
• 

J 

.. 
•• 

,- BA~MllBAJUdıU 
Ahmet Emin YALMAN 

\'A I AN~ VI 
Cağaloğlu, l\lollafenart Sol. SIM~:C 
Telefon: 2t%07 - 293Ui _ 29315 

Telgraf: \' A1'A:'ll fs tanbu.J 

s lı Lıl 
I ~ 7 1 

!GÜNÜN YAZISI : 

Ziraat ôleminde yeni buluşlar 
Yazan : NUMAN KIRAÇ 

r 

l klM f,.. 5 2 
YIL: 13 - SAYI : 4092 \ Bugün ikinci sayfamızda ı 

~------------~~~F~b~·a~b~:~U~kıırq~~-------------~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~~_!_~~~~--~----~~--~~---

B a, bakan, C. H. P. yi yok etmek 
aklımızdan geçmemİJfİr, dedi 
İnönü'ye cevap veren Menderes diyor ki : « Halk 

Partisine kardeş nazariyle bakmaktayız.» 
«Bahis mevzuu olan, C.B.P .niıı bir ~öpün e dahi göz 
koymak değil, ' 'arsa hazine hakkını aramaktır» 

Georgi !\lalenkov 

•• 
Zfffeı·'le 

Vlııs'ıııı . 
ltlıaııılaı•ı 

Seçimleri C.H.P. nin kazanacağ ım söyleyen İnönü 
dedi ki : «İş başına geçince asla kin gütmiyeceğiz» 

Güfek «seçimden çekinmiyoruz» diyor 
lluıuıı lluh11~frl1111• 

S,\BAllATTİN SONi\IEZDEN 

Ankara 6 - Basbakan Adnan kunda hazır bulunup bugiin bu· 
Menderesin son nutkunda, sc· raya gelenlerden bir şahsiyet, 
çimlerin eV\'elc alınacağından lnönünün lzmirde Karantina bu· 
bahsedişi etrafında Halk Parti· caRında yaptığı çok dikkate ~a
li mahfillerde türlü tef iri er ya· ı yan bir konuşm:ıyı getirml~ bu· 
pılmaktadır. İnönUnlin iz.mir nut <Devamı Sa: 3 Sü: 3 de> 

•• 

Malenkovpaı•tide tasfiye 
yapılaeal}ıııı söyledi 

i11öııii fJııgün 
Maııisayıı 

Gidiyoı• 

BVRUAS ARPAT 
l'alım ıra.t la fJIC!İıtdtıa 

İzmir, 6 - İnönü bugün öğ. 
leden sonra muhtelif ocakları 
rlyaret ederek kısa kısa konus
malar yaptı. Bu arada Bahçeler. 
arası ocağındaki konuşmasında 
ezcümle şöyle dedi: 

s •)1n. i met lnönüniin bahsel-
~lğı ~ol uz gidl~lerdcn bir. 

de şıkAyr.tçlyiz. Pakat bunları -----------

ı;abırlı bir tenkidlc \ 'C ikna yol- Go·· ıcu·· k onar 1 m lan)le ttda,·ı kabul eden mu-
'.~kkat rahatsızlıklar diye telik
kı ediyoruz. l\le.mtekettekl hak-

M.zlıklann \•e yolsuzlukların !U· L·ıman 1 acı ld 1 
lum dile \'asırıandırılması, hiç 
de. Jerfndc değildir. Türkiyeniı:ı • 
istıkbatlni tehlikede göstermek Bir Hollanda firması tara!ın-
\ c burada halkın nihayet zulme dan inşa edilen Gôlcilk onnnm 
tahammül ctme)erek ayaklan- limam dün saat 15 de törenle a· 
hla ıoı icap ettirecek haller Jıu- çılmıştır. Törende dlnmidiye» 
lunduğu zannını hariçte uyandı- kahramanı Rauf Orbay amiral· 
raeak sözler arfetmck: Ycnıcn- ler; Kocaeli \'alisi; ist~nbuldan 
de, Cihan Harbinde, lstlklil llfiJ. aÇarşambaD gemisi ile davetli O· 

gelişme olmadığını, idarecilerin 
•- Bir iktidar geldiği uı:nan 

değil, gittiği z:ıman ölçülür. Biz 
<De\·amı Sa: 5 Sü: 4 ,le ) 

Bir 

koyduklarsnı açıkladı 

Dünkü ka7.ada otobiis hanın kapısına 

otobüs düıı 
dükkana 

böyle dayandı. 

Babıôli'de 
d. di eır 

tstanbulun yirmi dokuzuncu kurtuluş )11dönümü dün büyük bir ~örenle kutı~.nmı~tır. Saat. 9.30 
da Beledh·c önünılen hareket eden \ 0 ali, milletvekilleri, rektorler, profrsorler, muhtehf le· 
ekküller ;r temsilcileri ve protokola dahil zevat ordu müfctti~liğine glder~k hta~bul halkı· 

nin se\'gllrrini bildlrmi~lerdir. Saat 10 da Taksimde nutuklardan sonra ge\'ıt rt~mıne b~şlan· 
mı~tır. Gc~it resmi nll, komutanlar ve diğer ıeut tarafından ta~.ı~. ~dilmiştir. l ukarıdakl re· 

~imde gerlt töreninden bir , afha goruluyor. 

Mustafa Nahas, Va fi Partisi 
başkanhğından ekildi 

Parti icra Komitesi, Genera 1 Necip hükumetinin arzu
suna uyarak, gelen şahsiyetlerinden beş Vaft'ın ileri 

kişiyi daha çıkardı 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Ankaraya dönerken uçakta 

T urk Uaeadia Ala n 

1 
Kahire 6 - Va!t Partisi k _, 

komitesi bugün yaptığı bir top· 
lantıda Mustafa Nahasın parti 
başkanlığından istifasını kabul 
etmiştir. 

Toplantı esnasında M~slafa 
Naha~ Vaft Partisınin fohri baş 
kanı olarak taj in edilmiştir. 

\'aft Partı i hilkumct tarafın· 
dan çıkarılan yeni siyasi parti· 
!er kanununa uymağı kararla~· 
tırmışlır. 

(Devamı Sa: 5 Sil: 2 del 

Başbflkan 13 
Ekimde Londraya 
Gidiyor 

Uıuıut Uulı4!rlrimU4ııı 

Ankara 6 - Başbakan Adnan 
• Menderes ve Dışişleri Bakanı 

Fuat Köprülü bu ayın on üçün
de Londraya gideceklerdır. Bas 
bakanın bu seyahati beş giln sil· 
recektir. 

Batçe müzakerelerini mütea· 
kip martta Başbakan Adnan 
Menderes jle Dışişleri Bakanı 
Fuat Köprü!Unün Fransayı ziya. 
retleri de kararlaşmıstır. 

--0-

Cunıhuı•baskanı diin ,. 
Aııkara'ya döndü 

Bakanlar Kurulu, Celôl Bayar'ın başkanllğında toplan
dı. Bu toplantlda seçimlerin öne alınması mevzuunun 

görüşüldüğü tahmin ediliyor 
Buıud Jluha?>irımi:ılcn --- -------------------.,. .. .\nkara 6 - Cumhul'ba.kanı I 

Celal Bayar ve Başbakan Adnan ' 
::\lendercs son . yurt seyahatlerin 
den bııı;:ün şehrimize döndiller. 
Bakanlar Kurulu bu akşam saat 
17 de Cumhurbaşkanı CelAl Ba· 
yarın reisliğinde toplandı, lçtf. 
ma ~eç vakte kadar de\·am etU. 
Bu toplantıda gilnlln me\•zulan· 
nın görü~üldügü, bu arada seçim 
lerin erkene alınması meselesi 
üzerinde durulduğu, muhalefet 
lideri İnönünün son konuşması· 
nın bahis me\"ZUU edildiği tah· 
min edilmektedir. 

cadelc inde, Mudanyada, l .ozan- larak ı:elrn Milletvekilleri emek u" ç k'ıcı' yaralandı . Otobu··s parçalandı. Ayrıca da memlekete hizmet etmi , ~ıl- <Devamı Sa: 5 Sli:
1 

lde> ::l 
larca Atatlirk idaresinin Haıve- d 
kltıiğlni )apmı, Cumhurrelsi Si· y d k b e kamyon kazası oldu 
htı} le da hatalarla beraber bÜ· e e su aya .. . 

iki yerde S h D p l'I . ey an . . ı en 
~1ük hizmetleri de görülmllş bir d k Dund sabn.t 9k.20 de

1 
Dabtıa~ı ~·o· !eri yapılmı~tır. lanmıştır. 

' evlet adamına bir T .. k t ·ı · G' et k .. "' ·ı ·usun a ır aza o muş Ul . ..,o· Ayrıca, daha büyük bir fel:i- iki kimyon kaıa 1 
UhsiyeUnc y;kışmar.. ur Pol~:: .. 1: 1 e ogrencı e• för .Mu:tafa. Cağlayan idaı·~sin· ket olmasını önliye.n şoför de Karaköydcn Auıpkapı istika· 
ihtirası bu raddey , 1 ~nadol "1 dekı 86.:ı plak:ı numaralı Nışan· yaralanmıştır. Tahkık:ıta baş mevamı ~a: 5 Sil: 6 !a) 
\ arama 1 e \armama 1• u ıınn taşı · Dcy:ızıt Belediye otobüsü· 

nu ü~ıdı~'.. • Ankara, 6 - 37 nci dönem ye nUn ani olarak balataları yan· 
en b! ser . unya \'a~yetlnde dek subaylann celpleri hakkında, mış \ 'c frenler boşalmıştır. Şoför 
nılı, !ıuta:>emlz, mlllı birliği- Kara Kuweller~ Komutanlığınca derh:ıl direksiyon kırarak kaldı· 
ııır . ~stlkranmızdır. Siyasi ı ekim 1952 tarıhll ve 27901 sa- rıma çıkmıs ve Nebioğlu Ya· 
ııı 

1

r::1~uz~nden hunun varlığı. yılı bir emir yayınlanmıştır. Bu yıne\•inin kapısına bUtün ağır
dası h e meğe hiç bir utan- emre göre, 37 nci di>nem itin lığı ile çarpmıştır. Çarpma ne· 
kah: k aklı:ı yoktur. Hele müra. öğrenci kabulilne. Ankara yedek ticesinde otobilsün ön tar:ıfı ta. 
h) le m~~~ellerinin lideri ıfa. sı:bay talimg~hı, 5 kasım 1952 mamen parçalanml~, içinde b:ı· 
da b' • .mukadderat bakımın çı.rşamba gUnü başlayacak ve bu lunan yolculardan iki ki~i ağır 

n 
1~~cı derecede me 'oli) et I muamele 8 kasım 1932 cumarte. surette yaralanmı tır. Hafifçe 

evanu Sa: 5 Sli: 6 da) (Denmı Sa: 5 Sü: lde> yaralanan beş yolcunun teda\i· 

Dı·. Y aı·gıcıııın Beşiktaştaki 
dispanseri açıldı 

Dispanserde bugün saat 9 dan 22 ye kadar 
müracaat kabul eclil, cek 

<Yazm 4 üncü sayfamızda) 

Anlaşamıyor 

Adana 6 - Se)'han demokrat· 
Jarı arasında uzun ıamandanbe
ri devam edegelmekte olan ~e· 
kismeler, merkez bucak idare 
heyetinin vazifeden alınması il· 
zerine tekrar siddetlenmlş, ocak 
kongreleri milnasebcUle de bu· 
günlerde yepyeni bir safhaya gir 
mlstir. 

Tüzük gereğince ağustos ayı 
içinde yapılması gereken ocak 

<Denmı Sa: S Sü: 2 de) 

iki taraf da •Seçime haurız• dedi. 
Bir poker partisi 
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IGüNON YAZ 1S1 

iraat minde 
u uılar • 

renı 
Son sene- r y AZAN : , 2,4 D bugün 

Jerde ye. l 1 ziraatte ot mil· 

ni kim)cvt ı J\T(]Jt.~•,. ,._1 Ir Al1 ı cadelesı içın ge 
buluslar sa- 1111.L V •ll y niş mikyasta 
ycsinde zira- \.....,..,.... ___________________ _._.....; kullanılmakta· 

at !leminde dır. Meseııı. ilk 
bUyUk deği51klıkler olmakta· mlzde terkibinde aı madent bahar aylarında, buğday tarlalıı 
dır. tuz bulunan iska suyu bulun· rında büyiık zararlar )apan ya. 

Bu asrın iptidalarına kadar sa idi, çok geniş sahalar ve· bani hardallar boyle bir tatbi 
çiftç likte bütiln çalışmalar ne- rımli bır hale sokulabılirdi. katla, kolaylıkla ve çok eko
bat hayatı için ideal tabıat §art Yeni bir buluş sayesinde bel· nomik bir şekilde imha edil
larını temi netmeğe matuftu. ki topraklar 'e çollerin baba- mektedir. 2,4 D madde inden 
Ondan sonra bıyoloji sahasın· ra ka\-uşması pek yakında Marshall yardımile memleketi 
dalı;.i ilerlemelerde de nebat ha mümkun olacaktır. mize ithal edilmiştir. Arzu e-
~·atinda bir deği$ıklik yapılB· Son zamanlarda fevkalade !n denler bu maddeyı s:ıtın alabi· 
mıyordu. Miltasyen §eklinde fa. ce piastık bir gışa lmAl olun- lirler. Bir dönüm yerin milca
biatin bir clhesi bekleniyor· du. Bu Permioniç gışanın sert delesi !çın bir liralık 2,4 D 
du. suların madenlerini, tuzlarını k~fi gelmektedir. 

Son yılların keQifleri bir za. ayırma hassası vardır. llatttı Pratikte bil> ilk menfaatler 
manlar tahayyül edemediğimiz deniz suyunun tuzlarını bile a· sağlıyan 2,4 D dan sonra araş
Şe)leri mümkün kılacak neti· yırabilmektedır. Gayet cliz'l bir tırmalar devam etmiş, son za 
celer Yermiştir. Ftlhakika be- elektrik cereyanı müvacebesln manlarda 2,4 5 T madde5i bu· 
nllz ba langıç devre ini yaşıyo- de acı Ye tuzlu sular bu gışa- Junmııştur. Bu daha müc sır 
ruz. Fakat bu Hdldeki mesai )a sevkolununca üçte iki nis· bir neşvunema hormonudur. 
o kadar ciddi ve silreklidır ki betinde tatlı su, geri kalanı da Çalılar ve büyilk a •açların yok 
pek yakın bir Atide bugünün gayet kesif tuzlu bir su olarak edılmesi için l.-ullanılmaktadır. 
çiftçiliğine aıt prensipler ve ayrılmaktadır. 3 7 ton deniz su l'ıle ela tarlalarınızın kenarın· 
pratiklerde bOyUk değişiklik· yu için lüzumu olan enerji 2~ daki boğürtlenleri 'ie çalılıkla 
ler yapmak mecburiyetinde ka kilo\'at saat kadardır. 3.7 ton rı koklerlne kadar kurutmak 
lacağımız muhakkaktır. tuzlu Iska suyunun temizlen· için bu madde serpilınce bun-
Toprakla aliikalı mc.5i de 3 kılo\'at saatle kabil Iardan eser kalmamaktadır. 
Yenilikler olmaktadır. Bu tatbıkat geniş TCA denilen başka bir mad 

nlsbette tahakkuk ederse diln· de ise 2,4 D nın teslr edeme
ya istihsal sahasında ne bü· diği ince yapraklı çimen cin· 
yUk bir genişleme olacağı ta· sinden muzır otların, mcseU 

Birkaç ay evvel kimyevi mad· 
deler istıhsalile uğraşan 

bır müessese (l\lonsanto Che· 
mical Co.) piyasa)a arzettiği 
(Krilium) isımli bir madde ile 
ziraatçilerin dıkkatini ve ala·· 
kayı üzerine çekti. Bu madde 
bır dönüm yere pek eliz i mik· 
1arda atılınca hftrika kabilin· 
den ve hemen toprağın hlıkmt 
vasıflarını ıslah edb or. taltlm 
olduğu üzere toprağa gübre \e· 
ya bır takım çürllntU ve kom· 
postolar \erıllnce toprak hem iş 
Ienme bakımından ıslah edıl· 
miş olur ve hem de nebat ye
tiştirme kudreti artar. İşte Krl 
Iıum da bu bakımdan glibre· 
den 1000 defa daha tesirlidir. 

Diğer taraftan bilindiği üze 
re tarlaya atılan gUbrenin te· 
siri deumlı değildir. Halbuki 
bu madde toprakta bakerilerin 
tesirıle değıştmlemiyor. Me· 
selA kılli a ır 'e geç tava 
gelen bir toprağa atıyorsunuz. 
Toprağın hemen fena vasıfları 
değisiyor \erimli \C işlenebf· 
lir bir bale geliyor Ye bu hal 
artık değişmiyor, devam edi· 
yor. Bu muazzam bir buluştur. 
Halen Krilıum tecrübe için az 
miktarda istihsal olunduğun
dan pahalıdır. Fakat yakın bir 
atide büyük imalat baslıyacak 
bu hArıka maddenin tesirınden 
dünya çlftçlleri faydalanacak· 
tır. 

Her aradığımızı 
Denizlerde bulabiliriz 
Bugüniın teknik ziraatinde 

toprağın madeni gıda mad
deleri muvazenesi en ehemmi
yetli meselelerden b!.ri olmuş
tur. Her nebatın muhtaç oldu· 
ğu maddelerin yetecek derece
de toprak bulundurulm:ısı 
IAzımdır. Yağışlar devamlı oll 
rak topraktaki nebat ha)atın:ı 
yarayışlı maddeleri )ıktyarak 
derelerle denizlere \e toprağın 
alt tabakalarına stirliklüyor. 
Bu hal asırlardır devam edı· 
yor. 

savvur olunabilir. memleketimlule birçok bolge-
Topraksız lcrimizde cidden bir baş belllsı 
Ziraat kesilen ayrık ve karıyaş gibi 
ziraat dediğimiz zaman top- nebatların yok edılmesinde mu 

rak akla el yor. Halbuki vaffakiyetle kullanılmaktadır. 
topraksız ziraat yapılabıleceJti Bu üç madde sayesinde çiftçi 
son senelerin tecrubelerind.:n için artık muzır ot tehlıkesi di 
anlaşılmıştır. Bu imkAn araş- ye bir şey kalmamıştır. 
tırma yapan lan dalın zi) ade Hormonlar ot mticadclesin
şöyle bir muhakemeye se,·ket· den başka maksatlar için de 
mistır. Nebatlar ıda madde- kullanılmaktadırlar. Bu bakını 
!erini ihtha eden bir su vasatı dan zlraat Alemi için bliyük im 
içinde yeti tirılır e gübreler kanlarla dolu bir istikbal ha· 
daha iktısadi bir §ekildc kulla· zırlanmaktadır. Başka bir yazı· 
nılacak gıda maddeleri daha mızda bunlardan, yeni mDeadP.. 
iyi kontrol olunulabllecek ve le ilaçlarından ve hayvan besle· 
hastalıklar bertaraf edilecek- medeki yeniliklerden bahsede· 
tir. ceğiz. 

Yıllarca sonra dUnya nlifusu r;======::::;;;;;::::::::;;::;:::-
alablldığıne artınca 

0

böyle bir 1 (.,. ) 
imkAn o dc\Tin insanları he· •Riiiiiiiili;iimllill•I 
sabına bizde bir ferahlık doğu. 
ruyor. Son harp içinde bu işin 
geniş mikyasta tatbikatı yapıl· 
dı. Atlas Okyanu u orta ınd:ı 
111.ünfcrıt 'e kUçllk Ascension 
adasında \azifcll askerlerin seb 
ze 'e me) v:ı lhti) açları su 
\a atı içinde )elı tlnlerek te· 
mın edıldi. 

n·ı \adıde çalı~anlar daha f. 
lcrı bır adım atarak sahtelik 
gıda maddeleri istıhsallne do • 
ru gitmek istiyorlar, iptidai 
bir su nebatı olan al lan (Alga 
ChlorellA) bil) ilk su tankların 
da madent gıda maddeleri mti 
vacehesınde 'e en uygun ziya
lanma §artları altında )etişU
rerek \e bunlarda dığer orga
nızm yedırılcrek standnrt ter· 
kıpte ve ) lık ek besleme kabl· 
li)cti olan gıda maddeleri imal 
olunacaktır. 
Bılmcm o zaman buna ziraat 

dıyeb lecek mbiz? 
Bazı tohumlara sun'i 
kabuk ) apılıyor ; 

Çok eski zamanlardanberi çift 
çiler tarlaya tohum atar· 

kcn bu kurllara. bu kuşlara, 
bu şuna, bu da buna diye to
humu saçarlardı. Bu sebeple 
her defa ında Jlizıımundan faz 
h tohum kullanılırdı. Eldn da 
bu haclı~e kısmen bu §ekildc 
cereyan etmektedir. Bazı to· 
humların açılırken dllz tin bir 
~ekılde toprak sathına yayıla 
mama ı da luzumundan fazla 
miktarda kullanmağı icap et· 
tirmektedir. 

