~akiplerın askeri mahkemeye 
Vt_rıl_memcısı gerektiğini söyle
mıttı. 

~Iendcresin son konu~ma!liıntn 
ikı Parti arasında bir nnlayış 
h~vası do~uracağını umanlar bu
iUn hayal sukutuna uRramı$ bu
lunmaktadırlar. Çti.nkü ne muba
ltfet_ Menderes'ln uzattıfı •il Sa· 
mımıyetle sıkmış, ne de iktidar 
muhalPfetin dileklerinin tah:ık
kuk edece~; yolunda bir imada 
bulunmuştu. 

tekrctr açıldı 
Gazete, llalil Sezai'nin Bulgarla
rın bes kur'ayı askere aldı~ını 
ve hud.u?umuza yı~dığını. bu sı
rada bı.zını askerin tC'rhi~ine ka
İa~ ~~.rıl_diğini. fakat bu terhisin, 
nonu nUn Celıll Bayarla :yaptı~ı 
konuşma ıırticcıırdndP- önlendi~i· 
~1 • askerlerimizin Koreye 1ıtec
l~ kararı olmadan gönderildi~i
nı, fakat kararı alanların yarın 
harp •tttlusu olarak se.hpalarrla 
sallandırılarağını &Öyledillini il~· 
ve etmektedir. 

'Zafer. in bu neıriyatı karıı· 
sında Halk Partililer şöyle de· 
mcktedirler: 

•- Katıyen böyle bir konu•
ma .Ya.ııılmatnıştır. Bu ne=iv;t 
venı b ·rt· ,. · · ır ' ıra kampanyasının baş 

dir. Ayni zamanda D. P. baş- tevkif edilmiştir. oca~ını yakarken ocak birden 
kanı olan Başbakanın bu sözle~ Konyada parlamış, bu sırada annelerinin 
rini iyi karşıladık. Ancak bu Konya, 2 (Jluı.ust) - Bugün \'anında bulunmakta olan 7 yasın-
iyi SöLlerin fiiliyata lntikaHni 1 Konya ci,·arında 23 kişinin de a- da Nesibe, di~eri 5 yaşınrta Fat
hekliyoruz. Zira Ba'.5bakan bun· ~ır surette yaralanm:ısıyle neti- ma muhtelif yerlrrinden yanmış
dan evvel de muhalefete el u- cclrncn feci bir ta§ıt kazası ol- tardır. ('ok a~ır )'aralı olan N"esi
zatrnıştı. O vakit elini sıkanla- muştur. be ve Fatma hastaneye kaldırıl· 
rın hayal sukutuna uğradığını Şoför liüll:e\•in GUc;Hl ldarcsin- mışlar!la da hayatlarından ümit 
hatırhyor~z. Biz, ana m~rr_ılekel deki SarayönÜ n:> plAka !!ayıh kesilmiştir. 
m~!'~lelerınde, ~ış polıtıkada, yük kam)·onu, Dokuzderbend ci- ,, BahkPsfrde 
mılh ıa\'lınrn~rla, ı11~ılApları~ ko varında ke~kin bir virajı döner- BalıkPsir, 2 (Jtusu.-.i) - Biga-
ı:-ın~asın.da •. esaslı ıktısadi ışle- ken dcrrye Ytı\'arlanmıştır. Kam. diçin De~irmE'nli köyündrn Ali 
~ı~ızıie ıktı~a~ın. _. ~uhalefetle yonda bulunan \•olculardan biri Altan. kız kardeşinden a'·rılan 
ıstışare ve ışbırlı~ının şart ol- d h 1 k : d .. 1 ·· 15 niı:;,anlısı 1hrahim Özkanı sopa i-
duhunu da'm ·r d lt·k ş· d' er a aza yerın e o muş, 

.. b . ı a ı a e e ı , ım ı kişi asır varalı olarak l\lemleket le dOvmüştilr. Yaralı hastaneye 
guıel bır fırsat Yar, Basbakan h t . · ki d·ı · 1 d" kaldırılmıı. sanık savrılığa veril· ifadeler'nd . • . ~d h 1 as ane ıne na e ı mış er ır. 

. 
1 e sa1!1ımı ı~e er a Avrıra vine bugün Bı:>yşchir rniştir. tat bı kata ııeçsın. Bu suretle • ·..::..:......:..:.:=:.:.....::..~:.:.:.:_ __ ;_ _______ _ 

memlekette iyi bir gelenek, ha· 
yırlı bir yol başlamış olur.• 

Seçimlerin öne alınacağı hak- Mc Cormick dün 
kındaki söylentilere temas eden CBaşı 1 lnrldel 
Gülek, bunun bir kanun me\'zuu kurulmasına hizmet ettiğime ina

nıyorum. 

