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Cdaloğlu, MoUalenarl Sot. 30·3~ 
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Telırat: "AT AN lstaabul 

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

' 

SERViS KAMYO:\t;)ll'Z 

1 

ÇELiK LA,IBALI AL!llA:-0 

T O NFU N K 
Radyo nümunelerı ile bUtOıı 
Anadoluyu dola~maktadır 
~lemleketimlze emsali gelme 
yen. bu fevkallde Radyoları 

HL : 13 - SAU : 1089 İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU ka markalara karar vermeylniL 
görüp tecrUbe yapm3dan bat J 
AbdUlkıdlr "•nıô<oğlu Katırcıoğlu Han~~ 

Bayar, 
edecek 

vatanımızı müdafaa 
kudretteyiz, dedi 

Cumhurbaşkanı# diyorki: «Herhangi biryer'den tecavüz 
bir Cihan Harbi göze alınmadıkça olamaz» 

Celal Bayar'ı Elazığda karşdayan uçaklardan biri 
döşe~ek paı·çalaıı tlı, iki havacımız şe bit oldu 

.ı na&tıltıı ,.,."._ 1 
Kars, 3 - Cumhurbaşkanı Ce l madıgından başka bölgelere kaç

ıaı Bayar. yanında bakanlar ve tığını. buna rağmen ~on yıllarda 
milletvekilleri olduğu halde Ar- Zıraat Banka~ının zirai \C ticari 
d:.handa dün kısa bir te\•akkufu kredi hacminin gcni~lcmc~i ne· 
esnasında Ardahanlıların dilekle j ticcsindc i~tihsalin arttığını bil
rini dinlemiş, ikhsadi vaziyet d:rmişler \'C bu hususta rakam-
hakkında malUmat almı~tır. ldr \'ermişlerdir. 

- A · . .. l . . Arclahanlılar muhitlerinde ser- Cumhurbaşkanı Celiıl Bayar. 

1 
mıral I\lc Cormıck dun sfanbulda muhlelıf )·erlerde gezinh· ! t k .. mü olmadığını ser- Ardahanlılara hitapla dcnliştir 

D "' 'd ler yapm15tır. Bu arada Aı:niral, Kapahçarşıya giderek tarihı ~:Y:ni~raar~dığı emniyeti bula. kı· ogu a bazı eşya ıle hah satın almıştır. y --·--------- ıc- Bana gayet kıymetli ma-

A • 1 M c • k d lümat verdiniz. Dikkatle dinledi-, 
mıra c ormıc ün ğim bu malümat insanda ferah 

O .. g"' rendikler'ım • ' • ~~i:fz~nnuh~~\a~=~ıdı;~:r~e~~~ 
b h A k ld 

doludur. Bu şehamet hissesin-

sa a n d e den şüphe yok ki, Ardahan da 
YAZA~: 

Ahmet Emin YALMAN 
Enurum. 3 (Telgrafla) - üç 

hattıdır dünyada neler oluyor, 
memlekette neler oluyor hiç far. 
kında de~ilim. Şark villyetleri
lnızi kendi hesabıma kcşlelmek
tcn başka düşüncem, hedefim 
yok. Çeıilli gelişme imkanlarına 
sahip olın bu sahalar nasıl olun 
~a bu. k~dar ihnıal edilmiş? sır"! 
ıdareıızlık yüıünden vakit vakit 
çıkma~ına imkan verilen Adet;;:ı 
körükörüne yol atılan isyanlar. 
la vatandaşlar nasıl birbirine 
kırdırılm13~ Bunun hayreti ve 
elemi içindeyim, Yeni yeni ha
taların yapılmama ı için, ı::önül
lerde kalan k" klinluk izlerinin 
!•~fiye bulm2:a ~çın , \'atanda, 
... Ipter:inın bl!!ıırlne P1'rçinleş
mt•! lein btıtiln hakikatlerin a
('1~1 \'Urulma~ı mutlaka lazım
dır. 

Btilün Tü.rk \'atı.nda~Iarı için 
ı·<ni bir gün doğdıılıu hakkında. 
bu çok nazik hudut bölgesınde 
Yaıaı·an \'atan e\'lldının kalbine 
t!11niyet gelmesi, artık Uvey ev
lat muamelesi görmeyeceklerin~ 
candan inanmaları llzıınGır. · 

ln an buralarda dola$ırken 5u. 
na kanaat getiriyor ki, idaresi 
h_u memleketten daha kolay, ge
lı$meye bu kadar istidatlı \'e 
teşne memleket tasa\>vur etmek 
güçtür. Bütün dava, çok hata 
~·apmamaktan, inkişafa ıorla en
geller yaratmımaktln, hayali 
mahzurlır endişesiyle \"Ukuu mu. 
hakkak laydalorı ihmal etme
mekten ibarettir. 

. Bu&ünkti şekilde particilik, in
kışafımızın baş engelidir. Parti 
temsilcileri yüz yüze gelip bir 
takım ana prt'n~lplerde birleşir
lerse, birbirini ifna eden kuvvct
ltr, ana gayeler lstikame .. inde 
birbirini tamamlar<.:a, zorlukİarın 
ı·üzde •lli•i kendi kendine orta
dan kalkar. 

. B~~.ınla, anla)·ışlı temas \"e iş
bırlığı, nice anlaşmaılıkları der
hal tasfiye eder. 

. Üç hartadır doluda edindiğim 
ıntıbaların ozU bunlardır. Gör
düklerimin, Öğrendiklerimin taf
ıiliitını yurt illvelerinde ve ma
kalelerimde sırasıyle anlataca· 
lım. 

ara an g 1 0erelli nasibini almaktadır. 
Sermaye terakümü bahsinde 

Amiral, Türkler NATO bina sında kıymetli bir destektir: 
emniyet unsurunun oynadığı rol 
mühimdir. Fakat bugün, vaziyet 
böyle midir? Size kat'iyelle ifa
de edebilirim ki, sermayenin de 
\'atandaşların da aradığı emniyet 
vardır ve tamdır. 

Carney, Ti.ırk deniz kuvve tlerini idare edebileceğ i için 
ona g ıpta ederim, dedi l\filletlerarası sahada bugünkü 

mevkiimiz şimdiye kadar hic: bir 
zaman olmadığı kadar gağlam
dır. ~fanzunıe halinde bil.Yük dev 
lctlerlc beraberiz ve birliğiz. \'a 
tanımızın bir karış toprağı teca · 
vüze u radıgı takdirde her gün 
artan milli kuvvet \'e kudretimiz 

İki gllndenberi m•mlekelimlz
de bulunan Atlantik Paktı Deniz 
Kuvvetleri Başkomutanı Amiral 
Mc. Corm:ck, dün saat 11.30 d• 
beraberinde eşi ve maiyeti ol
duğu halde şehrimize gelmiştir. 

Avrupa Komutanlığına paralel on de\'let ,·ardır kı bunlar NATO 
dir. General Ridgwa.}•'in ve be· .} ük~ck askeri icra komitesiyle 
nim komutanlığım birbiı·inc mu. doğrudan doğruya teşriki mesai 
vazidir. O da ,ben de NATO'nun ederler. Bunların bir çoğu da 
.}·üksek askeri icra komitesinden benim komutam altında bulunan 
emir alırız. Biz beraberce çalışı- kuvvetleri temin etmektedirler. 

Amirali, Birinci Ordu Kurmay 
Başkanı Tümgeneral Şevket Ay
kan ,lstanbul Deniz Komutanı 
Tümamiral Zeki Özak, Deniz Kuv 
vetıeri Yardım Heyeti Ba~kanı 
Amiral Rees, İstanbul ~I~rkez 1 

Komutanı Reııt Erkmen. Valinin 
husu!i kalem mUdürU . ·aci t,•p l 
kilrşılamışlardır. • 
.. .\miral ?iln öğleden sonra Bo- j 
gazı gezmış, saat 15.30 da Vali
~·i ziyaret etmiştir. Amiral saat 
18.30 da bir basın toplantısı yap 
a.ış, ve eıcllmle demiştir ki: 

rız. Coğrafi durumları dolayısile <Oevam1 Sa: 5 Sü: 3 de) 

;:::::::::=:::::-::::==-::=--:----::-:--:--
<Devamı Sa: 5 Sü: 3 dt-> 

•- Gıe!:en yılın ocak ayında 
NATO Deniz Kuvvetleri Başko
mutanlığına tayin edildim. Bu 

İşçi Paı•tisi 
Koııgresi 

Kapandı 
1'"111an .lja~n 

Londr~, 3 - Pazartesi gunü 
kuzey lngilterede Morecambe 
ı:~~rinde toplanmış olan İsçi par
tı.s~ _kongresi bugün mesken ve 
eğıtım divaları üzerinde son mü
ukcrelerini de tamamlamıs ve 
kapanmı~tır. 
'k J:'abul edilen son takrir sureti, 
1 _tıdara geldiği zaman i~<;i hil
kuınctin mesken davasına bü
Yük ehemmiyet vermesini, eski 
evlerin yenilenmesini. mesken 
buhranının ortadan kaldırılma
sını istemekteydi. 

llükümelin eğitime yardımı 
tnevzuu üzerinde de ehcmmt)·et
le durulmuştur. 

. İşçi Partisinde ekseriyet, İn
gıl~erenin ısilflhlanma programı 
!ehınde, rnevcut beynelmilel ~art 
ar altında bunun bir mecburi- ı 

yet olduğunu belirtmiştir. 

.P. 
• > 

r.tısır Başbakanı General Necip, birkaç gi.in önce memleket içinde y3ptığı bir geıintidc bir 
hastahaneyi de ziyaret etmiştir. Res1mıle Geneı·al , Nil boyu hast a larından ihtiyar bir kadının 
hatırını soraı·ken görülmektedir. Bilindiği gibi I\lısır, hastalık nisbeti çok yüksek olan 

ınentleketler arasındadır. 

Dogu maııe~Tı•asında 100 
öldügü ya Ianlandı • 

erın 

Havai fişekleı· 1 

Hakiki mermilerle yapılan bu manevrada altı erimiz şehit 
düştü : Şahadet hôdisesinin kısa menzilli silôhların düşen 

mermilerinden ileri geldiği tahmin ediliyor 
:::;;-ı auıud &:u'ıabfri. ,1.;~tn 

• 1 Ankara, 3 - Üçüncü Ordunun ıin yaralanıp öldüğü yoll!nda 
Erzurumdaki son manevraları ağızdan ağıza dolaşan ban şayia! yeni harp sil3htarıyle \'e hakilti lar çıkartmışlardır. Bu şayiaları, 
mermilerle lfapılmış ve bu ma- sali.hiyct sahibi bir sahsiyettcn 
nevralarda hazır bulunan Nr\TO tah\-i'<: ettim. Bu şahsiyet ı:;:ayia
Başkomutan mua\·ini Feld !\iare- lardaki müba1iğalara işaret et
şal ~Iontgom~ry'nin hayranlığını tikten sonra, hakiki mermi kulla
mucip olmuştu. nılmayan manc\.'ral3rda dahi ba

Bazı bozguncu mahfiller bu zı yaralanma \'e ölUm vak'aları 
mane\·ralarda :yüze )'akın erimi- Devamı Sa: 5 s~- 5 de) 

H. Baynr, 
Divanına 

hızibat 
veı•ildi 

M. P. Kiiçükpaza 1 Buccığı Başkanı inkilôplar 
lehinde konuşan Bayur' u muhafazakôrlığı 

tenkit ettiği için divana verdi 
lltuıı:d .Wu.h4birfoıfz4•~ 

bir ara Bayurun Partiden a)Tl
lacağı bahis mevzuu edilmisti. 

Hikmet Bayur bundan bir ay 

İngilizlerin atom bombası tecrübesini yaptığı l\Jonfe Bello adalar grupundan en bü3·ük olın 
Hermite adasından bir görünüş 

İııgiltere yaptıgı ilk atom 
bombasını infilak ettirdi 
Avusturalya'da ıssız bir ada da yapılan tecrübede bom
banın dumanları üç kilometreye yükseldi, 100 kilometrE' 

mesafedeki evlerin camları kırı l d ı 
l :\·aıan .ı · " 

Amerika SaVCISll 1 Londra, 3 - ingiıterenin ilkj yukseımiştir. Bundan ,onra Avus 
• atom infilıikı tam gece yarısı, tralya sahillerinde infilik bütün 

il ( 1 Avustralya kıt'ası batı sahille· kuvveti ile hissedilmiş, in!il~k sa e .,ar onun rı açıklarındaki Montebello ada- hasına 100 mil mesafedeki sehir-
bJnda büyük bir şiddetle vukua terde camlar kırılmıştır. 

So" z du" ellosu gelmiştir. Evvela kalın \'C de~i- ~füşabitlerin belirttiklerine gö 
~ik renklere bürünmüş bir du· re. lngitiz atom infiliıkın1n husu. 

.4.nad'olu .ı/111,n 

Vaşington, 3 - Birleşik Ame· 
rika Genel Savcısı Grancry, sa
natkar Charlie Chaplin hakkın
da bugün yeniden beyanatta bu
lunarak şunları söylemiştir: 

( Devamı Sa: 5 Sü: 2 de) 

George Kennan 

Rusya, Amerikan 
Elçisinin geri 
Alınmasını istedi 

&ıCMfve f~tJtf.U• 

Londra, 3 - Sovyet Rusya 
bugün Birleşik Amerikadan ~ıos 
kova Büyilk Elçisi George Ken
nan'ı derhal geri çalırmasını 
istemiştir. • 

(Devamı Sa: 5 Sil: ldel 

Bir yankesici 
Bilirkişi olarak 
Dinlenecek 

man dağı 3 kilometre irtifaya Devamı Sa: 5 Sü: 5 del 

A.. U. Teoman 3 yıl 
hapse mahkôm oldu 
Rüşvet alıp vermeğe iştirôkten dolayı Hicabi 
Coşkuner 13 ay, Hasan da 1 ay hapse mahkum 
edildiler. Öğretmenin ayrıca dört yıl memu-

riyetten mahrumiyetine karar verildi 
Bir müddet c\'vel Bcyoğlun

daki Nisuaz Pastahanesinde rüş
vet alırken suç üstü yakalanmak 
tan sanık öğretmen Ali Ulvi Te
oman ile ,bu işte kendisine ara. 
cılık eden Hicabi Coşkuner \'C 
riışvet vermek isteyen öğrenciler 
den Jtasanın 9 uncu Asliye 

Ceza ~tahkcmesinde devam eden 
duruşmaları dün sona ermiştir • 

Dün son defa dinlenen sabit 
Şera[etlin Ünlü, hazırlık tahki· 
katındaki ifadesi okunduktan son 
ra ezcümle şunları söylemi~tir: 
•- Çcmberlitaşta bir kıraat· 

ı Devımı Sa: 5 Sil: 3 1•> 

Ankara, 3 - ~lillet Partisi eski 
Genel Başkanı Hikmet Bayur son 
umuml kongrede partinin ın
k~ap esaslarına ba~lı kalması bu 
susunda titiz davranması gerek. 
tiğinJ ve bu gaytnin parti prog
ramında da belirtilmesi lüzumu· 
nu müdafaa etmişti. Bu yüzden 
bm fikir münakaşaları olmuı 

e\·\'el İstanbulda EminönU Kil- r arll R'•1""4" .1,Ja"" 

San Frwn i>ko'daki h . - ti rln . 
'fe buna ıi ı) ı r <"emıye e e ıane top~amık maksadıyle bir donanma !crtip rdtlmi5 

manda bulunan Amerikan harp gemıltrl de i;!l.-ak ehı iştir. Resimde harp gemileri
nin •ttıklan ve havada ~ir dallıa duran hani fi5eklcr görülmektedir. 

çükpazar bucağında yaptığı bir lstanbul, 3 - Bundan bir mild 
konuşmada demokrasi dAvasını det evvel İbrahim isminde bir' 
Atatürk lnkılAp'.on çe•çevest da mutemet mensup olduğ mües 
bilindo yürütmek !Uzumunu be. seseyc alt 12 bin lira tutarında-

CDevamı Sa: 5 Sü: ldel <Devamı Sa: 5 Sü: ldel •Bay tahsildar bankaya gldlJ'or ... • 

iZ 
ıN 
t•d 

H 
AD 

tlıD 

n 

k 
,e 

r 
' ' 



-2 ------------.~----~--~~--~~~~------~-~ V & T & N ---·----------------------------------- 4 • 10 . 1952 ---

1 GÜNÜN 'l'AZISI 

Dış ticaret 
Evvt>lki ya· 

hilinÇO m UZ Demir tekerlekli 1 v ~ ,.'j ~:Tfiill Balıkesir' de 
umızda ( t l ( fAZA~ : ) 

dıı ticarel bi· ı 1 ~'.':~c ö~:~~~~ arabalar kald 1 k Yr ilköy ~letroroloji i•tas Mahkemeye 
politikm ara. ırı aca )Onunun tahminlerin•. göre Ver'ılenler 

!u!n" 1~n~.°;: Aydııı Y alçııı 51nda yakın bu-gun şchrımız \:e cıvarın-
bir bag bu- Seyrüsefer izdihaınını Onlem('k ü1ere Şehir lleclisinin aıa- da ha\"a sabah le) in puslu, 

ni tahlil ede· Slvasa\ Bilgiler Fakült•li İktisat Do~entl 
rek, goze ba- l.----~:;;::::,:...:;;.~~...:.;;;;;-.-.-=-.."'-==------= ltuknd.uğk~nu ar kalı kornisyonıı tarafından demir tekerlekli araba{arın kalrlırıl- Eonralan umumi)·C'tlt" az bu-

1 - ın ·.ır et- ·1 · k b 1 d · f lutlu gr~ecek; rtiıgiiırlar de· 
meye imkAn ması mc\"ıuund.ı verı en prensıp ararı ara acı ar s,rasın a ın ı- ibik :yönlerden hafif olarak 

Balıkesir 3 (Husus! muha· 
birimizden) - Son günlerde 
şehrimizde kız ka('ırma vak'aları 
artmış bulunnıaktadır. 

tan tema)1.ı.l· 

leri be1lrtmis ve bunun 6ebep· 
\erini araıtırmağa baılamııtık. 

n~ tıcaret açılımııın en mü· 
hım amı :ıın, mes'ul ma· 

kamların iddia ettıkleri gıbi, 
son senelerde ithalitımıı icln· 
de eenl;leyen sermaye malları 
olmadığı fakat takip edilen yan 
Jış mali polıUka olduğu bu a
fığ_. kap:ıtmak ıçin alınacak baş 
lıca tedbirlere temas ederken 
de meydana çıkacaktır. Bu ted
birleri izah ederken, lica.ret a· 
çığını, karaborsaya mani olma. 
sı, pahalılığı onlemesi v.s. &ibl 
bahanelerle de müdafaa etme
nin yerşizlilı de meydana çı

kacaktır. Açığı, ilerde ihracat 
hacmimızi artırma noktal naza
rından müdafaa etmenin, gliç
lüğıi. bılbas a ithalatımızın ih
racatımızdan daha ıür'atle ge
ni{leme temayulü göstermesi 
hldısesiyle de teeyyüt etmek
tedir. Bilhassa pamuk ve buğ
day gibi ba~lıca ihraç madde
leri haline gelmekte olan mah-
5ullerin istıhsalinde dışardan 
ithal edilen makinelerin büyük 
tesiri olduRuna şüphe yoktur. 
Fakat ithalltımnın bugllnkü 
g~nişleme temposunu kariJlaya 
bilmek üzere ve illnihaye de
\·am etmesine imkln olmıyan 
dış yardımların bir gün dura
cağını he.saplayarak, dı~ ıilem
le hesabımızda muvazene te-
minıne doğru ciddi tedbirler 
alma umanı çoktan gelmiitir. 