İnebalıtı 
felfıketi 

3sı )ıl cnel bugun, 7 e~lm 
1571 de donanmamız Jnc

bahtı'da ınağl(ıp olmuıtu. 
Akdenlzdeki Jlıristl,>an dev
letler, bizi bu denizden çı
karmak için birle misler ve 
muazz:ıın Jılr donanıu:ı \'Ücu
da getirmişlerdi. llalhukl bi
zim donanmıımız, tayfası az, 
silahlan eski 'c teçhizatı 
noksan olarak İnebahti li
manında yatı) ordu. I>uşmaıı, 
bunu fırsat bilerek o tarafa 
yelken açını tı. Başla Kap
tanıdena l'llueu.inzadc Ali 
Paşa olmak üzere bazı ku
ınandıınlann tedblrsizllkleri 
yfizfinden muthlş bir m~ lü
bi)ete uğradık. Yalnız Ceza-
3ir Deylerbc.) i Uluç Ali Pa
ıa .>irml kadar gemi ile ken
disine )ol açarak &ehımetc 
ula~tı. Haçlılar Akdcnlzde 
artık hakim olduklarını zan
nedi.> orlanlı, Turk dorııın
ınası diye bi~ey kalınanıışlı. 
Fakat nıiidchbir \cılr Sol.ul
lu l\lchmet ı•aşa ile Uluç r\li 
Pa a lıaljbaşa, elelc 'erdiler. 
1572 de eskisinden daha km·
yctli bir doııanınnyı ılcnlze 
lndirı!Uer. Akdeniz tekrar 
hakiml)etimlz ıılııııa girdi. 

Tİll,BE:'\TCt 

İthal ejioıinde 
deği ik yok 

Ticaret Odası umumt kAtıbi Zekı Zeybekoğlu diln sabah An· 
karadan şehrimize dönmUştilr. Kendısıyle, son tahdit kararları 

mevzuunda gorfisen hır arkadaşımıza Zeki Zeybekoğlu şımlan 
söylcmiştır: 

•Bu me\luda re~mi temaslar yapmadım. Esasen Ankaraya 
gidiş sebebim; Ticaret Odaları \e Borsaların muhasebe usulle. 
rınde değışıklik yapmak. hepsine şAmil hır talimatname \-Ucude 
getirmekti. Bununla beraber, ı;ayriresml olarak bahseltiğıniz 

mevzu ıle de altıkadar oldum. 
Edindi im intıba, h{ıktımetin serbest ithal reiminde hiç bir 

tahdıdc gitmi.} eceğidir. Hatta Iıberasyon lıstcsin<le dahi en u. 
fak bir dcğişıklık yapılmıyacağı "bana temin edilmiştir.. Hükü
metin hattı hareketini ben şu şekilde tefsir edıyorum: 

Bir açık mevzu bahistir. Bu açığın nerlen ileri geldiğini 
kal'I olarak anlamak içın hükumet baika bir ~ekli uygun gor. 
menıiştir. Eğer açık, müstehlik ithal mallarının çoğalnustn· 
dan ileri geliyorsa ona göre tedhırlcr alınacaktır. Yok eğer 
boyla değll de, açık istihsale yardım edecek ithal mallarından 
ileri gelmiş:;e, bundan endişe duymamak lAzımdır. Halen bu 
'aziyet tesbit olunmaktadır. 

Bütün öğrencilere Son hacı 
Otobüslerde Kafilesi de 
Tenzilat Dün geldi 

HAV~~ .. 
VAZIY•TI ·· 

l'e5llköy ~lcteorolojl I tas 1 
Jonunun tahminlerine göre; 
bugiın ııehrimlz \C channda 
hu a umumi) etle bulutlu, a. 
rasıra mevzii safnak §elı1 in 
de yağmurlu geçerek, rüzgar 
lar Kuzey - Doğu istikame. 
tinden lıu\"vetll esecek; hıı· 
va sıcaklık derecesi biraz dil 
~ecektlr. 

Dun şehrimizde hav:ı sa
bahle.} in deniz ) iızü pu4ıı, 
sonralan umumiyetle bulut· 
lu geçmiş, rür arlar Kııt<'Y
Dogudan orta ku\'\·ette es. 

1 

mişfir. 

Gunıin ı;ıcaklı ı 3zaml 22.3, 
asgari 12 santigrat olarak 
lı:ayderlılm iştir. 

KIZ IEKTEPLERI iN 
ÖNÜ 'DE SARKJNTIUK 
YAPANLAR 

Olmlların başlaması ile bera· 
ber kız mekteplerinin önune da
danan kimseleri emniyet mildtir
lüğü sıkı takibe baslamıştır. 

Bayram \'e tatil günleri hari 
cinde bütün oğrencilerin otoblis 
lerde :\ÜZde elli nisbetinde bir 
teıızil~tla seyahat edebılmeleri 
için şehir meclisine yapılan tek 
lif alftkalı komisyon tarafından 
tetkik eılilmektedir. 

Son hacı kafılesi, cGUneysu11 Dün bu şekilde sarkıntılık ya 
upuru ıle dun saat 17.30 da pan iki kişi yakalanmıstır. 
Cıddeden limanımıza donmiı&- RE\'OGl,U llASTAl'\ESİNDE 
tur. Derhal karan.tinaya alınan YE!lil PAYYOS 
gemiyle 330 hacı geloıiştir. Ha· Beyoğlu Belediye hastanesine 
cııa;da~ biri yold~ .<>lmUşt~r. illıve edilen 50 yataklı yeni pav 

Kenrlılerlyle gori.ışen bır ar. yon önlimlizdekl cuma günü 
kadaşım~ı:a, h~cı~ar: saat 11.30 da açılacaktır. 
. «- Bır Muıluman me;nleke- \' Lt GÜKı\ \'IN 

tinde . olduğumuza, ~iç bır za. TEFTiŞLERİ 

Komisyon Üniver~lte talebele· 
ri gibi ilk, orta ve lise öğrenci· 
!erinin de otobüslerde ayni ten· 
ril~tla seyahat eıl<'bilmeleri tek 
lifıni iyi karşılamıştır. 

Komisyonun kararı bu 
mlizakerelcrinde heyeti 
mıyeye arzedilecektir. 

man ınanamadık. Bıze her fır. , . . . 
satta ezıyet ettiler ve paraları· ."alı ve B~ledıye Reısı doktor 

de,Te mızı gasp ettıler. demişlerdir. Gokay diln öğleden sonra Boğa· 
umu· Hacıların hepsi de memlekete zı~ Anado~u yal.a 1 il~ Beyko~n 

donmilş olmalarına sevindikleri Akbaba 'e Dere ekı ~o~lerın· 
nl üade etmişlerdir. d.en geçen yolları tcftJş etmış· 

Karakoldan arkada1la· Köy enstitülerini ve ö§- tırGokay bu arada köylülerle de 

rını almak istediler rctmen okullarını gorüşerek müracaatları dinle
miştir. 

Oktay Erdoğmuş adında biri birleştiren kanun ı. P. iL iDARE Kl'RU-
Kasımpaş~da nara atarak dola- Köy Enstitilleriyle Öğretmen M ND \Kt llIÜ 'il ~I.ER 
şırken polıslcr taraf.~n.~~n yaka!a· Okullarının birleştirilmesini te· l\t. \· İstanbul .n ı~ar~ kuru· 
narak karakola goturulmUşttir •. min edecek kanun tasarısı l\Iil· lundakı mlinhal (iç Uyelığe Ce
Onu alnıak için bağırmaya baş· li Egilirn Bakanlığınca hazırlan- mal. Kıtapçı, Zeki Metiner ve A· 
layan l\IUnir ve Veysel isimle- mıs bulunmaktadır. kif ı~~all ~cçllmişlerdır. 
rindekl lk1 kişi. d~ yakalanarak nu tasarıya göre Köy Enstitü- 116 C:OÇlllEN 
mahkemeye verılınışlerdır. terinin nılıfrcdat programl•..ı Öğ GF.LDI 

Bir eroinci tevkif edildi rctmcn Okullarınınkinin aynı o- Tırhan vapuru, dün gece Ge-
lacak, öğrencılerin daha pratik lıboludan 116 Bulgaristanlı göç. 
esaslarla yeti~tirilmcsi sağlana- meni şehrimize gE'tırmi tır. Topaç Osman ismi) le m~ruf 

O man Nuri IIoke, bundan bir 
rıüddet en·cl meydana çıkarılan 
bU~Uk eroin i•iyle alfıkalı gö· 
ruldlı undcn, dün 2 nei Sulh Ce 
za Mahkemesi tarafından te\'kif 
edilmiştir. 

caktır. K R OE 'İZDEKİ FIRTINA 
Tahsil mUddoti altı yıl ola- fI \FİFJ,F.:J•İ 

cak , c a)Tlca, Koy En titı.isil tA- Karadenııdckl fırtın:ı yUzUn
biri yerin,. sad ce ııÖğretmen o. d n, Kon:,:a upuru Cıdede bl-
kulu» adı kullanılacaktır. rıken 160 ~ olcuyu alamamıştır. 

Bir Nahiye Müdürü Denız,olları 1 lctmcsi bu yolcu· 
farı i tanbula gC'tinnesi icin, 

17 Cl lül W52 glinil, Topaç O·· 
maııın sahıbi bulunduğu, Beyoğ· 

Vilayet omrinc alındı Karaılcnizden dönmekte olan 

lu Tolg:ı Soknk 9 numaralı beş Vılh etçe nahiye ınücllirleri a-
l-atlı apartmana yapılan baskın rasında genı§. mıkyasta hir de· 
neticesinde 5 kilo saf eroin ele ğişıklık ~ apılarağı öğrenilmiştir. 

Bu naktllerin yapılacağını biz. 
geçirilmişU. Baskında, O manııı zat vali de söylemiş bulunmakta 
kardeşi :Mustafa Doğru ile Esat 
Altınkaya ve eşi Nilüfer yaka· dır. 
lanmışlarsa da Osman bu işle B•ı arada halka iyi muamele 

1 • • dı ·r d tt'~ d yapmadığı yapılan slkA)'etlerle 
lgısı olma ğıııı ı n e c ı&ın en tesbıt edllen hır nahı~e muduru 

serbest kalmanın yolunu b,ulmus de 'ılh et emrıne alınmı5tır. 
tu. Fakat sanıklar, Topaç ın da 
bu işle alftkası olduğunu söyle
dıklcrinden dun adliyeye sevke. 
dılen Osman 2 ne! Sulh Ceza Mah 
kemesi tarafından tevkif edilmiş
tır. 

Emniyet Müdürü Vali 
olacak 

Bir Amerikalının nozarot 
altına alındığı tekzip 

ediliyor 
Ankara 6 (r\ A.) - 4 Ye 5 e

kim tarılılerinde bazı gazeteler 
de Turkiyede bulunan Amerıkan 
he~etine mensup bir üyenin ya· 

• \k U» vapuruna telsizle emir 
vermlstlr. 

Gelen on haberlere göre, Ka-
radenizde fırtına hafiflemeye 
.. uz tutmııs bulunmaktadır. 
PA~AB JIÇE YAPURU 
fiEViZYO~DA 

Gecenlerde İtalyadan limanı
mıza g,.lcn ş<'hir hatları i§letmo· 
sinin Pa abahçe vapuru, Haliç 
Fabrıkasını:la re\ jz) on germekte 
dir. 

Geminin, hu hafta içinde se
~ ir tecrUbel<'ri ~apılacak \e muh 
kmrl olarak Adalar \'e Yalrı\ a 
hattında çalıştırılmak üzere hfz. 
mete sokulacaktır. 
SÜl\JERll,\NKA AİT 
BİR '.nlUllAlmllm 

nir seneye yakın zamanrlanbe- bancı bir memleket hesabına ca 
rı İstanbul Emniyet Illildurli O· suslıık yaptıgı şliphesi ile neza· 
lan Ahmet Tekelioğlunun mıin· ret allına alınrlığı yazılması ü 
hal \'aliliklcrden birine tayın edl zerine nirleslk Amerika biiyük 
leceği ı;öyJı>nmPktedlr. lstanbul clçilığınce TOrkiyedeki herhan· 
Emniyet Müdıirlüğüne ise, Kıı· gi bir Amerikan heyetine men· 
dıkuy Savcısı Nedim E\liya ,eya sup per onel arasında, gazele
Pmniyct 1 inci Şube MOdürlU- lerde intışar eden haberlerde ıs 
ğlinde başarı go teren Ahmet To mi geçen bir merikalı mevcut 
paloğlunun getırilmesi kuv-...etle olmadu'!ı bildirilmekte ve hMI· 
muhtemeldir. se tekzip edilmektedir. 

Derterd::ır Fabrıkasının lmAI 
cttliil kumaşların satışında Su
mcrbankı 3!l7 000 lira zarara sok 
tukları iddia crlilen, Alım Satım 
.Müessesesi eski mtidlırü. eski 
Yıinlü Şubesi MüdiJrunlın muha
kemelerine dün de 2 nci Asliye 
Ceza Mahkemesinde devam edil. 
miştir. 

Duruşma, bazı hususların an. 
laşılma ı itin bafka ı;ıine bıra· 
kıimıstır. 

Ehlivukuf 
Yankesici 
Kim olacak J 
Birin'!i Asliye Oeı.a l\Iahke

mesınde yapılan hır durusmaya 
ehlıvukuf olarak dayet edıle
cek olan yanke ici, henüz tes. 
bit edllemcmiştır. 

İstanbul Cumhuriyet Savcılı· 
ğından, Emniyet Mtidı.irliıgıine 
bu hususta tezkere gelmi~tir. 

Alakalıların soyledlğine gö. 
re, ehhvukuf olma:ı;a hıç bir 
yankesici yanaşmak istemlyecek 
tir. Bu i~ten elıni çekmiş bir 
yankesicinin de te~hir edilmek 
istemeyeceği ıleri sürillmekte. 
dir. 

Ehlivukuf yankesicinin, kim 
olacağı; merakla beklenmekte· 
dir. 

Tarsus vapuru ile 
gelenler 

Tarsus vapuru dün saat 17 de 
284 yolcu ile Batı Akdeniz sefe. 
rlnden dönmüştür. Yolcular ara 
sında Huseyin Cahit Yalçın, Os 
man Kapanı, Zen ad Mandalincl, 
lmar Bankası Yakın Şark mü
messili Cabir Selek, Merkez Ban 
kası bas mlifcttl§i Hikmet Ba· 
han ve Belediye Neşriyat l\IildU 
rU Rakım Ziyaoğlu bulunmakta 
idi. 

Konyada bir kadın erkek 
hamamına girmek 

istedi 

Konya 6 (Husust> - Bugün 
şehrimizdeki erkekler hamamı· 
nın kapısı ônfinde bır Mdıse ce
reyan etmiştır. Akli müvazene.i 
bozuk olan bır kadın hamam 
müstecirıne müracaat ederek 
kendisinin de hamamda yıkan· 
ma~ına müsaade istemiştir. Bu 
garip teklif karşısında hayretle 
re dfiı::en hamamcı, kaıhncağızı 
başından defetmek istemişse de 
karlın yine arzusunda ısrar et
miş ve nihayet arzusunun yerine 
gcLirilemiyeceğıni anlayınca o· 
radan ayrılmıstır. 

Trabzon D. P. kongresi 

kapandı 
Trabzon 6 (Hususi) - De

mokrat Parti il kongresi millet· 
vekillerınin de i~tırtıkile jki 
gUnlUk bır çalışmadan sonra sli· 
kOnet içinde sona ermiştir. ll 
idnre kunılu seçimini Sllkiıti Kıı 
laksızoğlu, f cmaıl Ersoy, Temel 
Aras, İhsan Günerkan, Abdullah 
Sofuoğlu, Hasbi Ender, Sabri 
Dilek, Rıza Eğemen \e Mustafa 
Karanıs kazanmı~lardır. 

lımitte bir gazete aley· 

hine açılan d6va 
İzmit 6 CHu•usl) - lzmıt Be· 

ledı e başkanı Sadettin Yalın 
tarafından, heledıye <'ncumcn 
zabıtlarında tahrifat yapıldıihttı 
iddia eden ·Bizim Şehir• gazc 
tesi alevhıne açılan davaya bu-

ün oğleden sonra asliye ceza 
mahkeme ınde baı;lanmıştır. 

,--TA VİM-" 
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Politika oyunlan 
yeni seçimlere gidilmekte 

fayda \ar mıdır, yok 
mudur • ki, fiahsi kanaa· 
timce bir fayda yok· 
tur • n a)Tı bir me· 
sele. Fakat mademki Bas· 
b:ıkan Demokrat Partinin 
Sn·as kongresinde bu isi or
taya altı rn muhalefet, D. 
P. iktldannı beğenmi)or ve 
kendini hazır buluyorsa yeni 
seçimlere gidilmesi tezekkür 
edilebilir dedi, Elbette ki, 
bu sözlerin tepkileri, ce\'ap
ları olacaktır. 

Umumi efk6r, doğacak ne
ticeli merakla beklemekle· 
dir. C. H. P lideri İnönü, iz. 
mirde söylediği nutukt:ı, 
Başbakanın seçim hakkında
ki sözlerine hiç temas etme
di. Fak;ıt hazı gazetelerin 'e 
hele muhalefet gazetelerinin 
muhabirleri tarafından yapı
lan soru karşı~ında: ·Seclm
lcrin öne alınmasına ge!lnre 
reup \eriyorum: Hazırız• 
demiş. 
Eğer İnönünün ce,ııbı bu 

kadar kısa \e kat'i ise, görü
lüyor ki C. H. P lideri se
çimlere gidilmesi hususun
da hiç bir şart ileri sürmüş 
değildir. 

Halbuki diğer taraftan C. 
il. P İdare Kuruluna, yani 
genl'l başkanın kurmay he
) etine dahil Kırşehir millet
\·ekili Ilalil Sezai Erkut §Öy
le diyor: 

- Namuslu bir seçim ya. 
pacaklan;a Basbakan Adnan 
Menderesin bu sözünü yeri
ne getirmesini bt'kllyoruz. 

Dr. Kemali Beyazıt da şöy. 
le diyor: 

- Tam bitaraf bir ıeçlm 
yapma ı tekf'ffül ettikleri 
takdirde seçimlerin öne ıılın
masını isteriz. 

inônü yeni seçimlere git
mek ir;in niçin herhangi bir 
ı;art koşmadan sadece •lln
zırız• dl'miştir. Çünkü İno
nu l!ll6 umumi seçimlerinin, 
sonra da iktidarı değiştiren 
19:i0 umumi seçimleriyle O· 
nıı takip eden muhtar ve da
ha sonra belediye seçimle
rinin nasıl r:ırıldığını, hiç 
değilse, bu dört seçimi bü
yuk bir dikkaUe takip etml$ 
olan Amme efkarı kadar \'e 
ga} et iyi bilir. nu dört se
çimden ilkinde türlü baskı, 

rey değiştirme, sandık ka
çırma gibi hadiseler ;) alnız 
ftmme efkiın tarafından ete
ği!, onun tercümanı olan ba
sın tarafından da teshil edil
miştir. Fakat diğer Uç se
çimde, bu Mdlselere dc!Uet 
edPcek esaslı - muhalefet ta
rafından dahi - fikllyPt ve 
ısııııtı olmıımı5tır. Runlnr, 
~mme efkarının tarnamıyle 
mal(ımudur. iste İnönü bu
nurı için ol\amuslu seçim. 
bitaraf seçim• diye bir şnrt 
koşm"mıştır. Fakat onun bu 
şartları 11,.rl sürmemesi, kur
may heyetine dahil olaıılar 
tarafından ileri sürfilmeğe 
hiç m~nl dP.ğildir. Runlar, 
her ::1 erde rastlanan politika 
0.)1.lnlandır. l\lademkl de
mokratik r<'Jim içindeyiz, 
biz rle politika oyunlannın 
türıu~ıinfi göreceğiz n gör
mekte~ iz. 

Sadun G. SA \'CJ 

ON KEI.İl\lEYl,E 

Dir otobüs kitapçı dükk:i· 
nına glrmi5 ..• 

Belki ·Kaı.alarclan Korun
ma• !.itabını alacaktır! ... 

TATLISERT 

Bu )üzden ba1.1 topraklar 
bazı maddeler bakımından fa
kir dusmilşttir. Mı!~ onlarca se. 
nedenberi denizlere akıp giden 
bu kı) metli maddeleri topra· 
ğa iade edebilmek içın deniz· 
lerde yetişen Alga iptidai ne
batlarını 'e balıkçılık endus· 
trisı baka) asını kullanmakta
dırlar. Nebat hayatı !çın pek 
cüz'I miktarlarda lazım oiln 
bu maddeler bu suretle deniz.. 
!erden temin olunarak toprağa 
iade edilmektedir. 

