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l'AZAS: 

Kabahat kimde? Her üç tararta 
fakat her e)dr.n cweı d~ 

ınuyazcne temin edemeyen \'e 
!~et~ '~zl.fcslni görem«'Jcn siyısi 

• mımııdc.. ... Rir tek eçim 
daıreslndl'n 28 ınlllch·ckili l'f!Çil
~t's~.nc imkiln '·ert'n eçim usu
lumul, mücadele halindeki ta
rıırıardan birine '·eya diğerine 
~ılrt bir ekseriyet temin ede(Ck 
ı&tldattadır. Anayaumıı, &•hı • 
lnnn ''eya fcdi in tahakkümü
ne Sf'd çekmt'k ilıere ikinci bir 
~celi • yüksek bir mahkeme şek-
ınd~ bir fren temin edemiyor. 
Partılerin iç bilnyelcrt akattır. 
Runlar tam bir fikir toplului(u 
manzara ını gösteremiyor. iki 
ana ııartlnin iç bünyesi; lideri 
d ıneülinc ko ·ncak tanda ku 

tulınustur. nu mahzurdan kaça: 
~11111 diye liderini her sene ddl5· 
rınek u ulüne ha vuran Millet 

J>aru i, hazan eu, bu.an bu ta
tara lalpa \urup bocalıyor. 

Rı~ .şartlar kar~ısında iki ana 
tıartının liderl<'rinfn iizerlnde 
tok ağır mes'ullyetıer toplanı
Yor. Bunların altından kalkmalıt
rı ir,in (Ok tl'mkinli, basiretli, 
soğukkanlı, tı-nklde tahammüllü 
başka lttlhatıara saygılı olm:ıtn~ 
11 

.. i~ap cdtr. 'e yank ki böyle 
durüst ,.c geniş g(irüşlü bir mü
nasebet tarzının an'anelerl henüz 
•ranıızda kurulmamıştır. 

5on elektrikli safhayı göıdım 
ıı· geçirt'lim: C. Jf. P. lideri es
) 

1
k '!ili Şer, ismet İnönü, mem

de etın en kesir nilraslu siyasi 
~rgu~an l'n uyanık \'e' ha as 

ıcsıne gidiyor. •Bu memle-
ketle ıulu" . b ın 'ar, \'lltandaşlorın 
un~ ta~ammillltrinln sona gel

me ~ ınunıkilndür. di,·e hak11z 
:1erı;ız b" " "' ., 
Türki . ır soı ortaya atıyor 'e 
\·e k HdP. nıt ru kanuni yollar 
rl 11l.'hklı ikna usulleri harl
rn~~e ~ır )ola, ihtilıiki bir gellş
atı~ed. ~t~. gidilme i ihtimalini 

1l c gu terlyor 
Jtil~1.!11~Un bun<'"' fellketli \"tl acı 
ı un n )'~kından ıahldl olan 
l met tnonu, bir tahrik tt'slrini 
;:P•ca ını le siyasi asayişi ar-
.. caı iını bilmesi icap edt'n bövle 

Boz eri d • ne en sarledi~·or? 
bl~unu bllmfyoruı:. Bildiğimiz 
" Jey varsa ıudur ki 1 met in
~ OO)le bir iiı: ı;öyledi diye 
da:klycde ihtlll\I kopmaz. İkti
,, .. '.. k!lendlne ,., milletin salim 
.,ııru ne ·· 
•tınr guventrek ,.e e ki 
did~ ~ Şef. in ii tü kapalı, teh
bi •nı lsllhrarıa karşılayabilf!cek 
lk~ldnıf'\·ki<~~dir. Bütün tehlike, 
ırıd arın bü) le bir tahrik kar 1• 

-
8 lclA~a ,.e heyecana kapıl •u3Stnda . • 

tarar le emniyet ,.e ası işi 
J>artısı~~· muhafaza \'Dtlfcsinl, 
rıınd dfl.orü ~Yle. ihmale uğratma
rııet al ı~. hekim Ankarada fs
bıla n~nünCin sözüne haddindt'n 
ııun ' ernnıl)ct \eritmiştir. Bu-

larattığı ha,·a içinde bir ga. 
<Dc\·anu Sa: (i Sil: ı dP) 

M. :\°i)·azi İspartah 
Ealıl.ulr Hıuvıl ıtuluı~irim;• 

C. H. P. lideri İnönünün va
pacağı konuşma milnasebetiyle 
bugün sabahtan itibaren :sehirde 
hummalı bir faaliyet ba~lamıştı. 
Diin de bildirdiğim gibi, eski Be
lediye meydanında D. P. liler de 

CDenm.ı Sı: s Sü: 7 .:e> 

Deniı.li ~fillrtvtkili mrrhum 
J"ikret Karabudak 

Denizli Milletvekili 
GI. F. Karabudak 
Vefat etli 
tYının 15 ind uvramızdadır.l 

\·ahap Emniyet Müdürlfilünde hadiseyi anlatırken kriı: getiriyor 

Sanyer cinayetinin esrarı çözülüyor mu? 
.,,....._.... --,.-.- --

Bir adam Sevim'in katili 
olduğunu itiraf elli 

Kasımpaşa karakoluna müracaat eden Vahab «Sevim'i 
çok seviyordum onun için öldürdüm» diyor. 

A \'DoGAN' ösoı. 
r atan tl!L"l 1ut1tti114ı11 

«- Beni tevkif ediniz, beni 
hapse atınız, zindanlarda çUrUtü
nüz. Çünkü Sarıyerli güzel Sc\·i.. 
min katili benim.» 

r 

Saat 18.30 ... Kasımpaşadaki Pi 
yale :Karakolu, son günlerin en 
önemli polis hAdisesine şahit o
luyor. Zira Piyale karakoluna ge 
len 28-30 yaşlarında sarhoş. bir 
şahıs aynen yukandaki ı;ckilde r 
itirafta bulunuyor: 

e- Sevimin katili benim.• 
Ve ilive ediyor: 
c- Çektiğim bllyUk \•fedan l

CDevamı Sı: 5 Sü: 7 Je) 

Praşbakanın 
Londra seyahati 

.l na.dolu ,l.faıın 

Londra 8 - Bugün resmen 
bildirildiğine göre, Kraliçe Eli· 
zabeth önümüzdeki çarşamba gü 
nü, Türkiye Basbakanı Adnan 
Menderes ile Dışlşleri Baltanı 
Fuat Köprti!Uyü Buckingham sa 
rayında kabul edecektir. 

Türk devlet adamları, İngiliz 
hükumetinin misafiri olarak ve 
bir halta kalmak üzere pazarte· 
~i günü buraya gelecekler, sah 
günü Ba~bakan Churchill ve 
Dışişleri Bakanı Eden ile görü~· 
melere başlıyacaklardır. 

ı in.ıiltere'de dün müthis 
Müzakerelerin, mubteliC At

Jantik paktı meseleleriyle Orta· 
doğu müdafaası komutanlığı ih 
dası ile alakalı mevzular etrafın 
da cereyan edeceği umumlmakta 
dır. 

l'ebabın karı ı polis nezaretinde C\lnden çıkarken 

Bakanı tenkid eden 
1 bir tren .kazas'ı oldu. 

.... 