şemizden sıyrılmamıza imkan 
yoktur. Esasen asıl dikkati çek 
mek ıstedığimiz me·ele bu da 
değildir. Takip ettiğimiz yanlış 
m!ııli politika ve dıt ticaret si
l asetl. elimize geı;miş olan bu 
fırsatlardan hakkiyle istifade 
edemediğimizi göstermektedir. 
Barker raporunda da bu husus 
acı acı belirtilmektedir. Bir ke 
re TUrkiyenin dış borı;lanma]a
ra artık biraz endişe ile bak
ması gereken bir safhaya eriş
tiğine, dıs borçlar müretteba
tının senelik ihracatımıı.ın % 
10 una yaklaşttlına işaret e
dılmektedir. 19:51 den itibaren 
Amerikan yardımlarının öden
meye başlanacağını efklrı umu 
miyem!zin hatırlaması ;>·erinde 
olacaktır. 

ikincisi, iktısadl kurtuluşu· 
muzun yegane düğüm nokta~;ı 
olan sermaye yatırma politika
mızın planlanması ve bu pllnın 
tahakkuku, gereken mili ted
bırlerin alınma!-:ı ve dış ticaret 
politikamızın buna göre ayar· 
!anması ile mümkündür. Aksi 
takdirde tarihimizde kalkınma
mız için en müsait şartlar itin
de bulunduğumuz ıu gtintle, e
limizdeki fırsatları geriye gel
memek üzere kaybetmiş oluruz. 
Nıtekim Barker raporunda da 
bu noktaya işaret edilmekte ,.e 
bunun itin gereken milt ted
birlerin alınması, bir döviz: büt 
tesinin tesisi tavsiye edilmek· 
tedir. 

Bu mill tedbirlerin başında 
enU~syonun kontrolu ,.e ön

Jenmesı gelir. Nıtckim enflas· 
yon ylizünden. uzun vAdeli ya· 
1'.rımların artmadı!~ dahili ser 
maye te~ekkülünün hızlanmadı 
ğına Barker raporu da işaret 
etmtştlr. l::nfli yon taıyikının 
A vrupanın birtok memleketleri 
ni na ıi borçlu hale soktuğu ve 
ticaret muvazenelerini bozduğu 
nu cEconomist• mecmuasının 

son sayılarından aldığımız aşa
ğıdaki satırlar oldukça açık o
larak ifade etmektedir: 

bırakmıyan delıller çok kuv- a1le karşılannHştır. . .. . . .. eM"rek; ha\·a sıralı.ilk dere. 
vetlidir. Alacaklı millette- Ayrıca ı\rabacılar DPrneğı dun de ek.im de\-resı muzakere- ceı,.i dune naı.aran biraz ar-
rinki o kadar ku,·vetli gO- lerine devam eden 11 Genel . feclisine bir dılekçe vererek bu- tacaktır. 
rünmese de, bu hususta borç. gtin i('in verHen bu kararın elli bin kişiye samil olacağını \"e Dun şrhriınizde ha\·a az 
luların verdı~i deliller ezicidir. mühlE"t verilmesini isterni.!:lerdır. bulutlu grrmiş, riı1ı:.irlar 
?ılü~im bir ıene olan 1951 d~ Arabacılar Derneği Gene bu dilekçelerinde kendilerine muhffıolı( islikamrtlerden ha-
İngıJterede enflasyonun evvelki rnülıfct verildiği takdirde vasıtalarını motOrle~tireceklerini bil- fıf elarak , .... mic;tir. Günün 
yıllardan daha kotu olmadı!:ı d" . 1 d' ııcakhgı giil.grrl~ a1.ami 27,4 
doğrudur. Fakat baskı altında ırmı er ır_. . . . . . 
t t 1 fl.ı d 

. b Derncğın dılekçesı tetkık edılecektır. Esasen komısyonun aoı;~ari l:J,5, gıine.-.tf" i11;e 5~ 
u u an en svon ereccsı !J . . santigrat olarak ka)·dedi1n1iş 

senenin umu~i maküs şartla. kararı da plakasız çalışan arabalar_~n uc. ay, ı~k~lele~e bağlı 
rını ve Abadan gelirlPrinin kay arabaların da üç ~ene zarfında motorleştırılmesını Amır hulun- :,.9l~I•,;,· _________ ..,; 

bedilml'si &ibi felaketli bazı makta idi. KUCUK HABERLER 
hAdiselerin tP~irlerini izale et- Belediyenin bu esnafı korumak gayesiylt! htikiı.metle temas .:.• -------
meyi imkclnsııla tırrnıştır. Kre- ederek mütedaYil serma}eli bir şirket kurmak itin de tetkik
dt gPni~lemesi üzerindeki kon- !erde bulunduğu ı;öylenmektedır. 
trol çok gevsek bulunuyordıı, --------------

kredt sistemindeki ogevı•klik u" nı'versı'tede ı'kı' buçuı:. dereceSİll, m3.11 politikanın da- 1\ 
hUdrki talebi önlemeyi temin 

etm•si ve ihracat için Ufi de· Kayıtlar devam" Kı'lo eroı'n 
recede kaynakları ayırmasını 

mümkün kılmayacak kadar faz- Bulundu 
ıa idi... Edı'vor 

İşte bu nokfada ic mitli l<
tikrar ile milletlerarası ticaret Ünıv~rsitenin muhtelif fakül· 
te bor('ların vazifeleri ara~ında telerinde ö~rrnci kaydına de
bir bağın mevcudiyeti olduk('a vam rdılmrktedir. Bu sene ka
vazıhlaşır. Dahildeki enfl syon, > ıtlar ~ayet gevşek gitmektedir. 
milletıerara!;ındaki ö<lrmeleri Diş tababeti ve rczacı okulları 
muvazenesizliğe ~üirükler; zira haric;: di~er fakültelere müracaat 
talebin riahıli mal arzına nıu· edrnler, tayin erlılen miktarın 
\'aıi olarak yükfielmrmesi halin onda hirini bilcı hulmamıştır. Bu 
de, bu ya dığrr milIE>tlerln mal vaziyet karşısınd"°"i bu sene yal
arzınt, yahut da memleket için. nıı diş tah:ıhrti VP ec1acı okul
den dı~nya satılacak malları larınd:ı (trst) usııhiniin tatbik e· 
i tah1a yem<' •e yönelir. }\endi dılrce:4i. di ~ rr fakUltrlere müra. 
haline bırakıldı.,ıı'l takdirde, ti· raat rclrnlerin hPpsinin doğru
caret açı ı o dtrece tehlikeli dan doğnıy.ı kabul olunaca~ı mu 
bir ıekilrle artar ki. if!Aıt an- hakkak gihidir. 
cak ithalatı panık halındr. rast-
gele kısma harrkrtleri önleve- Adana'da 

Sabıkalı Eroin satıcılarından 
Arap Tah~inın son i;ünlerde tek 
rar faaliyete geçtiği zabıta. me
murları tarafından haber alın
mıştır. Beyazıt Kovacılar cadde 
sinde 32 numaralı Osman Ka
dır~aya ait evin drpo halinde 
kull~nıldığı . tesbit edilince, bu
raya ant bir baskın ~:apılmıştır. 
Ba.!ikın nrtire~inde 2,5 kilo ero
in ele geçirilmiş, ı\rap Tahsin 
ve Osman polıse kar"l grlmek 
istemişlerse de yakalanmışlardır. 
Sanıklar Adliyeye teslim edilmiş 
lerdır. 

iki kamyon çarpıttı 

DF.:-llZrfl IK BAi\ KASININ 
ŞILEPI.ERl 

Denizcilik Bankası silepJerinin 
iş bul:ımadıtı yolunda çıkarılan 
havadisleri banka dtin yalanla· 
mıştır. 

Bu me\•zuda YerJlen malOma
ta ı;öre, KastamC'lnu şilebi hariç, 
bütün gemıler seferde bulunmak 
tadırlar. 
Kastaınonu şilebi için L.izkiye 

drn yapılan arpa yükleme tek
lifi ve Filyostan viki pik demir 
taşıma işi tetkik olıınm:ıktadır. 

PE'iİ~CIJ.tK B.\NKASINDA 
T,\\ İl\I,ER 

Drnir.ciJik Bank1s ı Te ~ kil.itın 
da bazı dr ic;fkliklcr olmuştur. 

Nasuhi Üz.ok Denız Hatları İş.. 
letme ı '1lirlt.ir \"ekılliğine : yük 
~ek inşaiye nllihendbi Zr:v 'at 
Parlar ikinri nlurlurluğe getiril 
nı lerrlı ·. Tarık .-\sım ve F3zıl 
Sarımsakçı işletme mürlıh· mua· 
\ · rıı ı klprınfi,. k~lmı,l::t"dtr. 

ııtıı zoım.\ H.\KKl!'.DA 
.~IK\ YF.T 

Bigaditin Osmancı köyünden 
Ahmet Arslantekin ve kardeşi 
IJasan, tarlada çalışmakta olan 
15 ya~ında Hatice Çoktanı, Ban
dırmanın Çetli köyünden Basri 
Ülkü ile kardeşi Nazmi \·e ar
karlafı lfustafa da, eYleri önün
den eeçmekte olan 19 yaşların· 
da Haceri zorla sürüklıyerek ka
çırmışlardır. Yakalanan sanıklar 
Adalete verilmişlerdir. 

Sındırgıda mahkemeye 
\:erılenler 

Balıkesir, 3 (Hususi) - Sındır 
gı Belediye tahsıldarı Hasan 
Kalan. Bek~ibaşı İsmail Özf'n 
ve arkadaşları, Kırkağaçlı evli 
~luaz1ez. ve Fatma adında 20 ·a
Jında iki kadınla kasaba civa
rında oturak Alemi \"e gizli fu
huş yaptıkları iddiasile yakala· 
narak Adalete verilmişlerdir. 

Muhtelis tahsildar 
' 

Savcılığa 
Teslim ol u 

Bursa. 3 - 21.000 lira ile bir
likte üç glin evYel ortadan kay
bolan ve poli!;ce aranmakta olan 
Belortıye baştahsildarı İrfan u. 
çar bugün sa\'t'tlığa ~iderek tPS 
lım olmuıtur. İrfan. Adliye ko
ridorlarında a~lıvarak para ·ı k:ıy 
bettiğini sriylemiş1ir. Tahsll~ır 
~oı gusundan ~onra tevkıf edil-

bilir. i.ıte ,\vu~turalya ve Fr~n
ıanın son ith.1l~l tahditleri bu 
)·ilzdrnrlir.:11 CF.conomist, August 
9, 1952, Sayfa 320). 

rekoltesi 

pamuk 

fazla 
İstanbuldan Düzceye !:itme:kte 

olan Nejat GOsterişli idaresinde. 
ki 230 plakalı kanıyon, İzmıtin 
Aran buca~ının Tepc,·iran kOyü 
civarında Sl\·astan grlmektc o
lan llultisi irlaresındeki Halık 7 
plAkalı kam~1 onla c;arpıc;mıştır. 

Sarıyf'r Dağ Sokak 28 numa- miı:;.t.i.r. 

( Economist• in yukarki satır. 
( l b' . arı ııım de müşterek 

hastalığımızı tcı::his etmektedir. 
Tlirkiyedc enflils.yonun ünlen
mesı meselesini burada geniş 
surette mtlnakala etmrk müm 
küıı de~ildir, Fakat bılhassa zi-

Adana nııntakasındaki pamuk 
ekiminin buviik hir istihale gc
cirdi~i: geç;n yıla nisbetle bu 
yıl daha az sahada ekin1 yapıl
dı~ı halrle rekoltenin daha faz· 
ta olduı;,:u rncmnııniyetle mü,a
hedc olıınnıakt:ulır. 

ralı evde otur3n Reı111i)·e Sezer 
polı.-.e muracaat erlerek. Selima Bir sene evveline naza-

a Sokak ı numar.ıda ntııraıı Ga ran ihracatımız artmış 
Jip ı smındrki şahsın, evine zor-
la girmek istemesinden ıikilyet İstatistik Gonei Mildilrltil:il-
etmi~tir. nün dış ticaretimiz hakkında 
SJnık )·akalanarak tahkikata Yl"'rdiğ i malUmata gtire; I!l51 yı. 

l);ıc;l · ·nm•ıı:tır. lına nishetle 19.12 nin 8 aylık 

Sarıyer cinayetinin devresinde ihracalımız 88,l mti 
yon lira artmış bulunmaktadır. 

tahkikatı Verilen istatistik! malUmatta, 

Aşağıdaki sebeplerle şimdi. 
den harekete geçerek. bazı e
Easlı tedbirler almak mecburi
'·etindeyız. Hiç bır tedbir al
~adan \·e 6UUrlu bir plAn dai
resınde hareket etmeden bir 
giln memleketimizde baılayan 
iktısadl kalkınmanın, mu,·aze
ney i kendılığinden tesis ede· 
ceğini bekl!vemey!z. Kaldı ki, 
bu kalkınmanın başlıca Amıl· 
leri arasında , dün) a ticaretin· 
de ham madde yeliiliren mem 
leketler lehine durumun inki· 
şaf et.aıesf.. saniyen dünya si
ya-etinin alılı'ı Hçhe netice· 
sinde bugün bıze bol miktarda 
ödunı;: para verebilrc:ek mütte
f.klere sahip bulunmamız gibi, 
Jltianal h!dc;elenn bulundutu
na unutmamalıyız. 

, ihtima ı mm politika yalnız 1 ,,_=:::::::::::::;;;;;:::::;;;;;;:::::-
baıına pek az iş görebilir: fa. ı ) 
kat ted. iye billnçosunu dilzelt· ı ı 
meye ,·arayan diğer metoUar 
da onsuz hıc bir i:e }"aramaz
lar. 

1051 senesınde 376. l6B hrk
tar arazide pamuk l'kımi ~·apıl
ınış \"C 368.188 balya mahsul el
de rıiilmişken l0j2 senesinde 
367.417 hektar araziden 3R6 949 
balya mah~ul alınacacı tahmin 
olunmuştur. 

Çarpışma rsnasında kamyonda 
bulunan Nejadııı ortağı ~!ahir 
Kahvrcioglu, şofOr muavini En. 
ver lşgören \"C §Oför 11ullısi agır 
fiurrtte )'aralanmı_şlardır. \·aralı 
!ar lstanbula ı;elmekte olan bir 
otobüsle llaydarpaşa hastane.si
ne kaldırılarak tahkikata baıian 
mıştır. 

Sarıytrde öldı.i.rulrn se,·im hububat ihraratımızın geçen ~:ıl 
Başay adındaki r.rııç kızın katili 38.7 mil:on lıra. iken 1952 de 
olarak tevkıf edılen dondurma- 179.6 milyon Jiraya yükseldiği 
cı ~abri Çehrenin avukatları Sa. de gorülmektedir. 

Binaenaleı h !hra~ maddele· 
rimizin bugunkü istisnai fiyat
larını ,.e dostlarımızın yardım
larını normal gelir kaynakları 
gibi telakki edip istikbal endi-

Bir milletin dış ödı:'melerinde 
denklik elde edebilme gücü i
le, talebin akııını arzın akışı· 
na uydurmak suretiyle enna.s· 

. ,· -"":. . } , , .. ~ ..... ,, .... 
ZENGiN PARA iKRAMiYELERi 

VE 
Bebekte Yalı Boyunda Muhle}em Koruluk içinde 

Apartman Dairesi 

~ C.E C MJ~T E 
ı:'. SUGUN ··:., 

Nigbolu'da 
Baçhlara 
karşı 

508 )·ıı enrl bu~un, 4 EY· 
ifil 11!1 do !Sigboluyu haç· 
hlara karıı mudafaa etmiş· 
tik. Jan Hunyad kumanda· 
sındaki haçlı orduları bizi 
J\\·rupadan. çıkarmak gaye· 
siyle ytirliyu$e C<'çmlşlrr ,.e 

Bu neticelere gôre; geçen yı

la nazaran 9.021 hektar noksan 
arazide pamuk ekim1 yapılmış 
ve 18,761 balyalık bir fazlalık 
elde edılmistir. 

Maarif Müdürünün 

tehdidi . htldisesi 

1\Iaarif müdürünün bir lise 
talebesi tarafından tehdit edıl
dıği yolunda dünkU gazeteler
den bırinde çıkan havadisin ma

rıyer sorgu hfjkımlı $!ine mliraca· A~'lll i tatistikta 1952 nin 8 a
at ederrk nnivrkkı llerinin tahli. yı sonunda. ithalatımızın 1 mil
)er.ıni fe.trmi$lrrrlir. )"ar 6.t00.000 lira, ihracatımızın 

ll~dı enin ş~hitl,.rini tllnl rntk da 607 ano.ooo lira olduğu bildi
,,.. nl:ın ı::or:'"'ll Jıakirnli~inin bıı- riJnıcktedir. 
•ünlerde hır karar Yermesi bek· M. P. Eminönü ilçesinde 

f' n rıırk•cdir 

Mihalıçık halkı balık vazife taksimi 
hiı efı ıoyledır: 
Çemberlitaşta Bilimli apartma topladı Mıllel Parfüi Eminönü ilçe· 

nında oturan Bekir Sıtkı özarar sinin fevkalade kongresinde iria-
isimli gene bir scaedcnberi he- )Jıhalıçı;ık 3 (Telefonla) re _h~vetine seçoilenler. icra et~ik: 
ntı:ı kat'i surette teşhis edilerni- Porsuk nehrini~ akın~ısına ka~.ı- lerı ılk toplantıda va7.ıfe taksımı 

b. . h b 1 d B larak baygın bır \·a.zıye~te su- yaparak baskanlığa Nurı Erton-
)-·en ır nevı ru as ası ır, u 'ki h ı ki ı f · .. d l' . ru enen 1 ı ar ıalk tara ından ga Raşkan vrkillığırıe 1\tehmet 
)'U? cnrgedçen t•ehneı· ı~enın donubn tonlarca ~·akalanmıştır. iıı;e ve' T~parlak "\IuhasipliL•e Re•at 
cı aını ın an a sı ını yarı a ı h . . . d f • ' ~ · eo • 

k 1 tır avalı!;ı ılk r a olara..; bu dr!rc T,1myol. K~tıplit:e • .\hmet Kay-
ra }~d~se~in cerryan etti&i per. c~de bol balık :>·t.izu görmüş- nar, tir~li~lerc de .:"Jecmi ı::raı::oit 
şembe günü ö.ı::Jrdpn sonra ~lil tur. . hı. IJulu~ı Gun,gor ve Arif Gti· 
11 E t' ~jüd " 1 . 1 h Balıklartn şeker fabrıka;ından !eri getırnıişlerdir. 

-~' ım •. .ur uı;:une .. g~. e~ as nehre karışan kimyevi bir mad- , • •. 
ta otırencı bır ara mudurun O· denin tesiriyle bu hale ~eldikle- Ta111anlı da bır camıın 
dasına gırmış ve derhal en ya. ri söylenmektedir. t ı· ld 
kın bir liseye verilmesini iste- eme 1 atı 1 
miıiir. Bir ara konuşma tarzı de. Mi5aririn koynuna Tavşanlı. 3 (Hususi) - üç se 
ğişrn ve ne istedi~ıni anla tamı- ne e\ vel üç bine yakın işçi ve 
yarak ~ekilde sOylenmeye başlı· girmiş memurun arzuEıle bir cami l'IP-
yan talebenin durumu polise Ankara. :J (lfususi) - Bala- tırma ve yaşatma derneli ku-
bildirilmiştir. 11gili m<ıkamlar nın Sofular kö\ unde Osman Gok rulmu, ,.e gcisterilen faaliyet ne
hadi,.eye elkoymuştur. ı;e eski arkad3şlarından Hacı ticesinde bugün bir cami yap· 

Gucugu evine ~·atm;ı~a misafir mak üzere temel atılmıştır. Te-

.,., .. . ' ) . ' ı lı?·~jı:~~,.11 
Bilmem ama ... 
Umumi seçimlerin kanuni 

,·aktinden önce yapılma
sına gidi1ece~inc dair - daha 
faıla mu,·arakat gazetelerin· 
de gtırülen - &öylentilerden 
5onra akşam gazetelerinden 
birinin a) ni zamanda bir 
millet\'eklli olan başmuhar
riri §0)-"le }'a11l·or: 

• JJaydi öyleyse yeni seçim 
!ere gidelim~ 

ıAdnan ?ılenderes hükt\
metine ,.e D. Partiye blz bu 
i~i açıkça teklif ediyoruz. 

·Muhaie!et rahat ve huzu
ru ka~ıran bir yol tutmuş 

bulunmaktadır. Bu yolda ıs
rarın memleket menfaatleri
ne zarar Yereceğinden cid. 
den endişe etmekteyiz. Şu 

halde i~i kısa keserek en de
mokratık )Oldan istedikleri 
sahaya inip mücadeleyi ora
da yapmak, bu tehlikelere 
milli irade kararıyle bir ni
hayet vermek zaruretini du
yuyoruz ... • 

Başmuharrir arkada~ımı· 
zın muhaleff't hakkındaki 

mutalealan üzerjnde lehte 
,.e ale ·hte herhangi bir mü
naka~a kapısı atmağa hiç 
!uzum grirmüyonım. Zira 
muhalefetin herttirlü hata 
ve se\'abının, \'e bunlann 
agırhk ,.e hafiflik derecele
rinJn bilinı;o~u elk.in umu
miye muhasebesinde milimi
ne karlar tanzim edilmekte
dir. Esac;en, ba~muharıir ar· 
kadaı;ımııın )·ukarıdaki tekli
fi de amme efk3nnın bu hu· 
sustaki )·anılınazlıgına itima
dının bir drliJidir. 