İkinci dUn~a harbinden son 
ra duz un bır ekiş ve ta arruf 
kasdıle tohumlar selektorlcn
me amch)clerı ıbi kabukla
ma ameli) r ıne tfıbl tutulmağa 
başlanmıştır. P lletııed deni· 
len bu ameliycclc tohumların 
üstti sıkı bır madde ile kaplan 
maktadır. II~len bahçıvanlıkta 
marul, domates 'e şeker pan
carı tohumları bu şekilde fay. 
dalanmış olarak satılmakta \'e 
ekılmektedlr. Tohum kataloğla 
rında Pcllctızt'd tohumların da 
ha fazla fıatlarla satıldı ı go· 
rülmektedir. Henüz tohumu sa 
racak madde tam olarak elde 
edilememlştır. Zıraat \C b::ıh· 
çn anlıkta bu ameliyeden bil· 
) ük fa~dalar 'e tasarruf umu 

,,,..------------=----------------------------~----------------------------------------·-ll!!!l!!l ....................... _.. ................ 11!!1!1!!! ........................ __. 

Toprak darlığından 
Ziyade su azlığı 
Az yağışlı \ e kurak bölgeler-

de ) eraltı sularının made
ni tuzları rutubet halinde top
rak sathına çıkıp otada tebah· 
hur ettikçe toprak ve tuz mik· 
tarı artar. Bu suretle çoraklık 
dcdiğımiz hal hlı ıl olur. Top· 
rak bu suretle akimleşir ,.e 
mahsul yetistlrmez olur. ÇÔrak 
topraklara daha ziyade sulanır 
sahalarda ve taban arazide 
rastgeliyoruz. 

Bu şartlar altında sulam3 
da fayda ) erine zarar 'erir. 
ÇUnkU boyle bolgelerin ıska 
suları da birçok mıktarda tuz· 
ları ihti\a ederler. Ancak ku!· 
!anılan suda madeni tuzlar b ı· 
lunmazsa \ e b i bir drenaj sis· 
temi kurulursa vaziyet delfü;ir. 
O zaman toprak sathına çıkmış 
ve terakllm etmiş bulunan tuz. 
lar bu temiz tatlı su ile yıkan
mış olacağından toprak çorak
lıktan kurtulur. 
Dünyanın birçok ) erlerinde 

toprak darlığından zıyade "'U 
azlığı çekilmektedir. Eğer el!-

Bir aparflmanın 
güzel dairesi 

28 ekimde sizin olabilir. Der
hd Garanti Bankasına giderek 
100 lira. yatırınız ve talıhinizı 
deneyiniz. Siz de mesken sahibi 
ola bilirsiı,iz. 

1 

lab lir. 
Nebat ha)alında 
Jlol".monların rolü 
tnsanlann \e hayvanların neş· 

vil nema ında hormonların 
bilyuk rolleri \'ardır. Son se
nelerde hormonların nebat ha 
) atı içinde le ırli \ e ehemmi· 
yelli oldu u anlaşıldı. lHılen 
bir suru maddeler neb:ıtlarda 
hayat 11meliyeslnl d:ıha ekono· 
mik netic!.'ler \erecek Şt'kilde 
de iştirmek için kullanılmak 
tadır. 

Bu tip klmye\i maddeler a· 
rasında kuv\etli bir neşvO 
nema hormonu olan ve 2,4 D 
rlimuzile ısimlenen madde biı· 
yiık bir tatbıkat sahası bulmuş 
tur. Geniş yapraklı nebatlar il· 
zerine bu madde serpılınce ne 
batta Öl le anormal bir bil) U· 
me 'maktadır ki Akibeti tat· 
h apılan nebat için ölüm· 
ıe ıcelenmektedir. 

hayatında dilrilst olmıyan çap-

a 
rasık bir taraf bulunmasını k~-~ 
bul etmi:rordu. ....... 

- Babamı alem nazarında ~ · 
glilünç etmcğe, onu k!ıçültme- ~ 
ğe hakkınız yok. Biz senelerce ~ ~ 

IDn herkes farkında .. Yalnız an-

onu bir gulge gibi takip eden~ . 
varlığınıza göz yumduk. nabıı- ~. iğ 
mın hayatında oynadığınız ro-~ 

nem bir şey bilmiyor. ÇUnktl o, YAZAN~ FANNV NUllST 
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ÇEVl~EN~ 'REZZAN A.E. YALMAN 
iblr çocuk kadar saf ve temiz • 
kalblidir. Babamı artık daha ., 
fazla rezil edemezsiniz. Onun 
içtimai bir me\'kU var. Bunu 
sarsmak \e zedelemek hakkı

tüldü. Hichard'ın vücudu ku·. 
sursuz, kendine olan emniyeti 
hudutsuzdu. Bütün bunları yi
ne Ray'a borçlu idi. Tiı çocuk· 
luğundanbcri mekteplerıni o 
seçmiş. hocalarını \'e dersleri
ni o takip etmiş, maddi ve ma· 
nevi gcli~mesine uzaktan uza
ğa tesiri olmu~tı... O nasıl olu
~ ordu da kendisi için şefkatle 
çarpan bu kalbi bu tarzda eze
hill)ordu. 

nız değildir. 

Demek ki Corinnc bir şey 
bilmiyordu, onun haberi yoktu. 

Ray yalnız bunu dUsUnüyor, 
bunu farkediyordu. Richard soz 
!erine devam etti: 

- Her halde haberiniz \'ar. 
Kız kardeşim yakında e\len"· 
cek. Damadın ailesi enai de ıl. 
Her halde bu meseleyi biliyor. 
Fakat buna rağmen kardeşimi 
almağa razı oldular .. Lflkin e
ğer bu mesele herhangi bir şe. 
kilde patlak verirse, is boıu· 
lur. Annem duyar a çok fc· 
na olur. Onun için artık buna 
bir niha) et vermelisiniz. 

Ah, yer açılsa da soluk yün· 
lil, sabahlığı, kırık kalbi ile 
Ray içine girebll.sevdi. Karşı
sında konuşan insafsız bakışlı, 
kuvveUi ve usta polo şampiyo. 
nunun önunde kiltfildükçe kil· 

- Siz sahneden çekilmelisi· 
nlz. Hem de blısblitiln ve mut· 
lak bir şekilde yok olmalısınız. 
Bunu babam için, annemi t!.'h· 
dit eden tehlike için )apmanı: 
lazım. Eğer annem sizin mev-
cudiyetinizi haber alacak olsa 
ne olur? Bunun taşıdığı mana
yı ka\Tayabillyor musunuz? O 
babama Adeta tapar. Ona son· 
suz hır itimadı vardır. Sizin 
varlı~ınızı öğrenmekle blitiln 
bunlar yok olacaktır. Her fieyi 

mahvctmeğe hakkınız yok. 
cMah,•etmek. Ben mi mah· 

vedccekmişim? E\lAdım. baba
nızla benim aramdaki bu ga· 
rip macera esnasında, değil o
nu mah\'etmek, ben ona hep 
yardını etlım. Hayatının her a. 
dımında ona destek oldum. A· 
sıl siz beni şimdi mahvediyor· 
su nuz, çocuğum. l\lahvediyor;u
nuz heni.» 

Ray, içinden gelen bu sözle. 
ri ı;o,>leyemedi. Richard, ko· 
nuşmasına devam etti: 

- Ben buraya sizi doltru yo 
la se\ kctmek iç rı geldim. Ba
bamın hareketlerini tenkld et
mekle beraber onun hakkında 
hüküm verecek değilim. Tiı ço
cuklıığumdanberl mektep ha· 
yatımda da babamın bu mace
rası ve onu bir gölge gıbi takip 
eden varlığınız ) üzUnden çok 
ıstırap çektim. Kendimi hep 
küçük hissettim. Kız kardesım 

de ö)le. Fakat buna az çok a· 
lısmıştık, Bir derece~e kadar 
babamı anlamağa ve yaptığını 
kabul etmeğe razı olmuştuk. 
Bundan yalnız biz mütecsslr
dik. Fakat bugiln kız kardeşim 
evlenmek üzeredir. Çok dürüst 
ve namuslu bir aıleye ıntısap e
decek. Onların nazarında küçiik 
dfişmcmesi lazım. Dunun için 
sizin, babamın hayatından ay
rılmanız lazım. 

Ray, yine bir şeyler söyle. 
mek ı•tcdi, fakat bu dü,ünduk· 
lerinl ifade edemedi: 

- Delı:.anlı, dellkanlıl Ko
nuşmama, içimdekileri söyle
meme müsaade ediniz. Fakat 
bunlar kelimelerle anlatılacak 
§Cyler değıl ki.. Babanızın bana 
ihtıyacı var. Bu, annenizin ba. 
banıza olan ihtiyacından daha 
büyüktür. B nu anlamağa ça
lışsanız. delikanlı! Bu istediği 
niz ~eyin ikimiz için ne kadar 

imkansız, ne kadar acı oldui!u· 
nu idrak edebilseniz. 

- Babamın haberi olmadan 
yok olmanız llızım. Bır kere on· 
dan ayrılınız. Ondan sonra ben 
sizinle meşgul olaca ıma, size 
!Azım gelen tazminatı \•ereceği. 
me söz \•eriyorum. 

Aman Yarabbi! Bıı ne ayıp, 
ne küstahça sözlerdi! Bu deli
kanlı nasıl da pervasııca bun· 
ları söylcyehiliyordu. 

Ray, dudakları titreye titreye 
ağlamağa hafladı .. Fakat kuru. 
muş boı;azından göz ya sız hır;. 
kırıklar çıkıyordu. Delikanlı bu 
manzara karşısında hem sıkıl 
dı, hem de tiksindi. Yerinden 
kalktı. Kapının 5nane gitti. 
Küstah ve azametli bir ta\·ırla 
kapıya dayanıp durdu. 

- Haksızsınız. dedi. Neden 
acaba pa~a lUı bu gibi uzlyet
lerde gözyası ve sinir buhranı 
doğurur? Eğer hu maddi bahis 

sizi bu hale getiriyorsa, para 
lflfı etmiyelim. Ama siz sonra· 
dan nasılsa fıkrinizi değistirir, 
bu bahse a\'det edersiniz. Rica 
ederim, artık babamı fazla re. 
zil etmcyınız. Bu kadar yaptı
ğınız yeter. Onu kurtarmak lA· 
zım. Eğer gitmiyecek olursa
nız ...... 

Ray, inatçı bir çocuk gibi 
ha}kırmak istedi: 

- Peki, ya gitmiyecek olur. 
sam ne olacak? Ne olabilir? 

Fakat içinden geleni yapma· 
d: \C bu tehditkAr cümlenin so
nunu beklemeden ce\'ap verdi: 

- Gideceğim, peki, gidece
ğim. 

Tam o sırada Walter geldi. 
Bu hali de Ray, biraz e\•velki 
gıbl ga)Ti tabii bulmadı. Oda 
bir tiyatro sahnesi olmuştu. 

Walter'in de bu oyuna karışıp 
ce,·ap vermesi IAzımdı. Baba o
ğul birbirlerine ne kadar da 
benziyordu. İkisi de tam Ya· 
hudl ti.)i jdiler. Esmer \'e Jcı. 

\'ırcık saçlı, ırklarını mutlak 
surette t!.'msil eden iki yakı

şıklı erkektiler. Damarlarında 

akan kan aynı idı. Babadan o· 
l!ula intıkal eden bu bereketli 
kanda Yahudiliğin bütün va· 
sıfları vardı. 

(Devamı var> 
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St lin'in 
Mk 
Yazan: 

us ko.ı:ıilnlst ıı rti ı kongresi, 
on uç srnellk bir fasıladan 

rıonra. :> enlden toplantı lan na lıa" 
Jadı. nu dc-fakl ko ::rede muh: 
t elif m eleler gorii Iiltt.cktir. 
Eunlann ar:ısında <'n mlıhiml 
1> rti teı;kiJ:itında :rapılarıık fle
li•iklik 'e ~eni beş cncllk ik
tısa~i plandır. Yapılaeıık deği
l~klıklc parti <lahn merkezi) etçi 
h;,r hal alacaktır. 1·eni bt- se
llt:lik plana ~elince, hunun he-de
fi istlhsnll, bllhas a sana ·ı mad
d lr.ri lstihHlinl arttırmaUır. 

* lranın lngiltere ile siya
si müna cbetlerlnl kes· 
me~e karar \'erdiği bil· 
dirilmektedir. * So\')et Ru ya komünl t 
partileri ko greslnde l\fa · 
lenlıov iç H dış nı ele· 
lerden hah etmiştir. * ln'.rtafa Nahııs Yaft Par· 
tisi başkanlığından ayrıl· 
nuştır. * rran ı genel kurmay 
bafkanı Belgradı ziyaret 
etmektedir. 

Jlefgrad 

İran İngiltere ile siyasi 
münasebetini kesecek 

lran, lngiliz notasmtn petrol ihtilafı hakkında
ki eski hi}<ôyenin bir tekrort olduğunu söylüyor 

f'ilrlf llısMd~ A1an1ı 

Tahran, 6 - İran resmi kaynaklarındnn bugUn açıklandığı. 
na aıorc, iran hllkümcti İngiltere Jlc olan diplomatik mUnasc· 
bctll'rini kcsm~e karar vermiştir • 

İnı:iliı notasının petrol ihtiliı.Iı hakkındaki eski hikAyenin 
bir tekrarı olduğu ve bu şekildeki hareketin irıın resmi mahfillc
rindc çok kötii bir tesir hırnktığı tebarilı cttirilmiutır. 

Kfızırn Hasebi, petrol ihtılfıfının ııneak İran'ın arzularına u. 
) arak halledilebileceğini \ c İngil terenin bu hususta nfızım rol oy. 
ıııyamıyncağını söyliycrek, İngiltere hunıı anlamak istemediğin. 
den rliploınatik milnascbctlcrin kesilmesi yoluna gidileceğini 
bildirmiştir. 

iran Şahı, Jlr. l\Tu ~aıldık'ı de trkliyor 

1 Senatör Fulbright 
Türkiyeye hayran 

.hıoelııtıd huı 

Vaşington, 6 (A.P.) - Birle- • 
şik Amerika ile dost memlekı>t 
ler ar:ısınrln öğrcııci mUhadelcsl 
plAnlarını hazırlamış olan Arkan
sas demokrat s~atörll J. Wllli
am Fulbrlght, Türkiye ile Yu
gosla\')'a arasında müşterek sa
vunma gaycsb le )apılan temaıı
lardan çok memnun gorUnmck
tcdir. 

Türki) c Cumhurbnşkanı CclAI 
Bnyarın • l\lilll hayatımızın iki 
mühim faktörunü iç ve dıe cm
niyl't prcnsipl!'ri teşkil eder. 
şl'kliDdekl sözlerini hatırlnlan 
senatör Fulbright 5avunma sa
ha ınd:ı Tiirklcrin gayet iyi te
sirleri olacağını \'e hliyük ~'ar
dımlarda bulunabileceklerini söy 
!emiştir. 

SenııtiJr Fulbdght, modern 
Türkiycııin Amerikndaki rn ha
raretli takdlrkfırlarından biridir. 

Senatör bu hususta şöyle de
mektedir: 

!\O ~c münnseheti) le, umu
• toplantıl;ınn <lı ında mühim 

Eorü~mclcr olnr:ığı. lıllh:ı"ı;a .. ı. 
)~si ~·aıh etin go7<lrn ı;eçirilece
iı "Uplırsizıllr. Stnlinln kon:!re
nin nrilrsir.c1c çıkan makalesi bu 
~alnmdan dikkate ~a)nndır. tn
lın mak:ıleslndc kııpitallst mrm
lekt'tlcrin Aıurrlkanın ha kısı 

B. Elçiı11i%e 

1\
1i aıı verildi 

İran ay:ın meclisi, bugün, İran Sahı nıza Pehlevl'nln bir 
nutku ılc yeni çalışma devresine girmiştir. 

İran Şahı nutkunda, Basbnkan Dr. l\tu addık'ın petrol lhtilft· 
!ını İran milletinin arzularına uygun bir ~eklldıı halledcceğlnl 
belirtmiş \'e Baııbakan'ın prensiplerini tivmllştıir. 

•- TUrklcrin ieıne yarayacak 
hcrşt'ye kuvvetle taraftarım.• 

' Ankara Dil, Tarllı, Coğrafya F kültesi öğrencilerinden mürekkep bir grup Almanyaya_ tet~lk· 
lere gltmlelerdl. Yukarıdaki resimde •Tarsus• npurlle donen öğrencilerden baıılan g9rilluyor 

J d Anıı4ouA~~ 
• lı n a hulund J!unıı, buna uzun B 

udd"t t amm\ll cı1cmh·f'eek- clgrad, 6 - Türkh·e Buyuk 
1 rlııi, bu \ ıiıclcn mı memleket- Elçisi K<'maı Köprülu ·ııc A \'US

ler arnı>ındn '"kında bir harp tucya Orta Elçısi Doktor Kari 
'ıkacal!ı"ı, butıin komUni tlcrin Braunias'a, Yugosla\')a ile m~m· 
ha ırlıklı bulunmnlan lh.nn gel- lekctlcri arasındaki münasebet. 
dl ini ya~ktadır. !erin sclişmcı•:inde ı:o~terdıklcri 

Y~r~ımdan dolayı ayrı a)n bi. 
Stnlin"ln bahsettiği mrmlckct- rıncı rütbeden Yugo lav sancak 

ler Sovyct r.u •ıı \'c pe,>kleri dı- nişanları tevcih edilmiştir 
tındaki hükılmetkrdir. lhııılnrın Ni~~ J n b . 
1 ,,..n an. aş akan Yardım. 
raunda "lkı bir 1 lılrU •i mcv- cısı Moşc Pijade takmıştır. 
~t oldu u hlr sırada St:ılinln 

:>le bir fikri ortaya atması Akd • d 
lı . Td u~ıınılırmıstır. loıımnfib emz en 
bır kı!'itm meriknn '' in iliz 
ıazet leri hunu "hcmmi ~1lr Ener·ı·ı elde 
k:ırş1~a3arık Stallnln Y ıısı~lc ~ 
ke~dı c-mcUcrinl rınklamak lstr. Ed"I b 1 
il ınl si13lu3orlıır \c lbth-atlı 1 e i irmis 
budl~nmak lazım gcl:llğinden halı- "'"~d p' 
k ı orlar. "'' 

Tnhml etildi . • Cenevre, 6 - Birleşmiş ?ıtllle~ 
tu \azı ın ı: batıtlne t:lirl' Sta~m ler TcşkılAtına haıtlı iktı at UZ· 
1 ki l .) ü • .rncmlckellcrın- mantarı Çanakkale \e CebeUitta 
~ir taro~ ını~lrrı lrs\lk etmek, rık boıtularında kurulması mum 
-eken a nn a drmokrııt mem- kiln ı:örülen barajların yardımı 
rası er :ı~ ınila ltlmatı;ı:ı:lıl: ha- ile Akdcnizin seviyesini alçalt 
•tnıi '1

1

1rnnr.ııınnk 1ıf'c1rfinl hıkh1 mak Ye böylece husule gelecek 
r. •lllı nırmlrkctl ri 1 k t ı 

ıir lmnıının e nı en a ın 1 ardan faydalanarak mu· 
le gôrii l nıuhtcllr rne r.lrlr.r. nmım miktarlarda Hydro • Elek· 
'n.kd ğ d eti lıaııkn h:ı k:ıılır. trlk enerjisi elde etmenin im· 
•dılcc:k u!Çl~~ Ortado ıııla tııkip kiın ve ihtimallerini ara tırmak 
·i a ile İ .. set hakkında Amr.. ladırlar. Uzmanlar Birleşmiş 
lf \Brd nJ?~ltrrc nrıısındn lhti- lılleller Avrupa 1ktı~at Komis· 
•idi . ır. 1 nkat bunun umumi yonuna bugOn sundukları bır ra 
e J uıerlnılc tesir ~npmnsı. hr- POrda, bövlc bir projenin bUtiın 

ı:i e~okrat memlr.kctler ara- \\Tttpa memlekellerinc çok bol 
ll! b~l lr h~rb sebep olm:ı~ı ak- elcktrık enerjısi temin edebile· 
a 

1 
e &ctırileıneı. ec ini belirtmekle beraber bu-

Rıtı Amrri a gar tel rl nus- ~un ~imdik! halde, bllyilk t 'bi· 
1an1n l"e pr, klcrlnln hfüilk r.ür- k.I guclukl~r arzettiğlni de be 
ilkler lt'lnde bulıınd » d lırtml~lerdır. 
'tali 1 h Uı;ıtn an G" ö . 

n n ıılkn ümit , rnnek için .oz nunde tutulan proje ge-
:~ fikri orta3 a nttığınd:ın hah c- r~ğınce Akdenizin seviyesi tak· 

lorlar. nuS\1111111 'e pe,·ktrrl- rıbcn 100 metre kadar altalabl· 
~n lktısadi gliclfikler içinde hu- ıe.cektlr. Raporda Akdenizin U· 
tı hduktan muhakkaktır. Rıısva- çUneU mahreci olan SUveyş Ka
an· hu Y1bdrn daha ''umu nk bir ~~l~nın ne duruma girebilcc1· 
., ı et aldı •ını iddia edenlrr n en de bah edilmemiştir. 