Türkiye Başbakanı ile Dı~lş. 
!eri Bakıını salı sabahı Cbur· 
chilli, ondan sonra da Anthony 
Edeni ziyaret edeceklerdir. Üç katar birbirine girdi, bir köprü yıkıldı, 

peronda bulunan halkı biçti 
lokomotifler Antbony Eeen, misafirler ~e· 

reline sah gecesi bir ziyafet ,·e· 
recektlr. 

Devamı Sa: 5 "lü: 5 <'e) 

General Clark 

ıl.lıorlatı4 Pruı • 

Harrow, 8 - . Üç~ılU bir tı:en yapılmı§tır. \ 
çarpışması netıcesınde bugün 1 Korkunç çarpışma banliyö hat 
~ngilterenin . Har.row şehrindeki larının Londraya akın ettikleri 
ıstasyon tesıslerı harap olmuş- sabahın en fıılck bir saatinde \'U

tur. Birbirine girerek parçala- kua gelmiştir. Müsademe iki eks. 
nnn vagonlar hatların ortasında presle tıklım tıklım dolu bir ban. ı 
takriben 20 metre yüksekliğinde liyö treni arasında olmuştur. 
bir . enkaz k· .nı~i te~kil etmek· Bildirildiğine göre eV'\'elA, İskoç· 
tedır. Yardım ckıplcn enkazı kal yanın Perth ~chrinden bir buçuk 
dırı_rıaya ~alı~m~~t:dır. Dcmiry?. saat rötarla Londraya ~etmekte 
I~ ~d~re~_ılcr~ buyu kkazada yliz olan bir ekspres, llarro\v istns
kışının olmliş. ol~asınd.an ~or. yonunda durmakta olan banliyö 
kulduğunu belırtmı§lerdır, Cıvar trenine arkadan bindirmiştir. 
has~anelere ~n ~ı .~30 yaralı k~.1· Ek presin lokomotifi banliyö tre. 

l lu idarecllerı buy~k k~zada YU~ ninin ic;ersinde 600 yolcu bulu
~ facia mahallınde ılk tedavı nan tahta Yngonlarını param 

Kore'de kızıllar 
·durduruldu 

parça etmiş ,.e ana Jlat tıkanmış· 
tır. Birkaç saniye sonra Londra. 
dan Manchestere gitme}(ıe olan 
ikinci bir sür'at katan bu enk;.. 
ıa dalmıştır. Bu ekspresi çeken 
çifte lokomotlfler hatla-dan fır. 
lamış ve başka trenltri bekliyen 
halkın doldurduğu bir peronda 
son sUr':ıtle Jlerlemiştir. Loko· 
motiflerin birer dev ora1' gibi 

B. Milletler Komutanlığı mütareke görüşmele
rine müddetsiz olarak son verdi 

<Yan51 5 inci sayfamudadır.> <Devamı Sa: 5 Sü: 6 da) 

İki belediyts 
ıneclisli İzınit 

Reise muhalif ve ekseriyette olan üyeler 
oyrr seçimle ikinci daimi encümeni seçtiler 

--, llımııC Jlu1ıo!ı(rlmL-dot 

B• d • • • iımlt, 8 - Şehrimiz Belediye 
lr emzcımll encümen üyeliği seçimi bugün 

• enteresan bir safhaya girmiştir . 

lskender"ıyede Geçen hafta Belediye Meclis 
binasında 27 üyenin iştirakile 

T k d 1 yapılan toplantıda Belediye Re. ev if e İ di fal Sadettin Yalıma muhali! olan 
14 üye salonu terketmlş, Bele. 
diye Reisi de kendi taraftarı 13 
kişi ile setim yapmıştı. 13 ilye 
ile nisabın tamamlanmadığı ileri 
sürülerek bugün de muhılif 14 
fiye Meclis bina ında toplanmış, 
kendi aralarında encümen daimi 
üyeliklerine Haydar Öıtalay. Sa. 
bahattin İstanbullu, Halim Kırs-

Türll l1oı:ıııfia .lfısıın 

İskenderiye, 8 - Batı Akde· 
niı seferini yapmakta olan De
nizcilik Bankasına ait Samsun 
Vapuru bugün İtalyadan İsken. 
deriye limanına geldiği zaman 
gemi personelinden birisi sllAh 
kaçakçılığı yapmak suçundan tev 

~evamı Sa: 5 Sii: 5 de) <Devamı Sa: 5 Sil: ' de> 

~öğretmenin akıbeti 
Antalyalı öğretmen İ. Ataöv bir köy okuluna 

nakledildi ve istifa etti. 
Antalya muhabirimiz Resat Saaltioğlu bize şu haberi gönderdi: 
Antalya Ö~'Tetnıcnler Birliği başkanı \·e Atatürk okulu öğret

menlerinden İhsan Ataö\•, bundan bir mUddet önce İstanbul 
öğretmenler kongresinde Bakanlığı tenkid ettiği için Binann 

Ölretmen İhsan Ataöre 

Evciler köyüne nakledilmi~tir. 
Bu vaziyet karşısında İhsan Ata
iiv vazi!cslndcn istifa etmiş, mu
hitte tok se\·ilen ve takdir edilen 
öğretmen istifa meselesini bir 
mektupla arkadaşlarına da bil
dirmiştir. 
Okuyuculanmız hatırlayacak

lardır. 18 temmuz 1952 tarihli 
nüshamızda Eğitim Bakanı Tev
fik İlerfoln Öğr<'tmenlcr Birliği 
kurulunu tcrkettiğıni haber ver
miştik. 

Memleketin her köşesi:ıdcki 
öğretmen derneklerinin temsilci

. Jerl, bu kongrenin devamı bo
yunca mesleki ihtiyaçlarından, 
dlı alanndan \'e üzUntülerinden 
bahsetmişler; bu arada Antalya 
delegesi İhsan Ataöv: •Haksız 
olarak oradan oraya sUrülmek 
suretiyle söz ve fikir hürriyeti
miz tehdit altında tutulmamalı-

(Denmı Sa: 5 Sil: lde) 
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IGONON YAZISI 1 

Memleket altınları 
Merkez Dan r YAZAN : , ıı doviz sıkıntı 

k a s I· I 1 sına diıştilkçe 

vazıyet. i 28 N ftlllln. A., hin ederek do· 

Odun tanziın satışı 
başlıyor nın uHaftalık l .... ze• .. : Aral 1 altınlarını ter 

Temmuz 1951 \iz tedarik ey· 
tarıhınden ıti ------------------------..: ler. 1950 se· Beledıye daim! komisyonu diln Bunanın Karacabey orman-Cll<'ibu luıl-h ff!laJı/uz4ur) 
barcn §Cklıni nesi 6onuna !arından yırmı bin çeki odunun şehrimize naklini ,.e satışını 
az çok değiştırmistir. Değ.işiklik viz teatisi ile tes\iye olunur. ait olarak gördüğümtiz mutem!!de ıhale etmıştir. Buradan getirtılecek odunlarla Belt-di. 
neticesi mUhım bır kalem ol· Bu doviz teatısınde en mühim 133,l ton altında rehin ilişiğı ye tanıım satı~ları yapacaktır. Mutemet mefe odununun ç~kısi. 
dukça vuzuh peyda ederken di. i~i merkez bankaları görürler. yoktur. Bunu bankanın 1950 ni depolardan c\·e tealım ~artile 13 lira 25 kuru§a giırgen ve 
ğer mühim bır kalem de perde Zaman olur, bankanın elinde raporundan anlıyoruz (S 9). O mesc karışık odunun çekisinl de 12 lıra 65 kuruşa satacaktır. 
arkasına gıriyordu. cSenetler ehemmiyetli mıktarda döviz bL tarihteki 69,4 milyon liralık dö. • 
lcııJdanJD kalemi ile cEcnebi rıkır. Zaman olur, bankanın C· viz açığının altın terhin ine ma ı d 'h 
muhaiıirlerde altın• kalemini linde borç ödemek için hiç dÖ- hal kalmadan idare edildi i an. z 1 amı 