Ankarava geldi 
Bakanını ''e Başbakanı makamın. 
da ziyaret etmiştir. Göriişmeler 
yarımşar saat sürmüştiir. 

Soı;yaH t Parti!ııi 

Kahire, 2 (T.ILA.) - Mı· 
sır hükiımetinin partiler hak· 
kında tıkarttığı kanunun 
Vaft Partisini tanımıyacağını 
bıldirmesinden Fonra !\fısır 
Sosyalist Parti!! de aynı yol· 
da bir karar almıstır. 

Sosyalist Partisi bu ayın 
8 ine kadar İçişleri Bakanlı
ğına verilmesi icaheden yeni 
talcpname}·i tanıim etmiye
cek \'e partinin gazetesi olan 
El İştirakiye·yı de kapata. 
caktır. 

Belediyenin 
Florya 'daki 
Yeni evleri 
Belediye tarafından Floryada 

geçen •ene halk için yapılıp da 
~·az aylarında Belediye müdira
nının ve Şehir ıterlisi üyeleri· 
nin i!tifade ellili evlerden ikin
ci blokun da inşası takarrür et
miş ve temel atma merasımı 
dün yapılmıştır. \'eni yapılacak 
bina da 24 daireli olacaktır. 

Ba$bakanlıkta 

Toplantı yapıldı 
Bundan başka iktidar ve mu

halefet gazeteleri ıon günlerde 
b~rbırlerine ateş pUskiirmel..fe· 
dırle.r'. Bugünkü •Zafer•, Halt 
Partıh milletvekili llalil Srzai 
Erkutun 20 Temmuzda Kıriehir
de mıııt birliği kundakla ·ırı kı•. 
kırtır b' • ' D 1 ır konuşma yaptığını 

iadığını ~östormektedir. Bir ta. 
raf~a_n Gulek askeri mahkemeve 
vcrılıyor, bir taraftan iftira b~ş~ 
l~yor .. Uyanık bulunalım. Bu tf
tıra .sıl~hı da ~·akında körleıe· 
cektır.• 

bulunduğunu, ekseriyeti elinde 
bulunduran iktidar partisinin 
böyle bir yola gitmesinin imkAn 
dahilinde bulunduğunu ıöyle· 
miş ı:;eçim sırasında muhalif 
partilerin işbirli~i yapabileceği· 
ni beyan etmiş, fakat bu husus· 
ta henüz bir teşebbüs olmadı
ğını ayrıca belirtmi~tir. 

Türkiye, savaş kudretini h:-ıiz 
"'kerleriylc NATO teıki!Atının 
en mühim un-~urlarınd:ın biridir. 

Amiral Mc Cormick'le bugUn- ( Başı ı incide> 
kU temaslarda. muhtemel bir ta. lirak etmişlerdir. Toplantı dört 
arruza karşı Karadeniz ve l\Iar- saatten fazla sürmü~tür. 
maradan Türk sahıllerinin korıın 

h emokrat Parti ileri gelenlerini~ 
a~ .su~.lusu olarak idam cdile

cefını &oyledltini yazmaktadır. 

Yunanistan' ın 
Ortadoğu 
Hakkındaki fikri 

• 1 

ru ( Başı 1 lneidel 
~d~ Orta Doğu komutanlığına 

Yenı tiyeler dahil edilmesi mcv
~~u~.un, . kurucular · tar:ıfınd:-ın 

Yuk hır hassasiyetle int"rll'ne
•ef· d 1 e muhakkak addedilmek
tedır y i · unan stanın Orta notu 
memleketleri ile hemhudut ol 
madıCı, bu havalide hiçbir üssü 
bulunmadı• b . 

@'1
1 eltrtlımekte \'e 

Yunanistanın durumunun Türki-
Yenin durumunda b" k b k n ırto a-
ımdan farklı olduğu kaydcdli· 

lll•ktedir. 

• Bu karşılıklı ithamlar ve id
dıalar hır anlayıs havaMna inti
zar edenleri derin bir hayal su
kutuna u~ratmaktadır. 

Balıkesir' de 
23000 dekar 
Orman vandı 

nu,,,111 &ru1ı.,ıı.;,.it,.ftıt.,. 

. Balık~ir, 2 - İlimiz Orman 
Iıletmesı BaşmlldUrlüğü mınta. 
kasında yaz mevsimi itinde 133 
orman yangını çıkmış, tahmin~n 
23.000 dekar orman yanmıştır 
Orman kanunu tasarısının ~tec:li~ 
t;e sevkine tekaddüm eden son 
günlerde orrr.ana teca\·üz vakala
rının arttı~ı da müşahede ohın
maktadır. Bu cümleden olarak 
bugün eehrimiı sulh crza mah~ 
kemesinde 16 orman d.l.vasına 
ha~ılmış ve 16 sanık bire~ ay 
hapse ve 25 er lira para cezası 
n• mahkum edilmişlerdir. 