,~ e \"ardır. rnkat bunun, !Hali. I -
1;n ınııkalrsl lizcrlnde ınüc sir ~ek ne k\e komüni t kongre ine 
> ınn ı ihtiınnıı zaHftır · a .ara şu kanaati ileri sünııek-
Datı mahfilleri Stali~in mıık tledır: kTedbirH \e ihtiyatlı hu-

a- unma • hazırlığı arttırmak. 

A3Tıca, bu hususta Dr. Musaddık'la aynı fakirde birleştik
lerini ve aynı yolda çalıştıklannı ffade <'dcrek, Meclisin yeni 
çalışma dc\Te inin ha) ırlı olma ını teml'nni etmiştir. 

Tahran Ünh rn;itr~i ka11n!ılılı 
Tahran, 6 (A.A) - 1500 kadar talehrnin greve kalkışmala

n ,.e.imtihanlara 1ı:irmemclcri ilzerlne Tahr:ın Üniversitesi bu. 
gUn kanatılmıştır. 

Polis kıtaları Ünl\'ersite bina~ını muhafaza altına almıy 
lardır. 

Fransa Genel 
Kurmay başkanı 
Belgradda 

A ıuı4olu '-la nn 

Belgrad, 6 - Yu"'oslav aske
ri makamları tarafından davet e. 
dilen Fran a kara ordusu kur
may başkanı General Illıınc, bu. 
gün uçakla Bdgrada gelmiştir. 

10 Ekime kadar Yugoslavyada 
kalacak olan General Blanc, Slo· 
\akyada Bmo şato unda .Mareşal 
Tito tarafından kabul edilecek
tir. 
Diğer taraftan Yugoslav kur

may temsilcileri ile görUşmelcr
dc bulu11acak olan General, as. 
keri tesisleri gezecek ve bazı Yu 
ııosiav birliklerinin tAlimlerinde 
bulunacaktır. 

lllr l'ut:oslav n keri hey tl 
Şama giderek 

Sam, 6 (A.A.) - Suriye ask<'· 
rl hcyl'tinin sene başında Del
grada yaptığı ziyareti iade et. 
mrk Uzcre bir Yugo~ıav askeri 
heyeti ;>:ılunda Şam~a gelecektir. 

Rita Hayworth boşan· 

makta ısrar ediyor 

f'aris, 6 (A.A.) - Ali Jian, 
Rita Hayw11rth ile artık kaçınıl
maz hale gelen bosanmn davası
nı görüşmek üzere bugün nuka
tını ziyaret etmiştir. 

Rita Ha;rworth, ,ııazetccilerc 

Yeni verilen 
Gemilerimize 
Bayrak çekildi 

!'ilrl: 11ıı:a41.e Alarm 

-
Nevyork, 6 - Karşılıklı GU

vcnlik Fonundan, TUrk Deniz 
Kuwetlcrinc tahsis cdılcn Ame 
rikan filosuna mensup 4 gemiye 
buglin limanımızda yapılan muh 
tcşem bir merasimle Turk bay
rağı çekilmiştir. 

l\lerasime. Ncvyorkta bııhınan 
kordiplomııtiğe ml'nsup Tilrk §:ıh 
sıyctlcri ile vatıındnşlarımız iş
tirak etmişlerdir. 

Marmaris, Morcloğ:ın ve Meriç 
ismindeki 3 mayın cHlkücü gemi 
ile Jlaşaı·nn adındaki drnizaltı la 
mlr ~cnıimiz, Türk milrettcbatı 
tarnfından teslim alınmıştır. 

Yakınd:ı memleketimize müte
veccihen hareket cdecckil'rdir. 

Bir boksör maçtan sonra 

öldü 

1\cw Orlcans, 6 (A.P.) - 21 
y:ı~larındıı Jimmy (Bud) Taylor 
isminde hlr bok ör cuma gecesi 
yaptığı maçta aldığı yara ve be
reler neticesi diln ölmü5tür. 

Taylor bir zenci boksördü. Po
lis tahkikntn başlamı5tır. 

\'l'rdiği beyanatta, geçen yaz 
Renoda açmış olduğu boşanma 
dhasındıın vazgeçmrk fikrinde 
bulunmadı~ını sövlcmiştir. 

_SÜT~ARl~l~m~~uro@~ 
A~M -

SEÇ1ntI.ERP. GITl\IEK 
llAYAYI DÜZEI.TECEK 
nın TEı>nln ıııtntn., 

l''ecmettln Sadak lla3baka· 
nın Sh'as nutkundan \'C seçim 
Ihelre ı;itmrk ihtimalinden ha· 

sle diyor ki: 
• «E\'\·eld scçımlere daha M 

bır ha\•a içinde ginnck IAz.ım. 
dır. Bazı hayali d.ı\:ılardn par 
tıler arası ışbırlıği kurmak \'a· 
~anın sc!Ametı icabıdır. Bun-

ıt·•""="" - .... -
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Türkiyenin pamuk mah-• 
sulü bu yıl fazla olacak 

Vaşington, 6 (AP) - Birleşik 
Amerika Tarım Bakanlığına gö. 
re Türki~cnln 1952 • 53 yılında 
pamuk i~tlhsall, 1051 • 52 yılı 
ıstıhsaline kı~·ascn nıuhtemelen 

Bir koca karısını 
bo~azından kesti 

92 hin ton !nz]a olacaktır. Bakan Topkapı, Cihanbeyli ve Bursada ela 
lığın bu tahmini Ankaradakl A. 
merıkıın F.lçillJ?inln Ziraat Ata· üç ki§İ öldürüldü 
şesl ::'\lr. l.11llrl'l1 I.. Seranton·un 
raporlarına nıli~teni!tir. BUyUkçekmeceye baRh Çak- Clhanbeyllde 

nıı tahminlere göre mahsul maklı köyünde feci bir cinayet Konya, 6 (Hususi) - Clhan-
takrihcn 735 bin bal) aya baliğ i~lenmletlr. On ay önce, Sc\·I~- be)·llnln Beekonak köyünde bir 
olacaktır. rek e\'lenen Beklr Demir ismin- cinayet islenmiş, Ucretinln vC!rll-

r ·ı ..ı • • d de 27 yaeında bir genç karısı 17 memesinden sinirlenen bir co-ngı tere ~.ış tıcare.tın e ...... ındakı' Fı"krl"cuı bı,.akla kafa-,,,.06 ,, ,, ,. ban. a~asının oğlunu tUfekle öl-
fazlalık var sını ~övde!lnden ayıtmıı.k auro- dUrmüetUr. Katil yakalanarak 

Londra, 6 (AP) - 1052 nlı. tl~·le öldürmUetUr. Flkrlycnln 4 adalete te8lim edilmiş ve ı;orgu
llk 3 avlık de\'rcsl zarf. d •) hk hAmlle oldtıl!u anlasılmış- sunu mUteakıp tevkif edilmiştir. 

~~ Uk Britİınyanın dı ti ın ııt tır. Katil yakalıınmı:tır. nurs:ıda 
Y . ş care Topkapıda 

~u\'azene~ındr. 24 mılyon Ster. Ewelki ~ece Topkapıda :ı::aba-
lın \•eya takriben 67 mllyon do- dayılık yüzünden bir cinayet ot-
lar tutarında hır fazlalık elde t 
edildiği bugUn Maliye Bakanı m~~a~~;pede Merkezefendl ıem
tarafından açıklanmıştır. tl;dc İbrahİmıı ait meyhııne)•e 
Havacılarımız Amerika- gelen Emin isminde bir ccyyar 

daki tetkiklerine devam satıcı içki içerk_en ~ııhıkalılarclan 

ediyor 

N~vyork, 6 ('f.ll.A.) - Tilrkl. 
ye Devlet Jlavn Yolları Genel 
Müdilr Yardımcısı Rıza Çerçel \e 
Y!ıksck Tayyare MUhcndi•i Suat 
Yelkıdcn mUte ekkll iki kişilik 
bir hcy!'t şehrimize gelerek, tet
kiklerine başlamışlardır. 

Heyet, Türki)e De,Jct Hava 
Yollarının çeşitli malzeme ihti· 
yaçlarını buradaki fabrikalarla 
tr.mas suretiyle temin edcct'ktir. 
Amerikan fabrikaları 'e hava 
yollan mllme& iller• TUrk heye· 
tine J!ızım gelrn bUtUn kolaylık
lnrı göstermektedirler. 

lsveç ile ticaret vo ödemo 

anlaşması uıattldı 
Ankara 6 (A.,\.) - 7 hazl

ran/1948 tarıhli Tilrkiye • İsveç 
ticaret ve ödeme anlaşmaları ile 
14/hazlran/10~1 tarihli ek pro· 
tokol ve bun:ı melfuf mektupla
rın 15 <') 101/1052 den itibaren 
6 aylık yeni bir devre için uza
tılma ına dair 26 evlOI 1952 ta
rihinde Dışicleri Bakanlığımız 
ile Js,·eç elçllll!I an~ında mck· 
tup tenli i suretlle bir anlaşma 
yapılmıştır. 

OClu Mustafn Koç yanına sokul
muştur. Bu iki eski arkad:ı& an
la_şılamayıın bir scb!'plcn ka\'ga
ya tutuşmuelardır. Kareılıklı bı
çaklarını teken sarhoşlardan 
rustafa Koç, E;ınlni karnından 

,.e kasığından yaralayarak öl
dürmüstUr. Cinayeti mUteakıp 
firar eden kntn jandarmalar ta
rafından yakalanmı$tır. 

Cenevre atomenerjlsl 

arattırma merkezi olacak 

Amsterdım, e CA.A.) - Atom 
araştırmaları Avrupa konseyi, 
Cene,Teyi on U)•e memleketin 
mUster4lken istifade edecekleri 
atnm arıı$tırmaları merkezi ola· 
rak St'çmiştlr. 

Cenevrede yapılııcak merkez 
binası t11krlben 26 milyon dolıı· 
ra çık:ıcaktır. 

Erkek olan kadın doktor 

Ab rdeon (İsko~ya) 6 (A.A.) 
- Geçen aya kadar kadın ola
rak ~aşamışken 12 Eylfılde er. 
kek olan Doktor Ew ah Forbes 
Semplll, kendi klıh~a kadını ile 
nişanlandığını bugUn bıldirmlı· 
tir. 

' 10·2-53 YıLr FİLM HARtKKA;s~ıliiiiiiiiii~ 
SİNEMA DÜNYASININ ÖLMEZ ABİDESİ 

~ ARSLANLA~hli D 
~ KALESi 

1

~ 
<The Flııme and thc Arrow> ~Hf~R 

BURT LA~CASTER - \'İRGl1'1A MAYO ~ 

Perıembeden itibaren 

\.AlE • AR • ELHAMRA ve Pangaltı 
J A N Sinemalarında 

Bursa, 6 (Hususi) - Yenişe
hir ilçesinde bugün Adliye ko
ridorunda bir cinayet işlenml~
tir. Hadise fÖ)lcdlr: 

Yenişehir Akbıyık köyünden 
İbrahim \'e Mustafa isimlerinde 
iki genç bir )aralama hAdisesın
dcn dolayı bir mUddetteııberl 
muhakeme olmaktadırlar. Bugün 
de iki hasım mahkemeye gelmie
ler ,.e durusmayı beklerlerken 
koridorda kavgaya tutusmuşlar
dır. Neticede İbrahim adında \'e 
16 yaşında olan katil. 35 yaşla
rında bulunan Mustafayı bıçak· 
la öldürmüstUr. 

Katil ;rakalanmısbr. 

Bir Alman Albayı 

muhakeme edilecek 

Kolonya, 6 (A.l>.) - HiUcr re. 
jiminln ı;abık subaylarından Al· 
bay Emanuel Schefieri durus 
ması bugün burada ba&lnmıştır. 
1942 )11ı ilkbaharında Yugoslav. 
yatla 6 bin Yahudi kadın ve ço
euğu öldllrtmekten sanıktır. 

llarbden sonar ııakte bir ad 
altında yasarken geçen )'ıl ipti· 
dalarında yakalanan Scheffcr, 
bundnn ev\el Gestapo denilen 
gıtli polis hesabına çal15tığı için 
muhakeme edilmiş ve 21 ay ha· 
pil yatmııtır. 

Şimdi, Yahudilerin illUmUylc 
neticelenen fııci3da o madığı rol 
ilzerlndo dunılmııktadır. Yahu
diler. Belgrat yak10larında Sem 
lin denilen bir tcmerkUz kam· 
pında 2,5 ay tarfında öldürülmUs 
!erdir. 

Adapazarında bir köylü 

balta ile öldUrUldU 

(llIDOJll!O.t) '9 IJll]jU\' 

Dün gece sabaha kar;ı ıaat dört 
sıralarında Kandıra ilçesine bağ 
lı Haloybey köyünde feci bir el· 
nayet işlenmiş; aynı köyden 28 
~~şiarında Akif Akgiln adında 
bir genç, tarlasındaki kulUbede 
uyumakta iken meçhul bir fahıs 
t:ırııfından balta ile vurulmak su 
retlyle fecl bir 6eklldc öldürül· 
mUştUr. 

an başka, sctimlcrden sonra 
ortalık durulacak mı? Demok
rat Parti, seçimleri kazanırsa: 
•Millet bana Yeniden s:Uven o
Yu verdi, muhalefeti artık ko· 
nuşturmamıı mı diyecek? Yok
:~d leni scçimll'r neticesi ik-

ara geçen p:ırll karşısında 
~uhalefct: dllzc bundan son. 

susmak dliscrı fclsc!cslne 
mi inanacak? 

~ • (Ourrıhu~(:ıfl) 
---~----------------------------------..:... 'as nutkunun baştan b 
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P. T. T. DE l\tt.'HTE!\IEL GF.ti~MELEıt 

HÜRRiYET 

Yarın AkGam Hayatının en nefis 

EIYA HEDiYE M E L EK iki saatini 

• E D IYQ R 1 Sinemıısındn ya,ıyacaksınıı. 

Vak'ayı mUteakıp firar eden 
katil şiddetle aranmakta olup, 
hldlseye maktulun genç ve gü
zel kansının da ismi karı~mak
tadır. 

1 
Bir 'csıle bulup kendine en 

c \'erişli zamnnda seçimlere 
~it;:ıkek, Ck8criyet partisinin 

a rıdır. Tiuna muhalefet ka· 
rı~maz. Fakat Partiler arası 
~i~~let ve siddetln, sinirllll~in 
e ~esi olarak seçimlere nit-

tnek 8,.,.,· ı "' t • ~~ım erde esasen mfı-
ad olan şiddeti bir kat daha 
:~ttırır. Seçimlere gttmrk la. 
b ınsa. hunun itin tek ciddi se 
AC: Anayau tAdlli olabilir. 

ııyasayı t!l.di! edecek bir 
:e~ıısı mlllet seoçer. BbyJc bir 
bi çllm~ de partilerin gene iş

r ğı ile gidilir 
ıı . 

iz iktidarla muhnlefetln 
Yetkili ıahs . 

sUku 1) etleri arasında 
netıe oturup •. n .. ıı . 1• niyetli bi J uZ J uZe, 1) 

ruz S r konu5ma bekllyo. 
· eçımıerden önce ilk de 

nenecck tedbi b • 
li havad r udur. Zehir. 

an bunalacağız zira ... 
YENi SABAH -----St\'AS 
NUTı-u 

l'ent Sabah, Bn&bakanın Si· 

Halk Parti i liderinin son y~ırl 
se)ahatlnde Ö)lcdiklerinc cc. 
'ap ile dolu olduğunu söyıu. 
yor, diyor ki: 

oDemokratların mUsbet icra
atının, H~lkçıların lideri ta
rafından ılAn edılmemC!lnden 
teessür duym~k. bizce tama
mlyle yersızdır. İkUdann b:ı· 
şarıl arını ha) kıracak elde 

0 
kadar vasıta, organ ve mah
lıiklar varken, bunlara zaml
metcn ''e iUl\'etcn bir de mu
haliflerin bunları tekrarlama. 
sını beklemek. biraz fazla bir 
talçptir. 

l\luhnlefetln bu hareket tar
zı da samimiyetsizlik sayılır 
mı, sayılabilir mi, şUphelidir. 
Cilnkü Demokratlar da Halk· 
çılan tahtie ettikleri vakit, bu 
partinin en ufak müsbet bir 
fiiline işaret etmemlelerdi ve 
edemezlerdi de ... Binaenaleyh, 
ılmdt verilen yağın tortusu i
le karşılaşılmış bulunmakla· 
dır. Bundan nAşl, hayret izhar 
etmek. dalml fıtne ha\'asından 
bahseylemek zaruri değildir ... 

Ş \1,,'AR, l'OTUR 
1'ICARETİ 

Seılat Simnvl ı;on raman· 
Jarda Anadoluda şal\'Br, PO· 
tur, çaranf \'e takke tlearell· 
nln alıp .) üriidiığünU söyJü. 
yor \'e diyor ki: 

•Ban kuşbl'ylnll insanlar 
zannediyorlar ki, takke giy. 
mek ''e kara don taşım:ık Müs 
lümanlık icabıdır. Hele ı:arşaf 
giymeyen bir kadın onların 
nazarında anki ;ıercfinden fe 
dakArlık etmiştir. Bu fnsnnla
ra şunu hatırlatmak isterim: 
Dini kıyafet addettikleri o ka 
ra don, i lamın ne harsıyla ne 
de ha:ıatlyle hiç aliıkası ol
mayan bir kılıktır. Onu tarih· 
te Akdenlzin keicre korsanla
riyle, adalarında yaşayan Yu
nanlı balıkçıları taşımıştır. 
Çar~afa gelince bu biçimsiz 
kılığın da Bizanstan bize inti
kal ettiğine dair kuwetli lddi. 
alar vardır. Yanı açıkçası bu, 
o zamanlar bize ipekli malla
rııu satmak isteyen ecnebile
rin buldukları bir şeydir ... 

. • l ASK.. İNCELİK.. l\IÜZİK .. ve GÜZELLİKLER ŞAHESERİ il KONCA~~ca~anı~?AR~EN 
Milli Piyango bugün 

çokillyor 

VAN JOHNSON - JUNE ALLYSON 

Mllll Piyangonun 7 ekim çe
klllıi bugUn sut 13.30 da Anka
rada yapılacaktır. 

ikramiye kazanan numaralar, 

'------------,... Dir defa dejtil ... 10 defa görmek lsteyeceğlnlı filmdir. 
• Ankara Radyosu ile bu gece uat 

23 tc >·oyınlanacaktır. 

HOS MEMO -.. Anasına bile şirin görünmeyen bir kuıgun 

ONVN .o1HBA81 

'•e 

General Wyman 
Yunanisfana 
Gidecek 

llıuuıt ııu~ablrlııılıdnı 

tımir, 6 - NATO karargihı· 
nın ~chrimlıdeki faaliyeti art
mııtır. Bu arada bir grup Yunan 
subayı daha tımire gelmiş bu
lunmaktadır. 

Diler taraftan, Türk!~·· ve Yu
nnnistanın NATO emrine vere
cekleri kU\'letlerin kat'! olarak 
tesbitl Uz.erine General Vayman 
yarın Yunanlstana giderek ilk 
resmi ziyaretini yapacaktır. 

NATO emrine tahsis edilen 
kuwctlerin mıktarı hakkında 
hiç bir malftmat sıımamııtır. 

Korede şitldetli 

savaşlar oluyor 
Kore cephesi, 6 - Son 24 sa· 

at zarfında Kore cephesindeki 
ha&lıca faaliyet. batı kesiminde 
toplanmıştır. Bu kesimde Pan
munjom tarafsız bölge inin batı 
va güneyindeki iki tepeyi ele ge. 
çlrmek ıçln şiddetli sauılar de· 
um ctmektedır. 

Bu sabah ş:ıfakla beraber Pan 
munJomun batısında hUcuma ge
çen l\liltt~Cık pl:,·adelerl stratejik 
bir tepeyi znrıtetmek Uz.ere UçUn
cU tcşebbllslerlne geçml;lerdir. 
Saat 10 :ta bu kesimde çok sıd. 
detll ve kesif sava$1ar devam et. 
mekte)dl. 