. 
önlemek • lhracaflmll 

kastediyoruz. 'levzu bahis ta v:lı kalmaL Elde muayyen mlk- laşılıyor. Fakat 1951 sonunda • • • • 
1rıhe kadar ·~~netler ciızdan; dar aoviı terakum ettiği zaman 133,98 ton mikdarında görü. lçm tedbır alınıyor Artmagva ba$1adı 
•tek kalem halınde yürüyerek banka ihtiyaten bunlan allına nen altın da cmerhuniyeb kay
jgeldıği halde 0 tarihten son- tebdil eder. Dovizsiz kaldığı :za dından AzAde midır, değil mi- fstanbulun seyrüsefer vaziyetini İhraç mt\·simlnde bulunu şu
ra cResmb diyeblleceğımiz se. man da elindeki altınlardan U dir? .. Bankanın 1951 raporu bu duzeltmek ve iıdıha.mı ônlemek ı muı: sebebiyle, ihracatımızda mü 

lneUer lıe uHususlı> diyebilece- fi mlkdarını ya satmak veya- hususta bir sarahat \·ermez. Ra' gayesıle bes senelik şehir prog. hım inkısaflır kaydedilmektedır. 
t~imiz senetler birbirinden ay. hut rehine koymak suretiyle por caltın ve dôviza i birlikte ramında bazı değışikliklerin ya- Umumiyetle gıdal \'e hayvanı 

r
rildı ve &üphesiz ki, memleket döviz (ecnebi parası) tedarik miltalAa ettiği sırada (S. 16) pılnıası tekarrür etmlstir. maddelerden müteşekkıl ihracatı 
efktmnı senet çeşitleri hakkın- edip borç oder. Bu vesilelerle, altın mevcudunun 133,98 ton Tadı! edilen bu programda mızın eylıil ayında 21.202.4S1 ıı. 
da bıraz daha aydınlatacak bir banka hariçten lktisab ettiği al olduğunu söylemekle iktifa e- trafik işleri ön plAna alınmıştır. rayı bulduğu tesbıt olunmuştur. 
ıekil ihtiyar edilmekle isabetli tınlan her defasında memle- der ve sözU tediye birliği ile 953 bütçesinde de bu işe diğer Bu mıkd.ar. ağustos ayına ni&-

1·eşilköy 1'1ettoroloji istas 
yonunun tahminlerine gore 
bugün ıebrimiz ,.e Cİ\"artn· 
da ha\·a sabahlryin puslu ge 
(ecek, rüzgArlar ge11el olarak 
güney - batı \Oniınilen hafif 
e erektir. Giınıin de,·amı ı. 
çinde muhtemel yağmur bek 
Jrnmektrdlr. Han ıcaklığı 
dune naıaran bir değleikliğe 
uğramı3·anktır. 

Dün ıehrimlıde ha,·a sa
bahlt'\ in bulutlu, 6'}nraları 
açık grçmlı; rüzgArlar ubah 
le~·in guney - batıdan orta 
kun·ette, gonraları deiltik 
Jönlerden hafif olarak esmiş 
tir. 

Gıinfin ııraklığı gölgede t
umi 20, uıart 11 santigrat 
olarak kaydedilmiıtir. 

bir tefnk yapılmış oldu. Fa· kete getirmek , •• harice 6ata· olan münuebetlerimize nakle- lerine nazaran daha kabarık bir betle mlihim bir fark göstermek. 
kat yine 0 tanhe kadar banka- cağı -veya terhin edeceği- derek şu izahatı \"erir: tahsisat konacaktır. tedir. Ağustos ihracatımız 12 mil ------------
nın: altınlan her defasında ecnebt •Birlil..ieki hesabımız tediye Diğer taraftan caddelerin e\'· )"on 94S bin 786 liradır. 

a _ Memleket dahilinde tut. memlekete gondermek )'Olunu anlasmasının yürürlüğe girdiğı !ere bağlanacak tesislerin yapı· Geçen ~·ılın eylıil ayında ih- KUÇUK HABERLER 
tuğu altınlar Jle, tutacak olursa bu nakil mua· tarihten (1 Temmuz 1950) 1951 labılme.ı;i lçın zaman zaman bo- racatımız 19.239.619 lira civarın-

b _ Memleket haricinde tut- melelerinin icap edeceği mas- ı;onuna kadar geçen bir buçuk zıılduğu gôrüldU~Unden İmar da bulunuyordu. LİMA~DA TAHJ,h'E 
OL~AN VAPURLAR 

l!?tiJ {ti.) 1 
. $imdi tamam ! 
ithal mah Eski Krallarının memleket-

tl'n uzaklastırılmasındıın 

E 1 f • ,.e General Necibin iktidarı 

şya ann ıyafl ele almasından sonra 1\lıSl· 
rın, birtok hususlarda, meııc-

yu" kseıı·yor la paşa um·anının kaldırıl· 
masında, fesin atılmasında 

Bir müddettir bakanlı}S tarafın \e sairede Türkiyenin izinde 
dan tetkik olunan ithal taltpna yürümeğe ba~ladığı söylen· 
meler! henüz iade olunmamıştır. di. 
Bu yüzden fırsatçı Ucirler batı Dtinkü gazetelerde şu ha· 
ihtimallere göre hareket ede- her gözüme ll1$tl: 
rek, ellerindeki malların fiyat· • Veft partisi dün Mustafa 
Iarını yukscltmek yolunu tut- El Nahas'ı pı:ırtinin •kaydı 
muflardır. hayat §artıyle fahri ba5kanı• 

Son i'ki hafta içinde, umumi olarak ilan etmiş ve icra ko· 
ithal mallarının fıyatlarında <;;, mitesinde yaptığı deı?işıklik· 
lj-25 arasında yilksclmekr lerin listesini hükumete bil· 
kaydedilmiş ve uzun vadeli tak- dlrmiştir.• 
sitlerle yapılan satıslara son ve· l'\lısınn bizim izlmlzde yil· 
rilmiştir. riidiigiine şimdi ben de inan· 

Evı:elcP, taksitle uzun vAdeli dım: l'IIalfım a, bizde de lıir 
satış yaptıklarını iı:ın eden buz- odeğişmrz haşkan• vardı ve 

dolabı, elektrıkli fırın elektrik sU g~;~~ h~ıi d~J~~HKAR ... 
pürgesi v.s. satan matazalar bir 
müddettir bu ne\i müracaatları Bilirki i olıırak hakim bu· 