Sulta nah met 
Cezaevinde bir 
Mahkum yaralandı 

(Başı 2 ncide) 

20 ekmek bıçağı, 4 şiş bulun. 
muştur. Bu rnahkQmlara inzibati 
C'ezatar verilmiştir. 
Bahke~irde bir firari :yakalandı 

Balıkt'ir 2 (Hususi) - Ca· 
nakkale Cezaevinden 11 ay önce 
kaçan ve müteaddit firar .ı;abı · 
ka" bulunan Çakır köylü Hasan 
Bilge Sındır-.:ı kazasında yaka
lanmıştır. Firarinin Karaağaç 
köyü muhtarı Hasan Albayrak 
tarafından himaye edildi~i ve 
koyde saklandığı anlaşılmış, 
muhtar hakkında da takibata 
geçilmiştir. 

Ben TiirkiyC'yc hükO.mct ve res 
mi makan11arla göriişrnek l'e ken 
dilerine hürmetlerimi arzetmek 
için geldim. • 

Bu gelişim yaptı~ım ziy:ı.retle
rin en ,ıüzPllerinden biridir.• 

Amiral, öğleden ~onra, sıra~ıy
le ~filli Sa\'unma Bakanını, De
niz Kuvvetleri Komutanını. Ge
nel Kurm~~ ..!!!şk~ Dışişleri 

Milliyetçi Çin birlikleri· 

nin beklenen bir 

hareketi 

Honolulu, 2 (A.P.) - Ameri· 
ka sillhh kuvvetleri deniz piya
desi ıı;ınıfı generallerinden Lemu 
el Shepherd burada verdiği bir 
demeçte milliyetçi Çin birlikle· 
rin pek yakında anavatana deniz 
ten çıkarma hareketleri yapma· 
ya hazır olacak1arını bildirmiş. 
lir. 

Formosada birkaç gün kalmış 
ol•n General L. Shepherd yap· 
t;!ı basın toplantısınria milli;ı.·et
tı C'in denh piyadelerinin bu 
gıbl harekatlar için ~imdi mU
ktmmel bir r:nrrtte hazırlıklı ol
duklarını söylemiştir, 

, . . . Bu goruşmelerde, N.\TO dev-
ma~ı, denı:z: kuvvctlerınt": tasfı- !etlerine Amerıka tarafından ay-1 
~~tı v~ uzun zaman~_anberı hal.le: rılan mu'lzam tahsisattan Tilrki-

1 e!l1ıyen NAT~ .ıun~y. kesı~ı 'yenın hıssesıne du5('C('k mıktarı 
denız ~U\'Yet.lerının kı.m!n e~~ı- tesbit etmek maksadıyle hazırlrt· 
n.~ ~'.er~leceğı .mesel.esının g~ril- ı nacak mali ve iktisadi rapor ti1e
ıulduğU tahmın edılmektedır. rinde çalıııldıtı tohmin edilmek· 

Amiral ve maiyeti yarın (bu-' tedir. 
gün) İst~nbula giderekt_i_r_. __ 

Yunusta milliyetçiler bir 

silah deposuna bomba 

attılar 

Tunus, 2 (T.H A) - Bu sa· 
hah Tunusun güneyinde bulunan 
bir Fransız depo~una bir T°'us. 
lu milliyetçi tarafından bomba 
atılmıştır. Silih depo!iu"ıis meY
dana gelen infilak sonunda 4 ki· 
Ş\ ölmüş. 30 kiıi kadar da ağır 

c;urette yaralanmıştır. 

Büyük bir kısmı tamamen tah 
rip ellilen silAh deposunda vlı-

Venezüela'da ikinci isyan 

hareketi bastırıldı 

Caracas (Venezuela). ~ (A.P.) 
- Hükümet makamlarından bu 
s~bah verilen malOmata göre 
salı sabahı yeni bir isyan hare
keti teşebbüsü yapılmışsa da 
a'.ınan şiddetli tedbirler sayesin 1 

de bu ayaklanmanın önüne geçil ! 
.niştir. Bu esnada vukua gelen 
carpışmalarda 3 kişi ölmü~ 13 
kişi alır sur"!tte yaralanmış· 

tır. 