Bu nokta3, böylece belirt
tikten &onra teklif üzerinde 
durmak isterim. Eğrr muhJ.
lefet rahat \e huzuru kaç-ıran 
bi.r 3·01 tutmuısa. ,·aktinden 
Once &eçimlere gidilrnrsi, ra
hat \"e hu1uru iade bakımın
dan hl(' bir deva. olamaz. Zi
ra, iktıdar, başmuharrir ar· 
kadaşımı7.ın emin olduğu Uze
re setimteri gene kazandıgı 
takdirde muh•iefet tuttuğu 
herhangi bir ;>oldan kısa bir 
müddet için ,·aıgeçecek, 1950 
&etimlt'rinden sorıra olduğu 
glbi grçlci bir !iıküta dala
cak ,., nihayet tekrar o yol
da :> urumege başlayacaktır. 
O takdırde, •rahat \·e huzuru 
ıade• edtlin1 diye boyuna 
setimleri \akitlerintfen once
Ye ml almak zorunda kalaca
gız? 

Bir de aksini düşün•lim: 
İlıı.tıdar deği"se \e muhalefet
te kalan parliltrden herhan
&l biri rahat l'e huzuru bo. 
zı1cu bir JOI tut5a \'e bu yol· 
da da ısrar etsP, gene mi 
se('inılrrc ~ıdrceğiı? 

Biln1em anıa, başmuharrir 
arJ.tafla~ımınn teklifi, ~ahsi 
kan=1atımre, bana, umrlugu 
tarnla bir deva olabilmek 
kabilıyetinden mahrunı gö
rıindiJ. 

Sadun G. SAVCI 
O:S KEI.hIBYLE 

Rusya ~ulh taarruzuna ha
:ı.ırla"ıyormuş ... 

Rus,·adan taarruz beklene
blllrj fakat sulh, a!tla! ... 

T\TUSE11f 

1 EKhl 13.;2 
CL'l \RTESl 

AY 10-Gllli 31-HIZIR 152 
Rl0 Mf 1368 - El'L(L 21 
HlRI 1371 - )[uharrem 14 

Vasatı t:ı.ant 

0>.58 12.03 
1H3 06.14 
15.18 09.29 
17.47 12.00 

4 Eı·iiıfde Nigboluya gel· 
miılerdi. Kale) i Firuz BeY· 
ıade 1'1ehnıet Dey adında 
ıerhat bo)'larında piemiş 
mert blr ihtl~·ar mtıdafaa e· 
diyordu. Dt.işman evl·ela \·a
roşları yakarak deh$ct 5al· 
mak istrmiş, fakat Atehmet 
Beyin sık sık yaptığı kanlı 
huruç hareketlf'ri karoı:ısın· 
da arzul:ı:rına r.uvarfak~ ola· 
mamı$1ardı. Jan llunvad, bu 1 
\'a7llet karşısında kalenin 
zaptından Va7:MPçmi~. ilrri 
yüru:'·U une d€'\"am etı f ti. 
Haçlılar ordusu Vama mey
dan muharebesinde peri~an 
olmu§tur. 

T(J llENTÇİ 

Muzaff er Adam etmistir. Gece :ı-·arısı karıe.ının mi mel atma mPraı:iminde kurban

SAB. H 
ÖGLE 
iKl~DI 
AKS.U1 
YATSI 
t !SAK 

lanan miı-afir hastBneye kaldırıl tarın daha da artacağı bıldiril- f1ııt/lt budn't, 

1918 01.30 
OU2 10.33 

.. .. Parifiin bil~ Uk terzihanelerinin 
nıe,·simlik en müntehap mul.\jla 
rıyle müşterılerıni kabule başla· 
mııtır. Tel: 40387. 

sa!irin koynuna girdiğini gOrün lar kesilmiştir. Garp linyitleri 
ce kürekle her ikisine \:Urm:ığa müesspse.sı beş bin lira nakdi 
ba~lamıştır .• \ ır &urette ~ara. yardımda bulunmUştur. Yardım- ı 

~ ~ı_ı_,_·e_sonra da Olmiı~tUı:r~. --~m:ek~t:e:d~ır~. ;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;.; ___ _;;~~"~";m~"~·;:=::===:;;;;;~ 

Hakikat 
Olmasını 

İsterseniz 

31 EKiM KEŞIDESI iÇiN 

6 EKi M 
Akşamına Kadar 

100 L·iRALIK 
Bir hesap açtırınız, hesabınız varsa soğaltınız. 

•• '•''·, ·~- ~ • • ' • ' <# 

Ray'ın bu aileye yeni bir scr-p,; 
vetin katılmasını temenni etme- . .-. 
si ne kadar manasızdı. Bundan 
istifade edecek olan yine Co-"#7"· 
rinne idi. Ray, bu süfli apartı-~ 
manda, Walter'in hayatının göl~ .., 
gesinde yaşamağa ma!:kıim hlr5:. f O 
kapatmadan başka bir şey ola-'1 ' 
mamış, olamıyacaktı. ı.1 

- Sizin bu sözlerinizi duyan 
olsa, adeta bu evlenmeyi benim 
hazıtlamış olduğumu s:ınacak- !""' 
tır, Ray. 

YAZAN:;> FANNI' NllllST çEvı°RE11-; 'REZZAN A.E. YALMAN 

- Hayır Walter, oöyle de
mek istemedim. 

- Demek istediğiniz ı;u: Kı
zıma zen~in bir koca bulup o
nun yükünü üzerimden atmak 
istedim, detil mi? 

- Hayır Walter, ka!iyen böy
le bir e;ey dilşunmedim. 

- Doğrusunu ister.seniz:. bu 
Jş benim hiç_ hoşuma gitmiyor. 
Delıkanlıya kar ı bir §eyım 
yok, ama İrma'nın henüz ev
lenme çağına varmamıs oldu· 
ıuna kaniım. Birkaç sene da· 
ha oturabilirdi. E,·in içinde 
annesinin de. benim de ona da· 
ha ihtiyacımız vardı. 

- Hakkınız. \'Jr, Walter. Fa
kat iki '"'enç birbirini seçtik
ten sonra onların bu arzusunu 
baltalamak doğru olmazdı .. On
lar sevişiyorlar. 

Ray'ın bu sözlerini duyan 
Walter. yüzüne garip şekılde 
baktı. Bu derin ve mlnalı ba
kı$, Ray'ın 5enelerdenberi içi
ne dert olan bir pızar sabahı· 

nt kendisine hatırlattı. 
Walter, km hakkındaki ko· 

nuşmasına şu suretle devanı 
etti: 

- Kendi evladım diye söy
lerniyorunı, Ray. Fakat İrm:ı 
cidden çok fe\ imli bir kızdır. 

- Sevgiliın .. 
Raı'ın ~özleri doldu. Wai· 

ter'e ait her ~ey onda heye
can uyandırırdı. 

Bundan sonraki günler tok 
hareketli geçti. Poole ailesinin 
bütün efradı oraya geldi. Bun· 
1.ıra Saksel'lcrin akrabaları ve 
Friedlander'lP.r de katılınca 
ortalık pek kalabalık oldu. 

Zaten çabuk geçmiş olan yaz, 
Ray için soınki birdenbire du
ruverdi. Sokağa cıkınca korku
yordu. Nereye gltse onlardan 
biri~ine rast.geliyordu. Artık 
yemekleri bıle odasında yiyor
du. Kendisine tek arkadaş Be· 
be idi. 

Wa!ter'le beraber ~eçirdiği 

güzel günlerden sonra, bu yal
nızlık onun için büyUk ve üzü
cü bir değişiklık olmuştu. 

Vakit öldürmek ve bir şeyle 
meşgul olmak he\'esiyle sigara 
içmeğe başladı. Bir fincan kah
ve ve bir sigara ona lideta ra· 
hatlık hissi veriyordu. Burun 
deliklerinden çıkan incecik du
man havaya yükseld:.kçe, san
ki sıkıntıları da onunla bera
ber savruluyordu. 
Basmakalıp dunya kaidelrri

ne göre karnı tok, sırtı pekti. 
İçinın rahat olmaması için bir 
sebep yoktu. 

Fakat, bu yalnızlık içinde 
kalbinin yaralı bir kus gibi çır 
pındıgını, ölmem~k iı;in zayret 
sarrettığinl yalnız kendisi du
yuyordu. 

Her ıey yolunda gidiyordu. 
Sitem \"e kinaye etmek için 
~ir \'esile yoktu. Fakat Ray IS· 
tırap çekiyordu. Kızının nı~a

nından e\·velki bugünlerde 

Waller, miımkün oldııgu ka· 
dar Ra;"dan uzak yaşıyordu. 
Böyle bir zamanda tedbir.siz
lik elmek çılgınca bir hareket 
olabilırdi. Hem zaten Ray·ı 
görecek vakti de yoktu ki. .. 

Sak~eı \e Poole ailelerinin 
karsılıklı olarak birbirlerine 
verdikleri dırvet ve ziyafetlerin 
sonu gelmiyordu. Bir akşam 
\Valter. sofradan kalkıp Ray'e 
ko~tu. Ray, köpcgini yıkamış, 
yerde oturnıuş hay\·anı bir hav 
lu ile kuruluyordu. • Walter, 
~e\·ı:;iJic:ini ıırtında eski bir sa
bahlık, saçları teprsine toplan
mış, tt"r içinde bir halde bulun· 
ea kalbi rikkatle doldu. Ray, 
yerinden fırlayıp sırtına temiı 
bir elbi~e ,ı:iymek istedi. \Vat· 
ter ile karşılaştgı zaman daıma 
temiz ve derli toplu olmasını 
severdi. 

- Oidu~unuz ~ıbı kalın Ray. 
Sizı bu halde görmek hoşuma 
gıdiyor. za, Ilı hayvanın işini 

yarım bırakmayınız. 

Ray, yüzüne dökülen saçla4 

rının kır dalgalarını toplama· 
ğa çalışırken, Walter'in yüzü. 
nP baktı. GöyJerindeki rikkat 
ve ::efkati gördü \'e: 

- Bana iltifat ediyorsunuz, 
sevdı ım, dedi. 

- Ne yaptıtımı, ne söyledi· 
ğimi bilmiyorum, Ray, bildı· 
~im bir şey varsa, o da bura· 
da rahat ediyorum. Sizin ) a. 
nınızda dünyayı unutuyorum. 
Burası beninı için huzur ve 
sükun dolu bir llemdir. Bu· 
rada beni hiç kimse zoraki bir 
harekete se,·kedemiyor. İste· 
digim gibi oluyorum. F.ger ser 
be.st ol~am, hayata istediğim 
gibi hükmedebihem, burada 
bir ay kalır, dinlenirdim Ray .. 

Ray, yerde iki diz üzPrinde 
yürüyerek Walter'e yaklaştı. 

Bu odada, bu süfll muhitte ra
hat edemiveceğini düşündü. A
Jıştıgı rehh Ye rahatı burada 

bulamazdı ki.. Fakat bu düşün
düklerini ona ı;öylemedi, sade· 
ce elini okşıyarak: 

- Bu mfımkün mil sevgilim? 
Burada koimanız hiç kabil ola· 
bilir mi? O kadar meş~ulsünüz. 
ki .. dedi. 

- EYet, ama her şeyden bık 
tım. 

- Yrıkınd~ işleriniz hafifli· 
yecektir, Walter. 

- Ah bir bitse. Dedikodu
dan, kadın. liıfından ne kadar 
usandım anlatamam. Durma
dan elbise, si.ıs. cihaz. mi.ıcev
h•r lafı ediyorlar. Bu düğün 
hazırlıkları bir türlü bitmiyor 
ki. Halbuki ben buraya gelip 
sizin yanınızda rahat etmek is· 
tiyorum .• 

- Sevg'lim .. 
- Simdi beni iyi dinleyiniz. 

Ray. Kendi kendime ahtediyo· 
rum. Gelecek sene sizinle baş. 
ba~a )"alnız ikimiz bir yere gi
deceğiz. Bunu ben hazırlıyaca· 
tım. \'uksek, serin, ~ade ve te· 
miz bir yer olc;un. kalabalıktan 
u:ı:"k. ıe~elA i ''içreye gideriz. 
Karlarla örtülü dağları gören 
küçı.ik bir ev tutarız. Etrafı
mızda koy!üier, inekler, kartal 
yuvaları. mavi buzlar, )'eşil ta· 
yırlardan başka bir şey olmı
yacak. Bize böylesi yakışır, 
dı:ıo~il mi, Ray".' Buna ne kadar 
ihtiyacım var bil$eniz. 

(Devamı var) 



--- t. 10. 1952 __________________________ ..:..._ ____ _ 
VATlN • 

1 

... ~~a,[g~g n ~! tl!,,,liıJLç~tl!I -l,~ .~ ''"'"::·:;.;;-. ::.;.:: :,,,, s :<::,:::;;::::::<->:·.:::-:::::<::,::::<:*«··:·~·:·<;·:·:·:~;::;·::<:-::<::=::·«.i:'>"~>ıi ' 

Kore' de Elifi görsek .. 

Kör düğüm I ~DU~Y~ 
Korede eetin _, 

oldu 

•• 

sav aslar _,, 

Çözülecek mi~· * İn~iltf're dün ilk atom 8 • I 'k A 'k trrrtıbrsıni ,\ıustroıva a· "eşı merı a Hava Bakanı Uzakdağu'daki'ı 
ç•kların<la ıssıı bir ·ada· Amerikan hava gücünün yüzde elli nispetinde Yazan: E. T 

Korede bir 5rnedf'n fa11a za. 

da yapmı!)tır. 1 * :\ob<I •ulh müU!atının takviye edilmekte olduğunu söyledi 
mandanberi df'\am ('drn mü· 

tareke gönı nıe1eri \akında 
k~l'i safh:ı -a gire< rk ıil;i gıırü. 
nu~or. GorU ınrlrr 'a hir aııla6-
ına ile netirrlrnrcrk, ~ ahut kr5İ. 
lrcf'ktir. Hir ırnrdrnht'ri o' alan
m.ah.tan haklı olarak canlar; sıkı· 
lan miiltefi~IC'r artık lnı i~e bir 1 
&on vermPgı l\ararla tımuslar. 
dır. Bu maks::ı.tla komüni"l1rrc 
kafi ifadeli bir nfJta , crnıl~lrr. 
~ir~ \·aziyrtin nl' rkil ala~ağı 
onumürdeki hafla içindr. belli o. 

bu }"il \'tri1meme5ine ka- A.llfl·•iarıd rr,,. 
rar \·erilmiı;tir. Sroul, 3 - .KomünıF-l Çin kuv\'ettrri dün gece batı cephe-* l'zak Do~uc1akl .t\ınt"rl· sinde ?ılüttefik nıe\ .. ıilerine iki kcıldan 14 rnuhtelıf hücum yap-
kan ha\'a ku\ Vf'tlerinin mı~Jar ve dost ku\'Yf'tlt're ait dOrt tane muharebe ileri karakolu 
yüzde elli tak\·i~·e edil-
n1rkle ohtuı;u bildlrilnılj nu eJC' gr>çirmi~IC'rdir. 
tir. Biitün J!rce dc\·~n1 rdrn kanlı savaşlardan sonra 1\tUttefikler * ~ov~·f't Ruc;:)·a, Anırrika· bu muharebe ileri karaf;:ollarının hıılunduğu tepeleri dü~mana 
dan, :\losko\·adaki Büyük tcrkrtmek n1ccburiyrfinde k:ılmı::;l~rdır. 
Elc:i~ini ~eri çagırn1asını :Kayhrrlilrn trprlrrin ekt;rri~i Panmunjom'rta miitareke mil· 
i ff"mistir. _ IakrrrJrrinin yapıldı~ı bölgeye birkaç kilometre me~afedc bu· 

M 
, lunmakladır. 

ısır a Ortadoğu Di~rr tara!la~ Japonya ve Okinawa'daki üslerinden hareket 
cdrn ~lüttefik lıombardıman uçakları Kuzry Korede ~imdiye ka-lacaJ.tır. 

t:zun ıürcn ttıutareke Jtiiruş. Hakkında d~r hıç hombardıman edılmemiş olan ronı:çonı; c:Phrındeki kızıl 
mel.rinde lplidaları prk çok ih J ıkmal depo:arı iurnne tonlarla bomha Yağdırmı:ıardır. 
tıliflı nrıkt;ılara 'aı Ilı ıı ı M h T k 3 · . · " b · 1111 ar f 'ld' o ~o. (.\ P.) - Kore harhınde komunı~t hedeflere fası-
~rtlr blrrr hballrdılıli, l"akat lı u ıra verı 1 lam akınlar yapmakta olan Uzakdogııdaki Amrrikan Ha\agücu· 

ır enn ınu adf'lr l mf'sl'll' tne ... . . 
&elince 1Jlr hirlu anlaşma olu Kahire, 2 ~lı ır Dıılşleri nun şımdıkıne kıyaı-en ~ uzde ellı nıshrtte takvıyc edılmekte ol-
hulunanıach. A)lilrıl.ınh,ri )brp liakan1:ğından oğrr-..ııl~ ğine. g?. duğu hu.cun B.rlcşık "\ml'rıka J{a\acılık Bakanı Thomas Fın
bu mP.stll'. l'trafın,ıa donitp do. ~· tT~rkı)e \'C ..-\merıka hüku- lrttrr tarafın<Jen açıklanm:~tır. Bakan, bazı tak\İlelerın şimdi-
1.ışılı,·or. Komiıni..,tlrr, kl'ndilcri c ır ı tarafından Ortadoğu sa- den elaltında bulundtı~tınh Ye ha\ a taarruzlarının en kı"a b:r 
ne ait hııfiin r. lrlcrin tr .. lint e. ;:;ma. na aıt proJclcrı ha\i bı.,1aman zarfındcı çok gcnı~ Olçude ~ıddetlendırılebıleccğını belırt
dılmeslni i.,lı~orlar. Jlalhukl e· ka muh.tırayı :ıı.11 ır Dıştşlcrı .na- mı~tır. 
&lrlerdPn l•ir kı-;mı mr 1 • 11 nlı~ına gonrlernuşlerdır. 'l Ur'· 
· "'••• •· kıye v \ k h k' ti rıne donmrğ~ toı:rafl,tr dc~ildir, e ı m~rı a u ume erı 

donrırJf'r~e oldurulf'e.t·klrrlnrlrn gon~erdıklerı mu~ıtırada l\tısır 
:knrku\oılır. Uiılr.,ınis ~tılJrtlrrl ~uku~cıtındcn musbcıt rcya men 
'kU\\Ctlf'rı bu ..,ıhilr 1 1 

t 1 t'e\ap ıstt'mı)erck yalnız hıl-
1. ıı- r ıoı a rs-j "'i edinil . t k d 
ım erlemlyrrrklrrini bildirh or- "' mcsını cmın ma a ıy-
lır. Kı 71Har ı e hulun f""lirlerin ı le bunları yolladıkların ımuhtı-
ttı1hmırd ... a' •k ı· . 