ııınına çıkan eski yanke il'I 
reddetmeye başlamış bulunmak. l\lelımet Öndenön •Pantalo· 
tadırlar. 

nun )an cebinde ve tom:ır 
Yunanistan bizden halinde hulunan bir para, 

Yumurta alacak yankesiciler tarafından çalı· 
nırken hissedilir mi, hissedil tuğu altınlar vaz.iyette ayn ay. rafların altından kolay kolay yıl zarfında 100,8 milyon do· müdilrlUğunce nümune yollar EylQI ayında yabancı limanla

n gösterilirken, 0 tarihten son- kalkamaz. Nakil masrafları; larlık açık vermi3tir. Bu a- yapılması da kararlaştırılmıştır. rıı yapılan r;evkıyatın mlihim kı~ 
ra tek kalemde birleştiriliyor. nakledılen altına ait kwmetin çığın 25 milyonu alacaklı baş· Ilk olarak Eminönü - Azapka. mını buğday te~kıl etmi~tir. Ge 
du. yüzde oldukça mühim bir mik· langıç poıi~yonu ile, 22 mil· pı arasında bir kilometrfll uzun- çen ay zarfında Yugosla\j'a:va 7 

HAien limanımızda bulunan Yunanistandaki Türk Ofis. A- mcz mi?• me ele inin halli 

Niçin birleştiriliyordu? Bu danna y{lkselir. İşte bir de bu yonu Amerikan yardımlari)·le, luğunda yapılacak olan bu yeni milyon 124 bın 846 lira değe. 
,hususta resmi veya gayriresml nakil külfetlerinden ve masraf- 30 milyonu birlığin (Kota) kre yolda kaldırım kenarında açıla· rınde 19.461 ton buğday ihraç 
tıir izah çıkmamıstır. Ne için lanndan kurtulmak içindir ki, dıleriyle karşılanmış, bakiye cak bir galeriden telefon, hava. edılmiştir .. 
'.'5lursa olsun şurası pekfı.ll merkez bankaları ve o arada 23,8 milyonu da tarafımızda:ı gazı. su kanaliza~yon ve elektrik Avrupa siyasi gençlik 
söylenebilir ki, ayrı ayn bizim Merkez Bankımız altın· ödenmiştir.11 tesisleri geçirilecektir. 
mahallerde tutulan altın· lanndan bir mlkdarını hariçte Burada «tarafımızdan11 öden· Bu suretle h:ın,ı;:i tesiste bir a. toplantısı 
~ların cVaıiyeh te izi tek ka· tutar (Altınların muhafaza ma- dilH bildirilen 23,8 milyon do- rıza olursa yol bozulmadan bu Sekiz beynelmilel siyasi genç. 
lemde toplanmakla isabet edil- hallini tAyin eden mUIAhazalar- larlık bakiye rakamı. Av.!"upa galeriye girllmek suretile arıza lık teşekkıilı.i ve l"Gençliğin Av-
medi. fliç değılse bir billnçoda dan biri de ıEmnlyet mUIAha- Tediye Birliği aylık hesap cet· bertaraf edilecektir. rupa kampanyasının mti~terek 
her 5eyden evvel aranılan cVu. zasııı dır .İkinci Dünya Harbi velinde (Tediye Blrllği~1(1n a· Şehir hatları kış teşebbıislerı ile La Hayede, 26 
mhı kaidesinden inhiraf edil- sırasında Avrupanın bir takım lınan veyahut Tedıye Bırliğlne . • ile 30 ekim arası, bir Avrupa r.i. 
dJ. merkez bankaları altın mevcut· ödenen altın) sütununa ait rıı· tarıfesı başladı yası gençlık toplantısı yapılacak 

Şeklini değjstirdiği tarihte larını kısmen veya tamıımen ka1!1ın aynıdır ki, bu rakam o Şehir hatları ktş tarifesinin tat tır. Bu toplantı, aynen Avrupa 
cVaziyeh banka elinde 133,1 Amerika kıt'asma nakletmiş- tarıhten temmuz 1052 ayın:ı blkıne dilnden itibaren başlan- konseyinde temsıl edildikleri gi. 

• ton altın gosteriyordu. O ta- Jerdır). kadar a~ağıki şekilde istihale· mıştır. bi, milli siyasi partilerin genç. 
'rıh ten bir hafta evvel de mik- * l~r geçırerek yürllyUp gelmiş. Tarife, fş saatleri ve umumi lik kollan temsilcilerini grupla. 
tar aynı idi. 133,1 tondan 69,8 ikinci Dünya Harbinin ıuhu· tır: istekler esasına tıv~ın olarak yacak, bunlara beynelmilel te. 
~tonu dahilde (bizzat bankanın rundan evvel bi:ıim :Merkez (Milyon dolar) tanzim edilmiş bulunmaktadır. şekkül temsilcileri de katılacak. 
kasalannd:ı) \e 63,3 tonu ha· Bankamızın altını yok gibiy- XII 1951 23,8 O" • 1 b J k f ]ardır. Toplantı gençleri siyasi 
riçte (Bankanın ecnebi mem- di. BilAnço aktifinde (Mevcu- I 1952 29,7 ınamıt e a 1 av ıyan faaliyetlere katılmalarını. Avru· 
leketlerdeki muhabirleri nez· dat ve matllıbat sütununda) yal l1 > 45,9 iki balıkçı pa hakikat ve meseleleri karşı. 
dinde) bulunuyordu. Banka bu nız 26 ton kadar altın görilnil· III > Sj,2 sındı vaziyet almalarını sağlıya. 
altınların tamamını neden ken yordu. Bunun da bir kısmı za· IV > 24,1 Ekrem ,.e Orhan isimlerinde cak, ilk defa, muhtelif temayül-
di kasalarında tutmaz?.. Bir man zaman merhun olmaktan V > 3!1,7 iki balıkçı Heybellada sahillerin !erdeki mılli te~ckküllerin, dl-

tmerkez bankası için eldeki al- bir tilrlU kurtulamıyordu. Harb VI > 60,4 de dinamitle halık yakalarlarken rekt olarak karşılaşabilmelerinl 
'tınların muhafazası mevzuu patladıktan cüı'l bir zaman son· VII > 79,9 görülmüşlerdir. mümkün kılacaktır. 
bahsolurken coğrafi teve:zzU ra banka vaziyetlerinde altın En son kalem 79,9 n:Uyon do Balık neslini tamamen imha K'" h k~ 
muhtelif millfıhazaların tesiri miktarı bir kabarıklık göster· <Devamı Sa. 6; Sil. 1 de> ettiği için kanunen yasak edil· oprü İ uyesi yine 

birı" de ~udur: nesi J.lk a.vında a'ktedilen 15 ) dolayı iki balıkçı yakalanmış, 

Türk ve ecnebi bandıralı, 26 Ya. 
purun tahliyesine devam olun
maktadır. 
Vapurların getirdikleri ithal 

mallarının yf'kı1nu 19.000 ton el· 
\•arındadır ve mühim bir kıs
mını otomobil aksamı, inşaat 
malzemPsi, zirai ,.e sınat Aletler 
teşkil etmektedir. 
f'AK~U. VAPURU 
RÖTAR 'YAPTI 

Bugiın limanımıza gelmesi pro 
gram icabı olan •Aksu» vapuru, 
Karadenizde yeniden bUküm sür 
meye başlayan fırtına sebebiyle 
Sinop limanına sığınmı6 ,.e bir 
günlük bir rötar yapmıştır. 