Kuzey Koreye han hUcumlan 

Tok) o, 6 (AP.) - Japon De
nizindeki uçak gemilerinden ha
~alanıın 263 uçağın dUn Von&a
nın güneyindeki kıııllara alt bil
) ilk bir ukerl &C\kiyat ve ikmal 
merkeılne çok şiddetli bir akın 
>•Ptıkları, bu Un Amerikan do
nanması komutanlığından bildi
rilmiştir. 

Bu, donanma uçaklarının 1 ey 
lfıldenberl ) aptıkları en büyük 
harektıttır. Akınlar masında Hoe 
)ang ıehrlndcki hedeflere binltr 
co ton bomba Jle roketler , .• Na
palm denilen jelltinlt petrol 
bombaları atılmıştır. 

Bahkesirde 
Seller zarar yaptı 

Uuııııl 11u11dlrlnılz4ıl\ 

Balıkesir. 6 - Son yağan yağ. 
murların bazı haur ve kazalara. 
sebep oldu u anla ılmaktadır. 
Bu cUmlcden olarak P.rgama kö. 
yU Ol'Hını Beller kaplamı , bazı 
evleri sular bumı&tır. Bu ubah 
Kepsut'un Simav köy{ıne de faı
la 6U gelmi~. köprü tAmir edil
mekte olduğundan çaydan geç~n 
nakil vasıtalnn su içinde kalmış 
ve hayvanlarla çekllorek güçlük
le kurtarılmıılardır. 

Dlğer taraftan, Kepıutun Ka
racnağaç köyünden 18 yatlann. 
da İbrahim Kalasın yattığı oda
ya yıldırım dU&müs, İbrahim. ue 
keçisi ile birlikte yanarak ıu. 

mu tur. 
----~~~--~~-
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Dr. Yarg,ıcı'nın Be şiklaslaki 
·dispanseri açlldı 

Dispansere hergün saat 9 dan 22 ye kadar müracaat 
kabul edilecek 

Çe viren : B. AKSEL 

Dünyanın hangi tarafında o!Pr- sanallar müzesi kurduğu gibi, 
sa olsun biraya faz.la dilşl:ün Kopcnhag Katedralinin kulesini 

adamlara hoş nazarla bakılma- yeni ba tan yaptırmış ve Suriye, 
maktadır. Yalnız Danimarka bu Orta Asya ve Rhodcsia adaların
hususta bir isti na teşkil et- da arkeolojik araştırmalarda bu
mcktedir. Bu memlekette bira lunmak üzere heyetler yola ı;ı
içmek vatani bır vazife yapmak kıırmıştır. Kopenhıı;: rasathanesi 
gibidir. Birayı fazla kaçıran bir için temin olunan muazzam te
adam, hele Karlsberg marka bira leskop, Karlsberg birıı fabclka
içmişse, göğsünü gere gere ilim !arının 1950 senesinde imal etti
ve sanatın ilerlemesine yardım ği siyah biraların hasılatı ile sa-

İstanbul eski Sağlık ?ııüdürU 
Dr. Faik Yargıcının, Beşikta~ 
ta Yıldız Caddesi üzerinde ken
di şahsi teşebbüsü ile meyda
na getirdiği dispanserin açılış 
merasimi dün saat 15 de yapıl
dı. 

İstanbulluların, şahsında dnl 
ma bir baba muhabbeti bulduk· 
ları bu muhterem idare adamı
mızın; sağlık müdürlüğü vazi· 
fesinden tekaüt ofarak a~Tıh· 
6ı esnasında bize söylediği 6U 
sözleri hiç unutmamıştık. Dr. 
Faik Yargıcı diyordu ki: 
~-Artık rcsmt \azifeden ay 

rılıyorum. Bununla beraber, be
nim artık bir atalet ve fayda· 
sızhk içinde ömür geçirecdimi 
zannetme)iniz. Bundan böyle 
halk hizmetindeki faaliyetleri· 
me hususi olarak devam edecek 
\'c bundan büyük bir mane,·t 
haz duyacağım ... 

İşte, bu sözlerin üzerinden 
pek uzun sayılmıyacak bir za 
man geçmiş bulunuyordu ki 
dün, onu, bu hazzın, bu saade
tin içinde, pırıl pırıl bir neş'c 
ılc dolu olarak karşımızda bul
duk. Doktorlar Yargıcıyı şimdi. 
ye kadar tanımak saadetine er
memiş bulunanlar, dllnkü mütc 
vazı fakat mlnalı merasim es
nasında onu görmüş olsalardı, 
hemen seveceklerdi. Nasıl çır
pınıyor; yüzünden hiç eksilme
~ en tebessilmü ile herkesi ay· 
rı ayn nasıl nğarlamıya çalısı· 
yordu, bil eniz.. Sanki 34 sene. 
dir r<'!';mi vazüelcrde didinen, 
uğraşan, yıpranan o değilmiş 
sanıyordunuz. Herkese, geldiği 
Jçin ayrı a;, rı teşekkürler edi· 
~ordu. Kims11yi davet etmemiş
ti. aYalnız ha'bcr ,·erdim, diyor
du; alfıka duyup geldiğiniz i· 
ı:in beni bahtıyar cttinlz.!ıı 

Muhterem doktora: 
- Disp3nserinizi niçin Beşik 

taşla açmayı düşündünüz? diye 
sordum. 

- 34 scnelık resmi hizmetin 
~ orgunluğunu çıkardıktan son
ra, dedi; faaliyet sahası olarak 
fakiri çok bir muhit aradım ''e 
Beşıktaş bu bakımdan, merkezi 
bulunuşu scbcb•)lc, bana uy. 
sun "'Öründü. 

- Dispanser tamamen sizin 
malınızdır, değıl mi'! 

- Evet. Memuriyelim esna-

etmiş olduğunu söyler. tın alınmıştır. 
Danimarkada çocukların dalın Karlsberg Enstitüsü Amerika-

ilkokul sıralarında belledikleri daki Rokfcller tesisinin kanser 
memleket bUyükleri ııra!'ır.cla üzerindeki arııştınnalarına işti
bir de Jacobsen bulunmaktadır. rak etmek üzere bilyük paralar 
Jacobsen Danimarkanın yetiştir- göndermiştir. Jacobsen'in Ko
diği büyük bir şair, bir ressam penhag civannda inşa ettirdiği 
\'eya bir müzisyen değil, bir bi- muhteşem Yilliıda insanlığa bil
ra fabrikası ustasının ismi:lir. yilk hi1.metler yapnuş olan san
Çocuk ya:;ında iken bira imal atkiirlar, alimler \'e mlite!ckkir
etmeğe merak• saldıran Jacobsen ler hiç bir bedel ödemeksi'Zin 
annesinin çamaşır kaz.anında bi- hayatlarının son senelerini ~c
ra yapmağa çalı~ır; çok dcfalnr ı;-irmektedirJcr. 
annesinin lıfiylik çamaşır yıka· l'alıanrıların ziyare t 
mağa kalkması Uzcrine Jncob- ettikleri fabrika 
sen'in tecrübeleri yarıda kalarak 
emekleri boşa giderdi. Bugün Karlı;bcrg bira fabrikalan Da
bütün dünyada meşhur olan ne- nimarko Ye Kopenhaga ge
fis Karlsbefl:ibiraları Jacobscn'in len her yabancı tar:ıfından mu
eseridir. Jacobsen Danimarkada hakkak ziyaret olunur. Non·e~ 
imal etmeğe başladığı bira~a <ığ- J\rıılından tutunuz da Dük dü 
!unun ismi olan Karlsbcrg mar- Vindsör, tayyareci Lindbcrg Ye 
kasını vermişti. Jozcfin Beyker'l' kadar dünyanın 

Biranın ilme tanınmış şahsiyetlcl'i bira iabri-
yard ınıı kasının Jacobsen z:ımanınclan 

Bugün Danimarka Kraliyet A- kalına bakır kazanı yanında ııoı 
kademisi t:ırafındnn idare poz resimler çektirmişlerdir. Dü

edilen, matematik, felsefe, dil, yük misafirlerin 7.İyarelieri mü-

l 
tabii ilimler ve güıcl sanatlar nasebetiylc fabrikanın hususi su
sahalarındaki ilmi çalışmalara rette imal ettiği biralar bir lıfı
m3Ji yardımlar yap:ın Knrl:.herg tıra olmak üzere Jıiıliı muhafaza 
Enstitüsü Jacobsen tarafından edilmektedir. Fabrika mahzenin-

Yunan taarruzu ile yeni bir şekil almış olan vaziye 
ehemmiyetini takdir eden Mustafa Kemal Paşa Esk~ 

hirde benimle görüşmek istenmişti. 
-206 -

Düşmanlarımız Ee~ianca 
Planlarında muvaffak 
Olamamışlardı 

Düşmanlarımız Türkiyeyi e. 
sir ve hayat kabiliyetin

den mahrum bir hale koyacak 
olan sulh muahedesinin esas· 
lannı hazırlamışlardı. Menfaat, 
kin \'C intikam hisleri ile ha
:ı.ırlanan bir muahedeyi kabul 
ettirebilmek için iki senedir 
çeşitli vasıtalara ba§vurmuşlar
dı. İnkıraz ve esareti çoktan 
göze almış olan bir saltanat i
le onun hilkf.ımetine sulh ~
Jarını kabul cttinnek zor bir 
şey değıldl. Fakat Anadolu, hür 
riyet \'e istiklfü ile kabili telif 
olmıyan herhangi bir muahede. 
yi hiçbir suretle kabul etmiye
crkti. nu hakikati yavaş yavaş 
onlaı· da anlamağa başlamışlar. 

şüphesiz milleti her ti 
çember içine almak ist~t 
manın çemberini yarnrv 
tnrmak ve bir daha b6~ 
duruma düşürmemek ol 
Türkün sonsuz kııhrama 
gayreti birincisini baş' 
ikincisini de muhakkak 11' 
caktı. 

Büyük IUlllet lllecllsl y.I' 
Mustafa Kemal Pasa 
Eskişehirc gclml5tl 

y unan taarruzu ile ! 
sekil almış ve )~ 

de\Teye girmiş olan , '1 
ehemmivetini takdir edeli 
kiye BUyük Millet Mecl 
isi Mustafn Kemal Paşıı. 
le Eskişehirdc görüşrncı 
mişli. 21 Haziranda ~ 
de buluşmuştuk. Birbiri 
ki aydanbcri görmcnıiştp 
nim de böyle bir mUiiil>• 
yacım vardı. İki aydanıf 
çok mühim hadiseler gel 

Milli Miicadele ııenelerinde mişli. Bu sırada TUrti> 
l\lustafa Kemal Paşa yUk Millet Meclisi ;.rY 

toplanmış, elimizde kal• 
Türkün hayat ve istiklilini leket kısımlarını idarcSC 

Dr. l':ıik Yargıcı m uhabirimlzle görüsüyor. 
tesis edilmi§tir. Jııcobsen'in oğlu de dolaştığımız zaman üzerlerin
Karlsberg'de babasının e erine de (Prens Dögal için hususi ya. 

dı. Dlişmanlarımız, tam bir 
iantôme hnline dllşmüş olan 
Damat Ferit Pıış:ı hUkQmetini 
daima meşru bir hliktimet gibi 
telakki etmek istemi5ler, Ana. 
doluda hürriyeti ve istikliıli i
çin uğraşan milletin her hare. 
kelini anarsik ve harbe yeni
den sebep olacak bir hareket 
imiş gibi göstermek yolunu 
tutmuşlardı. 

elinden almak isteyen dilşman- mıstı. Milliciler tarafın~ 
ların kullanabilecekleri \'&Sıla. bebiyet verilmediği bal 
farın ı;onuncusu bu jdi, Biz bu· manlarımız kanlı hiidi(~ 

Yazan : 

Sadun Tanju 
sında bir köseclğe üç beş ku· 
ruş koyabilmiştirn. Bu dispanse 
ri onlarla vücude getirdim. Te-
5ebbüsüınU haber alınca, bazı 
varlıklı eş dost, plfınlarını ha
zırlat dediler, sana yeni bir 
bina ~ aptıralım. Tabü kendile. 
rine teşekkilr ettim. Bu nevi 
külfetlere !Uzum olm:ıdığını an
laltım ve işte sördüğünilz :ıu 
binayı kiralıyarak faaliyete geç 
tim. 

- Faaliyet sahanız hakkında 
biraz malümat \'erir misiniz'! 

- Halen cJahiliye, h:ıricb e, 
akliye (iısabi)e), ı:ocuk, kulak· 
boğaz \'e cildiye scnislcrimlz 

faaliyete hazırdır. Her branşta 
mütehassıs arkadaşlar vazife al 
mışlardır ,.c sabah saat 9 dan 
gece 22 ye kadar her glin mü· 
rncaatlar kabul edilecektir. 

devam ederek tesisin çok bilyil- pılmış bira - Sene 1932), (Taç 
mesine yardım ctmlstir. Kopl'n- giyme münasebetiyle yapılmış 
hag ~l'hrinin Lou,·re milzc i de- bira • sene 1937), (Kun·ctli ve 
mek olan Karlsberg • Glyptot- sert Çürçıl - Sene 1949) etikl't
hek'in kurulması ye bugUnkU !eri yapıştırılmış bira fıçılan ıtü
haline gelebilmesi için KarlsiJcrg zümiize çarpmaktadır. 
büylik paralar bağlamı§tır. Karlsberg birası Danim:ırka 

buruna vesile olmuşlarv
nu hesaplamış ve tahminleri- nunla beraber bu hfidistl 
mizde yanılmamıştık . .Milliciler, ~ 

1 l zı kimselerin inancını 
yorulmak bilmez ga)Tet er e lendirmiş, yeni yeni şah 
milli birliği, azim \'C iradeyi tc. bl rin de milli idarede mü 
min etmişlerdi. Çok zaman geç kilerin başına gelmcslnC 
med<'n güç şartlar içinde de ol· 1 o ınu5tu.. .r 
sa, kahraman milletimizi, mc§· Yarın, Büyük Millet I" 

ru haklarını müdafaaya hazırla- Rl'isi i\lust:ıfa Kemııl J'I 
yabilecckti. Eskischirde vuku bulall 

Millicilerin bundan sonraki katlan bahsedeceğim. f 

Harta sonunda göz, bevliye, 
fizyoterapi ve nisaiye servisle
rimiz de faaliyete geçecekler
dir. Daimi ol:ırak bir pratisyen 
hekim istihdam olunacak ve is
tenilen hastala gönderilecek· 
tir. Ayrıca 1 ebe, 2 sağlık me· 
muru, 2 hastabakıcı 'e 3 hade. 
me istihdam edeceğiz, 

- Hastalardan bir Ucrct a
lınacak mı? 

- Muayene eden mütehas ıs, 
,hastanın iıcı:et \'Crl'miyecek bır 
durumda bulunduğuna kanaat 
getirirse, Ucret almı~ac:ık, bila
kis ilaç ve inse yardımında 
bulunmaya çalı acağız. Dispan 

Bugün Danimarkada hira i~en milli hayatında biiyilk bir mcv
her vatandaş. memleketin ilim ki işgal etmektedir. Hl47 tcne
ve sanat bakımından zenglnles- sinde, Jacobsen'in ilk bira fab
mesine çorbada tuzu bulunmak rikasını kurmasının ) üzlincli yıl
kabilinden yardımda bulundugu- dönümü kutlulanırken, milli hir 
nu bilmektedir. Danimarkalı bo- gün gibi merasim yapılmı; \C 

~ ğazından aşağı dubleyi yurnrl.ır- bira fabrikaları için bestelenen 
\ ken, Kopenhag müzesine nem- marş memleketin bütün resmi 
~ brandt'in tablolarından birini bandoları tarafından çalınmı~
~ kazandırmakta olduğunu veya tır. 

Danimarka fızik Llimi Nicls D:ınimarka lisanında · Zevk ve 

l\lllletin irad<'siyle Ankara& 
kurulan milli hükumeti tanı. 
mağı hatırlarından geçirmemiş 
lerdi. Bilakis bu hükumetin en 
haklı teşebbüslerini bile bas. 
tırmak için dahili işlerimize 
müdahaleden de çekinmemiş. 

!erdi. Bu durum üzerine düş. 
nıanlarımız, tabiatıyJc mukave· 
metle karşılaşmıslar, fakat bu
nun manasını bir türlü anla. 
mak ıstcmemiflcrdi. İç yıkılışı 
istihdaf eden ,.e şeytanca ha-
zırlanan hareketlerinin muvaf.\ 
fak olamadı:ını anladıktan son 
ra dn Garpta Yunan \'e Şark·ı 
ta Ermeni ordulıırını bır vası. 
ta olnrak kullanmaktan baska 
çare b1· 1 nıamısl:ır \ c onları 1 
h:ırekelc geçirmişlerdi. 

çalışmaları ve gayretleri, hiç <Devaın1 

·~------------------------------------'".-/ 
SnfJnlı keyfi 

' serimizin mutfağında daimi o
larak çorba plşir<'cek ve bu gi
bilerin hiç olmazsa bir tas sıcak ~ 

çorba içmelerini temin2e5de~e- ~ 
ğiz. Diğer hastalnrd:ın . lıra ., 
ücret alınacaktır. ~ 

Biz konuşuyork<'n, Beslktaşta ~ 
dis doktorluğu y:ıptığını sonra. ı 
dan öğrendiğim Dr. Baha Kop- / 
tagel; Dr. Yargıcıya hitap c- ı 
dcrek dedi ki: 

- Siz o insanlardansınız ki, 
benliklerimif<Ic uyusan hami- 1; 

yet ve yardım duygularını can. 
}andırıyorsunuz. Bana da Hitfcn 
sizinle beraber çalışmak imkA· 
nını bahseder misiniz? Hafla· 
nın muayyen iki günü size yar
dım edebilirim •• 

Faik Yargıcı, bu samimiyet· 
tl'n failnsiyle mütehassis oldu. 
Glin tayini için daha mllsait bir 
zamanı seçtiler ,.c dispanseri 
gezmeye başladık. 

Dispanserin her türlü alayiş
ten uzak, mUtevazi servislerini 
clolasırkcn doktorun yüzüne ba. 
kıyordum. MuvaUnkıyetlerle ge 
ı:cn uzun hizmet ~·ıllarının so
nunda artık dinlenmek hakkı f. 
ken; ııBen :ıtalet \'C faydasıı.lık 
içinde kalm:ıyı asıtı istemem. 
Cemiyete, insanlara hizmet et· 
mek zevkinden mahrum kalmak 
beni bedbaht eder diyen bu 
muhterem insanın )'ilzündeki 
mana ciımbüşiinli size nasıl :ın 
!alsam, bilmem ki .. 

Bohr'un atom üzerindeki çalış· eğlence faydalı olmalıdır• dı} e 
malarını kolaylaştırdığını du5u bır ala sozil vardır. Danimarkalı-
nerek gurur duymakt:ıdır. far hıra ıle kafalarını tıitsıiler 

Karlsberg Enstitüsü son za- kcn bu ata tavsiyesini yerine 
manlarda bii)'Ük bir endü.>trıyel getirdiklerine kanidirler. ---

1 Dünyada neler oluyor? I= 
Yuıı:ın 

Yunan 
Taarnııu 

G orpta numların az veya çok 

Aın rikada cıarı·p nüfusça kesif bulundukla. e c: e ı 1 İzmir \'e hinterlandında bü
yük bir parça \'erilnıek sure. 

Yasaklar tiyle itma <'dilmiş olan Yunan 
lıükıimctiııin ordusu İzmir ve 

Birleşik Amerikayı teşkil C· doğurmuşlardır. nu kadar ~arip sahillerinde karaya çıkartılmı~ 
den 48 hükumetin her birinde tesadüf ııimdiyc kadar görülme- tı. İki yıldanberi içeriden yıka
hirçok garip yasaklar vardır. miştir. madıkları Anadoluyu ve peri-
Bunlardan birkaçını aşağıda ya Avustralya'da Francis Hausk. şan edemedikleri kahraman ev. 
zıyoruz: net adında bir çiftçi çok zehirli lntl:ırını bu defa yerli Rumlar· 

Minneapolis'de kırmızı renk 1 bir yılanın tnarruzunn uğramış- la takviye olunacak bir istil~ 
oton~obille. ~olaşnıak yasaktır:. tır. Çiftçi korunacak bir ~ey bu. ordusuyle yıkmak istemişlerdi. 
Wısconsın de barda !iarkı SOY· lnmı~arak feci bir akıbet bekler- İşte bu sebeple, l8 Haziran 

len~mez: • . , kcn yılan telaşla kendi kuyruRu- 1020 de inkişafa ba~Iıyan Yu· Şu küçük ynnıya bakın, parmaklıklar pek iç açıcı değil ,1 
. Şı~ıalı _ Karolınııd:ı tarlada fıl nu ı~ırmıs \'e birkaç d:ıklkıı J. nan taarruzu bizim için bir sür- yine sabahın keyfini bu k:ılın demirler araıand• 
ıle çırt surmek yasaktır. çincle ölmüştür. priz olmamıştı. çıkarmaya çalı~ı~·or. 