Son üç gün zarfında vukua 
i;;elen bu gibi hi-iic::elerde şimdi. 

kubulan 7,,r~··rı bil•"ii'· nlıiu.ıtu hill ... ~ kaıi:ır 13 k 1 1 
... !iş, 25 kişi 

. JJır ber veriltnı .... .ır. 1 \aralanm ış bı.ıh 

aaatince, bünyemizi tahrip et- ,·e.nson gonullülerı• adındaki ttş 
mekte \'e binnetice savunma kilAtın mQdlirU dn beyanatta bu. 
programımızın yükünü taşıyamı. lunarak Cumhun ·etı;ilerin bir 
yarak bir hale getirmektedir. &Urü radyofonik ve televizyon 
Eğer bünyemizi ve kendi ken. ! rayın1arı i~in 2 000,000 dolar 

dimizi h•kikaten yok etmek isti-ı liarf~tm.eg~ karar verdiklerini 
yorsak, bunun en iyi çaresi muh- bıldırmıştır. 
temel mütecavizleri onları dur. Gayet kısa olacak bu yayınlar 
durmak için lüzumlu olan ~eyi htr saatte bir 96 televizyon is
temin imk.lnlarına sahip olma· tasyonu He 244 radyo istasyo. 
<lığımıza kendilerini inandırmak. nunda birden yer alacaktır. 
tır. Te&kilAtın milrtilrü, bu meto-

~lilll savunmamız itin muay
yen bir paradan daha fazlasını 
sar!etme,Ce muktedir olmadıtı
mızı bildirmekten daha i\ i bir 
davetiyenin Kremlirfe &ö~deriJe. 
bilece~ini acaba hayalinizden ge_ 
cirebilir misiniz?• 

Başkan Truman bu arada 
Montana'da yaptığı konuşmada 

Cumhuriy!tçi Parti cGeneral
ler Partisi• dir demiş ve sun
ları il.ive etmiştir: 

(l'Cumhuriyetçilerin elinde Ge. 
neral l\lotors, General Electric, 
General Foods iibi teşekküller 
\•ardır. Bundan başka General 
~fac Arthur, General ~Iartin 
CYAni Pen5y)vanyalı Ayan üyesi 
~Iartin), General Wedeme)•er de 
bu rıartiye mtnsupturlar. 

Son olarak Cumhuri etci Par. 
tinin Ba~kanlık namzedi de beş 
yıldızlı bir generaldir. 

Böylece görüyorsunuz ki. Cum 

du ııTicarl bir usul di\'e vasıf
landırmış ,.e Cıımhurb~etçilerin 
kendi adaylarını halka tıpkı ••
bun, diş macunu ,.e cıklet utar 
gıbi kabul ettırmok istediklerin! 
söylPmiştir. 

İki partili bir dış siyıS("t 
Flınt, ~ıcbigan, 2 Ekim 

CUS!S) - Gen'fal Iro:igbt D. 
Eisenho"·er Rirleşik Amerika 
Cumhurbaşkanlığına seçildıği 
takdirde, .1\mtrikanın dı~ siyaset 
e'aslarının vücude getirilmesi 
yolunda Demokrat liderlerle i,_.. 
birliği y:ıpaca,ğını söylemiştir. 

Nixon'un ithamı 
Vaıington, 2 (A.P.) - Cum· 

huriyetçi parti Cumhurbaşkanı 
yardımC'ı!ı adayı sPnatör Rirhard 
:"iixon dün verdiRi demf>çte ida. 
rr~indekl yol!uzlukların seheb:
ni Groneral F:isenho""·er'e vUk
lemeye çalışmasından dolayı Ba, 
kan Trumanı müfterilikle itham 
etmiştir. 

ÇANAKKALE 

ABİDESİNE 

YARDIM Liste: 9 

Bir evvelki yek On ................. , . ..... ...... ..... .. .• . 
Çanakka1e Tümen Komutanlığı ................... . 
Fzine Garnizonu ......................................... .. 
Tıp Fakültesi ProfesörlPri ............................... .. 
Çanakkale Askert T~mirhaneısi. ......................... . 
!Jayan Nigar O~man ...................................... . 
Izmit Baç Spor Klübü .................................. . 
Samuel Erikman ............................................ . 
~ursa Ucaksavar Birliği .............................. . 
Oğretmenler Birliği ...................................... . 
~rus~af.a DPmirhan ........................................ . 
• amı Ozkurşun .............................................. . 
Senbenua Lisesi S:ıtranç Kllibü .. ... ........ . .. .. 
tst P.T.T Ba~ ~fd. Kalemi men1ur ve mlistahdem-
l•rl ................................••............ ·•·•· ......... . 
neyoğlu Belediye Şubeleri ................ H ........... . 

~okoni Vakum ................ ................ . ......... . 
A"ni Güllıakano~hı ...................... : .................. . 
Gazi F.#itim F,nı;titüsü Kurs Öğretmenleri ........ . 
F:lazı~ Mehmet Sanaç . ..................................... . 
İstanbul Bayındırlık Mü~ürlıiğıi ....•...............• 

Yekun .................................. . 