«Aksuo yarın limanımızda o
l:ıraktır. 

KAT.AY STOKU 
A7.AT ,l\fA YA BAŞLADI 
Alınan son haberler, yurdu

muzdaki kalay ı:toklarının azal
mak tizere olduğunu bildirmek· 
tedir. 

Geçen hafta kilosu 11 liradan 
muamele goren kalayın bu hafta 
12.50 liradan satıldığı müşahede 
olunmuştur. 

TfcARET ODASI 
l\IECLİSİ TOPLAJl\Il'OR 

altında kalır. O mülahazalardan meye başladı. Hareket 1940 se· ı- mis olan bu şekildeki ncılıktan baıladı 

" hk ·1 i 1 d. Şehrin Anadolu yakası ile 
Bir emleketı·n başka mem m·ııyon sterlinlık ı"stikraz ile baş 

1 

ma emeye ven m ş er ır. 
m · Rumeli cihetini birle;tirecek o. Ticaret Odası Meclisi toplantı. 

lekeUerle )ilıiiy{lp gıden mfıli lamıştır kl. lstlkraıın memle- Hamasi resim sergisi lan koprünUn inşası tekrar ıı.i· gı bugün saat 15 de oda bilyük 
ve iktisadi münasebetlerinde kete getlrdıği \'e bankaya tes· ld nun mevzuu olmuştur. salonunda yapılacaktır. 
kFşılıkiı borçlar mt\taden dö- lim ettıği altın 55,5 ton idi. O 15 gün uıah 1 Oğrendiğımize gore köprünün Oda mPclisinin 16 ekimde ya-

l tarihlerden 1951 sonuna kadar Vali ve Belediye Reisi Doktor insası hUktlmetçe de kabul edil· pacağı milteakıp toplantıda diık-
Ö L O M __ 1 altın mevcudumuzdaki ı;eyri a- Gôkay dun sabah Teknik tl'nh'er miş \'e 9.54 den ev\"el başlaması kAn ve mağazaların öğle tatill 

Eskisebirde GUmülcineli Un sağıki cetvelde görürüz. (Yıl Belgradın sıteye giderek Hamasi resim ser tekarrUr etmiştir. meselesi görüşulecektir. 
Ftbrikası sahiplerinden sonları): istirdadı gisini ziyaret etmiştir. Yapılacak olan köprünün şart Bu me,'ZUda tebelltir etmiş U· 

MEH"IET KAN' .~TLILl (Kasalarda ve muhabirlerde) Gökay resim sahiplerine teşek· namesi de Bayındırlık Bakanlı- ll'Uml kanaat, gıda maddeleri sa 
u • '"' (Al ) 26Z yıl enel bugün, 9 ekim 

tstanbulda Hakkın r:ıhmetine ka Sene T t~ Ton 1690 da Relgradı kurtar- kllr ettikten sonra blltün okulla ğınca tesbit edilmiştir. tan yerlerin öğle tatilinden mu-
vu~mustur. Cenaı~si 9.10.952 per on ene mıstık. İkinci Viyana bozgu. rımızdaki öğrencilerin bu sergi· Yakında beynelmilel bir pro. ai tutulması yolundadır. 
sembe günü Eski5ehirdc Gümül-

1945 213
.
9 

nundan sonra erdat yadlg&n Yi gezmelerini alAkalılara bildir je \'e lceeif milsabakası yapılacak 500 tll\"Cti FEThf DER~'Eiil 
clneli Camiinde öğle namazını 1938 26 2 1946 210.8 birçok kale ve şehlrlrr ııra- mlştir. tır. A~Tıra köprünün inşası için BAŞKASI İSTİFA 
muteakıp edA edilerek, aile kab 1939 26,2 5ında Belgrat da ellmlıdcn Sergi gerek halkın rağbeti şimdıye kadar on besi mütecaviz ETTİ 
ristanmda Hakkın rahmet ve 1940 77.4 ~::~ ~!~:~ rıkmıştı. 1689 ı;onlarına dol· nl gerekse öğrencilerin toplu o. ecnehi firma da hükumete mü- İstanbuhın 500 üncü ve müte-
mağfiretine tevdi edilecektir. 1941 79,2 137.- ru Sadarrt makamına gelen larak gezmelerini temin için on raca • • etmiş, ayrı ayn teklüler- akıp fetih 'yıllarını kutlama der 

~::; ~~:! ~~~~ 133,1 Köprülüıade Fazıl Mustafa beş gUn daha uzatılmıştır. de bulunmuşlardır. n@ği ba5kanı İsmail HAmi Daniş 
1944 196,5 1951 133,08 Paşa dirayetli bir vezirdi. mend, dtin dernek başkanlığın-

1941 den itibaren altın mev· Ordunun ba51na gerti. Elden dan. idare heyeti Azalığından \'e 
cudumu:zun artmasında baslıca tıkan kaleleri birer ikişer dernek azalığından istifa etmiş· 
amil harb esnasında malOm se alarak Relgrada yürüdü. tir. 

d u l •th Ekim ayının birinci gilnü 4 1 İsmail Htımi Danismend'ln bu bepler yilziln en g ç esen ı a- mııhıısara başladı. Top ate-
IAtımızdakl kıymet azalmasına derece ~ümullu bir i&tifaya kal-
mukabil ihracatımızın yüksek §lyle surlar do\iilüyor. cepa. kısı, dernek mensuplarını müte-
seviyedc kalmasıdır. lhracat nelikler atcse veriliyordu. e!•ir etmiş bulunmaktadır. 
fazlalarımızın bedelini ithalAt 8 ekimde bir gedik açılmı~tı. BİR OTOMOBİL 

ıq d 11 d d ıı Anrak buradan «ecmek pek YAPI KREDi BANKASI KAZASI eşyası ile de6ı • obru :ın °6 - zordu. Fbıt Mustafa Pasa ve 
ruya döviıle ve bu dövizi ve· ini bir kararla Yrniçerllerfn Kadıköyden thkUdara gitmek. 
rerek mukabilinde aldığımız al Şube ve ajanslarının kırk birincisi tc olan Ali Beran idaresindeki 
tınla istifa ~diyorduk. Böyle başınıla olarak gedikten ite- 688 p!Akalı hususi otomobil HA 
likle altın mevcudumuz 1945 rlye daldı. Hunu ordular ta. Pa rmakkapı c. u besi kimiyeti Mılliye Caddesinden ge. 
de 214 ton gibi mühim bir mik kip ettiler. 9 ekimde ıehrin ~ çerken, Topta51 Caddesi 98 nu· 