1 
rada a)'Tı~a bcılırtınışlerdır 

..-: ., tırılcrar "' 
Slm•I · ı oudan nıest'lesi ;\dalet 

1 
1 5on olar ;ık U tl'kllf ·a. ı dh anına \erılecek 

t~~l~~~ 1 E lrlcr, Kore h11rhıne 1 Kahı.rr, 3 (T.l{ .• \) _ Siyaı;t 
gond,r~lf'r!k bır k~ç mrmlrkf"te çevrelerın re mı kaynJklara al. 

be 1. 'ora ılı. 'lnP. bu h11r fen bildırdıklcrine ,orc !\tısırla 
... atılmamı mill ti ı ı • · ın 

1 
t' er n mu-ı ngılterc ara ında ihtılff( me\· 

1 
ecsı Itri t:ıı :ıfııut.,n ne l'•tl'rlık. zuu ot:ın Sudan rn~selesınin !\lı 

h
m kl'inrul 1 cak hu i1teı!e gOrr !ıır lıukümeti tarah!lrlan Act~ıel 
arP et trlılrrrk 1\ · · 0 n ht 

1 
••• omunıs er ıvanına aic.setlirilmesi duşunul 

k nı z rr\ap \ermrmişlrrdır, ra. mcıktcdir 
at bu flrfa da anJaır;:ma f'" · 

hıı)acakları t:1h ' .)a )an3 !i-ı . 4 6er Sudan mrselcsi Adalet 
mln rdılı,>or. dıvanına arztc\ılırsc; ~Iısır ln,c::ıl-

.\n1rrlka Uıı ll"'<ik Dc\lrtlrri tcrcnın Sudan' uzerındc htç bır 
bu ıhtimali '" Koır harbıııiıı 11• ı-ckılıic hak sahıbı olamıyaca~ını 
Z~) ıp &ıtmr ini gözonune alarak 1 hrlirtecck ve bunu de\ Jeller hu. 
Kore h.1 rhiıı~ i'tir<1k erll'n clr\· ı ~uku Jlrra iplerine dayanarak 
lE:Oere 'r lliılr miJ '1i11Ptlrr 

1 

ıshat edecektı.r. 
~unıtuna ıld trklıftP hulunm:ııta 1 ,\~ rıra, Sudanın ~Tısırla bir· 

Nobel sulh 
Mükafatı bu yıl 
Verilmiyecek 
Stokholm, 3 - •Nobel. komi

te ı bu ııl •Nobel Sulh Muka
fatı• \ermemeyi kararlaştırmış
tır. h1uk3fata tahsis edılen para 
sclrcek ) ıla dcvredılecektır. 

Algapone'in hakim alan 

kardeşi öldü 

Sfevenson 
• 

lnfiradçı lı k 
Faciadır, diyor 

Mlllrtırrarası R"ınt Tu. 
rlmı trşrk~lillerl birli. 

ğinin 1'on.cre"'lne biı de ifti
rak edh·oruı. 
Kon~rrde kon~ulacak me 

&eleler: 
1 - Srı ahat kolaylıklın

na inık.in verecek tedbirle
rin ;1.lınmaıı,cı, 

Z - Turizm engellerinin 
kaldırılması. 

3 - Alınan neticelerin 
grizdrn gc~lrilnıe-.ı. .. 

Biıirn drlegeler bu mev
zularda ne söyleyecekler, 
pek merak t'diyorum. 

Jlf'lr o, gündemin üçüncü 
maddf'<il':'., 

\'clha'5tl krpaıe olacağa 
brııırriı. 

Ku1unı allah115kına, bu Tu
riım Birllt:i kongre toplaya
cagına, daha ev\'el blr kurs 
aç!'ia da turb:mln ne olduğu
nu ögrettlif"k ... 

ECVF:T GÜllF.SI'! 

Adnan Menderes 
Bugün 

Gidiyor 
Sivas' a 

1 

Ankara, 3 - Başbakan Ad· 
nan ?\-1enderes, Dış İşleri Bakanı 
Fuat J(öprülıi, Çalışma Bakanı 
~uri Oz~an beraberlerinde bazı 
milletvekilleri olduğu halde s1 • 

vas Demokrat Parti kongresinde 
bulunmak üzere yarın ıehrimiz
den hareket edeceklerdir. 

--o-

Bir koca, karısını, 
Boğazından 

Kesmek istedi 
Dün saat 9 da Rumkapıda bir 

adam karı~ınl bıçakla bo~azından 
:ıAır surrttr yaralamıştır. :Hadi· 
senin tafsilatı ~ö)·lcdir: 

~Iolataşı sokak 1 numaralı ev
de oturan aslen Sıva~h olan ~5 
,·aşlarında Vrdat Brdros. Viktor. 
ya adında hir kadınla 2!'; :sene. 
lik rYlirlir. iki dP. cocukları \'ar-arar 'rrmi tir. Uıı ınct trklıf lcşmesıne taraftar Surlan partı-

~cre h:"trhini d:ıha kat'i bir l'k. l~rine mensup munH• illerden 
. so~n1 ak, itap t>drr "" 'lanı:uti hır grup Kahirrye gelrrrk hu 
üsle~~nı de homhanlnnan t>hne-k n:1e.srle. hakkında ".\Tı~ır hüklıme .. 
~~r~ ılP harbe nih~~·rt ,-rı·ilnır11of .. tı ıle fık.ir teatlsınde bulunmak. 
:n·n tel!lın ptmrktır. lkinri te-klıf t3dırlar. Dun f:t'Ce GcnPral . ·r. 

l-{omcr1 3 (Birleşik Ameri· 
ka) - Gangster Alcapone'un 
karrleşi •Cift si13.hlı Riehard • 
13kabıyle anılan Hart bugün 
!\'ehraska eyaletinin bir ı.;ehrin· 
de ölmüştür. 60 yaşındaydı. lfa· 
kiki adı James Capone olRu 
Hart, içki ya~a~ı devrinde po. 
liı;lik etmiş Ye daha sonra h5.· 
kinı olmuştu. 

Cfncinnati, 3 - Demokrat par
tinın Cumhurbaşkanı adayı vah 
:\dlai Ste\cnson bugun Cumhu
ri.> etçi partı lıd<'rlerınden sena
tor Robert Taft'ın doğup buyu
duğiı bu şcıhirde \'Crdıgi bir de
mccte, Tafl'ı, Bırleşık Amerika
da yeni bır infıratçılık cerc) anı· 
nı :yaratmağa çalışmakla suçlan· 
dırmış ve bu infıratçılık ~ıyasc
tinin memleketi ınılli bir frlfı.kc
te ısürükliycbilcceğini söyh:miş. 
lir. Stcvcnson, Grncral Eiscın. 

ho\vcr·in Cumhuriyetçi partiye 
ffi('nsııp bütün infiratçıları drs
teklcclit:ini ve onlardan :yardım 
bekledil:ini de uavc etmiştir. dn'. l~zun 7:amanrhınhrri karı ko. 

Ste\'rn~on, bryanatı sırasında, en arasında devanı eden geçim · 
1020 ~·ılında ~·apılan Curnhurbaş-; ı-iılik r>on ıa_~anlarda biraz .daha 
kanlığı srçimlrrini hatırı 3 tmış, 1 artmı~tır. Dun, karı koca bır ta. 
o zan1an ?ııtillctler cemiyeti me- JlU senedi meselesinden tekrar 
l!il"lesinin haltis me\·zuu olı1u~u- nliıııakaşa)·a başlamışlardır. Bir 
nu, Cumhuri ·etçi aday Warren aralık eline kc .. er grçiren koca, 
G. HardınJ;;·in Cumhurbaşkanı karısının kafasına şiddetle vur
geçildiğini hatırlatarak: n1uştur. Daha ı;onra da, hırsını 

--o--
lskonderun'da bir kiıi 

yaralandı 

ırJeşmlıt Tıllttltrc dahil olan cip tarafından kabul edılcrek ta· 
':e imdi e kaılar Kore h:ırbinr. kip cdılecr.k hattı hareket hak· 
~rı m;ımı, hulunan mrınlrkpt. kında bazı kararlar alınmıştır. 
erJn de ackf"r ,.fınrl~rınro~ı h.·k· Suc1Jn partılcırine mrnsup tt'm-kı ~ rl ' " ı · lskenderun, 3 (T.H.A.) - Bun 
.. " .a ır. Bu trkllflrrin ıntihim 11 cılrr bir mu<ldet daha Kahi. •- Bundan kanlı ve felilketJi ııor•ı•mrle h rerlc k ı k d_•n hlr müddet evvel Selami Ki-h , , re fif' rp olacası şilp· a ar:ı temaslarına devam korkunç neticeler doğdu.• demiş-
f'!l7dır. edeceklerdir. r!!!!.itçinin eşini kaçıran 1\fehmet tir. 

1 t f"kiınde İOJl1an:1rak olan nir }'aruk'un ,j()OO danasına Rumi'nin bu,c::ün duruşması sona SlC\'Cnson sözlerine ~u şekilde 
le~mic 't'JJ ti el kondu ermiştir. Sanık :rrıchmet mahkC'· d . t 
.,.. " · 1 f' ."r umunu hl'~·cti Kahire, 3 (,,\,,\.) _ F.•kı' Kral evaın ctmış ir: 
a.ore m ı . meden çıktıktan sonra takip edl-

. t"'e esıni de cOrü rceklir. F~ruk'un malı olan 5000 dana. •- Şimrli yeni infiratçıl!lc yc-
)luıak b Ih j terek SclAmi tarafından tabancı 
• · ere nelire~inrle Kore İŞİ· ı ı ~~.a skcınderiye piyasasın. ni bir kisvrye bürünmüş \'e ba11 
ne "'U vr~a bu tanda kari bir ?a ı;or~ılrn et sıkıntısını önlcmrk kurşnnıyle a~ır surette yaralan- yeni kelimeler kullanmaktadır. 
hal :tekli ,·erilme"'I hl'kle . . ilz~re ıaşe Bakanlı~ı tara!ından mıştır. Seliimi adalete teslim Fakat bu cereyan şimdi 19~0 de. 
- - nı)or._ -~d~dılmiştir. olunmuştur. ki cıski infiratçılık kadar tehli-

r---:-:---..:;.;.:~...;:.;;::;::.;;:::,.;::;:::::.._;::;:;;;;;;:::~;:::::::::::::::::~ kelidir. \" rn i infiratçılar Cumhu-
• • ri)·etçi partinin kontrolünü rlc 

SUTUKLAR 
geçirmek için ellerinden gelen 

~ rn ~~ u rJ]@)fu hcrşeyi yapmışlardır. Paraları \.'P ' .f ~ww D • leşkiliıtları vardır. Cumhıırivctçi 
aday onlardan yardım beklcmcık-
te ve isteklerine boyun t'ğmelc· 

YENi SABAH - ledir, General belki bundan son 
rlrrCccdo memnundur, belki de 

İYİ BİR ÖR~FK 
Yeni Sa.babın <li.inkü baş. 

ya1ısında, .\mcrikan &f'çim 
mu<'adf'lelfrJ e&na!liında cere· 
yan edrn bazı badi etere te· 
mas edilerek, df'niyor kı: 

T savvur buyurulsun ki, 
.. \me·ıkacla Cumhurbaıckanı 
namzetler• Ge 1er~l Eısenho. 
\\E'r 'e Ste\'enson ı:ıbl tanın. 
ml(j z.cvat, bGlUn ıcr.·ctle ;. 
nın hesabın: s:ıntimıne kadar 
alenen veriyorlar. Halbuki 
bızde bun3 hiç kimse >anaş· 
madı. 

bu hal onun jçin şahsi bir faci:ı
dır. Bılmiyorum. Fakat, bildi~iın 
birşry \'arsa o da in!iratc:ılığın 
milli bir facia olabileceğidir.• 

-o-
Mısır ve srail Elçilerinin 

görü,ıükleri yalanlanıyor 

Ankara. 3 (.\..\.) - Mısır BÜ· 
yük Elçiliğ Türkiyedeki Mısır 
Ye lsraıl diplomat;k hryet §f'f· 

leraarsında bir görüşme yapıl
dığı yolunda bazı Suriye ~azete· 
lerJnrle çıkan haberi katiyetle 
yalanlamaktartır. 

Büyük Elçilik bu haberin hiç 
hir esaı;;;t rlayanmartı~ını Ye ha· 
yal mahsulü oldugunu i!ih·e el· 
mektcdir. 

Buglln 
- Kadıköy 

alanuyarak bıçakla Vıktoryanın 
bo~a11nı kr~me~e başlamıştır. 
Etraftan ~·C'ti~cnlC'r tarafınd~n 
kadın güçlükle kurtarılmış ve 
Tfasrki hastnnrsine a~ır yaralı 

olarak scvkedilmi~tir. Carıh ko. 
ca firar etmiştir. Vcdatın Sıvasa 

kaçlığı sanılmaktadır. 

Kamyon ~azasında 
İki kişi öldü, üç 
Kişi yara1nnd ı 

Ankara, 3 - Bugün Etlikte 
bir kişinin ölünıti ve Uç ki!iiinin 
yaralanmasırle neticelenen bir 

kaza olmuştur. Pamukçu çiflli
~inc gitmekte olan kamyon dev

rilmiş, şoför )!ehmet ölmü;, İs

mail Ünal, İpek Ünal, Ahmel 
Uslu muhtelif yerlerinden yara. 

lanmışlardır. 

Balıkulrde 

Balıkesir, 3 - Bir 

kazası sonunda yaralanan 

nakpınar bucağından 40 yaşla· 

rında ~!ehmet Filiı bugün kal
dırıldı!:ı Memleket hastanesinde 
ölmüştür. Hadiseye Savcılıkça 

elkonmuştur. 

iktidara ielcnloıon, telme
d~n evvelki srr\Ttleri \·e mad 
dı dururnlarile, iktidarda kal. 
•Jıkları müıldrtçc elde ettik. 
l~rı serı. et ,.c mal a-asında 
hır mukay('se in1k:inına Yer 
vermrk. temizlik fikri için~ en 
~ts ul bıı- harckctıır. Halk
~ l~r da, Drrnok- atlar da bu 

RENKJ,İ 

31 Cti krndılerine malctselcr 
ne k:.dar ıyt olur' 
d Demokrası, d<?mokra i der 

1 
%uruz Demokrasi J ,ı!nız dıl 
,. e kaln1an1alırlu. Dcmok
rıt meıniekrtıorin )aptıkları !a tatbık olunmalıdır. İşle 

mel",k ıda ıki Cunıhurbaşka· 
nı namıcdioin örnekleri .... 

YENi !STANBUL 
------
1\0RF, S,\\',\~I \'E 
BIRU:Ş,11Ş Miı.I.r;Tl.F.R 
d 1\1, Xenni dünkü baş ·aıısın 

a .~u nıe\rua teınas f'dPrek 
ezcumıe l)Unlan !liÖ) hh or: 

neK.ore dAva ını pamuk ipliği· 
b. bağlamak kodar tehlikeli 
Sır Politıka ııörU5U olamaz. 
~n don.ya savaıı h•p bu gibi 

~ "'nuıc 1Pliklertnrlen dotmu,. 
n~· • unu iördHkten sonra ay. 

)Olda dırenmek bil bil 
Y•ni bir dU . · e e 
5 ,,. nl a k:ısırgasmın 

ç •~ "llesinl koJayiaıtırmaktan 

- .\ilah larclımcısı '01 _ . ·edrn?.. !>Un kadın millct\·ekili kocalarının ..• 

- l)okunulınaz~n \'ar birıd:-r!.. <Dun)"a) 

başka bir fCY değildir. Kore 
sa\ 1şı. ne bahasına olursa ol
ı;~:ı., tam hır zaf~:-le bitirilme. 
lı~ r. Bu yapılamazsa bil! .. 
· 1 kt ' un ınsan ı an tüyler ürpertici 
fe1aklrlıklar i ttyecek 1 
b

. n - . o an 
ır çuncu dlinya ıa\•aşını 

nıutlaka beklemeliyiz. 

CUMHURiYET 

İSTA. Rt;L Şr.nin 
)IF.CJ.İSI 

Burhan Felc\ Şehir Mrcll. 
c;inde rrreyan erlen h.ldisele
'"e temasla. f(illr diyor 

Bugün Şehir ~lecluini teı
kil eden zatlar iı;inde istan
bulca tanınmış olan k!ımeler 
yok değildir: fakat btiıiik ek
!ieriyetıni ıehre Demokrat Par 

tı takdim etmiş. onların S<'h· 
re yarar hizmetler edeceğine 
kcfıl olmuştur. Binaenaleyh 
~Tecliı-in şu izah ettı_ı:imiz du
rumundan doğrudan dogruya 
o mes'uldilr. Bugünkü haliy
le birbirıni açıkça kötüleyen 
ikı zümreye ayrılmış bu mcc· 
lısi Demokrat Partinin (cshc. 

tme.si beklenirken; içlerin
den bir ıilmreyi tutup di,t!eri. 
ni hor görmC'sİ, hem de !\ter. 
can arsası dA,·a~ında mahke-
meye düşmüş olan srupu hi· 
ma)e eder a:örünmesi hir par 
ti telakkisi yönünden ne ka. 
~ar lüzumlu sanılırsa sanılsın 
Istanbul şehri ve halkı için fe 
ci bır mazharıyettir. Lakin 
kıme ne idj·ebıliriz? Biz seç. 
medik mi., 

1 - D .\ L L A S A S L A 1'< 1 
CG \R~COOPER - RUTU ROMAN) 

2-ÇIZMELİ GELiNLER 
Barhara f\tanwyck - Rollert Cumming 

F.n Son Dünya Havadisleri. 

HOŞ MEMO - Baytekinciler 

.,, H ANIM- 1~1~· 
•• A BLA j.AN l>G. 

A RKADA SIN 
CIL 0 u 

BXVlVYORl 

~-~~;]i 

• 
Br yangın neticrslnde tamamen yanan Sıhaflar Çarşısı, yeniden yapılarak dün ıaat 11 de açıl
mıştır. Yeni çarşı 22 dtikkln ve bir kitap arttırma ıılonunu ihtiva etmektedir. Açılma münase .. 
betiyle yapılan törende, Sıhınar Derneği Ba,kını bir konu,ma yıpmı$ \'e çarşının tarihJni •e 
Türk kültürüne olan biımetltrlnt ınlatmı~tır. l\lüteakıben İstanbul \ 11ll ve Belediye Başkanı 
F. Kerim Gökay, Demek Bııkanının verdiği izahata teıekkür etmlıtır. Resim Sahaflar Çarıısıııın 

ıtıh§ını gösteriyor. 

• f 
l 

, . .. "'~ ... 
Tiirk karasularında kaçık olarak balık avlarlarktn Gümrük Muhahıa motörü tarafından 
!anan Yunanlı balıkçılar İzmlrde mahkemeye ,·eriimlılerdlr. Resim Yunanlı balıkçılın 

-- ------~-

.. ... 

mahkemede ıöıteriyor. 

, . -

y.U. 

Evvelki gün saal 16 • 11 arasında İstanbul üzerinde uçın bir topçu keıif uçatı, Edirnelı:opı 
dııında Melrlslepe ril'arında irııa yaparak düşmüştür. Uçakta bulunan pilot ve risıt hafif 

ıurelte ı·arılanm ıılardır. Resimde, uçak düıtükten sonra ıörtilmektedlr. 

Frıııısının Marcilyı Ilmanındı petrol tahliye etmek üıere yaptırılan ytnl tesislerin açılışı blrkac 
gün önce yınılmıııır. Resimde rıhtımı yeni diişennılı petrol boruları görilimtktedir. 

----
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A t'rupanın şimali ne doğru yayılan Türk güvercini 

f HAYVANLAR ALEMiNDE 1 

•• • • Tiirk guvercını 

Avrupa'nın batısından sonra şimalinde de 

yerleşerek çoğalıyor 
:······················· • ················ · ····· ··~ • 
~ Avrupa'nın ilk hayvanlarından olan yabani 

kaldı 

koç ! 
• • • • • • 

• ! yalnız Sardunya adasında 
• ••••••••••••••••••••••••• 

B ugün batı memleketlerinde 
rastladığımız: kuş cinslerin

den bazıları Avrupaya sonra
dan gelmiştir. Bunların arasın
da Türk güvercini batı)·a hic· 
ret eden ve orada tutunan kuş- , 
!ardan biridir. Nice kuşlar var
dır ki böyle göç hareketlerine 
girişmişler, fakat gittikleri yer
lere yerleşmeğe muvaffak ola
mamışlardır. Türk gü\'ercini 
hicret eden kuşlar arasında 

müstesna bir intıbak kabiliyeti 
göstererek batı memleketlerine 
kendini tanıtmıştır. 

A\.Tupaya, kıtanın güney do
~usundan gelen güvercin ilk 
defa 1920 senesinde Viyana el· 
varını kaplayan Tuna çayırla

rında görülmüş \'C oralarda ku
luçkaya yatarak üremiştir. Bun 
dan sonra A\'uslurya hududu· 
nu aşan güvercin 1930 da Al· 
manyaya girmiştir. Almanya
nın doğu kısımlarında birkaç 
S('ne kaldıktan sonra ikinci bir 
hamleye teşebbüs ederek 1948 
de .ı. ·o.rnberg şehri civarına 
\'armıştır. 