Ziraat. fş, Osmanlı, Yapı Kredi. Türk Tir"r"'' 
ranti Rankalan yardımlan kabul etm ... ktr""· 
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ISTASBUL 
ı · · ~ ı •• ıı z a 13,00 Jla· 

BULMACA 
• 

BORSA 
İst. Borsasının %.10.195% fiaUarı 

"'' lıı K<1pam1 
1 Serin 

100 :Oo1ar 

;oo ao.:;o 

100 Frınsıı Frınıı 0.60 0.80 
100 Liret u.SO ,,,80 

ıoo İnltr• lranoı ı;, Ol tH.03 
ıoo Florin 73.58.40 ':'S.118.,0 

ıoo Be!clh fran:ı !i60 ı.eo 

100 Drahmi 1.878 1.171 

ıoo Ctkoılo•ık tur. ı;.:so s :so 
100 İı••o Knr. 6,.ı:;: 50 ~4.ı2.60 

ESHAM• \ 'E TAH\"İLAT 
•o 7 •"AİZLİ T AHViLLE R 

Sıuı • Ernrn:D J :ı.oo 

"'ıTn • 'Erzurum :ı 7 :ı ı :10 

A 

EMLAK BANKi\Sl 
J~°!/fe~leıi 

VE 
LEVEMDTE 

lJ' .-er Ii:ır ı 6 - ı: r ııota. 7 - lllH Dtmiı;olo I :?3 g., 

Zarf eda ı il r orl.rk adı. 8 - El r UH Deııuı;o'ıı 11 :!3 110 
ukrım i ti D r unnn. 111':: De J'70 u 111 :?ll.~5 

'ukarıdan A a na: 1 - l't:l:tnl M lı lludafu 1 :ı:ı,ııı 
ltJ.:ntltrden biri; n r barf,p OkU UŞU lJ'ıllt lJııdafta JI :?3.ll:i 

:ı - Dır tumas. 8 - l!1; Tnla aa li lll lJ daCaa ili 24.40 
ASKARA ~'arın lan b ı'1 ' - Jle enin )arıu. 

; JJ .Acılıs prorra 1 Te ll " .Ararı ., - Tıll. ti - er, Dır mabuı 7 -

'f ,:; :Knr'anl ter m 7 n llıbe tr ,OO 1 ı;,, a-ıda - ll r aoru edatı; Su 

liar :u • Tur.. •r ı I' ı e ::s HBTa ı D0 XK0 BUUt ACANl.'1 RALLİ 
:raporu 8 SO ll ı.: ı· ) g 00 Güc 110 Soldan "'• h. 1 - lthı 2 - Alı; 

,J.3 :ı - Taurı 4. - Ab. 5 - 1 • 
6 - .Arlanmak. ; - Ak. 8 - l\unna:ı'. 

* ı ı • . 1 ı :ıo Aal.:e: ıaa 'iuhrıdan A a.ıra: l - ih raı. 
U,U )h ete en setim. ı .. O lfwı 2 - • • • 8 - Jlas•alık ' - Ali· A· 

hu. :1 - L ra 6 - imam. 7 - 1a 

Allh. 8 - Stbtk 

lU I IR 
l C 'i~ A s n pro::ram ıs 00 Ha 

.ı1'ıam ııronı 1 n bpan • f f earlıılar ( Pı \ ı:; O u t .r trl 

ıe •g Jı ı •, pr rram Tt lf. S A· ı · n "'arkı'ır ı6 ı:> Asrımııın muz!· 

7arıliOO!:arlıılır(Ot pli.:) tiSO 1 (Pi) ı8 O :ı:ur tırkultrl 1700 

lııtHll 18 ı:; !! ık IPI) lP 00 ':\J "'· Dın~ n: l 1 (Pi) ı7 O !3ırkılır J 00 

.A1an •• hıbnler 111,ı:; Tar bltn b r "'rr~t 1111 ı OS E'.o u mı. ı .ı~ 
r 111>1ak ıı>,::o )luı k (Pi) 10 :ıo AOT n Kon•er alonlanndı crı) 1 fto T:ıd 
.... u ::o.ıs Radyo razetul ::o 'lO "olo· :ıo rurt turkulerl korosu 10,00 Haberler 
Ju (Pi.) .ı oo :Konu•ma 2ı,J5 Oııen 19,l:i nrraber ı luroruı 19.::0 )!azık 
Jartan parçalar (Pi) 21,:ıo Haftanın dlinramızdın ıuler :o 00 :honn ma 

turhm bnugması, :?J 40 !<ıarla!ar O· :?0,10 Snbeı~ ıaat :o ı:; Rad:ro c-a e· 
layırı &,,. m Tı!1 :?Z 00 Danı ıı::uzı61 ı~ı. ::o O X 1s k Tıırk muııklıl ko· 
(Pil 2. '~ Y. • A,-arı n ha bu tr r0t12, :? ı,oo ISarkılar 2ı :ıo norsa lıa· 

•~ 00 l'roıram •• hpı ~ ber eri. l'roıranı ,., kapa ı. 