AÇIK TEŞEKKÜR 

tlnadan Ticaret Odasına bir tel- için sorulanlar karşısında iti· 
graf gondererek; Yunanistanın zar beyan etmis. l\larifetl"· 
yumurta mübayaa edeceğini ve rini göstermekten kaçınmış. 
nıünaka~anın l~ ekimde yapıla· Mehmet Öndenön bugün 
cağını bildırmiştir. Haberde, miı 62 yaşındadır. 12 sene ev·•el 
bayaanın külliyetli bir miktar tö\he etmiş, yankesicilikten 
oldu~u ve mün:ıkasanın 100 er vazgeçmlıı, gPçimini çarşıda 
sandıklık partiler esasına müste. elhlse satıcılığı yapmakt:ı 
nld"n yapılacağı ilAve olunmak- aramı5. Şu halde l\lehmcıtln 
tadır. elli 3 acında meslek drğ~tlr· 

Yunan hUkılmeU, yumurtala- diği nnla~ılmaktadır. ı·anke-
rın 52 gramdan küçük olam7a· r;iclliğe umumiyetle genç 
c:ığını da şart koşmustur. ~ a5t• başlanır. l\lali.lm n, 

lstanbul'un imar planı ağaç yaşken l'#ilir. Yankrsl
cllik öyle meharet ister ki 

yapılıyor bu meharet yaş Uerile3i:ıre 
kolay kolay elde edilrmrz. 

fstanbulun l/2000 nlsbetinde. Bu itibarla lllchmedin on 3a-
ki şehir plAnları üzerindeki ça. 6ında iken yankesiriliğe bas· 
lışmalar devam etmektedir. PIAn Iadığını farzedersek bu gü-
lar ilmi bir heyetin nezareti al- nahı Jıırk yıl i~ledlği netice· 
tında yapılmaktadır. İlmi heye sine ,·arını. 
te Teknik Üniversite Şehircilik Rlzde hir söz vardır: ·Kırk 
Profesörlerinden Bonnalz da yıl günakar, hir gün tö\'be· 
iştirak etmektedir. kfir• derler. ;\fehmet bu meş 
A}Tıca 953 senesindeki htan. hur 6Öze tamamıyle uygun 

bul sergisinde de İstanbulun es. dii•f'n bir tiptir. 
ki ve yeni imar p!Anları halka Jllehmedin, ·ala'1daT1 olsuıı 
teshir edilecektir. bir :rankesirilik tecrübesln· 

Nakliyecilerin şikayeti den kaçınmasını haklı gör· 
mek gerektir. On iki :)11dan-

Bugün Karadenize hareket e· heri geçimini namuslu \"e te-
decek olan cOrdu• vapurunun, mlz oll:ırda arayan .Jmk 
dün geç \'akit Karadeni:ıe )ilk ~ıllık günahkarı. bir günün 
alamıyacağını bildirmesi. anbar tıh·beklin•, belki de, •Tetrii· 
sahiplerinin ~ikayetlerini mucip be ederken alı~ınm da eski 
olmuştur. kotii mesleğime dönmeğe 

Ordu vapuru, ancak kendi ak· kalkanm, nemelıizım• di.>e 
tarması olan 100 ton kadar ylik dıi~ünmfi~tur. 
le hareket edeceğini; binaen&· l\Jehmet Önıleniin'ün, gfin· 
leyh 700 ton civarında bulunan lerdrn bir giin gene nıahke-
tilccar malını almasına imkAn meıle bilirkişi olarak ispatı 
olmadığını alAk~lı anhar sahiple· \'ll<'ut etml'si lıiıım gelirse, 
rine pek geç tebliğ eltifti icin; hunun l'lhise alım ~atımı)Je 
gı>mlye yüklenmek üzere mııv- ilgili hir iş kin olmasını te-
nalara doldurulan m21lar mual· menni ederim. 
!Akta kalmış ,·e bu hal anbar Sadun G. SAVCI 
so:hiplerinin zararlarını mucip ol ON KEJJl'\IEYLE 
muştur. \'ali: ·Sarhos berberle sar 

DUn, geç vakit gazetemize mü hoş soförden korkanm• dl· 
racaat eden nakliyeciler; bu va- yor. 
ziyetin sık sık tevali ettiğini; ku- K k b ı ı i ' or rınayan er ge s n .... 
surun acentalık ve deniz hatla· T Tl.l!':ERT 
rı idaresinin alAltasız hareketle· ·=~-:==========~ 
rinden doğduğunu; 8000 lctisur , .... - TAK V 1 M -1 
tonluk «Ordu11 \•apurunun bu yük 1 9 EKbl 195:? 
!eri de alabilecek durumda ol-
masına rağmen 100 ton yükle ha PERŞEMBE 
reket ettirHdlıtini söylcml~.ıer· AY 10-GÜN 31-HIZIR 157 

6 RU it 1368 - EYLÜL 26 
dir. Nakliyeciler bu durumun Ö· HiCRİ 1371 _ ftlubarrem 19 
nüne geçilmesini istemektedir-

\' asa ti t:za nt !er. 
06.03 12.22 
12.01 06.21 
15.12 09.31 
17.39 12.00 

TÜRKAN' ARAN ı_ 

Henüz 22 b:ıharında iken ha· 
yata gozlerini kap:ı)an 6Cvgili oğ 
lUJDUZ Umıt Doğunun Deniz Has 
tahanesinde iken teda\'isini ihti
mamla yapan dahiliye mütehas
sısı Bınbaşı Necdet ve dahiliye 
hemşirelerJyle cenaze merasimin 
de çok yakın alAkn gösteren de
niz eğlUm alay komutanı Sayın 
Albay Ce!U Beye ve hastahane
nin çok kıymetli ve milşfik bas
tabibl Beyle, Tekel Genel Md. 
Lv. Şb. Müdilrü şcli ve anbar 
Amiri Beylerle, kıymetli arkada:i 
lanma yorulmak bilmeyen :ıs
subay ve er arkadaşlarıma açık 
teşekkürlerimi sunarım. 

dara baliğ oluyordu, Harb ha· zaptı tamamlandı. marada oturan LOtfi Çelebiye 
linin zevali ve bilhassa harici Belgrat, iki ıenellk bir Bugün hizmete ıiriyor. çarparak yaralanmasına sebep ol ile 
ticaret açığı gibi daha baska hasretten onra hakiki sahibi Si Ekim 1952 muştur. SALİH DİZER 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
,\KŞAM 

YATSI 
İMSAK 

19.09 01.30 
04.27 10.46 

Babası: l'tluhlls Doğu Sebeplerle O tarı.hten •onra al· Türklere tekrar kavu$mustu. NikAhlandaar Gı:ıutınt1u ıi1nıJn<tm """ '"' ,. 
~ 'l Yaralı, NUmune Hastahanesl-

tın mevcudumuzun tedricen C· Tl:LBENTÇİ ne kaldırılmış, sanık yakalana· 8.10.1951 - İstanbul nmı .. knUm. buılmcuın ı.cıı 
Şehrimizin iyi tanmmııı 

KADIN BERBERİ 
riyerek yürüduıUne şahit olu- rak tahkikata başlanmıştır. -~~~~~~~~~~~~~==·:":iım;•:··:::::::::::: 
ruz. -· 
Yukarıkl cetvelde 1050 ve 

8AK 
ve manikürcü ANRİYET 

Taksim Meydanı 
Lüks Berber Salonunda 
çalıljmaya basladıklarını 
muhterem müsterilerine 

bildirirler. 