Kaliforniyada otomobil, tayya f!ım--------------------------··-------------------~re, motör, bisikletle awılık mem 
nudur. Yalnız balina balığı mo. 
törle avlanabilir. 

Oregon'da başında şapka b;ı. 
lunmıyan bir genç kız yalnız bir 
erkeğin otomobiline binemez. 

Pensylvania'da kadın çnmaşır
Iarının evin dışında kurutulma· 
sı yasaktır. 

Birçok hükümetlerdc, karı ko 
ca da olsalar, kadın erkek so· 
kakla öpüşemez. 

Yol kazalartna karşı 

Fın13ndiyada yol ka1alarına 
mfıni olmak için yeni bir usul 
bulunmuştur. Bu usul kaza ya· 
panların birkaç pazar hayır iş· 
lcrl için çalışmağa mecbur tu· 
tulmasıdı r. 

l\Tısırda da hu tarı.da tedbir 
alınma:.ı düşünülüyor. Bazı ga· 
zcteler kaza yapanlnrın sokakla· 
rı süplirmcğe mecbur tutulma· 
sını istiyorlar. 
Fransanın cenubunda Nice 1 

civarında garip bir otomobil ka· 
zası olmuştur. Burada ana yolda 
saatle 140 kilometre süratle gi
den Damfeaux adında biri bir 
duvara ç:ırpıırıık devrilmiş, par· 
çalanmıştır. Bu müthiş kazadan, 
arabada yalnız bulunan Dam· 
fe:ıux yalnız üç dişi kırılmak su 
retile kurtulmuştur. 

Garip tesadüfle r 

İtalya'nın l\fodana ııehrindc 3 
genç kız 31 ::'\lart 1951 de, aym 
günde l'Vlenmişll'ı' \'e on ay son· 
ra girdikleri hastanede aynı glin 
ve aynı saatte birer kız çocuk 

Mısırda reni 
meydana 

Faruk' a döviz temini ıçm bütün tahsisatı 
mestureye el konmuş ! ... Mıs1rda Bakanla
rın otomobilleri kaldırıldı. Bakanlar oto· 

büsle gidi geliyorlar 

Mısır lıükiınıeli Faruk'ıın rok nereden bulmalı?.. Fa· 
kralhgı zamanına ait muh· ruk'un adaml:ın hükumete mu 

telıf hfıcliselcr hakkında tahki· racaat edilmesini ileri sürüyor 
kat yapmakta, hazırlanan dos- lıır. Kral, Başbakan Nahas ile 
yaları ne,·let Şurasına vermek Maliye Bokanı Seraceddine baş 
tedır. Tahkikat ilerledikte heı· vuruyor. Maliye Bakanı ~aşırı. 
gün yl'ni bir rezaletle karşıla yor, tereddiıt ediyor. Fakat 
şılıyor; birçok yolsuz muamc· Başbakanın da tavsiyesi üzeri· 
leye rastlanıyor. ne şöyle bir yol bulunuyor: 

Faruk, kral olmak sıfatile, BUtün tahsisatı mesture (örtü 
yapılan suiistimallerden mes'ul Iü ödenek) toplanarak krala ve 
tutulamaz. Fakat suiistimaliere rilecek ... 1951 iptidalarında bu 
milsamaha gösteren, hatta bun muamele yapılıyor. 
ları teşvik eden kimseler var· Bu işe dair evrak ~imdi ele 
dır. Bunların başında Vafl Par geçirilmiştir ve N:ıhasın azi· 
tisi erkanı geliyor. , yetini tetkik etmekte olan Dev 

Gazeteler son ıamanlarda ye ıet Şurasına verilmiştir. Bu 
ni bır rezaletin meydana çıka· meselenin bilyük giirültülerc 
rıldığını yazıyorlar. Mesele şu sebep olacağı anlaşıl ıyor. 
dur: 200 otoıııohil satılıyor 

ı-·arıık, dıınyanın belli başlı 
zenginlerinden biri olmasıııa l•'aruk'un 200 otomobili ya· 
r,ığnıen, paraya doymazdı. Et· kında sotış:f çıkarılacaktır. Bu 
rafında bulunanlar da kendisi- otomobillerin masrafı olarak 
ni kazançlı işlere sevkctmeğc senede l milyon :'.\ILsır lirası 
c;alışırlıırdı. Kral, gördüğü za. sarfcdiliyordu. Yeni hüktlmet 

h · i Bakanların otomobillerini de 
Du""zeltme nıan, :ıva oyunlarına gır 5mek 

ten de çekinmezdi. kııldırmıştır. Bakanlar husu· 
Dünkü nüshamızda intişar e· 1kl sene C\'\'el maiyeti erka· st arabaları varsa bununla. 

den cKadın Gözliyleo «Atatürk nı Faruk'a Anıerikada karlı yoksn y:ıya veya otobUsle işleri 
ve Millet Partisiıı başlıklı yazı· bir işin mevcut olduğunu ha başına gidiyorlar. 
nın muharriri Avukat Cahide Al - bcr \'erirler. Bunun iı;in 300 Mısır hükumeti bayram gün· 

bir rezale 
çık rıldı 

.F,ğlenccli göç edişin bir de dönüşü \"ardır. lla\·alar hayli soğudu, sayfiyede bulunan ıit)·avnş 
yııus sehre <lÖniiyor. Şu eşyala-ra dikkat ederseniz: onlar da bile bu döniişün hüznü okunu)·or . 

tan olacakken: bir tashih hatası bin dolara ihtiyaç olduğunu bil !erini de sekize indirmiştir. Di ~ 
olarak Cahit Altan yazılmıştır. dirirler. Bu parayı döviz ola· ğer günler çalışılacaktır. Faruk, ÇO<'uğu kucnğınd :ı f talyadaki menfasınd• Düzeltiriz. ı .., ______________________ , ______________________ _ _ 
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. ·------------------~~ 
ııeralin k öpeii 

Eski Yunan generallerlnclen birisi kendi inden bahsettirmek 

1ıuıu:~:"1~.ı 1~.15 · r nunu ~emin etmek için sık ınk 'esilelcr 
k ' 11 r.ı~n aıta nll~ka çekecek bir ı;uc dü finmüs \'f! 

~~.na arar. \crmı.: o z:ıımına kadar giırülmrmls derecede bli-
~ uk bir köpek trda 'k <l k 

k P k " r. .ıcce , sokaklarda bu kopcklc ge7lı-::k 'j, 1 ;ir t~:P~f~aştıkta:ıı ğsonra aradıgını bulmuş, okaklarda 
hı lamı . .. .. c gem~ e ba&lamı:ı. Derhal dedikodu da 
Bu~ kad!; ;;ordunuz 1_11tı· :grneratln köpr ini gordünüz mtt? ... 
değil ad isine elmdıye hdar hiç rastlamamı5hk. Bu köpek 

' • eta ot kadar birşry! Yanına yakla5mağa korku O-
ruz .. ··• GurJerce hrp bu • b h . 
lak 1Mıan a sedılmiş, fakat yavas ynaş 

a a aıalmıs, at kadar lr:i köpek dikkati çekmez olmus. Du
nun Uzerfne general leni bir hamleye ihtiraı; dumıus ve kö
peğinin lruynıiunu l.ökuılden kestirmiş! ... Ku,;;ksuz kö..,.ııı 
ile 60knğa çıktığı ıa . ld • r~b 

<> man ~~n en allla uyanm15: •Duydunuz 
mu .... Genrral o büyük lw<ipeğlnln kuynığunu kestlrml&'• di-

erek herke ' bu \C'&lle ile, tekrar generalden bahselmcğe 
lıaşlamı5. 

lıabc~ıl:ri na:ı~ ~itil llayworth'a dair gazetelerin verdikleri 
0 u u ça, radyolan dinledikı:e hep bu eııkl Yunan 

1nön!i lımirde konuımalarından birini yaparken 

gencrnllni hatırlıyorum. H:aı: tamandır gü 1 ki b 
lar d i hl h n geı:nı yor un-

a ~ r r aber ortal'I!! atılmasın. Bir gun a~klarından 
~e~~serlıldl, ~ynl" \apıırda yanyana iki kamanda seyahat ettlk
t ' ~?ce giınduz hirbtrJerfnden R)TlJmadıklan blldirfldi. J:r. 
esi gun eYlen.dlklerf, lmmru gibi 5C\'İltiklert llftn olundu. Çok 
ıtecmcden tclınln hamile oldu:u ve pek yak d d :U it 
ha~er alındı. nu r;iir'ate 5n5mağn \'akit kalm~~a~ )ocnlraec\all-
lenn hlr kız ı:oruklannın dilnyaya geldiııı ~. ildi Rlt 
tık b:ı~ka hl bi 1 • Oe;ren . • a ar-

~ ç r &ey e meı:gul olmayacak, bütün nktlni ko-
casına \'e çnmğuna hasrederek. denildi. Fakat n.; un sonra 
araalnnda ilk geçimsizliğin basladığı g 
lerl haber ıalındı. Kad hk • aynlmağa brar \'erdik
. • ın ma emeye ba~'ttrdu. Herkes tee fir 
ıçınde mahl.f'menln kararını bekler.kf'n b:ınlihklan yr.nl bir 
balayının batladığı llAn edildi Fak t bir h ft • d t k 
rar d ld kl • a a geçme en e -

, arı 1 an 'e 113 rılmağa Yeniden karar verdikleri duyul
du ... 

Şimdi ofrenlyoruz ki bütün bu ı;edsmeler f\·lenmelcr· 
nyrıl~alar, tekrar evlenmeler, tekrar aynlmalar' hep Rlta'nı~ 
k~n.dısinden lıahsettlrınesl, on lilmine reklAm yapmak irln-
ıııış .... Se\ lsstnıer, e~lensinler lst .. •l•rs 1 t k 1 • ...... "' e ayn ıp e rnr ev en. 
ı.lnler: bunlann hiç btrh.1ne itirazımız yok. 'l.'alnız bizi rahat 
''lraksınlar. nad ·o . . ) ~ u aı:ınca, gazetemizi elimize alınca AU 
lla~ \'e Rita masalını dinlemelien ~eya okumaktan kurtula-
lım .... 

• 

lnönü, iktidarda partizan idare 
kurmıyacağız dedi 

< Bası 1 incide> etrafında parti görilşünil şöyle 
lunmaktadır. tnönU bu konuş- açıklamıştır: 
masında demiştir ki: •- Son zamanlarda seçimle· 
•- Bu~ünkü iktidar önümüz· rin 1953 de yapılacağı rivayetle· 

deki seçimlerde kaybedecek ve ri dolaşıyordu. İktidar ba~ınmda 
sizler iktidara geleceksiniz. İk· da bunun alAmetlerini görüyor· 
tidara geldiJlniz zaman sizler de duk. Slvuta ı;öylcdiği nutukla 
bugünküler gibi partizan idare· n. P. genel baEkanının ağzından 
ye devam edeceksiniz diye kor- da bunu duymuş bulunuyoruz. 
kuyoruın. (Asla sesleri) İktidar Anayasa ve serim kanunu ge
da huzur içinde çalışmanın ve ı·eğince geçen ay yapılması ge· 
memlekete faydalı olmanın bir reken ara seçimlerini milleti ik 
tek şartı vardır. O da, iktidara na ctmlYen sebeplerle yapmadı
geldikten ı;onra bir devre son- Jar. Şimdi ise genel ı;cr~imlerden 
raki seçimlerde kaybetmek ihti- bahsetmeleri "" hele bu seçim· 
mali olduğunu bir 13.hza unut- ler dolayısile bizim mütalaamızı 
mamak. Bunu simdiden hafıza. almak ister görUnmeleri şimdi· 
nıza yerleştirmenizi istiyorum. ye kadar tutulan yol 1le tezat 
Bu takdirde i~lenecek hataların teşkil eder. Zira bütün ikazları
yilztle 8~ inden kurtulmu5 olur nııza rağmen bugUne kadar mil
sunuz. Omrüm olursa ve parti Ji önemde hiç bir meselede mü· 
içinde bana da söz söylemek im tallamızı almadılar. 

Gölcük onarım 
Liman ı açıldı 

kAnı bağışlanırsa burada söyle- İktidar partisi seçimleri elbet 
diklerimi o zaman da tekrarlar te kendisi için en müsait zannet 
\'e partimi bu hataya düşmekten tiğl umanda yapar. Bu zamanın 

Seyh D P l •ı • alakoymağa çalışırım. Bir parti tayininde bizim mütaliıamıza an ı 1 1 en iktidara geldikten sonra bir da· yer \'ermezler. Biz, iktidardan 

A 
ha düşmcmeği hakim fikir ola· seçim yapılmasını istemedik, he-

nlaşam ıyor rak zihninde taşırsa birbirini ta· le ihtilal asla. Biz, memleketle 
kip eden ve gittikçe büyüyen siyasi emniyetin temini için ken 

( Ba51 1 incide) hatalardan kurtulamaz. Bugiln- dllerini vazifeye davet ettik. E-
kongrelerinln, henüz il kongre· kü iktidarın bocalaması bundan ğer iktidar kendi iç bünyesi za

il deniz subayları ve basın men· sinin toplanmaması yUzUnden ileri gelmektedir. İş ba~ına ge- rureli ile seçime gitmek istiyor 
•uplan hazır bulunmuşlardır. bir müddet için tehir edilmesi- leceksiniz. Partizan idare kur- sa bizim zerre kadar çekindiği· 
Saa~ 13.45 de Gölcilğe gelen ne rağmen, birlikte hareket e· mıyacaksınız ve asla kin giitmi- miz yoktur. Yalnız temenni ede

davetlıleri Orducvinde Koramiral den merkez, Hürriyet ve Kar§ı· yeceksiniz. Benini sizlere islik· lim ki seçimden ewel tam mi· 
Rıdvan Koral kar&ılamıı \'C ter- yaka bucak idare hcycllcri O• bal için tek söyliyeceğim bu· nasile dürüst bir seçimi sağlıya 

<nası 1 incide) 

taneler ~Udürü kısa bir konuş. cak kongrelerinin bu ay içinde dur.. bilmek için antidemokratik ka-
ma ile mısafirlere choş geldinlzı başlamasını karar altına almış lnönünün bu sözleri siyasi nunlar kaldırılsın ve seçim ka· 
fünü~tir. 'e bu hususu gazetelerle ilfın mahfillerde büyük akisler uyan nununda tecrilbenln zaruretini 

Bunu takiben YUksck MUhen. ettirmişti. Bucakların hareketini dıracaklır. Cünkil İnönü bugü- gösterdiği tadiller yapılsın.ı 
dis Kadir Sakman tesislerin ta- h.oş karşılamıyan, merkez ilı;e. ne kadar kinci, intikamcı, dikta- bmlrdekl toplantı 
rıhindcn bahsetmis \'e demı~ur nın alınan kararın yerinde ol· tör ruhlu bir adam olarak tanı- İzmir 6 (Hususi) - Bu sa-
U: • ma~ığını, yapılacak kongrelerin lılmıştır. 1nönünün bu sözleri bah Tüccarlar KlübUnde C. H. 
~- G5lcUkte bir tersane yşpıl- hbu um uı yılac ını açıklı)·an ile hl'm şah ını müdafaa etliği, P. liler incinüniin başkanlığında 

m~ ı 1910 yılında ta avvur edıl- ır ilAnından sonra durum mc- hem de iktidara geldiği takdir· gizli bir toplantı yapmı~lardır. 
rr.ış, fakat ancak İstlklfıl Sava- r~kh bır safhaya intikal ctmili· de kendisini kıskıvrak edecek ta Sızan bir habere göre, Ba~bakan 
eını mUteakıp fıiliyata geı;ılmls- tı. Bu_ sebepten dolayı cumartesi ahhütlerde bulunduğu a~ikiıı· Adnan Menderesin son nutkun
hr. gecesı yapılması bcklenrn Ce~ olarak görülmekte, partisi ve da •isterlerse umumi seçimlere 

Bugün açılıfını yaptığımız ln- m:ı.lpalia ocak"kongresi bir h:ı)Jı şahsı hakkındaki birçok mukad gitmeğe hazınz• şeklindeki bc
tımlar 1,5 senede yapılmıştır. ilgı loplaı_nış bulunuyordu. O ge der sualleri cevaplandırdığı sc- yanalı incelenmiş, bilhassa tnö· 
Boylcce dörtte UçU in~a edilen ce muhal!f gnıp, kongrenin top zilmektedir. İnönü bu sözlerile nU, Halk Partisinin umumi se
tesisler Uç yıla kadar tamamla- !anması, ıl ve ilce teski!Atı top- bilfiil secim mücadelesine de lçimlcrc gidilme~i arzıısunda bu· 
nacaktır... la~maması itin gayretler sarfct başlamış addolunabilir. lunntasını şiddetle müdafaa et-

Bundan sonra limana gidilmiş mış; bu arada kongrenin yapı- Halk Partili mahfiller bir nok miş \'e ancak bu sayede Büyük 
ve trn;ane genel nfüdtirünUn kı lacağı mahal polisler tarafından tayı daha tebarUz ettirmekte, 1n Millet Meclislnrlen Halk Parllsi 
sa bir konuemasını mllteakıp 0 • k?rdon altına alınmıştır. Ancak önUne .::mm münafık, tahrikçi, mallarını miisadere kanununun 
narım limanı Rauf Orbay tarafın bır~ı sonra mUdahale üzerine ihll!Alcl . dıyenlere şu ce\'abı ver çıkmasına mani olunabileceğini 
dan açılmıı ve kurbanlar kegll. P~lısler kongre mahalllni terket mcktedirlcı:: ileri sUrmUştur. 
nuştir. mıslerdlr. İlçenin mUmanaalına •- İnönü bu propaganda se· Neticed<', umumi seçimlere gi 

. Tesıslerin , e fabrıkalann ge- ~ağ~en bu kongre dün yapılmış ya ha tinin günlerini bilerek ta· dilmesi itin hUkOmete mliracaat 
zılme inden sonra Deniz Ordusu ır. unu takiben bugun de bas yin etti ve Devlet Başkanının edilmesi ve Ankarada partinin 
tarafından yaptırılan •Garnizon ka kbtir kongre yapılmıs bulun· Yunanistana, hükumet baskanı· salfthlyclli sah i)ellerinin yapa· 
İlk OkuluD nun \e «BekAr işçi ma adır. Bu kongrelerin mutc- nın Londraya gidecekleri ve cağı bir toplantı ile bu ciheti ka 
pavyonuı nun açılı& resmi de ya. ~e~ sayılıp sayılmıyac:ığı mese- m<'mlcketten aynlacakları gUn- rar altına alması prensip olarak 
pılmış, davetliler assubay ve er es UZ<'rındc durulmakta, bu lere isabet ettirmemeğe bilhassa kabul edilmiştir. 
orduevlerini de gezdikten sonra, mC\ zuun meveu t ihtılfifı ne dere itina gösterdi .• İnönU Ege seyahatinden An· 
hazırlanan bUfede aftırlanmışlar- ~ey: ~tadar korUkllyeceği merak Diğer taraftan, Halk Partisi karaya döndükten sonra bu ci-
dır. a e enmektedir. genel sekreteri Kasım GUlek bu het partililerle bir kere daha 

~ Yedek subaylara 
Gidecek öğrenciler 

Musf af a Na has, 
< Bası ı incide> 

P~rt.l ba~kanı Mustafa Naha
un ıstıfası kabul edildikten son 

maşı l incide) ra, parti l~a komitesi tarafın· 
ı dan İçiıslerl Bakanlııtına bir dl· 

gUn beyanatta bulunarak, seçim görüşülerek bir karara \'arıla· 
lerln evvele alınm:ısı mesele~i caktır. 

Zafer' le Ulus' un ...-
lthamlan 

• 

lnönü bugün 
Manisaya gidiyor 

(Ba ı 1 incide> 
bu milleti iki cihan harbindrn 

Malen kov 
<Başı 1 incide) 

•- Parti içerisinde temel o
lan disiplindir. Bütiln yabancı 
fikirlerin kökü kazınmalıdır .• 

Malenkov komünist partisi saf 
larında yeniden tasfiyeler yapı
laral:ını, bazı liderler tarafından 
tutulan imtiyazlı kimselerin ida
ri mevkilerden uzakla§tırılacak
larını ı;l:lylcmiştir. 