Türkce ve Fransı:ıcavı bihakkın bilen bir 
'O 

DAKTiLO ARANIYOR 
r.aıatada Frank Hanında 1 ıncı katta kU .. 

T 0 R K P H 1 L 1 P S Ltd. 
Şırketıne mıiracaat olunması. . 

EKSiLTME i LAN 1 AÇ IK 
lstanbul Vakıflar Bajmüdürlüğünden : 

ı. - Eksiltmeye konulan iş: İslanbulda Süleyman iye Camii 1952 
yılı onarımına ait olup keşif bedeli 6492.86 lira, geçici te
mınatı 486.96 liradır. 

1 - Eksiltme 15.10.1952 c:arşanıba günü saat 15.00 de İstanbul 
Vakıflar Başmüdürlüğünde toplanacak komisyonda açık 
eksiltme usulü He yapılacakur. 

ı - Bu ise ait şartname ve diğer bütün evrak İstanbul Va
kıflar Başmüdürlüğü fen hey'etinde her gun mesai saat· 
lerinde görülebilır. 

1 - isteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için: 
a) 1952 yılı Ticaret Odası belgelerini havi olmaları, 
b) 486.96 liralık geçici teminatı yatırmalan lazımdır. 
c) 11.10.1952 günü saat 17 e kadar bu ise benzer onanm 

işini başardıklarını bildirir ıs veren dairelerden alın
mış belgelerlle birlikte İstanbul Vakıflar Başmüdürlü· 
ğüne bir dilekçe ile müracaat ederek alaca klan belge~ 1 
ibraz etmeleri lazımdır 

1 - Taliplerin ikinci maddede yazılı gun \ c saatte mezkfır ko· 
mis)onda bulunmaları ilan olunur • (15542) 

Beyoğlu As. Subesi Bşk. dan : 
Şubemizde kayıtlı malül subay, er ve 6chıt yetimlerinin 

. enelik 1952 yılı yoklı:maları 1.1G.U!52 gününden başlayıp 30.lO. 
1952 gUnüne kadar devam edecektir. İlgililerin nüfus cilzdan. 
]arı, tütün ikramiye cüzdanları ve malfıliyct raporlariyle haf. 
tanın her günli öğleden e' •el uat 9-12 arasında şubeye mü· 
racaatları. (15845-356i> 

l111ft,ws uıuoı: ~UNAN KORU 
la 11yıda yan lılertnl fillen idare eden mes'ul mfidür: 

• MEı.iH \'El\"ER 
<VATAN> Gueteclllk ve l\latbaacılılı T. A. s. - İltanbul 

VATAN MATBAA S I 

llı 1 lı Jdafaa l\ 
Zıraal Dınl:ası 1 
1115! Zıraıt ll. I1 

:: ,,SıJ 

22.Ij 

112.tO 

0~ 6 FAiZLİ TAH,'İi:LEİl 

211n Dtmlrrohı 111.00 
F:alkınma l 111 00 
ı:allcınma il 11100 
J:.'.aU.-ıııma ur 111.00 

lD~ laukruı l 11 ı.oo 
19t8 la• knıı 1I lll.00 
ua9 t. ıkruı 110 00 

• o 5 FAİZI.İ TAHVİLLER 

l:roanl :6.60 

:lhamıreli ll. ll~dıfu 2A.00 

ikramiye' DeınlrTolıı JV 110 00 
lkramlrtl 19U D \o,:\ ııı 00 

ıosı Tahvılı ı.>; :;o 
211.;2 Ziraat D. lll 101 •10 

KEŞiDELERi 

19~2 Ziraat D 1 \' 1oı.oo 

% 4,5 FAİZLİ TAHVİLLER-
KUcUk c.r, Vadell v• Tapt Tuarrufu 

Hesaplan Çeldlltlere lttlrak lderl .. 
19'9 TılıTill 103.00 

BASK HİSSELERi 

lltrku Bani.. :.& :;o 
11 Banlı:a11 ?<. 15.SO 
l'ıııı E:redı D. ıı.eo 

T. Tıcare• B. aıo 

Arslan dmento H.00 

Siın Ke,;desi.icin.Soft P.- KıW· 

rırilti: 8Elim1952 

f:ark Delınnenleri 2700 SABIRSIZLIKLA BEKLEDIÖIN IZ 
O=aııh B. '::?.00 . 
Ob!lzamıı .bel. u:oo 
'r. 50 lıluı J.n4. 82.00 OSMIA 

PARiS BORSASI ALTIN Flo\TI 
Dolma Kalemleri P iyasaya Anedilmlıtir . 