1951 seneleri aonlarına ait O· 
larak 133 ton \'C 1952 \':ıziyet· 
lerindc de geçen cylıllUn ilk i
ki haftası sonlarına doğru Yi· 
ne 133 ton kadar altın görü· 
rilz. BılAnço ve \'aziyetlerde gö 
rUlen bu cAltın. kalemleri bi· 
ze asap:ı Hğlam• bir altın mev 
cudu Uadc ederler mi, etmez· 
ler mi? •. Biraz evvel işaret et
tiğimiz gibi bir merkez banka· 

Sayın Doktorlara ' DICODID TABLET 

CARDIAZOL DICODID 

PARACODIN SIRUP 

PARACODIN TABLET 

liq. 

Eczanelere klfi miktarda tev· edıldi ini saygı ile bildiririz. 

- Afnold'un kardeslert gl. 
bi Avnıpaya gitmesini isterim rr · 
fakat her §eyden evvel tahsi· 
lini bitinnelidir. Bu çocuk a. , · 
ğabeyf gibi Polo mer:ıklısı de· 
ğil. Onun ~iire merakı var. ' 

Allah vere bu merak ona ha- f 
yatta muvazenesini kaybettir·~. (~ 

Walter, Richard'ın polo ~am-

rim. 
Emma. 

Oraya gitmek ihtimali Rayı 
se\'indlriyordu. .Neden gitmi
yccektı? Emma·nın diploma al· 
masını görmek hoş olacaktı. 
Belki Kurt'a da rastlıyabillrdl. 
Onu hayatından uzaklaştırmıs 
olduğuna esef etmiyordu. Ve· 

r.ıı1uw~ .L11.1•sr nızz·~u ~ E. " falı bir dosta rastgelmek de YAZAN~ r~IT4 T ""'"'" ÇEvıfiE,,-:. ~ l"UY .... • /ALMAN iyi bir şey olabilirdı. Kurt, 

mese.. ~ 
piyonluğu ile çok iftihar eder· 
dl. Blr sene evvelki maçları . · 
kazandığı zaman cok gururlan. w: 
mıştı. -

- Ne yazık ki kalabalık yer. meğe mecburdu. GUnün birin: 
lere gitmekten cekiniyorsunuz de ya Corinne hakikati öğre. 
Ray. Yoksa bu oğlanın mari· nlrsc? O zaman ne olacaktı? 
fctlerini görmenizi çok ister· Haftada .hin kere bu s~~li ke~-
dim di kendıne sorardı. Boyle bır 

· vaziyet kar~ısında Walter ken· 
. Bu Ra!ın da hoşuna gl~ecek di ırkından, kendi cinsjnden \C 

bır şeydı. Fakat bütiln aılenln kanından olan kadın tarafını, 
hazır bulunduğu b~r. topla.ntıy~ Yahudi tarafıııı mı tutardı aca· 
~lt~ek Rayı çok sınırlendıre~ı- ba? Acaba Yahudılıği her şey. 
lırdı. Her halde Irma kocasıle den ilstün tutar da bunun dı
heraber orada hulunar!k~ı. §ında olan Ray'ı terkederek 
Sonra a~tık Amol~ da ~uyil. Corinne ve çocuklarile beraber 
mlış~ü: "ı. ~ Cor}nne. M~nase· mi knlmlı? Yirmi beş sene ev
betsı~ın. bırl dö~üp de yükse~ vel de bir Yahudi kızı ile Ray 
sesle. dşte . \\~iter . ~akse~ ı arasında bir secme yapması 
senelerdenberı golge gıbı ta~ıp !hım geldiği zaman Schmidt'in 
eden kadın da burada!• dıye· kızını bırakıp Yahudi Trauerin 
cek olursa Ray'ın hali ne olur. kini almıştı. 
du? Ray o kadar korkuyordu ki 

Hayatının her gününde her hayatı bahasına ihtiyatlı olma. 
saatinde böyle bir şey olabılir· ğı ısrar ediyordu. 
di. Bazan çıkmamak canına ye. 

Bütün mukadderatı şu birkaç tiyordu. O zaman komsusu :Mrs. 
söze bağlı olarak yaşıyordu. Hopper ile birlikte at yarısla 
Ray asabiyetini her an gizle· rına gidiyordu. Burada beş on 

Younr.stown'dan Ra) 'a en son 
.. yazdığı rnektııpta şöyle demiş. 89 

dolarını tehlıkej e koyarak ba· 
un kırk elli dolar kazandığı 
oluyordu. Sıcak gtinlerde at 
yarışlarına gıtmek hoş bir eğ. 
lence idi. Eu yarıelara süslu ve 

zengin kadınlar gelirdi. Fakat 
burada kazanacakları para ile 
ancak ekmek paralarını temin 
edenler de vardı. Bunlar kılık. 
!arından, kıyafetlerinden. ateş

li gözlerinden, haris el hareket 
lerinclen diğerlerinden farlcedi. 
lebiliyordu, Ray bunlara baka. 
rak: 

- Een de bunlardan biriyim. 
Zayıf yüzleri sıska bo)-unlari
le ıslak tliyliı uyuz tavuklara 
benıiyen bu mah!Oklardan baş· 
ka tlirlii olmam için bir şebep 
var mı? 

Ertesi günü kendisine çeki 
düzen verrneğe l<.uar verdi. Saç 
!arını yalladı, kını koydu. Vel
hasıl epey masraf ederek blrat 
gilzell1. m le çılı~tı. Walter 

bu değişikliğin derhal farkına ceğim. O da ucreti haftada beş ti: •Sizi çok iyi anlıyorum. Be· 
vardı ,.e ~öyle söyledi: dolar imiş. Kalan para Ja ge. nim için daima kıymetli bir 

- Saçlarınızın rengi değiş. çinmeme yetecek. dost olarak kalacaksınızo Kurt 
mi& Ne tuhaf olmuş. Neden a. Teyzeciğim. Diploma mera· sozünU tutan adamdı. Dostluğu 
caba kadınlar yaşlanınca saç- umıne gelcbılseniz ne kadar na guvenilebilirdi. Emmayı 
!arının ren1:ini boz.mağa kal. sevineceğim. Diplomamı sızın ö görme~e t:lderse Kurt ile de 
karlar. nünüzde alabilirsem diln) ada görü iirdti. Bu düşünce onda 

Ray içinden ona §U cevabı benden daha mes'ut b r kız o- hiiylik bir heyecan uyandırdı. 
vermek istedi : lamaz. Sınıfımıtda ~ ırmı ikı ki. Oylc ki bir an bu kadar heye· 

- Bunu saçl.ırımın kınnı 
gizlemek için yapıyorum. Beni 
beyaz saçlı görmekten her hııl. 
de hoşlanmazsınız Walter_ diye
cekti. Fakat sustu. Böyle bir 
cümle söylenıeğe cesaret ede· 
metli. O aralık Emma'dan uöy. 
le bir mektup afdı: 

uSe\•gili Ray teyıeciğim. Dip. 
loma merasimi ayın 27 sinde 
olacak. Ben de dıplomamı a· 
lacağım . ~ewcastle lisesinin ilk 
ııınıfına İspanyolca ve tarih ho 
cuı tayin olundum. Başlangıç-
ta ayda elli dolar alacağım. Bu 
para ile güzel bır oda tutabile. 