Malcnkov ileri gelen bazı ida
recilerin tiı:ret \'e mevki bakı
mından yaAlı İ§lere akraba ,.e 
dostlarını tayin ettirdiklerini, 
bunun parti için zararlı olduğu
nu söylemiştir. 

Malenkov'un diğer ı;ôzlt>rl 

:!\lo kova 6 (A .P.) - KomU· 
nlst partileri kongresinin açış 
nutkunda söz ıılan Malenkov §Un 
ları söylemiştir: 

•- Birleşik Amerıka kuV\·et
leri barışı baltalamaya karar 
vermi§ bulunmaktadırlar. Onlar 
barışı ortadan kalrlınp yeni bir 
harp çıkarmak jçin çalışmakta
dırlar. Amerika Rusya ile Rus· 
yanın müttefiki olan diğer barış 
sever memleketlerle harbctmi· 
ye hazırlanmaktadır.• 

Stalinin de hazır bulunduğu 
açılış nutkunda Malenkov şöyle 
devam etmiştir: 
•- Atlantik paktı Rusya hı 

herdar edilmeden perde arkasın 
da hazırlanmıştır. Bu gizli oyun 
!arını haklı gö termek için Ba
tılılar Sovyet Rusyanın lngilte 
reye ve Amcrikaya saldırmaya 
hazırlandığı yolunda yalanlar uy 
durmuşlar n halkı b5yle masal
larla uyutmuşlardır. Dünyanın 
muhtelif memleketlerinde cinai 
gayelerle Amerikan üsleri mey 
dana getirilmektedir. Amerika 
yine aynı gayelerle Batı Alman 
ya ve Japonyayı si!Ahlandırm:ık 
tadır. 

Birleşik Amerikayı idare eden 
çevreler bu ı;ıbl ı:arelcre baş. 
vurmadan dünya hftkimiyetlni 
elde etmelerine lmklın olmadı
ğını pek iyi bilmektedirler.• 
Başbakan y:ırdımcısı \'y:ıçes 

lavı Molotof Birleşik Amerika 
idar' çevrelerini sayct aiddeUi 
bir şekilde tenkid etmiştir. 

.Molotof şunları demıs~!r ki: 
•- SovyeUer Birliği, emper

yalist memleketleri de içine a
lan bir devlet sistemi çevresin
de bir vakitler yer almış oldu
ğunu unutmamaktadır. Ancak 
unutmadığımız bir şey daha var 
dır; o da bu de,•letlerin bir si
lahlanma macerasına kapılmış 
oldukları, her tarafa harp korku 
ve endişesini saldıkları ve yeni 
bir cihan harbini hazırladıkları· 
dır. 

Barısın muhafazası için mil· 
cadele erlen bizler emperyalist 
bloktan ı;elecek herhangi bir te 
caviizii aktif olarak geri piiskUrt 
mek için hazırlıklı olmak lüzumu 
nu hiç unutmamalı) ız.• 

l\folotofun nutkunu dinllyen· 
ler arac;ında şu fahıslar bulun
makta idi: 1• gUnn tona ennlı olacaktır. lekçe il b 

Talımglıhtakl kayıt \'e kabul tur. e nıUracaatta bulunulmuş 
sırasında, izdihamı önlemek mak Bu mU 

< Bası 1 incide) 
ezeUmle: ·Milll münafık her ne 
pahasına olursa olsun halkı, mev 
cut :imme nizamı aleyhine kış
k!rtmak ve ihtilal hakkını meş
ru göstermek istemiştir. Ve İnö
nü bu sözlcı>iyle, ireride tımme 
nizamını bozmağa matuf herhan
gi bir htıdisenin ağır durumunu 
şimdiden omuzlarına y{lklemlş 
bulunmaktadır. Elbet de hu kcor
kunç kışkırtmanın hesabı ken
disinden sonılacaktır. Bu nokta: 
yı ehemmiyetle kendisine hatır
latırız. Bunların manası gayet 
sarihtir: fptnl edilen siyasi hllr
riyet \'e emniyet haklarına kar
şı isyan meşnıdur demektir. (Bu
nun acele bir mesele oldııl!unu 
ve halkın bu derdi anladığını 
soylemek) halka, ne duruyorsu
nur., haydi iş başına demektir. 

de salimen kurtaran bir parti- ~talin, Mnlenkov, Voroırilov, 
yiz. Alnııvız açıktır.• Bulganin, Beria, Kaganoviç, 

udiyle her Yllrt iti bölgesine da t h racaatta, partinin sl-
h.,, il askerlik &ubelcrlne mensup rasd aya tına de\'amı için mU-
uıt.. il saa e istenmiştir. 

6 'enc erin kayıt muameleleri A 
mu~yyen gunlere ayrılmak ı;u- yrıca, Parti icra komitesi 
retıyle tesbit olunmuştur .. Buna h,likfımetin arzularına uyarak 
nazaran, 5 kasım 1952 gllnil 4, 5, '_aftın tanınmış bes şahsiyetİ-
6 ncı .Yurt içi bölgelerine dahil nın parti ile ilişiğini kesmiştir. 
askerlık şubelerine mensup öğ. Parlıden icra komite i kararı ile 
r~nciler, 6 kasını 10:;2 gUnU, 1 in ı:ı~a:~l~n Ja?siyetler şunlardır: 
~ı yurt içi, 7 kasım 1052 gUnU 1 ışışlerl Bııkanı Meh· 

c 7• 8 inci yurt içi bolgelc.ri'. m~t SaUihııttin, Parti ~ski genel 
~~ d~hll askerlik GUbelerine men sek~eterl İbrahim Ferag, parti 
t l:sı oğrencHcrin nıuameltıtına eskı gen.el sekreterlerinden Fuat 
a s edilnıl5tir. Seracettın, O man Muharrem \'e 
kU~cklnlk Üniversite Makine Fa. Süleyman Gonnam. 

es nın (gemıinşaat mlıhen- Faruk'un 
dıslığı) bö!UmUnden ve İstanbul cln~';:t'ı':r i&lenen 

~~k~ck Denizcılik Okulundan me Kahire 8 (A.A.) _ Eski kral 
b oğrencller, Arıkara yedek su Faruk, •demir muhafız. kıta
ı:Y? talımgAhına <lf'iHl. 1 kası.n sına mensup kim eler tarafınd 
l k

5 .. de bulunacak şekilde asker- k dl . " an 1 liUbel i en emrı '!zerine lelenmlş cl-
İst b er tarafından doğruca na') etler yOlünden gıyaben mu. 
liınan ul deniz yede)" subay ta· hakeme edılecektlr. 

, Ahına sevkolunacaklardır . 
\ e~ek subay talımgtıhına kltı- Cınaretler me eleslndekl baş 

lan öğrl'ncilerin sınınandırılına lıca sanıklardan biri olan eski 
~~rU7.Jllanlar neıııretınde olar:ık P.olls müdürü .~lahnıut Abdtilne· 
t 5oneı okul ögrenct subıı.~·ları ı.:ıp, bugUn hocresinde intihara 
•rafından ilmt esaslara göre ya. teşebbüs etmişse de derhal te
pılacaktır. Testlere ~ kasım 1952 davi altına alınarak hayatı kur 
CUnU aaat ı3 30 d ltlb tanlmıslır. 
hına" k · an aren bas 

~a hr. 

Dikkat edelim bir tertip kar. 
eısındayız .• 

BugünkU •Ulus• da (Mendere
sin birbirini nakzeden sözleri) 
ba§lıklı yazısında Adnan Mende
resin son nutkundan parçalar 
almakta ve bu fikirleri birer bl
r<'r red ve rerhetmektf', Adnan 
Menderes için Albay Peron tak
litçisi demekte, de\·Jetin milyon
larca lirasının besleme ~azelele
re veril<'rek etrafa saldırttığı
D.!..., soylemektedir. -----

Güzel Sanatlıları k ııdı-
1952 Yıl 

ertesi 1 
1 son Yok!amalarında 

h ld Y• a terkedilmis oldukları 
a e, çe6itll sebeplerle fakUne 

son yoklama sırasında okul bel-
gelerine istinaden ertesi yıla ter G 
kedilmiş oldukları halde kl Uzel Sanatlar Akademisi Ta-

ran bir karar 

Veya Yiiks 
rinI k ek okullardan fli$1klc. 

esmiş bulunduklarına dair 
Vesikalar ibraz edenlerin veya 

mayı mUteakıp imtihanla~ay~ir: ~~b~ Cemiyeti; Fındıklıdaki es· 
rek mezun olduklarına da' . . F~klllte• tram~y durağının 

. . ır \e- ısmfnın •Beyoğlu Kız Llsesı, o-
slkalarla ukerlık ~belerıne mil larak deıti ti il · i t 

t d l ri . . · ı; ş r mesın ra:nvay 
racaa e en e n de askerlığine idaresi n~zdl d l t t ı 
karar alınacaktır ir n e pro es o e m s • t • 

Bundan sonra İkite$mclik ilçe- KruŞ)'e\', Mikoyan ve Kosigin. 
sinde ve bilhassa kadın ve ço- 40 kisilik bir gnıp Rusyadan 
cukların toplu bulunduğu bir knçtı 
muhitte konuşma yapan İnönU Tahran, 6 (A.A.) - SO\'YCt 
41ahoş bir hadise ile karşılaştı. Rusyadan kaçan 40 kişilik bir 
Salonun kapısında bulunan bir grup, doğu Azerbaycan hududun 
şahıs f nönUnUn konuşmasını ke- dıın geı;crek Irana iltica etm!ş
screk, •- Yalan söyliiyorsun• tir. 
diye hağırınca Halk Partililer Ş\·ernik Dolu Almanyada 
üzerine atılıp dö\'mcı'!e başladı-
lar. Adam bir ara kolayını bu- Bcrlin, fl <A.A.) - Sovyet ŞQ. 
lup sokağa kaçtı. Polisin müda- ralar başkanı Nikola Ş\·ernik, 
halı~sı ile linç <>dilmektnn kur- bugiln, Doğu Alm:ınya komün;st 
tarılan bu şahsın karakolda hil- hükCımetinin ilçllncU ~ ıldcinümii 
viyeti tcsblt edllif> sorgusu ya. şenliklerine iştirak etmektedir. 
pılınr:ı ewekc ErgC'nekon İEçi Bııtılı müşahitler, Şvcrnık'in Sov 
partisini kurmuş olan Hikmet yet Rusyadan ilk defa olarak res 
Nihal Adsız olduğu anlaşıldı. An· men harice çıktı~ına isarl'tle, 
cak daha evvel Akliye hastane- bunun, So\'yet Rusya ile Doğu 
sinde tedavi görerek hacir altına Almanya arasında bir ittifak loı
alındığı anlaşılınca vasisi :Xihnt rulmasına doğru ilk adımı +,,ekil 
Baykor'a teslim edildi. etmek ihtimali olduğunu söyle-

İnönU burııdan sonra Çiftcilik- mektedirler. 
teki Alsaneak İtibarı ilçesinde 
yaptığı konuşmasında da eunları 
belirtti: 

•- Biz vatıında5lar karşısında 
dalma hakikatlerin dfıvarısı ola
rak görUndUk. lfondan sonra da 
bu \'asıllarımızı terketmeyeceğiz. 
Biz gilnliik siyasi kazanclar için 
kanaat değhtiren in~anlar deği
liz.• 

İnönü bu konuşmayı mlltcakıp 
GUI gaıinosu'lda şerefine nrilen 
bir çay ziyafetinde hazır buluna
rak partililerle muhtelif mevzu
lnrda hasbihal etti. Bu arada bir 
partilinin seçimler hakkında ı;or 
duğu suali eoyle cevaplandırdı: 

•- Bi.ı seı:im normal olarak 

1954 de yapılarak diye hazırla
nıyoruz. Efer kendileri secimi 
ileri almak ist,,rlerse yaparlıır. 
Ama o zaman dn ara seçimlerini 
nerlen yapmazlar suali akla setir. 
Srçiml öne almak istiyorlarsa 
teklifi onlar yapsınlar. Biz yap3r
sak, biz demedi miydik bir :ın 
f'Wel iktidara gelmek hırsıyle 
tutuşuyorlar• derler. 

İnönil yann sabah Menemen 
yoliylc Manisaya gidiyor. İki gün
IUk İzmir intıbalannın pek müs
bet olduğu ~ ürllnUn daimi ncş'e
sinden ve dudaklarından hiç ek
sik olmayan tebessümünden pek 
beW. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Tehlike yoktur ! 
C Bqı l incide> 

taşıyan İsmet İnönfinün bu gaf
lete düşmesi, affedilemiyecek bir 
hatadır. 

5on yıl içinde durmailım, rlln-
Jrnmedim. Kırk beş \'i!A ·e. 

tlmizi adım adım dolastım. Mu
halefet nıensuplan da dahil ol
duğu halıle hrr kısım utandnş
larla temaslarda buluncium. Giir
düğüm şudur ki düzeltilmegc 
muhtaç yolsuzluklara, elem !\ e
rerek mahi)·ette partizanlıklara. 
siyasi nüfuzu suiistimal ure
tlyle umumi menfaatleri kemir· 
me emellerine yer yer tesadüf 
crlilb'or. Bunlar; dunyanın her 
yerinde rastgelinen \e be eri JD· 
af diye kabul olunması caiı olan 
hadden fazladır. Fakat mi111 bijıt
)'e 5ağlamdır, utandaşlanmııın 
bUtün alakalan mıisht>t i~lı·r 
üzerine toplanmı~tır. nıitün hal
kım17 anrak huzur istiyor. :\it • 
ru ikn:ı, tenkid ,.e miinakfşa 
usullerinden başka usullerle 
umumi hayatta ıldisiklik yıp
mağa en :küçük bir me)il ve is
tidat bulunmadığı gibi, politlka 
sarho iu u Te kudrd ve nüfuz 
dü~künluğiyle im istikamette ır
nılar duyanlar çıkarsa. muhalif. 
ler de dahil olmak üzere bütiin 
\'atandaşlar tarafından nefı ~le 
,.e llinctle ka~ılanarağı muhak
kaktır. 

İrliraa gelinct', iki ana siyasi 
partinin taas:>up \ e cehaletle it
tifakı bir siyasi hasan usıta ı 
saymamağa millet huzurunda 
andiçmeleri şartıyle, milli biin
yt>nin bu ne,·i haslalıktan salim 
olduğuna ve üçüncü bir parti 
gaflrt \'e riya ynluna diis e bile 
nrtiı'e alamayacağına inanmak 
caizdir. 
B ugüne kadar Cumhuriyet Hıılk 

Partisi, kendi mü h~t faalf
rctıerinden ziyade Demokrııt 
Parti iklldanıı.ın hnsalaya sığ
maz hatalanyle heslPnmlş Je 
ku\"\'f!tlenmlştir. Bu iktidar, ld· 
rlık sahihi Yatandaşları ha)·al su
kutuna ,.e fizüntiiye dü~lirmüş, 
müsbet kraatına dayanarak \'e 
ııüvenecek yerde. muhalefetin 
oyununa gplerek menfi çeki3me
lerle müsbet lrraatın manzarası
nı görünmeı bir hale koymuş
tur. Çok genis ~örü~lü. cesaretli 
\·e yapıcı tııbiatli bir devlet arla
mının vasınanna saJıip olan Ad
nan :ul'nderl's, muhitini frna 
sr.çmenin ıstıraplarını kendine, 
partisine n~ memleketine çek
tirmiştir. Fakat hatalın görmek 
\e bunlardıın dönmek cesareti 
ayesinde Demokrat Parti. kısa 

r.amanda kendini toplayablllr ,.e 
partinin se,·k \'e idaresine, par
tileraraSl münasebetlere ,.e ba
sın siyasetine ait gidi ini miıs
hct sahalardald cesur lcraatıyle 
bir hi:mya getirebilir. Tam lılr 
itidal, tenkide saygı göstermek, 
kı)met \·ermek, takım takım ml
df'cilrri menfaatle bağlamak ~·o
ltından uzaklaşmak suretiyle, De
mokrat Parti yenidrn milletin 
ı:;cvgilisl halin11 gelebilir ve u rf 
nırmlekt>t udiıeslyle hareket 
rden idratist miinenerlert ken
di etrafına topla) ahilir. Ilatalı 
yollan sonuna kadar tecrühe et
tiktrn ve ban menfi \'e müte
reddi ruhluların telkini netice
sinde grlisrn fenahklan deh5etlc 
gördükten sonra artık böyle sP
IAmr.tll bir )ol tutmağa aımedil
rliğini ümit ettirecek em:ıreler 
de eksik değildir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Bir otobüs 
CBa51 1 incide> 

metine ~itmekte olan şoför Ra
sim Kıldağ idaresindeki 24183 
plAka sayılı kamyon, Mersin va· 
purunun telsizcisi Tevfik Or· 
mana çarpmı tır. Sol ayağı eıl· 
len yaralı hastaneye kaldırılmış, 
şoför yakalanmıştır. 

DH!er taraftan şoför Salih Bil· 
gin idaresindeki 4026 plAkalı 
kamyon Alibey köyünden İstan
bunla gelirken, kamyona haber
sizce binen Mustafa Eroğlu is· 
mindeki işçi tekerleklerin altı· 
na düşmUş ve ölmUştUr. HAdlse 
etrafında tahkikat yapılmakta· 
dır. 

Şereflikoçhlsarda bir otomobil 
uçuruma yuvarlanih 

Şerefliko~hisar, 6 (A.A.) -
Diin sabah Ankaradan Tarsnsa 
!?itmekte olan Tarsus plAkalı hu
susi bir otomobil havanın ya
ğ15lı olması dolayısıyle asfalt 
Uzerinde mm·azenesinl kaybet
miş ''e dört yolcusu ile beraber 
ucunıma ym•arlanmıştır. Otomo· 
hilde bulunanlar ağır surette ~·a. 
ralanmışlardır. Mucize kabilin
den ölUmden kurtulan yaralılar 
derhal hastaneye kaldırılmış ve 
Mdisenin tahkıkatına ba~lanmı:ı 
tır. 

Temsil Bürolarına yeni 
bir şek i l veriliyor 

Milli Savunma Bakanlığı, fz. 
mlrın son zamanlarda kazandığı 
aEkert ehemmiyeti gözönfine ala 
rak, bu ~ehrimizde de bir tem
sil bürosu acmaya karar vermiş
tir 

Şimdiye kadar Birinci Ordu 
Temsil Bürosu adiyle çalıean bü 
ro. bundan böylr., (Milli Sn'Un
ma Bakanlığı, İstanbul Temsil 
Bürosu) ismini almıstır. 

İlerde. Tokyoda da bir büro a
tılması Uzerinde durulmaktadıt. 