· · ······················' 

Bugün seyrek tesadüf edil· 
mekle beraber Türk güvercin

leri Westefalya'da '.llünstcr ka· 
Anııpa kıtasının ilk hayvanlarından Mufflon 

tedralinin kubbeleri etra!ında tan sonra yakın zamanlarda gc. 
dolaşıyor. Menşei Türkiye ve ne Avrupada görülmeğc ba~l•
güney do~u Avrupa memleket- dı. Fakat bu sefer Mufflon •on 
leridir. Türk güvercini, kuyl'U· sığınak )"eri ol3n S3rdunya'dan 
ğunun uzun \'e kanatlarının kı- getirildi. Şimdi bu yabani ko
sa oluşıyle yerli Avrupa güver- çun bakiyelerine yalnız S:ır· 
cinlerinden ayrılır. dunya adasında tesadüf edil

Tıp se nıbolil 
Askulaıı )' ila nı 

.ı\vrupanın ilk 
sakinleri 

A nupada daha insan yokken 
?.Iufflon adı \·erilen yabani 

koçlar vardı. Kara orman· 
!arda yapılan hafriyatlarda ke· 
miklerine rastlanan A\nıpanın 
bu ilk sakinleri elli sene önce· 
ye kadar seyrek de olsa görü
lebiliyordu. Mufflon koyıınu 
bir müddet ortadan kaybolduk-

mektedir. 
Mu!flon, yabani olmakla be

raber fevkalade güzel, hem de 
uysal bir hayvandır. Az gıda 
ile iktifa eder; kanaatkardır. 
Birçok yabani hayvanlar gibi 
tarla ve bahçelere zarar ver· 
mez. Her sene iki ya\TU doğu
rur. ~Iuhteşem boynuzları var· 
dır. Vücudu geyiğe, başı koça 
benzer. 

Avrupanın c ki h a:>· ,·anla rından ~\skula11 ) ıl anı 

' ; 
1 

B ugün tıbbın alameti farika 
diye kullandığı Askulap yı. 

lanı \·aktiyle eski Romalı ların 
sağlık sembolü idi. Romalılar 
onu kutsi bir mahluk ofarak 
görürlcrdL Şimdiye kadar )'la. 
nın Avrupa:ya Romalılar t3ra
fından getirildiği söylenmiştir. 
Halbuki, Askulap'ın Avrupada
ki mevcudiyeti Romalılardan 
evveldir. En yeni tetkiklere 
göre bu yılanın Tertiar devrin
den kalma bir hayvan olduğu 
tesbit edilmiştir. O ıamanlar. 
da ?tlerkezi Avrupanın iklimi 
bugünkünden sıcaktı. Bu iti
barla yılan oralarda yaşayabi· 
livor Ye neslini idame cttircbi
Ii;·ordu. Fakat arzın gec:irdiği 
son devirde iklim değişiklikle
ri, bilhassa hararet derecesinin 
düşmesi dolayısı ·le A~kutap 
daha müsait hava şartları ara
dı. Romalılar zamanında güne. 
ye hicret etti. 

Bir veya iki metre kadar 
uzunluğu olan Askulap yılanı 
fare yiyerek beslenir. Isırır, fa. 
kat tehirsiz bir yıland ı r. Avru
pada yaşayan yılanların en gi.i. 
zelidir. Soyu tükenmek üzere 
oldu~u için halen Avrupada 
seyrek rastlanan yılan cinsle· 

Toplayan: Tolun Alptekin 
rinden biridir. 

Untico vasıta•ıyle dağıtılan radyolarla Bomhay'da halka içtimai, sıhhi bilgiler nrilmektedlr. ı:ir 
öğretmen halka r adyonun ne~riyatı hakkında izahat yerlrken görülüyor. 

V A T A N ---~-------------------------·--- ' .ıo . 1952 ---

laa'at • .aı.ı .. ~ GlNERAL Ali FUAT CEBESOY,.. 
<<Ne ıstersenız! >> ~~'C/""1~"" 

Yazan: TUNÇ YALMAN 

Küçtıx SABNE'de Komedi 
2 Bölüm - ilk temsil 2 E· 
kim 1952. 
Yazan: W. SHAKESPEARE. 
Tercüme: ORHAN Bt:RIA'i 
Sahneye koyan: ~lUIISIN ER 
TUGRUL. 
Dekor ve Kostümler: KURT 
11.\ LLEGER. 
I\tüzik: Karışık pl:ik musikisi. 
Oynayanlar: HEYECA"I B.\. 
SARAN (Olivia), UGUR BO· 
R.\N (Viola), ASU~l.\N KO· 
RAD Olalvolio), SADRI A· 
LIŞIK (Orsino), ŞÜKRAN 
GÜNGÖR (Sebastiaıı), AGAll 
JIÜN (Slr Toby Belch), MÜ· 
NIR ÖZKUL (Slr Andrcw A· 
guechcck), NEViN AKKAYA 
("aria), NEJAT ULAKEL 
(Soytarı Feste), ~IÜCAI' OF· 
LUOGLU (Fabian) ve CE· 
VAT TEKBAŞ (Antonio), SU 
AD TANER (Gemici), KA~l· 
RAN YÜCE (Valcntinc) 1 ŞA 
HIN TEK (Rahip). 

Bir şehirde Shakespcare'in iki 
piyesini birden görebilmek, 

tiyatro meraklıları için büyük 
fırsat, fakat ne yazık ki, · Fır· 
tına • yı ve •Ne İsterseniz• i 
sadece . görmekle• yetinmeye 
mecburuz. Halbuki bir tem· 
silin göze hıtap eden ci· 
betlerinin vazifesi; metni, ke· 
limcleri, yani kulağa hitap e
den unsurları desteklemekten 
ibaret olnıalı. Shakespcarc bir 
şair olduğuna göre, eserlerinin 
en güzel, en kuvvetli tarafı kul 
Jandığı kelimeler sayesinde mey 
dana getirdiği ahenktir. Çok za • 
man ifade ettiği duyuş ve dil· 
şünce, veya yarattığı tasvir, ka
dar -batla belki daha bile faz· 
la -bunları DEYİŞ tarzından 
zevk almz. Nitekim Shakespea
re 'ir •büyük• kılan cihet, şu
radan buradan devşirdiği harcı
aıem mevzular değil, bunların 
işlenişinde gösterdiği hassasiyet 
-kelime hassasiyeti, sair duy
gusu- olmuştur. • Fırtına • da 
olduğu gibi, ıNe İsterseniz• in 
tercümesinde de, Shakespeare'i 
Shakespeare kılan bu cihet yok 
edilmişti. Bari konuşulan lisan 
(şiir olamadığına göre), tabii ; 
gündelik bir Türkçe ol saydı. 
Fakat o da değildi . Aktörler 
vakıa ı Ne lstcr~niz• in l\lilli 
Eğitim Bakanlı~ı tarafından ya· 
yınlanan, tercümesinde ( ) ol
duğu gibi: •Olabilir, bayan. Bu 
un1utta bulduğunuz ferahlığın 
pek de boş olmadığına kendi· 
ni7.i inand ırı n ıı · veya ·Eğer ken 
dini;~i kötü hareketlerinizden a· 
yırabilirseniz bu e\·de baş üı;tiin· 
de )·eriniz \·ardır • veya . :\ için 
bu hünerler bir ı>crde arkasın· 
da duruyorlar?• ~ibi cümleler· 
le kendilerini ifade etmek ZO· 
runda kalmadılar ama, yine de 
maalCsef tercüme kokan bir me
tinle cebelleştiler. Sereket ver
sin ki. Küçük Sahne artistlerinin 
hemen hepsi iyi bir diksiyona 
sahip. Bu sayede. tercüme bir 
piyes seyrettiğin1i2i, •Fırtına• 
yı oynayanlara nisbctle, bir 
dereceye kadar olsun unuttura
bildiler. Eğer ahenksiz cümleye, 
kuru deyi şe , eserin aslındaki 
şiir havasını katamadılarsa ka
bahati her h"ldc oynayanlarda 
aramamak ıazım. 

* · Fırtına • yı olduğu gibi , bu 

1 temsili de yine harici unsurlar, 
yani rejisörün buluşları, dekor· 
lar, kostün1Ier, aktörlerin şah-
sıyeti kurtardı. )fuhsin Ertuğ
rul temsili, ·~c fster~cniz• in 
mc:şhur ilk mısraını bile alay 
mevzuu haline getirmekle baş. 
lattı ve böylelikle seyircilere 
daha ilk andan maksadını be
lirtmiş oldu. Maksat eğlendir· 
mek, oyalamak. seyircilere • tii· 
biri mazur görün an1a, pek uy· 
gun düştüğü için kullanıyorum • 

matrak· bir gece geçirtmektl. 
Piyes, bilindiği gibi; İlliria 

Dükü Orsino'nun sarayında ba~
lar ... Elizabet devrinin yaylı saz 
tarla çalınan yarı hüzünlü, ya
rı tatlı nağmelerinden biri du
yulmaktadır... Orsino: ·Musiki 
aşkı beı;Jiyorsa eğer, çalın, dur· 
madan çalın • ( ,. ) der ve ı .ı\şk 
oyunları • na dair olan hoş, ha· 
Cif, romantik komedimizin bava· 
sı böylelikle veriln1iş olur. 

Cenup cephesi 
Fransızlar, Adana cephesindeki vaziyetlerini düzelte
bilmek için lstanbuldan alelacele General Gouraud 
fırkasını bu cepheye getirtmişlerdi. Vaziyet birdenbi-

Muhsin Erluğrul'un kullandığı 
musiki kulakları tırmalayan bir 
caz parçası idi. Perde açıldığı 

zaman Dük Orsino, endüstri ça
ğımızın modern traş makinele· 
rinden biri ile traş oluyordu. Da
ha sonra · balıkçı pantalonu • 
giymiş bir Viola'ya bir vodvi· 
lin ikinci perdesinden fırlamış 
hissini veren bir Kontes Olivia'· 
ya ve yazı makineleri, kol saat
leri gibi eğlenceli •anakronizm• 
lere şahit olduk. Dekorların, ı,ıs 
tümlerin, rejisörün, aktörlerin 
maksadı e~lcndirmek, hep eğ· 
lendirm~kti. Ve bunda çok mu· 
vaffak oldular. 

re aleyhimize dönmüştü. 

* İngiliz Shakespeare'cilcrinden 
J. Do,,·cr Wilson ~airin komedi· 
!erinden bahsederken .on ikin· 
ci Gece veya Ne İsterseniz• hak 
kında şöyle diyor: •En son ve 
en mükemmel komedisi .on 
İkinci Gere • oldu. Hafif zarif 
bir komedi yazmakta ancak bu 
kadar muvaffak olunabilir. A
henk ile cün1bü:ş, realizm ile 
romans, son derece nükte dolu ı 

bir nesir ile yine son derece 
teshir edici bir nazım ancak 
bu kadar birleştirilcbilirdi. ı 

Küçük Sahnc'deki temsilde 
ahenk, •romans •, şiir asgariye 
inmişti. Bu böyle olunca, ro
mantik ve konlik sahneler bir· 
birini takip edeceği yerde, bil· 
tün tenısil bir •cümbüş . halini 
aldı. Koyu Shakespeare'ciler a· 
rasında belki buna memnun ol· 
mıyanlar olacaktır, fakat şiir 

havası zaten tercüınede kaybol· 
duğuna ve Küçük Sahne aktör· 
teri, her şeye raAmen, romantik 
komedi tekniğinin yabancısı ol
duklarına göre, Muhsin Ertuğ· 
rul'un, bunları hesaba katarak, 
seyirciye hiç değilse tam bir 
cümbüş sunması, bence ~ok ye. 
rinde olmuştur. 

Bu arada metin birçok e~as· 
lı, bazen garip, değişikliklere 
de tibi tutulmus . .\tesela arka
d::ı"ına olan sergisi yüzünden 
ba~ı belaya giren ~\ntonio ıne
tinden cıkanlınış, ohun ı;öz:. 
!erinin bir kısmL •Operet ami· 
rali • kılıt::ında uydurma bir :ıh· 
sıyete söyletiliyor. Asıl mühi
mi, bu temsilde, murai ukala, 
mnğrur l\Jalvolio'nun dünya i· 
le uzla ş tığına şahit olduk. Pi· 
yeı;in en son sahnesinde !\fal
volio ·Topunuzdan birden inti· 
kam alaca~ım · diye bağırıp salı 
neyi terkedece~i yerde, gözilnıü
zün önünde hizmetçi l\.laria ile 
oynaşmaya başladı. (llalbuki yi 
ne metne göre l\f:ıria o sahnede 
Sir Toby'nin karısı olnıu:ştur). 

Neyse, madem ki, maksat 
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Fransııl arın Kozana 
Yaptıkları t aarruz 

K ilikya mıntakasıııda yalnız 
Antepte Fransızların mun

tazam kıtaları ile birlikte Er· 
meni lejyonları bulunuyor, 
Haçindeki Ermeni Asileri de 
tutıınmaga çalışıyorlardı. Bu 
mıntakanın diğer kısımlarında 
üstünllik milli kuv,·ctıerin e~ 
!inde idi. Evvelce de söyledi· 
ğimiz gibi IIaçin'in kendisine 
göre bir hususiyeti vardı. Çok 
sarp ve dağlık bir arazide ka· 
yalıklar üzerinde kurulmuştu. 
Kıs gelmeden burasının alın· 
ması lazımdı. 10.5 ve 15 lik bi· 
rer obUs topunun gelnıesine 
k<>ô.ar muhasara daha sıkılaştı
rılac:ak \e toplar geldikten son· 
ra ka~.ı.ba.nın zaptına ç:ı!ısı:.:ı. 

C<l'.-i l l. 

E.•·Iühin başında hu\"retli 
tOf>C:U \"e birkaç tan:.-: n h:ma· 
~·esinde Fransız kLtalar ı ile Er· 
meni lejyonları Kozan mın!ı~ 
kasına taarruz etmişlerdi. Fn· 
kat milli kuvvetıerin1izin mert
çe ve kanlı nıukabeleleri ile ~a· 
arruz de!olunmuştu. Bu mu·.r:ıf 
!akıyetiıniz sırasında milli 
kuvvetlerin reislerinden CJf 
lsmail ve Ali Ağalarla ince 
Ali Ye Çerkez Nuri Çavu5, ce· 
sarct ve kahramanlıkları ile !e· 
mayüz etmişlerdi. 

Hatin' in 
Kurtulu şu 

İstenilen toplar Haçin civarı· 
na ~rln1işti. Cephe kuman· 

danı Miralay Selahaltin .\dıl 
Beyin idaresi altında, ::\fisis td· 
rafında bulunan Osman TufJtl 
Bey maiyetiyle birlikle Haçi
nin zaptına memur edilmişti. 

.... 
• 

9 uncu fırka zabitanı 
Kasabanın etrafını kuşatmış 
olan milli kuvvetler bu taar· 
ruz münasebetiyle takviye O· 

lunmuş, obüs topları da mev· 
zilere yerleştirilmişti. 15 Ekim 
1920 de sabahın erken saatle· 
rinde topçu ateıiyle beraber 
taarruz başlamıştı. Obils mer· 
mileri 3.silerin sığındığı evle
ri tahrip ediyor, milli kuvvetle. 
rimiz cesaretle savaşıyordu. 
Ermeni Asileri, mevzilerinin 
çok sarp bir arazide bulunma· 
sına rağmen dayanamıyacakla
rını anlamışlardı. Bunlardan 
pek az bir kısnu kaçabilmiş, 
di((erleri telef olmuştu. 

15/16 Ekim gecesi llaçin kur 
tarılmıştı. Bu suretle altı ayı 

mütecaviz bir ıamandanberi 
milli kuvvellerimize karsı du
ran kasaba, elimize düşmüstü. 

.\ dana cephesinde Zeytinll· 
lcrden başka bir Ermeni me
selesi kalmamıştı. Bunlar !la· 
çin'deki Ermeniler gibi etrafı 
yakıp yıkmıyorlar, halka vah· 
şiyane tecavüzlerde bulunmu· 
yorlardı. 

Fran sızl ar Adana cephesini 
Takviye ediyorlar 
E kim ayında Fransızlar, yal· 

nız Antep ve civarında e· 
sash bir mukavemet göstere· 
bilmişlerdi. Diğer yerlerde çok 
zayıf bir duruına düşmUslerdi. 
Vaziyetlerini düzeltmek için 
lstanbuldan alelacele General 
Gouraud fırkasını getirtmiş
lerdi. Bu fırkanın cepheye 
~elmeo;;iyle beraber bu cephe· 
deki durum aleyhimize <~nrne
j::e başlamıştı. Fırkan ı n Adana
ya gelmesi pek fena bir zama· 
na rastlamıştı. Konya tarafla
rında isyan eden Delibaş'ı te· 
dip maksadıyle Seyhan milli 
kuvvetlerinden mühim bir kıs-

• cümbüş• tii, biz de bu yaıımız 
~a fazla ciddileşnıerelim. •Ne 
isterseniz ~ tenısili ile Küçük 
Sahne ikinci yılına güle, oyna· 
ya girnliş bulunuyor. Seyircile· 
rini. bu kadar canla basla mem
nun etmeye çalışan bir heyetin 
bütün aktörlerini tebrik etmek 
gerek... •Ne İsterseniz • tenısi· 
linin reji, dekor \'e kostüm ci· 
betlerinden Tilrk Tiyatrosuna 
yepyeni bir hava getirdiğini de 
burada tekrar edeyim. 

Bıılonmoş eşya 

( ) .ı\vni Givda'nı n tercümesi. 
C ,) Orhan Dur ian11n tereü· 

mesindcn. 

1952 Eylul ayında Tramvay Tünel ve Otobüslerde 

Bulunan Eşyanın Müfredatlı Listesidir. 

Adet 

.., 
• 

mı o tarafa gönderilmiş, 41 ill! 
ci fırkadan da bazı kuvvetl~ 
rin sevkine mecbUTiyet hasıl 
olmuştu. Bu yüzden Adan•• 
Tarsus ve ?.tersin mıntakala rt 
zayıf kalmıştı. 

Zeki ve tecrübeli bir Gen .. 
ral olan Gouraud, cenupta va· 
ziyetimizi sezmiş ve derhal bil· 
tün kuvvetleriyle taarruza geç
mişti. 20 • 25 Ekim arasında 
Adana O\'asını ve ~!ersin • Tat" 
sus • Adana şimendifer hattını 
hakimiyeti altına almıştı. Ken· 
di vaziyetlerini dUzcllmişti. 

Gouraud fırkası, bu hareketi 
müteakip Osmaniyeye geçere1' 
Kanlıgeçidi zaptetmiş ve }la' 
sanbeyli üzerinden lslahiyey• 
inmi~. burasını kısmen yaka• 
rak Meydanıekbeze ve oradatı 
Katma • Kilis yoluyle Ante9 
civarına gelmişti. 

Fransız fırkası tam mevcut• 
lu, her nevi yeni silfth, techi• 
zat ilo silahlandırılmış, gayet 
sür'atli hareket eden bir !ırk• 
idi. Antep'de mahsur vaziyette 
kalan Fransız kuvvetleri dört 
tabur piyade ve bir silvari bii• 
lüğü ile on iki toptan ibaret· 
ti. 
Düşmanın çok üstün bir dtl: 

r uma ~elmiş olan .\ntep'de~1 

kuvvetleri k!!Jısında, biıitO 
milli kurvclierimizden baş~• 
bin beş yüz mevcutlu gayet ı•• 
yıf 5 inci ve 9 uncu fırkal arı• 
mıza yeni ve müsait tertibat 
aldırmağa mecbur olmuştuk. 

Gouraud fırkası mahsur 1'11' 
Jan birliklerini Tilrk tazyikın• 
dan kurtarmış, aynı zarnand• 
ı\nlepteki birliklerini takviY' 
etmiş, muvasala ve irtibatları• 
nı yeniden kurmağa muvarraJ 
olmuştu. 

(Devamı var) 

Yeni Neşriyat 

Öğretmen 
Anarada çıkarıl.an (Ülrttmtn) dtr 

ıiai.nln. 53 ıanM )·eni ders rılı bazırlı1 

larmı kolayla~tuac-ak bir ıf'J.ilda cı\. 

bir çok di•& )""ııılarından ba~ka de~ 11· 
raçlan bro~ürü da Ui,.o alarak ,-,rıl' 
mi~U-r. 