(1) Kı.lo a'uıı 

( 1) !Jolar 

~03 000 Fr. 
403 l'r. 

Toptan Satı~ Yeri: 

SERBEST PİYASADA 
DÖVİZLER 

ABENİ KIRTASiYE EVi 
İstanbul : Yeni Postahane Cad. 1' o. 49 

8ttrl n Loodoıı l ı.1s-ıı.2s 

S artın ıteı.:tit 10.4.0- 10.50 

Do ar cek tr 43.-f33 
Dolar erek l 4 3-43S 
Doar ~. T. 43S-f811 
1nlçr. rr. 103-103.SO 

SARRAFLARDA ALTL'i 

Il•!a 
( ırm!nıyl .. rl 

loı • 
Guldru 37.00 

Kule• :Oi8 

~ ~ 
~OSMIA 

Ba r.,.a!lu (D..H,4 .) A.Janıı tara-
1ınc!ııı ıaat 17 dı tublt ıdılmlatlr A. W. FABER Castell Mamulôtrdır 

YENİ KOLEJ 
Orta 1 inci ve Lise 2 nci sınıflara 

Şube.si açılacaktır. 

Yatılı kadrosu dolduğundan yalnız günduılu oğrenciler nam 
zet olarak acele kaydolunmalıdırlar. 

Taksim Sıraselvller Xo. 16. Telefon : 41159 

KIYMETLİ ESYA MÜZAYEDESİ 
~ Ekim 1952 Pazar güniı saat 10 da :'ıfaçka, Bronz ~o

kak No. 7 Selami Bey Apartmanının (Birinci kat) 6 numara 
lı dairesinde bulunan ve 

DUNYACA TANINMIŞ 
Prof. Dr. WILHELM PETERS'e 

ait kıymetli ve nadir tesadüf ol11nan, Almanyanın en .meşhur 
·Münchner Werkstaetten• ve cBauhaus Weimar• Möble Fab· 
rikalannda Dekoratör - l\llmar Pro!. Dieckman Projelere 
göre yaptırılmış ev eşyalan müzayede ile satılacağı sayın 
halka ilan olunur. 

PORTAKAL 

İstanbul Belediyesi İlônlarr 

liTÜM AlllACAK 
:)ehir dahili :ı fail yolların daimi tamiratı için muktezi ş:ırt

namesinde yrzılı e\safta :?00 ton bitüm 67.000 lira muhammen 

bedel çevresinde 13 Ekim !)52 Pazartesi günü saat 15 de İ lan

bui Divanyolunda B<'lcdlyc merkez binasında müteşekkil Daimi 

Komisyond:ı kapal ı zarf uı:ulü ile satın alınacakt ı r. İlk teminatı 
4600 liradıı·. Şartnamesi İı;tanbul Belediyesi merkez binasında
ki Zabıt ,,~ fJuamelfıt ?ırildOrlüğUnde görülecek veya 168 kuruş 

bedelle İstanbul Belediyesi Fen iıleri Müdürlüğünden alınabi

lecektir. isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu, 952 yılı 

Ticaret Odası 'esikasını hh':! olarak hazırlayacakları kapalı zırC

lannı alım günü ~aat 13.30 - 14 arasında Daimi Komisyona 
vermeleri lazımdır. (1i993) 

KAGIT SATIS İLANI 
İstanbul İkinci icra Memurluğundan: 952/5638 

Her balyada 24 paket olmak olmak üzere 56 balyadan iba
ret aşağıda evsafı yazılı kağıtl::r 14.10.1952 salı günü saat 11 
den 12 ye kadar Eminönü Giriş Gümrüğünün 15 No. ıu anbarın
da açık nrttırma suretne paray:ı çe\•rilecektir. 

A - Kağıtların eb'adı % 75 X cı, 100 dlir. 
n - Beher metre karesi 20 gram :;ıkletindedir. 
C - KAğıtların bir tarafı beyazlanmamış 'ö 90 sülfit seli

loz ,.e <;O 10 odun hamurundan mamüldur. 
F: - Bilirkişi raporuna müstenit mahkeme kararındaki mes· 

ruhata göre beher paket 500 yapraktan ibarettir. 
D - Jley'eti umumiyesi 10.000 kilı)dan ibaret olup beher 

kilosunun muhammen kıymeti 125 kuru tur. 
Arttırmaya iştirak için muhammen kıymetinin % 7,5 nisbe. 

tinde nakit \'ermeleri lazımdır. Satış bedelinin peşin ödenmesi 
icabeder. ancak alıcıya 7 günU ı;:eçmemek llzere münasip mehil 
verilebilir. 