Başbakan, C.H.P. yi yoketmek akhmızdan 
geçmemiştir, dedi 

C Bası l incide> nin mes'uliyetinl üzerinde taşı
tidara gelmesi iledir ki, so u er· yan bir iktidar, onun haklarını 
mi&tir. Vatandaşları gorgurnz, aramak \'azifesinden kaçınamaz. 
muhakemesiz kafile kafile ku:- Bınıenal<'yh bahis mevzuu olan, 
ımna dizmeler, zulmün timı.ali O· Halk Partisinin bir çöpune dahi 
larak anacağımu tıbutlu"-hr, gözkoymak değil, &ayet varsa ha 
rey haydutlukları ve buııbra zine hakkını, millet hakkını ara
benzer türlü elim hldiseler si:n- maktan ıbarettir. Hele Halk Par. 
di artık kendi devirlerine ait tisinin mallarını gabzetmek isna 
ff'cl hatıra Ye hikayelerden iba· dı karşısında , böyle bir maksat 
ret kalmıştır. güdidmedığini millet huwrunda 

Memleketin bir tehlike karşı- gorulecek bir hesapla isbat et-
5ında bulunduğundan \'e nifak mek zaruret haline gelır. Görü
birdenbire patlarsa çok uzun sil- lecek hesapların ne netice vere
receğinden bahsetmeyi vahim cE ği 'e meclisin nasıl bir kara
blr tehdit ve iktidarın kanun dı- ra varacağı henilz belli olma
ş. sayılmasını telkine yeltenme- dan BıiyUk Mıllet Meclisini gOya 
y; ise ağır ve ciddi bir tahrik o- manevi bir tazyik altında bulun
larak kabul etmekteyiz. Bu gibi durmaya çalışmak ve bu arada 
açık veya ustu kapalı tehditler, hiç yeti olmadığı halde anayasa 
bılhassa vatandaş bak \·e hürri· m~fhumunun manevi kuvveti~! 
yetlerini tamamen iptal etmiş. de istısmara kalkışmak ne garıp 
millet iradesini dainıa ci~nemeyi 1 bir telAş eseridir., ~l! husust~ 
kr.ndisine fiar edinmiş dünkü Büyük Mıllet Meclısının vereceğı 
diktatör tarafından "apılacak O· karara karşı koymak ise, akıl ve 
lursa dikkatle üzcri~de durmak, mantıklıt tnJü edilemez. 
memleketin iç \'e dı& emniyeti . Son olara~ söyliyeceğim su~ur 
mesuliyetini taşıyan bir hUkQme kı, Cumhurıyet Halk Partis~e 
tin en mühim vazifesini teşkil mensup vatandaslardan çok bU-

d ÇÜ k .. d" k" diktat~r bu yuk kısmının. genel başkanları-
e er. n u un u o h ' ti' 1 A "'U 
memlekette böyle konu~maya nın ma ıye n ve m nasını " • 
başlarsa, nifak ve tehlike tıkar- karıdanberi iz~ha ~alıstığım hu 
mak istediğinden ba~ka bir mA- son nutkundakı fıkır. ta~a,·vur 
naya hamledilemez. • V(. teh?itl!'r~ iştirAk etmedıklerl 

. . kanaatınılcyım.ı 
Meselenın aslına gelınce, dev- • 111 t - ··· . 

ri ubık yaratmamak prensibi 1- Karaosmanoc. u. nonu) e 
le affa uğramış dünkü diktatör ce\·ap \'t..riyor 
••e türlü suçların baş mes'ulü Turgutlu, 6 - Manisa millet-
hürriyet içinde yaı;amakta olan Yekıh Fevıi Lutfi Karaosmanoı;. 
bir memleketi böyle pernsızca lu, dıin gece Aı;ıkhava slnema
kötülej·emez, bu Eekilde tahrik· 5ında toplanan kalabalık bir halk 
lere girişemez. Lmir nutku ile kutlesine hıtap ederek, lnönU
bir takım ağır mes'uliyetler al- nün izmlrdeki son nutkuna te
t.na girmekte olduğunu İsmet mas etmlı; ve ezcümle demiştir 
İııönünUn bilmesi icap eder. İşte ki: 
onun başka taraflarda göster· ~- Gelirler, konuşurlar ,.e 
mek istediği tehlike asıl bura· giderler. Bundan tabii bir şey 
d:ıdır. olamaz. Yalnız şu noktayı izah 

Derhal il!ve edelim ki, mem- etmek isterim, bizim istedığlmiı. 
lC'ketin huzur. ~sayiş ve emnl- şey, muhalefetten ve onun Jider
)·etı her türlü tehlıkeden ma- l<'rinden dılediğimiz &eY. her ı;ey 
sundur. Çünkü ml11et iradesine den evvel umimt olmaları , .e 
dayanan ve kuvvetini bu meş- hakikatten a)Tılmamalarıdır. Şu 
rulyet kaynağından alan, mes'- rada, burada muhalefet lideri
uliyetlerini tamamiyle müdrik nin ve arkadaşlarının konu&ma
bir iktidar, vazife başındadır. larından aldığımız inlıb:ılar, bi-

Halk Partisi Genel Bafkanı, zi böyle bir dilekte bulunmağa 
mıık~adınm tehdit ve tahrik ol· mecbur ediyor. 
madığını, kanun dışına çıkmak inönü'niln izmire ayak basar 
niyetinde bulunmadığını. &özle- basmaz sôyledıği sözleri e~ten 
rinin başka manaya alınmaması dosttan dinledim. İnönü, Izmi-
1cap edeceğini açıklamak mecbu- rin Cumhuriyet meydanında ıu
riyetindedir. Bu açıklamayı vap. lümden bahsediyor ve diyor ki: 
matlığı takdirde diktatorliığıi 11Mılletin nih~yetc kadar zulme 
hortlatmak niyetinde olmadığını boyun eğeceğınl ummak yanlış. 
iddia edemez. tır. Nüak patlarsa uzun sürer ve 

Yine Halk Partisi Genel Baş- derin yaralar arar.• Bu sotlerin 
kanı diter i!nat ye iftiraları a- mdnasını anlamak zor oluyor. İ
ruına iktidarımızın irticaı ok&a- nönil bu sotleri!lle ne demek is. 
dığını da ilaveden geri kalmı- tıyor? Zulum nerede var? Nüak 
yor. neredrn ve kimden gelecektir? 

Hıç ~ıiphe yok ki samimiyetsiz.. 
Şimdiye kadar bu irtica isna· h k d' 

dını bir siUh olarak kendi si· liğin ötesinde, ancak ta ri. e ı-
ci bir ruhla sli)'lenen bu sözler. 

yası tahakkümüni.ın tesis ve lda- de. h!irrıyetın mAnasını idrAk et
mesinde ustalıkla kullandığı için miyen ve hUrriyet nedir bilmi. 
dir ki, onu hAl.\ bir türlü elin- yen, onu bulduktan sonra dahi 
den bırakmak istemiyor. Halhu- kendini ancak idbarda telAkki e
kl bu ~nün ileri ve medeni 
Türk cemiyetini bir anda irtica- derek ve kendisi olmadan hil.r-
ın pençesine dUşUrecekmiş gibi riyet olamazmış telakkisine ka
göstermek milletimize en dır pılarak, içi kararan ve nıhu el· 

rafa en fena havayı neşretmek 
bir bühtan teşkil eder. içın hazırlanan bu parti liderinin 

Bir noktayı tok açık olarak sözlerinde biraz olsun samimiyet 
bir kere daha belirteyim: \e ciddı)et bulmak mümkün de. 

Demokrasimizin bünyesi için- ğildır. Sııe sorarım, kaybedil· 
de bir muhalefet ,.e murakabe mı& ikbalın, içinde yarattığı eza. 
unsuru olan Halk Partisine kar- dan değılse hangı saikle, kimden 
deş bir parti nazariyle bakmak· örnek alarak, nereden ilham a. 
tayız. Binaenaleyh Halk Partisi- larak bu soıleri sö~ lüyor? Bıı
nin muhJlefet ,.e murakabe va· günü dün mu sanıyor? Yoksa 
tlfeslnl gilçle~tirmek veya onun Türk; eyi bır Mısır zannederek 
mevcudiyetine ~on vermek asll partisıni Vaft Partisi ve kendi. 
aklımızdan geçmemi tir. Ve geçe 5lni de Naha 'ı benzetmek ml 
mez. Büyük Millet Meclisi komis istiyor? Tilrkiyc, ne lısırdır, ne 
yanlarında henüı: göriiEUlmekte de Demokrat Parti iktidara Ne
olan bir kanun teklifi mlinase cip Paş~ gibi hir hııkümet devir. 
betiyle iktidarımıza böyle bir if- mckle gelmiştir. Ve en nihayet 
tira tevcih olunması tamamiyle C.H.P. ve İnônli de bir mazlum 
hakmlıktır. rolü oynamakta haklı değıldtr ... 

!\tillet kesesinden fuzuli \'e ka Fe,'Zi Lıitfi Karaosmanoğlu, 
nuncuz alınmı5 paralar varsa, bundan sonra muhalefetin vazı. 
bunların hesabının görillmesıni fesini daha iyi yapması için ne 
önlemeye çalışmak beyhude bir zamana kadar beklenileceğini 
~Tetti.!'.!-ÇUnkU millet hazinesi. 5orarak sozlerine s2n vcrmi~tir. 

;·-· ... ÇANAKKALE 1ım~ • 1itil ~ • . 
~ ;llı~·i ABiDESi NE 
~ YARDIM Liste: 11 

Bir t'\-velki yekun ...................................... . 
Edirne \'lJA;·eti ............................................ . 
3 üncü Zırhlı Tugay .. .. .............................. .. 
Maçka Jand:ırma Er Okulu ............................. . 
fş B3nkası Schremlni Ajansı ......................... .. 
Sillhtarağa Fişek f'abıikası ......................... .. 
Emniyet Birınci Şube IJ'cmurları .................... . 
Jandarma Dikime\•i mensupları .................. .. 
"larm:ıra Liman ,.e Deniz ı5çlleri ................... .. 
Emniyet Beşınc.i Su be memurları .................. .. 
Silivri Çayırköyii halkı .................................. .. 
Göı;men memurlar ...................................... . 
20 nci Asır m,.emuası f'!iyle ......................... .. 
İş Bankası Beyo!!lu A ian~ı ............................ .. 
Hama~i resim E~rglıind,.ki tebcrrular .............. . 
Be3-·oglıı Saim Ö~en tliy!e ............................ .. 
Bay Sulcyman <berber) ............................... .. 
Orhan Ka:vhan ........................................... .. 
Ila§Ç8\'US Yusuf Saykan ................. : ............. .. 
Ordu Haynn Tahlire hastanesi ıubay ve erleri 

Lira 

77.129 25 
15.000 00 

254 00 
586 00 
89 00 
62 00 
35 00 

191 00 
41 00 
16 00 
33 00 
24 :;o 

180 00 
80 00 
60 00 
20 00 
2 ~o 

5 00 
25 00 

100 0•) 

YEK'Ü'N .. .... .. ... ... ..... .. 93 932 75 

T. C. Ziraat, İş. Osmanlı, Yapı ve Kr,.di, Türk Ticaret, Sli· 
merbank Ye Garanti Bankaları yardımları kabul etmekte-
dirler • 
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. 
ISTANBUL EMNİYET SANDIGINDAN 

Emniyet Sandığının sahip olduğu Emlnonlindc Postane 
Caddesinde Emniyet Hanı (eski Vitali Han) tadllııt projeleri 
jüri heyetince tetkik c<lilmls ve n~ağıda y:ıı.ıh olan projeler 
mükifat kaznnmışlardır: 
2000 Liralık birinci mükafat li3371 remızli Yuksek Mimarlar 

Muhlis Türkmen, Mimar Erzin Demir ve Vcdad is
bilır. 

1500 Liralık ikinci mükafat 111117 remizli \'üksek l\limar 
l'ıliruf Ünal, Affan Kırımlı "e Suha Taner, 

1000 Liralık üçüncü mükfıfat 100000 remı7.li Yüksek Muhen
dis Mimar Can Egeli, 

500 Liralık mansiyonlardan birinciliği kazanan 941411 re
mizli proje sahibi l'ıluhendis AtillA Ah-yar, 

500 Liralık mansiyonlardan fönciliğl kazanan 607230 remiz. 
Ji proje sahibi Xüksek Mimar Lütfi Erdağ, 

blitiln projeler blr hafta müdietlc •Sandığımızın Cağaloğlu 
merkezinde tc hır edilmekte:Iir. (16036) 
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Co FlraıJır (0.rI.A.) AJanu tarı· 

tından 5Ul ı:ı do e IJ t 1 s .r. 

lstanbul Konservatuar 

Müdürlüğünden 

Konscr\'atuar Tiyatro Bolümü 
ne 952-953 ders yılı için kabul 
edileceklerin on imtihanları 14 
ekım 1952 salı ı;unü saat 14 de 
yapılacağından, o gune kadaı· 
isteklilerin müracaatları ilan o-
lunur. (15932) 

. 
1 

Maçlarda, tiyatro, si 
nema ve at yarışla. 
rı ve avlarda 350 -
400 metre mesafe İ· 
çin fevkalade yaklas 
tırıp berrak göste· 
ren yegane dürbün 
İSOLAX markalı Al 
man dürbünUdür. 
~'iatı posta ücreti 
dahil 17.50 TL. top. 
tan satı tarda :ıyrı. 
ea tenzilat, memle
ketin her tarafına 
ödemeli olarak gön
derilir. 

BIRKEY 
A O 1 L 

BiRiCiK 
Karaköy ~Ielek ilan Xo. 4 - İST.\NBUL. 

Tercüman Ahnacak 
Genelkurmay Haber Bşk. da 40: 50 lira aslf maa~la çalıs

maya başlattırılacak çok iyi İngilizce ve Fran ızca bilir tercu
manlara ihtiyaç \'ardır. Aşağıda yazılı şartlan haiz olan is
teklilerin l kasım 1952 gününe kadar Genelkurmay Haber Baş
kanlığına bizzat \'eya posta ile müracaatları liızımdır. Türkçe 
kompozisyon ,.e yabancı dilden )apılacak sınav günü \'e Jeri 
taliplere ayrıca bildirilecektir. 

Türk uyruğu olmak, yabancı kadınla e\'Iİ veya yasar bulun
mamak, sağlam olmak, en çok atı yaşında bulunmak. askeri ka· 
rıun, talimat \·e disiplin icablarına uymayı taahhüt etmek, aşa
ğıdaki dilekçe \'e belgeleri tamam olmak. 

l - Dilekçe (hizmet isteği ve yabancı dili nerede öğrendiği, 
nerelerde mütercimlik yaptığı hali hazır durumu \"C ev adresi 
hakkında). 

2 - :\üfus cüzdanı sureti ve ve ikalık 10 fotograf. 
3 - Tahsil durumuna ait belgeler \'O diploma benzerleri. 
4 - Askerliğini yaptığına dair belge. 
5 - İyi hal k:iğıdı (.Mahalleden). 
6 - Hukuku ammeden mahrumiyet eczası olmadığına dair 

savcılıktan belge. <3456-15:>13) 

-
Tekel Genel Müdürlüğü llônları 

1
----

Sa. Af. Ko. Başkanlığından 
1 - İzmir Çamaltı tuzlası sahil tahkimatı işi kapalı zarf u· 

sulıs le eksiltme_ye konmustur. 
2 - Eksilmesi 22.10.1952 çarşamba günU aat 11 de İstanbul 

da Kabataşta Tekel Genel Müdürli.iğü Sa. Al. Ko. ~ apılacaktır. 
3 - Muhammen keşif bedeli 488.186 lira flO kuruş olup, mu· 

\akkat teminatı 23.277 lira 47 kuruştur. 
4 - Takım halindeki şart na nıesl muk:l\"e]c proje i eksiltme 

şartnamesi birinci keşif özeti birim Hat eet\·cli krokiler \"esaire 
her gün komisyonııımızdan Ankara ve lznıir Tekel IlaşmüdürJük. 
!erinden 24 lira 41 kurus mukabilinde alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltmenin yapıl:ıcağı günden tatil giinleri 
harıç en az üç gün evvel, en az bir kalemde 275 bin liralık bu 
i.e benzer iş yaptığına ,·cya denetlediğine dair ic:i yaptıran dai. 
relerden alınmış vesika)ı bir dilekçeye rapten Tekel Genel :\Hl· 
dürlüğü inşaat şubesine \ererek ehliyet \'eslkası almaları la· 
ı.ımdır. ~ 

6 - Tallplerin ihsar edecekleri mühürlü tekli! mektubu te· 
minat makbuzu veya banka mektubu \'esair vesaikı havi kapalı 
zarilarını eksiltme saatinden bir saat e\ veline kadar makbuz 
mukabılinde komisyonumuza vermeleri ldz.ımdır./ 

7 - Postada vukua ı;clccet.. gecıkmeler kabnl edilmez. 
(15515) 

Diğer 
Zıraat 

makinelerimizde 
olduğu gibi 
bu mibzer de 
Mc CORMICK 
INTERNA TIONAL 
HARYESTER~n 
120 yılhk 

- -...,---------- --

ıllll 
·Mc Cormlc:k• MF. 16X7 Hububat Mibzerleri aynı 
umanda gObreleme tertlbıtını ihtiva eden, lastik 

l 
'lıl tekerlekli, 16 tohum dökme sıralı, bir defıdı iki 

~
ili metre Mk11tn beş Antim genişliğinde yere tohum 

ı 1 bırakın her boy tane için kullanılın ve bllhassa 

, hububa~ ve gl.lbreyl istenilen mıkd1rda ayarlı ola• 

l 
ı rık serpen ideal bir mlbzerdir. 

1 • Türkıye Genel Satıcısı ı 

'!i TÜRK INTER MAKiNELERi A.O. 
,ı ea~~alır Hanı, Galatı· iatanbul - Tel 42983, 

! 1 ŞUBltLltAI: ij ! ESKiŞEHiR: Batırlik Cadduı 8 
ANKARA • Poıta Caddesı 78 
ADANA Karşıyaka Garaıı 
IZMIR • Cuınhunycı Bulvarı 93 
ACIENTIELIKLltAI 

tecrübesinin 
bir eseridir ....• 

ANTALYA : M~hmct' Bakı 
AKSARAY NlGDE Mehmet Akıçlı 

ve Kardeşler 
GAZiANTEP Asım Kcpltp Kol· 

lcl1ıf Ort.allıtı 
KONYı\ Altı Oklar Ortaklığı 
ÇORLU (Tckirdaf:): Siileyınan Ceınal 

Sural 
LÜLEBURGAZ (KırkWcli) : lb~ Pdc· 

ı.., ,, Şsı 
AMASYA, TOKAT. ÇORUM. lllenn 

içın : Ahmet Kazım Yuııııık ve Mch 
met Zdu llıcak Kol. Ştı. • Amuya 

KA YSf.RI Cemal Hattat 
l\IRŞEHIR • Halıt Altınok 
SAMSUN. Avnı M11aoothı 

Beyoğlu As. Şubesi Bşk. dan : 
Şubemizin ~erlisi olan 1932 D. lu eratın celp \C C\'k em

rı gelml~tir. Kur'a No. na göre c:evki gerekenlerin hazırlanan 
çağrı ced,·cllerine her mükellefin şubede bulunacağı günler ya. 
zılmıs ve mahalli hükumet va ıtasiyle her mükellefin cwelce 
şubeye verdiği ikametgah ilmuhaberini aldığı mahalle muhta· 
nna gönderilmiştir. 

Şubeye enelce verdikleri ikametgah ilmuhaberfcrindcki ad 
resi değiştirenler evvelki mahalle muhtarlarına basvurup tebel
luğ etmeleri, aksi halde As. K. nun 75 ve 79 uncu maddelerine 
tabi tutulacaklardır. 

Her mükellef ced\'cllerine yazılı günün saat 9 da ~ubece 
yapılacak yoklamada hazır bulunması. 

Bu celpde bedel alınnıayac.ıktır. 
Zati araçla kimse alınmayacaktır. 
931 ve 932 D. lu sakatlar alınmayacaktır. Bu doğumlular

dan daha yaşlı \'e a kere gltmemis sakatlar, sevke tabi oldukta. 
rındnn şubeye baş,·urmaları. 

Şubemizde yabancı işlem gören 932 D ların mahallt müret· 
tcbleri esas yerli şubelerince yapılacağından şubemiz: bölgesin. 
de oturanların esas şubelerinden sorulmak üzere nüfus cüzdan· 
lan ile her gün öğleden evvel şubemize başvurmalan. 

(3615-1593!1) 

Artisti 

Makine Mühendisi Ahnacak 
Bolu Valiliğinden : 
İlimiz ba~ ındırlık atölye ve garajını idare etmek Uzerc bir 

makine nılihendlsine ihtiyacımız vardır. 
Şubat 1953 sonuna kadar daimi olarak 20 lira ye\'miye ile 

istihdam edilecek ve mart 1953 de 600 lira aylık iıcretle kad· 
roya alınacaktır. 

Bu tşe talip olan makine mühendisleri diploma aslı veya no. 
terden tasdikli sureli şimdiye kadar çalıştıkları yerleri göste
rir \'C buralardan ahnmıs iyi hizmet vesikalariyle birlikte ya 
bittat \'cya yazılı olarak 20.10.1952 tarihine kadar valilik maka· 
mma müracaatları rica olunur. (15873) 

!\ c j terscnlı l 
(\\'hat You wıtl 
Komedi 2 Bölil,ıı 
hın: W. f5bal:tf' 

a re (. v ren : or 
ı aa nuriao Sal"'' 
e ko aa : M ntıS" 
t:rtıı.rul Ca~ııı 

.. 
dan hı ita her ,r 

e ı •aat :. ı de Cuma, puar 111'; 
ı ıaaı ıam 17 de Tc cfon ı 4.0• ' 

\'eni Ses Ope= Cfj" S " 
llcr akşam 21 df .. -" 
\'a\'UıJar Aile3İ ' 1 
Operet a Perd<' -
Çarşamba halka 
Cumartesı talebe 

) e tenzillltl ı ve Pazaı s:unU 
Matineler 15 de 

Tel: 49369. 
-----------~~---,__./ 

1 O Lira Taksitle 
İngılı.l IplıGi Kuma lardatı 

Ismarlama Elbısc 

115 Liradır. 
Ismarlama Palto, PardcsO 

yapılnıaktadı ı', 

Selahattin Koraka~lı 
:'llüessesesi 

::\Iahmutpaşa: Kapalıı;nı·şı 

kapıs ı vanında No. 18 ~ 

5. 
-lm-ti-ya_z_cıa_h_i-bı-. -: _s_t_N_A_N_' -g-oftlJ 

~tşriyatı fiilen idare edt11 

\·azı İşleri Mcsuı . atüdüril 

mı.in \'ENı:n 'ot 
(\'ATAN> Gazetecilik ve 1\1•1 

acılık T. A Ş. - l tanbuJ 
\'ATAN l\IATilAASl 