Konser mevsımıne girerken 

lstanbul Konservatuarı Konserleri 

Muhtelif cins çantalar 41 
Tek ve çift kadın ve erkek eldivenleri 6 
Tek ve çift kadın ve erkek a)·akkabı ve çocuk patikleri 22 
Kadın ,.e erkek :şemsiyeleri 2 
Şapka, Bere ,.e Kasketler 19 
Yün tkı ve Eşarplar 5 

* YARLIK 
Yarlık der;;.ı~lnın ekim aa:ruı 1~ 

ıar :Xabl, n" ,,· 'Xurl G ıintekhı, S•1 

Faik, ı·aııl llıı~nü Datlın-ra, Cerh 
Atuf Kanan. Dedrl U.abrıt. Zi.ra Of' 
man Saba, 11han Tarus, Zahir Gü•~ 
H, Muhtar AlirükcU, Da,aran, Su' 
Ta,er T.ı. tilıl en tanınm13 lmzaıatı' 
malı.al•, ıilr •• hiü>elerl:rla • • eo cJ.J 
kata dt~r tercümelerle rık.mısur. 

Yazan: FiKRi ÇIÇEKO~LU 
j~inde bu lunduğumuz ay şehri· 

mizde sanat hareketlerinin 
başladığı aydır. Bizi ilgilendiren 
musiki konserleri şehrimizdeki 
Belediye Konservatuarı tarlfın· 
dan tertip edildiği gibi Filarmoni 
DerncAiJlin ve konser bürol:ırl· 
nın gösterdikleri musiki faaliycli 
mevsime ayrı bir çeşni ve değer 
katar. Biz.im ehcmıniyet verdiı!i~ 
miz ve üzerinde bilhas!";a durdu· 
~umuı: konserlCl' Konservatuar 
konserlcridir. ::\Jesclil on beş 
günde bir verilecek ucuz halk 
konserlerinin lüzumundan, baş
ka yazıiarımıı.da bahsetmiştik. 
Geçen konser nıevsiminde dört 
Bcethoven f<'sti,·ali konserinin 
gördiiAü rağbet, bilctlorin bir li
ra gibi herke in vcrebilcce~i bir 
para karşı!ığı olduA:undandı. 
?llemnuniy~t.IC' ka)·dediyoruz ki 
İstanbul J<onservaluarı müdürü 
sayın Eşref Antikacı bu hususu 
gözönünde tutmuş ve bu mevsim 
kOO!";Crlerlni buna göre ayarla· 
mıştır. 

İstanbul Konscrvatu arı bu mev 
sim otuz altı konser vermeli ka
rarlaştırmış bulunuyor. Bu kon. 
serlerin on dördü Batı nıusiki~I 
konseri. on dördü Kliisik sanal 
musikJmizc ait eserleri ihtiva 
eden konserler ve sekizi talebe 
konseridir . Bu programa göre 

her harta bir Konscrvatuar kon
seri verilecektir. Konservatuar 
konserleri şimdi)·e kadar Şehir 
Dram veya Komedi tiyatroların
da yer alırdı. Bu seneki konser
leri akustik şartları ve yer bakı· 
mından dahn müsait bir salonda 
dinliyeceğimizi Konsen·atuar mü 
dürü temin etti. Fiyatlara gelin
ce, bir buçuk liradan yüksek ol
mıyacağ ı tahmin ediliyor. 

Konservatuar orkestrasını Ce
mal Reşit Rey, Konservntuar ko· 
rosunu da ?ılulıittin Sarlak idare 
edecektir. Müstakil orkestra ve 
koro konserleri verileceği gibi 
müşterek konserler de tertip edi
lecektir. Bu konserlere Kon..,cr
vatuar öğretmenlerinden ~olist. 
!er de katı l acaktır. 

Konser\•atuar orkestrası ell i 
sanatkfırdan kurulmuştur. İstan · 
bul ibi musiki kültüril eski , 
köklü \'e ileri, milyonluk bir şe
hir için cıli ki~ilik bir tek or. 
kcstra pek kifayetsizdir. Bu ci
heti birçok defalar kendi görü
şümüz olarak belirttiğimiz gibi 
şehrim izi ziyaret edip konserler 
veren büyük sanatka rların f ikri 
olarak da ileri sürdük. Konser· 
vatuar müdürüne bu hususta ne 
düşündüğünil sorduk. Bizi tama
mıyle haklı bulduğunu v• hiç de-

(Devamı Sa: 5 Sü: 7 de) 

Cep Kol Saatlerı 4 
Sefer tasları 34 
Kitap ve Evraklar 42 
Dolmakalcmler 7 
Gözlükler 24 
Röntgen Filmi 2 
Hırdavat ve muhtelif eşya 232 
Bir mikdar para 

Bu eşya sahiplerinin Galata Tünel arkasında hareket da. 
ircı:ıine müracaatları. (15902) 

Sayın Doktor ve Eczacıların Nazarı Dikkatine 
Lezzeti hoş uB ı.ı \ ' itamin kompleksinin tamamını muhte\·i 

tck>if edilmiş kurıı 
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Beyoğlu As. Şubesi Bşk. dan 
Şubemizde kayıtlı malQl sub•y, er ve şehit yetimlerinin 

senelik 1952 yılı yoklamaları l.lı.1952 gününden baılayıp 30.10. 
1952 gününe kadar devam edecektir. ilgililerin nüfus cilzdan 
ları , tütün ikramiye cüzdan l ;:ırı ve maliUiyet raporlariyle haf 
tan ın bcr gilnü öğleden evvel sut 9-12 arasında subeye mil 
racaatlarL (!584s-:l567) 

* İslam Ansiklopedisi 56 ıncı ciil 
41Jm An•ikloped!ıinin ~a uıcı faı' 

kiilUAUn tabı •• telif itleri bitıni~ur· 
Do faaikiilda trrcı.ima maddelerd*' 
ba!lı.a Ka'lm bl EnırilJJb Ehil c,Jtf• 
Kaiın bl Emrillah Ebiilkaııım (Prof. ' 
na.si Altoıııdaf), l\al:•.1 cnaıu 1oaıcıı 1 

l\:allı:a:and l (İ. J\'.ı!etollu), KaDlaıa iı"' 
( .\ur•I Dtcel). Klnt (T.lr.) maddeıJ 
r•nirll'n h'li l eJilnıittir. Jı.:ahla , xaıı·• 
K11lıkut, KalkUta (Besim Darkol)f 
Kalmuklar (llin:a Bala) uıaddl'letl ' 
ranlarında hlml•rl ,.aı.ılı nıı.ie!Htıf'r ti" 

rafından tadil •• lkınal adilm!ıtit• 

• Suat Taşer'iıı eserleri 
ı - C'a,-ır Yaprakları 

(\\'. 11·hllJoao.1dan t.f-rtJ11a 
Kavnak yı~·ını ?'. 100 Kn.) 

'?. Co DuTarlı Diln!·a 
(Tlratro eliiıl!"!-rl. F. ıso Rrt ) 
3. llernaha 

Callrltr. F. 100 Kr~.) 

' T1Jatro 1'u·e:re ıi<li:rör ./ 
- Bir c-eno piyeı ya~anna mekl'llP 

(Clifford Bax'ı.lan ll'rcüme. K•1'1 ' 
Y•>"lnı. P. · 00 Krı:.) I 

Kltarı< ı l•t'<lan ve .~nı!ınarır (il 

Xt•. :?70 \nla ra at.l ra.inı.len d• t 
e<J~tı. • . ııın .1:, 
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~k.14ıt..!:_ 
Belediyelerin 

istiklali varmıdır? 
Belediye blnılanu Ylik<okliğl hakkındaki hükümleri detlştlr-

meğt" karar l·enııiıı; şimdi yedi kattan yüksek bina yapıla
mazken bunun dokuı: kata çıkanlma~ıru münasip görmüı. Fa
kat Ha~·ınrhrlık. Bakınlı~ı BeJediyrnJn yeni kırannı kabul tt
meıuit;, hugünk:ü l'ıriyetln devamını l.stemts. Şevket Rıdo bun
dan b.:th!ederek oehrln kırları dojru yayılmasını mini olmak, 
bcledıye hizmetlerinin nrln• ıttlrl!meslnl kolaylaıtınnak için 
b.lnaların ı·ukıek )'apılmuına mlnl olmaınık l.hım geldlllnl 
soyluyor ... 

d' . Kat ıdedl hakkındıkl hlikıimlerl dellştlnnek llnm gel-
ığı muhakbkiır. Fıkıt bunu ıerbest bırakmamak. daracık 

sokaklardı liıneı gönnrz, ha\·a alınız meıienlrrin Yükselme
sine m•ı·dan ••nnemek IAnmdır. Blnalınn yükseklill hakkın
da eıkldenberl k•bul edllntlt bir esas nrdır: Bir ıouktalrl 
binanın yük-.klhli o sokılın l•nlşllginl tecıvuz edemez. Yani 
sokak 9 metre ise 9 metre (nnl 3 kat), 12 metre ise 12 metre 
ıı-anl 4 hl) ola<aktır. Bu esasa göre Renişlik 30 metro ise bi
nanın ~·ılksekllğlnln SO metro, (yani 10 kal) olması Uzımdır. 
Halbuki ndl katlan ıük•ek bina yapılm .. ına müsaade edll
me'?ektedlr. Burada bir mantıksızlık vardır. 30, 40 metre ge
nlılıll olan •okaklarda 10 - 12 katlı binalar yapılm""1na ne
den itin 'rrilmiyor'! Bu hareketle ger,k ana sahiplerine ge-
rek Belediyr ·e güçlük tıkarıldı~ düşünülmüvor mu? ' 

Bu lıde bina yUksekli&inden mühim n~kla Reledlyrnln 
hiç bir l&tlkllll olmam..,, herşeyde merkezin tensihMe hore
k•t etmesidir. Rüyiik ı~hlrlerin Beirdlyelerl kendi İııtıı·açla
nnı en M takdir edebılerek vanyettedirler. Hal oovle iken, 
uzun tetkıklerden ıonra >erilen kararlar bile Bayındırlık Ba
kanlıtının ntosu !le durdurulu"a lstikm mefhumu nerede 
blır? Bu kadar genlı teşlrlUtı, Belediye meclislerine ne lü
zum ,.ardır? 

Re tediye n1emur1arından bir kısmı An kandan tayin ' edl-
11'., hıitçe •nrak merkezin ta.diki ile kat'i şeklini alır. V•1iyet 
boyle iken •Mü•takil Bclediyemlı vardır. diyebilir mlylı? 

Rusya, Amerikan 
Elçisinin geri 
A·hnmasını istedi 

( Baıı 1 lncldel 
George Kennan, Uzak Doğu 

ve bilht5'a Sovyet Rusya mese· 
leleri hakkında ıenlı bir bilgi
ye sahip bulunmaktadır 

Kennan, on gün kada~ evvel 
Moskovıdan Londrı,ya giderken 
Bonn'da verdi~i bir beyanatta, 
Rusyadaki hayatın hapishane· 
d.en farksız olduğunu söylemiı· 
tı. 

George Kennan, halen Cenev. 
rede bulunmaktadır. 
Amerikı, Sovyet Rusyanın. 
talebini muteber ••~•or 

. Vavngton, 3 (A.A.) - Bfrı .. 
ı:k Amerika Dııişlerl Bakanı 
Dean Acheson, bugün yaptığı 
buın toplantısında şöyle demiı
tır: 

•Amerika hUkümetı, BUyUk 
'Elçının teri çağırılması husu
SJJnda. Sovyet Rusya tarafından 
>iki talebi muteber saymamak· 
tadır. SoYy:_t Rus ·anın, bu.illin 
ıldı~ımız notasında Büyük F.lçi. 
~iz •itimada ma7.har olmay11n 
kım~e. olarak \'&s1rtand1rılmak
tadır. George Kenn~n resmen 
gerı. C•tırılmıı deAlldir, Fakat 
rıştışarelerde bulunmak Uzere· 
Amerikayı dıinecektır. 

Birleılk Amerika ile Soı ·et 
Ruıı ·a arasında.ki ıiyast müna
ıebf'Uertn kesilme i veya yeni 
SO"Jet Elçi•i Zarobin'Jn geri 
c•tırılmuını talep etmemiz ba
h:o mO\'?Uu değildir.• 

Bir yıınkesici 
Dinlenecek 

( Bııı 1 incide) 
ki parayı bankaya ıötUrürken pa 
r~l~rı yankesiciye ı;arptırdılını 
ia~ıa etmlıti. 

Bu iddia,, gerek paranın ıa. 
bibi olın müessese ve gerek hl
d.seye elkoyan savcılık varit g6r 
meyerek mutemet lbrahimi mah 
keıneye vermi,tir. 

. Birinci Asliye Ceza )fahkeme
sınde bugünkü duruımada savcı 
em~iyet mensuplarının bir yan~ 
kesıcinln pantalonun yan cebin· 
~n Para çalamayacatını bugüne 
kadar cereyan etmlı yankesicilik 
vık'alarına istinaden bildirdikle. 
rı_ni söyleyerek bu hususun tes· 
bıtı için mahk•meye ehlivukuf 
olara.k mahlr bir yankesicinin 
ielırılmesini talrp etmiştir. 

Mahkeme. savcının bu talebi
n~ uyarak Emniyet MUdürlUğtine 
b~r t~zkere YalıJmasına Ye ma· 
hır hır Yankesicinin ehlivukuf o. 
)arak &öndPrilmesini istemeye ka 
rır vern1iştir. 

ÖnümUıdekl celsede, İstanbu. 
l~n. en mahir yankesicilerlnden 
hırı mahkem• hururunda. bir pan 
tılonun Yan cebinden yankesici· 
lık suretiyle para çalınıp çalın1-
mıyıcatını ehlivuku! olarak izah 
edecektir. 

H. 
. <Baıı 1 incide) 

lırtıniıtı. Bunun üzerine Küçük
P•zar bucak başkanı Hikmet Ba. 
Yllru, muhafazakirlılı indi tefsi. 
re llbi tutup tenkid eltili için 
~artının İstanbul ıuheal inıibat 
rvınına Vf'rmlştir. Buradan Ba. 

)ııra davotıye ıelmiş. fakat na. 
yor meseıenın Ankaraya nakle· 
dılmesını l•temiı. henUz bu tale. 
bıne bir cevap i"lmE"miştir. 

Bu vesile ile Hikmet Bayurun 
Atatürk inkı1Ap13rını muhafaza 
~·~undaki konuı:nası bUyük bir 
t~. kat ve aUka ile karı!lanac•r 

Enis Tahsin Til 

Amerika Savcısı 
İle Şarlonun 
Söz düellosu 

( B•ıı 1 lncld•l 
•- Chartıe Chıplin hakkında 

~ÖYlenen $eyler dotru ise kana· 
atiınce Chalıe ltrenç bir ıahıs
tır. 

Charlic, aleni suretle komü· 
nist parli$i mensubu olmakla, 
ahlaksızlıkla itham edildi. 

Kendiıı;ine kapısını açan ve 
mühim bir servet yapmasına im 
kfln \·ermiş olan memlekete kar
şı da bayağıca bir hattı hareket. 
te bulundu .• 

Chap1in'in beyanatı 
Londra, 3 (AP) - Charlle 

Chaplin, Birleılk Amerika Ge· 
net Savcı~ı James '\le Granery
Yi, Amerikadın 3000 mil uzak
lı\ bulundu1tı bir ırada, plısı a· 
leyh!nde •mUphem ithamlarda• 
bulunmakla ı:;ıı~landırmı~tır. 

•Sahne Işıkları• isimli yeni 
filminin 1lk s:ö~terilişindcn ev· 
\'el Associated Press muhabiri· 
n.e beyanat veren Charlie Chap
lın Şunları söylemiştir: 

•- Birleşik Amerika Genel 
Savcısının pek müphem itham· 
l~r.ını t~_fsir etmek niyetinde dc
Cılım. Ustelik ~le Grancry her 
nedenı;;e bu ithamları ben Ame· 
rikartan uzaklastıktan sonra a· 
ı:ıklamayı tercih etmiştir. Nor· 
mal Yollar Yasıtasıyle ve ,gerek· 
li usullere ~öre Amerikan re!lı· 
mt nıakamlarına müracaat etti· 
l~~i ve kendilerinin de bana dö 
nuş \"İzesini hicbir itiraz ileri 
~ürmedPn verdiklerini tekrar a· 
çık.lamayı faydalı buluyorum.• 

Japonya'da 
liberaller 
~kseriyeti aldı 

A..t10('4<1f•d Prı•• 
Tokyo, 3 - Seçim neticelorin· 

d~n anlaşıldığına a:öre Japon 
mılleti ınemleketlni Batılı dev· 
l~tler Yanında yer almayı hazır 
bır i•kle >okmuş ve komünizmi 
tamamiyle ortadan kaldırmışlır. 

Başbakan Shigeru Y05hida-
mn Baık•nlı~ındakl liberal par. 
tısı 468 üyeılikten 240 tanesini 
e.lde etmiştir. Amerikaya şiddet. 
lı_ tehditlf'r 111.vuran komllnistler 
bır t k .. 0 uyelik dahi kazanama· 
mışlardır. Komüni~tler 1949 da 
Y~J>ı.~an son Sf'cimlerde Japon 
Dıet ınde 35 tiye temine muvaf
fak olmuşlardı. 

Liberaller ıribl muhaf01aklr 
olan Terakki Partıaı 85, SaAcı 
Sosval"tler 57, sol"' •c•yaU..tler 
54 üyelik elde etmişlerdir. 

. Geri k~lan Uyelikler milsta· 
kıllerle dı~er kUcük partiler a
r_11sında naylAsıhnıstır. 

Küçük Tiyatrodo- :r;r; 

Yüz• piyesinin temsi· 

line batlandı 
Ankara, 3 <Rususl) _ Eski 

D•vlet Demlryo!lan Umum MU
dUril Galip GUran'ın nzdııtı 
·TersyUz• adlı piyes dün gece 
Kliçük Tiyatroda mevsimin ilk 
temsili olarak: ıahneye konmuş. 
tur. 

Cemiyet hayatımızda sık sık 
tesadüf ettiğimiz riı·aklrlık, dıl
ka\'ukluk, arkadan vurma ve 
adam çekiştirme, rtit• glllme tıı
yaUarını harlkullde bir incelikle 
karikatürize eden eser, ne,·let 
Tiyatrosu sanatkArları tarafından 
büıiik bir mu-:affakiyetle temsil 
edilmlıtlr. Sanatkarlar ve .,erin 
sahibi Galip Güran dakikalarca 
coıkun bir şekilde alkıılanmıs
lardır 

İstanbul Tüccar Derneği dün saat 17.20 de Liman lokantasında 
topla.n.mıştır. ~lerkez Bankast m lİdiirü }"'ahri Ulaş'ın da işti· 
rak etli.ti dünkü toplantıda son alınan kararlar üzerinde görü
§ülmuı ve Deniı Bınkası l\lüdU. rü, .ortada hayat pa.halılıgını do 
&uracak bir hal yoktur• demiştir. Yukarıdaki resimde toplan· 

hda bulunan tacirler dtn baıı"ı görilhiyor. 

Amiral McCormlck dün sabah 
Ankara' dan geldi 

( Baıı 1 incide) 
Pek çoğu da benim kunnay he
retime subay göndermiştir. 

Ben ,14 NATO devleti ile ça
lışırım. Benim, Norfolktakl ka
rargahımda 14 bayrak asılıdır. 
l\fasrailarımı bu devletler temin 
erler. 

Her NATO devletine teşek
kürlerimi bildiririm. 

Ttyinimden ionra on de\'let· 
le temas ettim. Çünkü bunlar 
komutam altındaydılar. Diğer 
dort devleti: Türkiye. Yunani•
tan, Lüxembourg \'e İtalya teı
kil ediyor. !talyaya da gitmek su 
reti~·te bu dört devleti ziyaret 
etmiş olacağım. Türkiyeyi ziyare 
tim cazip oldu. Kendi gözlerim· 
le Türk Milletinin karakterini 
ve ıilihh ku,·vetlerjni gördüm. 

Türkler NATO binasında kıy. 
metli bir destektir. Burada dost. 
hık ve misafirper\'crlikle kar 4 

şılandım. Ama ne yazık ki, tok 
kalamıyorum.,, 

?-.tane"·ra1ar hakkında. da Ami-

ral demiştir ki: 
•- :!\lainbrase manevralarında 

bulundum. Büyük ve muvaffakı· 
ycıtli oldu. NATO Deniz Ku\•\·et· 
lcırinin mühim bir kısmı katıldı. 
Ulun zamandır karargahimdan 
ayrı kaldı~ım için maalcse[ Ak· 
deniz nıanevralarında bulunamı
yacağıın. ~faama[ih :yakında_n il
s:ilencccğim. Ayrıca Akd~nız be 
nim komutam altında hır saha 
değildir.o 

Amirale sorulan: 
_ Türk Drniz Kuvvetleri si

zin Komutanrı altına ~irflcek mi? 
st•aline Amiral, şu ~ekilde cevap 
Vt"rmiştir: 
«- Buna co~rafi durum mü· 

~ait dc~ildir. Akdeniı komutası: 
Amiral Carneye ba~lıdı.r. Amiral 
Carnry Tiirk kuvvetlerini idare 
e~ebileccği için ona gıbta ede· 
rım.-. 