Satış bedeli tamamen ödenmedikçe mal teslim edilmez. 
Birinci arttırmada talip çık madıtı veya teklif edilen bedel 

tahmin olunan kıymetinin '!!O 7 5 ini geçmediği takdirde açık 
arttırma 16.10.1952 perşembe g llnü aynı saate bırakılarak ve 
aynı yerde yapılacaktır. 

Alıcıların belli gün ve saatte satış mahallinde hazır bulun· 
malan ilan olunur. (15830) 

GIDALARIN 
EN .. ... 

ALASI 

VüZDE VüZ 

SAF 

u 
MERiNOS STOK KUMAŞI SATISI 

SOMERBANK 
ALIM VE SATIM MüESSESESi 

MüDüRLüGü DEN 
Bursa Merinos \'e Hereke Yıinlü ve Halı Dokuma ~na· 

~ii Müessesesi Merinos Fabrikası imamı olup halen mezkur 
fabrikada bulunan takriben C 10990,30) metre stok kumaş sa
tılacaktır. 

Taliplerin bu ise ait şartm:.meyi görmek, lüzumlu izahatı 
alarak teminatı yatırmak ve tekliflerini vermek üzere ıo.ıo. 
1952 cuma günü saat 16 ya kadar :Müessesemiz Yünlü Şu
besi l\lüdürlüğilne müracaatlan rica olunur. 

Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 
(14721> 

Tercüman Ahnacak 
Genelkurmay Haber B&k. da 40: 50 lira asli maaşla çalı~

maya başlattırılacak çok iyi lngilizce ve Fransızca bilir tercii
manlara ihtiyaç vardır. Aşağıda yazılı şartları haiz olan is
teklilerin 1 kasım 1952 gününe kadar Genelkurmay Haber Baş
kanlığına bizzat veya posta ile mllracaatlan lazımdır. Türkçe 
kompozisyon ve yabancı dilden yapılacak sınav günıi ve yeri 
taliplere aynca bildirilecektir. 

Türk uyruğu olmak, yabancı kadınla evli veya yaşar bulun. 
mamak, sağlam olmak, en çok 30 yaşında bulunmak. askeri ka
ııun, talimat ve disiplin icablarına uymayı taahhüt etmek. aşa
ğıdaki dilekçe ve belgeleri tamam olmak. 

1 - Dilekçe (hizmet isteJl ve yabancı dili nerede öğrendiği. 
nerelerde mütercimlik yapt~ı hali hazır durumu ve ev adresi 
hakkında). 

2 - NüCus cüzdanı sureli ve \'esikalık 10 fotograf. 
3 - Tahsil durumuna ait belgeler ve diploma benzerleri 
4 - Askerliğin! yaptığına dair belı;:e. 
~ - İyi hal kağıdı (Mahalleden). 
6 - Hukuku ammeden mah rumiyet cezası olmadığına dair 

savcılıktan belge. (3456-15513) 

Elektrik Fen Memuru Veya Mühendisi 
• 

ile Elektrik Makinisti Ahnacak 
Karaköse Belediyesinden : 

K araköse vilayetinin hidro elektrik işletmesinde çalışmak 
üıere 500 Ura ücretli bir elektrilı: fen·memuru veya mühendis 
ile yine bu işte çalışmak illere 250 lira ücretli 2 inci sınıf 
bir elektrik makinistine ihtiyaç vardır. 
Talıp olanların e\T&kt mU.bitelerl ile birlikte eylf11 952 so

nuna kadar Karaköse Belecll)'e Baıkanlığına müracaatları ilaıı 
olunur. (15179> 

. 
HAC iZ KARARI 

Bakaya kalmak suçundan sanık olup hAlcn Amedkada New 
York ~ehrlnde ikamet eden ve bu sebeple gaip sayılan ve ila· 
nen yapılan ıbtarlara rağmen yurda dönmeyen Adalar As. Şu

besi mükelleflerinden Halit Ziya oğlu 1330 D.Ju Reha Oğuz 

Tilrkkan'ın Türkiye dahilindeki emvalinin As. Y. U. K. nul\ 
216. eı maddesinin 2. No.lu fıkrası gereğince haczine dair \'e
rilen \'e ilgili mercilere tebliğ edilen 17 Eyhil 952 gün ve 
52/199 esas sayılı karar aynı kanunun 216. cı maddesinin 4ı 

No.lı fıkrası gereğince ilan olunur. (3569 - 15542) 

Adli Amir 