Tiirkiyryi imkfını oldu~u ka· 
c~ar ku\'vrtli ~örmek, anumdur. 
Ona ~:ardım etmek için elimden 
,c;:c·lcni yapaca~ım. 

Bayar, vatanımızı müda~3a edecek 
kudretteyiz, dedi 

( Baıı ı incide) vük hizmetlerini daha da arttır-
le onu müdafaa azmindeyiz ,-e masını dilerim. Bu, diğer ticari 
altından kalkacak durumda bulu hankaların açılm3'ına mani de-
nuroruz. ~ildir" 

Et:Pr herhangi bir yerdf"n bir F.1Azıı. 3 (Hususi) - Cumhur 

Genel Meclis bir~ok J j s p o R 1 
işlerden şikayet~i 

6 1 
t 

a a asaray 
Bir üye 68 takrir verdiği halde makamın bun- • b .. 
ıardan yalnız dördüne cevap verdiğini söytedi. 1. Spor ugun 

Meclis toplan!ı~a~ına ~elmiyenlerin Karşılaşıyor • 
teşhırı ıstendı .. 

• . Profesyonel ve amator lig maç 
it Genel Meclisi dün uat 15 bakkınd~ bir takrir \'ermışHr. !arına bugün Dolmabahce ,e Şe 

de toplanmı_ştır. Cels~ açılır a· Bu takrırde, Cemal Reşıt Rey_ın ref stadyomlarında devam edi· 
çılmaz meclıste ekserıyet olma· Konservatuar orke~tra~ını _hi_s· lecektir. Günün mühim profesyo 
dığı görülmilşttir. Bunun üzeri· sedar olduğu Kontıa ~ırketının nel kare.ılasması saat 15.30 da 
ne ba~kanlığa, üyelerin devam hariçten getirdi;!i sanatkArl~rı~ Galatasa;av _ tstanbuls.por ara· 
işleri hakkında sualler açılmış· konserlerine para51ı olarak .ıstı· d laca· ktır Sarı _ Kırmızılı 

k tr d' .. r k t k t sın a o • tır . ra e ır ığı, ış ıra e me ıs e- ı~ b gün bu maça transftt et· 
Bu h~Susta !liÖZ alanlar; geç miyenle_ri işl~r_inde!l çıkartmak· ti~ler~ en elemanlara yer ve

gelenlerın hakkı huzurlarının la tehdıt ettıgı, yıne bu zatın bg ~ ka bir •kilde çtka 
kesilmesini istemişle_rdir'. ~tuh· Şrhir Tiyatro~u_nda .. oynanan re~~=rdı~m ~~er tar!ftan \~efa. 
Iıs Erdener bu teklıUerın bir •Fırtına• pıyesının muzık fonu ~a t · f tt"kleri esk' saı 
mileyyide olmadığını, lAübalili· için kendisine ,.e orkestra sa· an raıs er de 1 d t ~ımda 
ğin riya5et makamının mlisarna. natk3.rlarına yiik~ek ücretler ta· açıkları sfe~ ~yann kt ad_ a 
ha~ından iJeri geldi_tıini bildır· lep ettiği bildirilmiştir. yeri alacat1ı sayı e~me ~ ır ... da 
miştir. Yine Erdener .bu konuş- Karaya\'UZ, sif ahi olarak da stanbtı !por u arıhn 3 • ~u · 
masında ekseriyet olmıyan cel· Cemal Reşit Rey'in bu piyes i· faaya daha ~atla e emmıye \'e· 
selerln tatil edilerek devam et- çin Şehir Tiyatrosundan hakkı receCi tahmın ~l~nmak\adır. 
miyenlerin isimlerinin efkArı U· telıf olarak 1000, orkestra şefli· liac-ı~ netıcesının: Ga_ atasa~a
mumiycye teşhir edilmesini iste- ~i için 1000 ,.e ('alanlar için de ~·ın leh~ne olacağı tahmın edıl-
mi~tir. Bu mevzudaki takrir ma. 25 er lira istediğini söylemiştir. mektedır. 
kama ha\'ale edilmiştir. Takrir, tahkik edilmek illere Şeref stadında da saat 13 de 

Bundan sonra Sc!Ahattin Kaf· Sadun Galip Savcı. Ali Çekiç ve !stanbulspor ye Derterdar ama
kasda~ da şehrin .su, ekmek \'e °'lurat Güdenden müte~ekkil bir tör takım1arı karşılaşacaktır. 
süt gibi dertlerinin konuşulma· tahkik heyetine havale edilmiı· Bugün yapılacak 
sının ~ilndemc alınmasını talep tir. Bundan gonra soz alan üye. 
etmiştir. Riyaset de kendisine !erden hmail Atalay da süt. ek· basketbol maçları 
bir takrir vermesini biJdirmiş· mck ve et mevzuu üıerinde U· 

tir. Fakat Sclahattin Kafkasda~. zun bir konuşma yapmıştır. 
şimdiı·e kadar altmış sekiz tak- Atalay, süt mcvzuunda yaptı· 
rir verdi~ni, makamın yalnız ~ı konuşmada pa3töriıe sütlerin 
bunlardan dört tanesine cevap şehirde ço,Q:aldı~ını. fakat bir kıs 
verdiğini söyie'miştir. mının ::?;ayri sıhht oldui;unu sÖy· 

Sadun Galip Savcıda Şehir Ti· liyerek: 
yatroları tarafından gazet('fere ·- Bunlar muhtPlıf isimlerle 
verilen davetiyelerin c~ki sekil· çıkıyor. Hiçbiri sıhhi değildir. 
de tevli edilmesini istemiştir. Gayri muntazam şişelerle piya
Sadun Galip Savcının bu teklifi· s::ı)·a silrülüyorlar. Hepsi boruk-

in divanda görüıülmcsl karar· tur. Hatıl bu ıişelere Fahret-
Jao;tırılmıştır. tin Kerim diyorlar• demiştir. 

Üvelerdcn Ferdi Öner, Top· İ•mail Atalayın konuşması ev· 
rak 

0

Mah>ulleri Ofüinin beı gün. vela üyeler tarafından giılerek 
denberi fırınlara beyaz un Yer· karşılanmış fakat Recep Bil~i· 
di~ini. fakat bunun bir damlaı;ı. ncrin bir ikazı il1erine meclic: 
nın bile halen halkın kursa,C"ına il.veleri, İ!limail • .\talaydan bu sö
.e:irmedi~ini, bu unların ne oldu- ıünü ~eri almasını istemiştir . 
ğunu ~ormuştur. .\lalay da bunu kabul etmiştir. 

Bu arada Selahattin Karaya- Bılahare di~er maddelerin gö. 
vuz uzun zamandanberi meclis rlişülme5ine ~rı;ilmiş ve geç \'I· 
üye

1

leri arasında muhtelif söy- kit müzakerelere son verilmiı· 
lentilere yol a('an Konservatuar tir. 

Doğu manevrasında 100 erin öldüğü 
\'.~lanlandı 

(Bası 1 incide) I disesinin kı~a menzilli sillblırın 
müşahede edildiğini belirttıkten düşen mermilerinden ilori gel 
sonra. Erzurumdaki tatbikatta diği tahmin edilmektedir. Bu 
5 • 6 erimizin ıehit dü~tii~ünü k;ıhil hakikt harp manevraların· 
•öyledi. da ye tathlkatında böyle ıaylalın 

Bu şehadet \'ak'aJarının yeni 
harp silahlarıyle yapılan hakiki 
muharebe sahnelerınde hakiki 
mermi kullanılmasından doğdu. 

gayri kabili içtinap oldu~ söy. 
lenmektedir. Bununla beraber, 
hadise ehemmiyetle tahkik edil-

tu anla~ıJmaktadır. Şehadtt ha. mektedir. 

İngiltere yaptığı ilk atom bombasını 
infilak ettirdi 

Bu akşam saat 20 de Kadıköy 
spor sahasında Kadıköy ve ~lo· 
da Spor gene takımları ara•ında 
ve saat 21 de de Kadıköy kar
ması ile İstanbul karması Bas· 
ketbot karşılaşması yapılacaklır. 

Konser mevsimine 

Girerken 

lstanbul Konser-
vatuarı Konserleri 

<Başı 4 ünciıd•l 
ğilse bu elli kiıilik kadroyu alt 
mışa ı;ıkarmak için bu sene Şe· 
hir Meclisinin tasYibini almağa 
ı;alışacağını bildirdi. Kon~er\'a~ 
tuar orkestrasında zayıf olan bil· 
hassa nefes sazlarıdır. AVTU{la· 
dan getirtilecek sanatklrlar za
yıf olan kadroyu tamamladıktan 
başka Konser\'atuar Yatı kt!mın
da ö~retmenlik etmek suretiyl• 
de faydalı olabilirler. Konser,·a· 
tuar konserlerine solist olarak 
katılırlar ve oda musikisi kon
serleri tertip ederler. 

Konsen·atuar müdürü bııi me-m 
nun eden başka bir haber de 
,·erdi: Bu seneki talebe müra
caatı tahminin Ustünde.. Buna 
(akın) demek mübaliğa olmaz 
Konı:tr\'atuar Yatı kı.ı:mı itin dfl 
durum boyle .• Fakat elene elene 
on iki kişi kalm15 .. 

t('cavüt vukua gelirse -ki böylr · başkanı Crliı.l Ba ·ar, beraberin· 
bir tecavüz bir cihan harbi ~öze deki zevatla birlikte bugün saat 
alınmadıkça olamaz- yalanımızı 14 de uçaklı Elazığ• gelmiş· 
bızim gibi sulhün korunmasını is tir. Kendisini F.lazıg ve ıtalatya 
tc:ven büyilk devlctlcrlr berabrr v;;.lilcri, askt>rt ,.c mUlk:t erkan 
mİidalaa cc\ece~iı. Bunları ifade ve kalabalık bir halk grupu kar-
-d-rk"n d•, 'ım• sulhün ictamc!\inl şılamıştır. B 1 1 ld ) · .. llld f 1 k .... .... '" " .. Cumhurbaşkanı hava alanın· ısı ne e rıne gore, e en a1 a uı:a ve 
l<'mine u~raşan ve sulh ic:indc rlan şehre otomobille gelmiş ... şe- le getirdiği duman, Amerikan a- helikopter, atom infilAkı Anında 
yaşamayı kendisine şiar ittihaz hirde otomobildrn inerek hukil· tom bombalarmkine hiç de ben- faaliyet halinde idiler. Bunlar 
etmiş bulunan insanlar oldu~u· mrt kona!l"ına kadar yaya ola· zememiştir. Amerikan atom infi vasıtasiyle, rad~·o • aktıf ~uaların 

Bilindi~i gibi İstanbul Kon
:;Prvatuarı ıki musiki kolunu ih· 
tiva eder: B;ıtı mu!;iki~i \'e TUrk 
musikisi kolları. Batı mnı:;iki~i· 
nin tahsil müddeti, bir yılı ihza. 
ri olmak üzere, dokuz yıldır. 
Türk musikiı;inin tahsil nlildd~ti 
beş yıldır. Fakat Konser\'atu~r
dan diploma alabilmek lön Ra 1 ı 
mu!iikisi kolunun Kompozisyon 
kısmını da bitirmek &arttır. Bu 
yıl Ti.ırk musikisi navıriyat ders· 
terine ilAxe olmak üzere solfej, 
kulak terbire~i \"e umumt m1ıti· 
ki bilgi$i gibi derslerin knıı.du · 
tunu da memnuniyetle ö~rcn

dik. 

nlu•u da aı·rıca \'e tekrar ta~- l"k d d d'b t f · d ldı•ı \e ne ku,· .. rak ve caddeyi dolduran halkın a ın a, umanın ı ara ı 1n- ne erece yayı t> • • 
rıh etmek isterim. $u halde mcm tezahüratına mukabele ederek cc ve yukarı yükseldikçe de ka·, yette olduğu tesbıt edılebilmiı· 
ı "ketemizin herhan~i bir nokta- ı ı t H Jb k' 1 ·ı· t , t' ... ,,.itmiş \'C bu !'ır~da kendisi yir· ın aşmış ı. a u ı ngı ıı a om I .r 
•ında scrma\.·e terakümüne ve f" d' k · j ·ıt · b t t Ube mi bir pftre top atımı ile sc· dumanın1n ıp ısmının grnış ve ngl erPnın u a om ecr 
sPrmayf'nin faaliyE'te ~ec:mesine l'ml•nmışlır. k<ılın oldu~u müşahede edılmi~- terini hazırlamış olan Dr. \\'ıl-
m •nı ola-ak herhangi bir hal • • ı · G p d'l bil 

<t "" 1Hikfımct kona~ınöa bir müd- tir. ı.1m . enne ·, ı oyanın en • 
mevcut de~ildir. rlrt istirahat erlrn Celal Bayar. İnı::iliz atom tecrübeleri ay. )"iik atom .llimlerınden biri ola· 

Sermayenizi işe veriniz. Sizle- Kıl Öğrctnlrn Okulunun ac:ılış lardanbt>ri ha1ırlanmaktaydı, 1-:a rak göstf'rılmektedir. 
re ta\·ıiyem budur. Çalışkan .!\r törenine gideırck; okulun kordele ~ıs ayı~.da. ~aşbakan Churchıll Bu$:iinkü tecrübeleri 130 kiıo
dahanlı vatandaşların mesaisinin ~ini kesmiştir. bu tt"cnı_hel~~ın yapılaca~ını açık metre mesafeden Avustralya kıt' 
nasıl neticeler dı~urdu~unu bi· Bu ara !!<'hird<' müessif bir ka ı ı,.mıı;;tı. lnJ."(ılıl_do~a~ma~ına meın ası üzerindrki bir noktadan takip 
ze vermiş oldu~unuz rakamlar be 7.a olmu~. Cumhurbaşkanının uça ~tıp harh gemılerının, a_tom trc- eden muhabirler şunlan bildir-
1ı11ı bir tarzda gösteriyor. Bu ra· ~ını kar~ılamak ÜZC're ha\'alanan rührsi ic:in grrrkt"n tesıslerl A· nıişlerdir: 
k:mıar karşı~ında heyecan duy. kara ordusuna n1rnsup üç uc:ak- \"ustralra~·~. ı:tö~ü~mr~.tp .. olrl~kla- •Amerikan atomu mantar oek· 

b t", n bı·rı, moıo··ru .. nde h"a•ıl olan tı da bildırılmıst.ı.. Buyuk hır es l;nde bir dumanın sPmara yilk· rnamaya tmk~n yoktur. Size u- .. t 

İstanbul Kon~erl•atuarı krndi 
mahdut imkanları dahilind• il.r· 
leme yolundadır. Ciddl müıahf' · 
rete muhtaç olan bu milessr~,.ve 
Şehir :tlteclisinin yardım elini 
uzatmasını temenni ederiı. 

Fikri Çlçekoglu 

Bünyan ve Gemerek'te 

yer sarsıntısı oldu 

Günün yazısı : 

Dış ticaret 
bilônçomuz 

CBaıı 2 nclde) 
ması yü:ı:ünd~n. devlet bütte5L 
nin her sene a('ıkla kapanma.s~ 
enflAsyon temayülünün asıl kay 
na~ıdır; memleket içindeki mal 
ve hizmetler arzı, halkın elin& 
geçen iştira kU\'\·etini c.lri fi .. 
yat sevi~e.sini yükEeltmeden 
karşılaıabılecek durumda de
ğildir . Bunun için devlet hal~ıtt 
,-e bilhassa ıLraattıların elıne 
mııhtrlıf şekillerde geçen bil
yuk mıkyast:ı iştira kuvvetini, 
ya vasJtalı bir ş,.kilde veya d?ğ· 
rudan doğruya gelirini ,·ergı~·e 
ta bl tutmak suretiyle kısmak 
mecburı\'elind'!dir. Aksi takdir. 
de enflisyonun kontrolu imkan 
sızdır. 

Gcl;ri azaltmak ve bu suret· 
le fertlerin pi)·asaya s~\'kede ... 
ctkleri istıra ku\'vetıni zayıf ... 
latma metodu yanında, piyasa .. 
ya gene kabarık olarak i~ti~al 
ctme:ye muvaffak olan ıştır& 
ku\·vetini, va!'.ntalı vergileri ar .. 
tırmalc ve bıı suretle ban mal· 
tarın fiyatlannı yükseltmek su· 
retiyJe dı". ftrilı:"rin ehnden dev 
lete geçirmek imklnlarını ma· 
Ji.ycrni.ı aramak mPcburiyetinde 
dır. Bu sayede bilha:;sa lüks it
hal mallarına yönelen iştira 
kuvvetlE'ri daraltılmış "' dış tl 
rarrtimiz üzcrindPki yilk bafjf. 
!emiş, lüks istihlAk maddeleri 
yerine elimizdeki dövızlerı srr 
maye ı'naııarına sarfetme imkAn 
tarı artmış olacaktır. Aynı za· 
manrla !ıyat istikrarı da tesis 
edılerck, fertlerin kazançlarını 
Ye ta:ıarruflarını uzun · \•Adell 
sahalara yatırmaları için ikh· 
.sadt muhit de hazırlanmış ola
oaktır. Bu haktkatları idrik 1-
('in uzun u;:.11n tahlil ve delılle. 
re lüzum oktıır~ bunlar asgari 
bir ıkhsat ki.ıltüriintin temel 
prllnsipleridir; iktisadımı.z hak· 
kınd::ı tn 6nn raporu yaı.ı.n he· 
'·etın de tekrar tekrar bize an
İatm•ya çalıştı ı b•dahat!erdır. 
ithal~tımıza ayırdığımız mah· 
dut dö..-iı kavnakları, aldığımıı 
bu m~11 tedbirlere ragmen, e
konomimizin asıl muhtaç oldu· 
au malların mrmlekete_ arıula
dığımıı nisbetlPrde gırme.5.lJti 
J:"f"ne sağlıyama7sa o zaman bu 
tr0ıhirlf'r vanında döviı bU.t(PSi 
\'apılması ·gibi c:arelere de mü· 
~aC";tat etme yolu me\'cuttur. Gi 
riıti~ımiz millctlerarası anlat" 
malar henüt buna imk.1.n ver· 
mı:oktf',dır. Gerek lisans usulil, 
gtırf>k~e gümrük hi!dl~ri~dek~ 
tahavvüllrrle mf'mleketımız~ gı 
re.erk tijanın cins '\"e mikdarını 
t3\"in ve tt"!bitt'! muk:•edirit. E
sa e-n Ticaret Bakanlı~ının da 
hikmPti viicııdü budur. \"ok!l 
dış ticaretin kfndi bildı~i isti
kaml'."ti almasına scrirı"i kalmak 
stırPtivle memleketin driviı kay 
naklarınt ıııuayyrn rüçhan ııl· 
Eilet-ine görP kullanma \'azife~i
n!n otomatik olarak tah::ıkkuku 
nu bf'klcımf'k lıPvhuıiP olur. 

AYOIN Y'.\LÇlN 

m •Yatan• 26 Erllıl 1952. 

Afyon Ağırceza mahke· 

mesi Baıkanı 

Ankara. 3 <Anka) - Kır;ehir 

~ır Ceıa l\fahkemesi Ba~kanı 
B~rki Baran, Afyon Ağır Ceza 
~tahkeme l Bafkanlığına naklen 
t~~ in rdilmtştır. • 

Evlenmeler gün burada daha fazla kredi tA_- Arı 1a dolarısirlr mflcburi iniş ya tar per?esi ,ıırrısınd.(' .. tutulan srlmesine yol açmıştı. Fakat n 
ıım olduD;unu söyleyebilirim. :tllıl parkt"n tele çarparak parçalan· Campanıa uçak J,!rmı~ı ı_le. esas giliz atomu, yarım daire halinde 
u bankalarımızdan birinin ve- mış ve içindr bulunan üste~men bomba ~ksamı na_klcdılmıştı. İn- bir duman husule getirmiş ,.e 
ya birkacının burada şube a<:ma- Kt"mal Tunc:rl ile Jtedikli üstça· giltcrrnıt!" m~htclı! atom mcrkrı bu duman, alaimisemanın renkle-
sı için delllet edeceğim. Ziraat vnş ?ılu!lia Ünal şrhit düşmüşler- Jerincte ve bılhassa Harwe1l'de 1- rinc bürünmilş bir parıltıyı ll· 
Banka!ının çok kıymetli hizmet. dir tina ite hazırlanmış olan atom kıp etmiştir. Bu ışık, güneş ba
lfrini burada da ö~renmek1e bil- Cumhurbaı;;kanı hu akşam U· bombası hakkınôa henüz resmi tarkrn ufukta husule gelen \'I· 

~iik m<'mnunluk duydum. Bu bil c:ak ile Ank;rttra' dönecektir. bir acıklama :rapılm~mı.s oldu· ıiyeti de çok yakından andırmak 

Ankara. 3 (Hususi) - Eski 
Sadrazamlardan rahmetli Hüse
vin Hilmi Paşanın torunu, Dıs 

Bün ·an, 3 (A.A.) - Bugün sa İşlt-ri Bakanlığı m~murla~ınd~n 
a. 12.55 de ilçemizde tok şiddet. ı Salahattin ArAl'in kızı, pıı:anıst 
li bir yer sarsmt~ı olmuştur. \"e Kore marı-ı ~estekArı T\aıı_fe 
Birkaç e\'iD duvarları çatlamış- Arl.l"le doktor \ılmaz T. _G~
tır. iruanca ıayiat yoktur. Yer ran'ın nikA:hları bugi.ın şeh~ı~ız 
sArsıntısı Gemtr'k ve kôylerind~ F.vlrnme memurhı~unda gu:ı:ıde 
de hissedilmiş. Uç saniye kadar bir davetli huzurunda kıyılmıs-

A. U. Teoman 3 yıl 
hapse mahliôm oldtJ 

(Bası 1 incide) 
hanede otururken. Hicabi yanı 
nıa gelerek, iizik dersinden ın· 
nıfta kalacağımı ve eğer 100 lira 
verirsf'm geçebileceğimi söyledi. 
Ben de kabul ettim. 

Hldise ~ilnü Nisuaı Pastahı· 
""inde Ali UM bana, mektepte 
kendiıı;l gibi rüşvet alarak sınıf 
~f'('iren başka ö!l"retmrnlerin de 
hulunduf:unu söyleyerek bu hoca 
!arın I."imlcrini verdi. Ben de bir 
z.:;rf ic:indC'ki parayı masanın al· 
tından verdim. Jlicabi bana ha~· 
ka bekJiyen var, sen git dedi, Be
raber kalktık bana, sen artık 
geçtin merak etme dedi. 

Duru~maya kısa bir ara \'eren 
hAkim, biraz sonra sanıklara ka· 
rarı bildirdi. 

llu karara göre, İstanb~ Er: 
kek Lisesi Fıuk öğretmeni Alı 
U!vi Tcomanın rüşvet aldığı sa· 
bit görüldüğünden 3 sene 4 ay 
h<.pse, 4 .sene men1uriyetten mah 
rumiycle, 150 li,ra ağır para ce
zasına; llicabi Coşkuner rü~vet 
alınıp \·erilmcsinde vasıtalık yap 
tığından 13 ay 10 gün hapse, \la. 
s<.n lı ~ rilş\'et vermeye te
ıebbüs cltiı!inden 1 ay 20 gün 
hapse ve 138 lira 80 kuruı a~ır 
para cezasına mahkiım olmuşlar. 
dır. 

~undan, gecr. yarısı ınfılflk ede. taydı. 
nin nr olciu~u tam minasiyle bi Bundan sonra, takriben dört 
linmemrktedir. d"kika ölit bir sukut denesi ~eç 

İngiliz hükôml"ti tarafından ya mis ye birbiri pe~i !iıra iki sar
rı1an hir acıklamaya göre. 11-fon· sıntı hiı;;c;.rctilmistir. Bu s:ırsınh 
tr Brllo adası tecrlihclerini ida· ve gürültü de gOk gürültüsünil an 
re etmiş olan uzmanlar 15 giine dırmıştır. 
kadar Londraya dönmüş olacak- Atom inflfikının husule getir 
lar \'e ancak o zaman bu tecrü· d;,tti dumsn z harfine benzer bir 
hrter cılrarıncia rro;mt malOmat şrkilde S<'maya ~:üksPlmi~tir ... 
ba~ına \'Cril<'hilrrektir. Bundan İn.ll(iliz atom infilhkının muvaf 
ev\"el hiç bir açıklama yapılmt· fakıretl~ vukua geldiği ha?e!i 

1 yaca~ı kat'i bir ~ekilde bildiril· bütün Avustrrılya garetelf'rının 1 
rr.iştir. hu!iiust nllshalar ha1ırlamalarına 

Fakat muhabirler. bunun ı:a· ·ol açmıştır. Haber Londrada öe 
\"l"t kuvvetli \•e veni tip bir atom renilir öArenilmez, Baebakan 
bomha" olduğu~dan bahsetmek- Churchill, bu cbiiyUk te•ebbü•· 
tedirler. te• rol ovnamış olan biltün şa

A vu~tral\·anın batı sahilleri a· hıslara, Him adamlarına bir teh. 
çıklarında .bulunan \'e insanlar rik göndermiş ve İngiltere Krali 
tarafından 1602 sf'nesinde görül. c:esini de hu geli$meden mılO.· 
dil~ündpnbcri, kim~eye yarama· mattır etmiştir. 

devam etmiştir. Hasar olmamış· tır. . . 
tır ı Gtn(' e\ lilcre saadetler dılerıt. 

OTEL DENIZPARK'ın 
CUMARTESi VE 

Matineleri 
PAZAR 

16.45 den 19.30 kadar tam programla 

D t K K A T: Servis ırabamızın heır ak5amkı normal s!r\'is 
!erine illıvete:• Çumartesi ve Pazar gündüz 
matineleri icu• harPket saa•lf'rJ sı_ı_nlardtr: 

TAKSİMDEN : 12.15 - 14.30 - 16.15. YEŞILKOYDEN: 
19.00. 

Arzu edenler istifade edebilirler 

Bu !llırada başka biri!;inin de 
Hicabt'ye bir zarf verdiğini gör· 

Suçluların 
kidir. 

mış olan ?\tonte Betlo adaların- ~fontebello adaları etrafında 
temyiz baklan b3.- da atom infilı\kı ile bazı hayvan ,.puo;uya• yatm:ş teknieyenlerin, 

tarın ölmiiş olması muhtemel gö .. infil1'kı televizyonlarla takip et-
Hereke Fabrikası Kumaşları Satışı 

SOMERBANK 
düm .Ben kalkarken memurlara -----------
isaret verdiğimden, müdahale et 
tiler ve paraları meydana çıkar. 
dılar ... 

Bundan sonra h&kim sanıkla
ra \'e avukatlara bir diyecekleri 
olup olmadı~ını sorunca Ali Ul
\•inin avukatı Edip Bilener: 

f'"- Suç un~urları tekemmill et 
mlş delildir. Şayet müvekkilimin 
cezalandırılması gerekirı;e rüş
vetten de~i1. ikna ıuretiyle irti· 
klptan c?zalandırılması gerekir• 
dedi. 
Diğer avukatlar ise söyleye<' k 

yeni bir şeylerin olmadı~ını ve 
müvekkillerinin beraatini talep 
ettiler. 

Elmalı bendinde 
Su durumu 
Dün bir sabah gazetesi, Ana· 

dolu yakasının su dur:ımu hak· 
kında bir haber vermekte ve il· 
gitilere atfen bir harta içerisin· 
de v.gmur yağmadığı takdirde 
hiçbir yere 11u \'erilemiyeceğini 
vazmakta idi. Bu haberi tahkik 
ettik. Sular İdaresinden, Elma· 
it bendinde bir aylık su bulun· 
duı!u " ;imdi olduğu gibi Ana· 
dolu yakasındaki abonelere nô 
betle su verileceği bildirildi. 

riılmektedir. tikleri ö~r~nilmiştir 
Raftalardanberi bu adada ça· 36 nrı atom tnflllkı 

lışmakta olan grup içinde 200 Vaşln~ton, 3 (A.A.) - Bugün 
den fazla atom uzmanı ve atom "\fontcbelloda yapılan ilk tnıili1 
teknisyeni bulunduğu da ac·k· c:tom bomba~ı tecrtıb"!llİ, atom 
lanmıştır. Bunlar 3000 kişilik çat::ının başlan~ıcındanb"ri yapı 
bir a!llkert kıtanın da yardımı i- lan 36 ncı tecriibedir. Bunlardan 
l.:: 'fontebello ad ... ları g_rupu _i· 32 $İ Amerikalılar ve 3 iJ de Rus 
çinde, atom infılAkının tepkılerı- Jar tarafından yapılmıştır. 
nı tam olarak h('saplamak maksa 
diyle geniş tesisler kurmuşlardı!, Bursa'da üçüz do§du 

ALIM VE SATIM MOESSESESI 
MODORLOüONDEN : 

Bursı ıterinos ve Here'.(' Yünlil "'' Halı Dokuma Sana
\'İi ~Iüessesesi Hereke Fabrikıu imalatı olup hl.1en Hereke 
Fabrikası ambarında bulunan takriben (47.000.-) metre 
muhtelil tip kumaş satı1 acaktır 

Bu tesisler vasıtasiyle, atom in
lilAkı hakkında gereken tafsi!At 
toplanmı~tır. Diğer taraftan Cam 
pania uc-ak ~emisi ile getirilmiş 
olan ve iıususi tertibatı haiz tav. 
,·areler de bu m;k.satl::ı. kullanıl 
mııtır. Muhabirlerin bildirdıklc-

Taliplerin; bu işe ait şartnamPyi ~ör~P~. lüzumlu. iza. 
Bursa, 3 (Hususi) - Sf'hrimiz 1 hatı alarak teminatı yatırmak ve trklillerını ,-ermek üzere 

do~um e'·indeı hu,ün Fatma Kur ll.10.1952 cumarte$İ günü ~aat 11 _.kadar }füıııssec;er1iz Yün 
tutuş adıncia bir karlın ilti.ız do- li.ı Şubf'si ~füdlirlü~üne müra('aatları rica olunur 
fıırmuştur. İkisi erkek, biri kır! 

ıhh \fHcı.~~Ptf'mİz ~ahcı yapıp v;n,m1makla rrhe ttir 
oli?n çocuklar ile anne.si s at · lla•• .. •Ul!lm••••!lll~•:1111ıcı11• .. 11111•••ıl tedır. 
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KOREDEl\T RESi iLE 

..... 
Suwon·da Tuık tuga)ı tarafınd;:n yapılan Ankara okuluna -ıczıırct eden astsubay Hüsc~in Tüuk 

sınıfta öğrencilere der \erirken 

Gümü~aneli l\lehmel I\eskiıı'le 

Ankara okulunun bir sınırının öıtrcncilui ders sarasıncla 

a 
1 a ·nn. il - ıs o la nu n a 

7 - C. r n lı:. 6 - U r ki· 

ı 
dın adı. 

I u ıdın A~a~ J'A • 1 - Bir İlı. 
y&n eehr •• 2 - Ku.ınat. 3 - n r a.ar·' 
lak u ı ı 4 - Kuı ., At'3nt k pak 1 

TOZ PiGMENT "BOYAlARI : 
Vernik, Vernıkli boya, Yağlı boya, Matbaa 
miırekkebl, iç ve dış duvar boyası imalı için 
VERNİK VE BOYALI VERNİK : 
iç ve dış işleri için 
YAClll BOYALAR 

SENTETİK VERNİKLİ BOYALAR 

NITROSELLİJLOZ VERNİKLER 
Otomobil Sanayıi içın. 

HUSUSİ İNDÜSTRİEL VERNİKLER 

TEMPERİT 
(Dıstımpu) Emülsiyon boyılarr 

ALU SÜLGENI 
Pasa hrşı hususi bir pigmınt 
MATBAA MÜREKKEPLERİ : 
Offset, litha, typo, usullerinde kullanmak için 
TRİOSEİN VE TRİOSELLO 

EMAYLAR İÇİN FRİTTES 
Tabak ve Emayye • font ' lar için 
BİNALAR İÇİN İZOLANT MADDELER 

(jf EHDl/HPEl( 
-

MADENİ YACLAR ve KİMYEVİ MADDELER 
MACAR TİCARET ŞİRKETİ 

BUOAPEST 62 B. P. 248 MACARİSTAN 
ırıG; 1 ı 111 l.:ı a adı. " - 11.ıll 6 -
D r d 2 1 " s 7 - D r no a: Se , .. ______________ iiı••lıııi•lııl•••••iiiiiill••••••••••••••••••••••• 
1 r. S - Mızıka. 

DÜNKÜ l>UUIACAi\' L°" UAl.LJ 

So an S .a: 1 - lı:a • 2 -

Zel.I 3 - To): tı. ' - An e. 5 -

A •: Lel.e. 6 - ne 7 - De: L .. rwı 

8 - E : Ata. 

Yukar dau Aa•. : l - Kora: 

De. 2 - Krep. 3 - R.1: Sı. ' -

He ( ). 5 - t: nluk ~ - ~eıne, 

na 7 - El.-mel.:. 8 - 1'1 , lla. 

~: 
4 ı:kim 19:iZ - Cumartesi 

ISTA:'\BUL 

(1'1 )' 8 R IIa a ra on, O Bale mu 
zlklcri ( rı ) il, o G d un pr .rnnıı ,.. 

* 

ııro;raı:ın ,., 

* 16. r,s Atıl ıs ,.., pro;:raın. 17 oo ıı. il. 
A) arı ,., cocuk ıaa 1 ı 8 00 betsaı, 
ı !),00 ~l. S. A arı n habcrlrr lll.15 

Tarı •eu hır yap 11k l 9,20 Tıirknle: 

19 '~ na o ile J ıl. e 20 00 ).! ıı lt 
ı (Pi) 20,ftO 

tZl\liR 

Dona lıabe eri 

i\"e • terseniz 
C What You Will) 
Konıc<li 2 Bölilm 
~ a an: W. Slıakts• 

ı arı C'e"rıren: O.ı

han IlurlaD Sabııe· 

re ko)an: llnlıı n 
t:rtu :TUi Carıamba• 

dan baı~n her ak· 

f&nı •:tat 2 ı de Cuma, pazar mn· 
ı e nd tam 1 7 de Telef .ı: 40.iG 

ı·enl Ses Opereti 
Rer akşam 21 dP 
ı·a\Uılar Ailesi 
Operet 3 Perde 
Çarşamba halka 
Cumartesi talebe 

ye tcnzilfıtlı ve !'az.a r 
Matineler 15 de 

Tel: 49369. 

gü:ıU 
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PAN AMERICAN'IN 
YENİ TURİST SEFERLERİ 

~' 
İSTANSUl'dan NEW YORK'o 

"Amerikadaki biraderimi 
daima ziyaret etmek isterdim. gidit •dönüt 2917 lira 

Şimdi The Rainbow sayesinde 
bu orıum hakikat oluyor 1,. 

• Son sistem )'e
0

ni Dou~lns Super-G 
Clipper uçakları ... ve vepyeni ucuz bir 
tarifc! .. Ynlnız gidiş ic;in 439, gidiş· do· 
nü için 700 lira istifadeniz olacnktır. 
Tek lıir PAA bileti ile herhangi Lir 
Amcriknn şehrine gidebilirsiniz! % :l7 
kiır snğlıyan Amerika dahilindeki di· 
jicr tenzilatlı turist seferleri ile ~cw
York'ta müsait irtihal me,·cultur. ller 
türlü izahat için Scya ha 1 Acentenize 
,·ey<ı Pan American Ha\'a)'olhnı büro-. 
larma müracaat ediniz: 

lsTANIUl ı Goleleterey, y..,; Ç•rıı, Nı. 20 

hl ı 4ıllt·•OSU, P. IC.: 207" 
ANICAltA ı Anka•• Pelaı Otth, Ttl, ı 1)6a• 

Tudı . t.111\. P•• A"'rnu• Wo..ı.t Al rwıJ. l•t. 

Ucvı u "u ttd• u u• •• Mhı , .. .,.. .. \ t•• 

Dünyanın En Tecrübeli Havayolları 

, 
KIYMETLİ ESYA MÜZAYEDESİ 

5 ekim 1952 pazar günü saat 10 da, Maçka ııronz soı.ak 
No. 7, Selami Bey Apartıman~nın CBırinci kat) 6 numarala 
dairesinde bulunan ve dün)ar.n tanınmış, 

Prof. Dr. WiLHELM PETERS'e 
ait kıymetli ve nadir le:.adüf eılunan, Almnnl anın en meşhur 
ııl\ıünehcr Werkstaetteno ve eBauhaus Weimar• l\löbl Filbri. 
kalar_ınd:ı Dckoratıir - ~limar Prof. Dieckman Projelere gö· 
re ~ aptırılmış ev esyaları müzayede ile satılacağı sayın halka 
i ltın olunur. K15sik meşe füme 4 kol ıklariyle yemek odası 
takımı - Salon ve dinlenme odalara - Yazıhane ve kütüp· 
hane odası - 1<\ltap etajerleri - L ve ınc~e yatak odası 
takıınları - llidermayer Şifouycr Sekreter; Saks, Bronz avi. 
zc ,\pliklcri; le - Grup Ahaıurlar - Kesme Kristal Bohem 
takımları - l:'rigidairc - Junkers lla\a Gaz ocağt - Singcr 
Dikiş !'IIakinc:.i - AEG ıadyo, Pikap, Gramofon - Rosen· 
tal, Saks, Viyena. Se\·r bl~lo , .e \"azolar - Eski kitap, an. 
tika harita. kl8~ik prnklar ve birçok güzel vtı kn·mC'tli eşya. 

PORTAKAL 

Makine Mühendisi Ahnacak 
Bolu Valiliğinden: 
tıımiz ba\ ındırlık atölye ,.e garajını idare elmek üzere bir 

makine mühendisıne ihtiyacımız vardır. 
Şubat 19j 3 sonuna kadar daimi olarak 20 lira ye\miye ile 

islihdnm edilec-.k ve mart 1953 de 600 liı'a aylık ü:retle kad· 
roya alınacaktır. 

Bu işe talip o1an makine mühendisleri diploma aslı \'eya no. 
terden tasdikli sureti şimdiye kaclar çalıştıkları yerleri göste· 
rir \' C buralardan alınmış iyi hizmet \'esikalariyle birlikte ya 
bizzat ,·cya yazılı olarak 20.10.1952 tarihine kadar valilik maka· 
mına müracaatları r ica olunur. (15873) 

Tiirı..,. .. vo S:rnncıuavı bihnkkın bilen bir 

MALT ve YUMURTA 

Hl:JLASASI 

Süt veya çayla • 
beraber ideal 

bir kahvaltıdsr • 

... 
Z AY 1 

Haydarpaşa Gümrügünün 14'7 
ı;ayılı 3.4.1952 intaç tarihli Sil· 
nıerbank beyannamesine ait 
24583 numaralı irat ,.e 24S84 nu 
maralı depozito makbuzları za)'l 
edilmi§tir. 

Zayiinden suretleri alınacağırt 
dan asıllarının hükmü kalmaınıı 
lıt. 

.Antal) a Umumi XnkUyat 
Türk Anonim Şirketi 

,_J OKTOR __ _. 

1 
Raif Ferit Bir 

\'crcm ve Dahili nastalık 

lara l\lütebass1St 
Muayenehane Bcşikta~ 

rramvay Cad. Emniyet San 
dığı )'anında No. 12, Td: 
843!J5, Muayene 17.19.5 Ev 
Vah Konağı Cad. No. 3:i 
Başaran Ap. Kat 1. felefon: 
83684. 

DOKTOR 

RİFAT İNSEL 

DAK İLO ARANIYOR lmtbu 11hlbl: sL~AN KORLE 

Galatada Frank Hanında 1 il'lci katta ktin 

T 0 R K P H 1 L 1 P S Ltd. 
Şirketine mliracaat olunması. 

Ba sayada yau l5lcrlnl fillen idare edeıı mes'ul müdür: 
MELİH \'ESER 

(\'ATAN) Gazetecilik Ye l\latbaacahk T. A. s. - İstanbul 
VATAN MATBAASI 