§iyiz. Bu sene mektepte çok canlı olueıına kendisi bile şa~· 
parlak merasim olacak Mekte- tı. , , .. 
bin yeni bir pavyonunun açılış \\ a~ter !.n. o günlerde soyll. 
resmi kutlanacak. Eu pavyonu yeceğı mııhım bir nutku ha· 
meşhur otomobil kralı Kurt zırlamış, ~~kinede . yazmıştı. 
Shendlcr mektebe hediye et· Onu kendısıne verclıkten sonra 
ti. şöyle bir sual sordu: 

GE"Çen ay fazla olarak gön. - Emmanın diploma mera· 
derdiğiniz yirmi beş dolara te. siminde bulunmak üzere l\tia· 
ıekkürler ederim. Annem de miye gidersem canınız sıkılır 
belki gelecek. Sizden müsaade mı Walter? 
almadan o parayı anneme gön· Ray'ın ne söylediğini birden 
derdim. Bunu yol parası yapıp kavrıyamadı ve: 
gelmesini yazdım. - Nereye gidecek mifsiniz? 

Teyzeciğım. r\e olur? Gelme· Diye sordu. 
ğe ga~Tet ediniz. Sizi çok öpe. ( O~nmı t"ar l 

lı 
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hı 

.. 



Geçen hafta f ve(4e umumi * K d "i rı 
seçim :rapıldı, f ,.e .. Jll•r 1 ore e ~· n ı rrin glrlı· 

dık b .. "' \ tlklr.ri büyük taarruı 
&an · :ışına koşarak 1rey \'er. durdurulmu5tur. 
diler. Yapılan hrsaha g"fire beş \* Fransada bıitün komiinl t 
milyon Setmendf!n dörtte ütü e. , te ekldille~ Ani ara~-
~e katılmıştır. Seçim yalnızı tırmalar yapılmış tevkif. 

eçte değil, her tarafb hü> ük ler olmustur 
alaka ile takip edilmiştir. Sebe. \ * Mısırda ı;eçl~lerln Subat 
hl .. hu memleketin işgal tıttlği nyında yapılması muhte· 
mühim mr.\kl ,.e Al'rtıpanın ı. meldir. 
llla.llnde bli)ük bir kun·ete ma· \* İngllterede bü•·ük hlr 
lik olmasıdır. ' 

i ~ tl°f'n kaza ında yüı kisi· 
S\'eç uzun se.nelerdenbcrl ta. nln Öld~ü yfu otuı ki ı. 

~af ız bir siyasrt takip ediyor. nln yıırabndığı blldlril. 
lrlnd, ikinci dünya h11.7plerine nıelttedlr. 

ı';mıedi#I gibi 1'10letler.arası bü. ~.-----------..= 
3'1ik fhtilMlarda da \'ul)~t alma. • 
maktadır. ı ,.,ç. Sovvf't Ru~n ' La Prenıaı gazetesı 
lle nonnaı " h • ' h"b etU munı e Nler de,·am sa ı İne madalya 

rnıeğe çok ehemmiyet \'el".i· Ş'k 

V & ~ & N ~-------------------·-----------------------------------------------

Fraıısada konıünist 
. yuvaları basıldı 

"11Wfy fi~ 

P:ıris, 8 - Fransız polisi hu.:ün memleketin he.r tarafında 
komünist teşel<küller \'e gazetelerin merkez ve idarehanelf!rini 
ba mı"'. araştırmdlar yapmıştır. 

Yalnız Parıstf! Komlinist partisi ile alAkalı 16 te:ekkUlün 
işgal ettikleri :n2hallerle bir banka \'e iki gazetenin bürolarında 
etraflı araştırmalar yapıimıştır. 

Bildirildiğine göre Marsilya "' Lille dahil Fran~anın di~er 
1 büyiık EChirlerinin ekserisinde de ayni saatte baskınlar yapıl
mıştır. 

Bir habere göre Komünist Genı;lik Teşkilatı ile Gen1: Fran
sıı Cumhuriyetı;iler Birliğinın 3 sekreteri tevkif edilmi~ti:. 

Ba~bakan Antoine Piııay hUkümeti bununla, son ~ ay zar
fında ikinc-i deh olarak Fransız komünistlerine karıı harekete 
geı;mrkterlir. 31 marı~ta rl:ı komünist tPfekküllerin merkez1erin
de geniş ölı;ürle h<>~k1n \'P ~raştırmalar yapılmış ve İc; leleri Ba
kanlığına göre o zaman bol miktarda ıll~h ve vetika ele geçirıl
mişti. . . 

Habil ve ·Kabil 
Manlsadan ıonra Balıke

ı;ir ... 
Bu sefer D. P. lller İnönü 

ile beraberinde.kileri \ll1yet 
hududundan lc;erl ıokmamıs· 
tar. 

Yeıtl kiı;i yaralı. 
Ayrıca bir komiser de bı

çaklanmış. 

Ne oluyorur., nereye ıfdl
~ onır. Balıkeslri düıman mı 
sardı! 

Gelenler kim! 
:'\luhalefet partisinin ilde· 

ri, partililer. 
\'e ~lçeği burnunda ttbi

riyle cKarde., Partl. .. 111 

Yarabbi ke~kel tU iki par
tiyi kardeı olarak yaratma. 
Hydın, 

EC\'ET GtİRJl:SİN 

1 

Yor \e bunun için elinde-n gelen . ı ·ago! 8 (A.A.) - Arjantin 
gayreti sarfedlyor. Hatt ııırf hükumetı tarafından elkonulan 
ltu :ıı~ı memnun etmek i~ln J\t L~ Prensa Gazetesi~n e ki sahi. 
laııtik Paktına bile gir11M"mlstlr: ~ı \'e ba.smuharriri Doktor. ~1· 

Üç İngiliz 
Gemisine 
Ateş açtı 

Çinliler 
lran lngiltereye 
Yeni bir 

200 bin lira h k 
İkramiyeyi 
Kazanan talihli 

41 
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Ankara valili ve emnlyet genel müdür ,·ekili Kemal Aygün An karada yeni kurulan bir motörlil \ 
pt>lls birliğini tem, ediyor. 

Nota verdi 
Fakat, bıitfin hu ga ·retlrre ert? ~aınza Pauı, cgazetecıltk· 

ratnı~n isn•çlc Rusva .ara§ında te. iistun bir.metler. 1952 yılı 
h4dlseler <'k lk değildir. Geçen ~;n~esota miikAfatı te\'cih cdil-
Hı Rus a\ı•ı uı;aklan iki is\'e stır. . 
uçağını dü ürdiı. fs, e b ç l3 ckımde bıırada yapılacak 
Protesto etıi, lii terek ~ahk~ı: ol~n ~ahili günnük ı::azeteler ce
lapılınasını istedi Fak t' h"t'' ~ıyetınln yıllık toplantısında, 
bu Protestolar tekllflf' a '. u un ~en.disine madal~"'ll \•e diploması 

Ankara, 8 - l\UIU Piyangonun 
T,ondra 8 (A.P.) BUyUk Ame4atu Pruı bu çekilişteki 200 bin liralık bil· 

Rritanya 3 İn~iliz gemısının Londra, 8 - İran Başbakanı yük ikramiyesini Orman Genel 

kald R ' r ea ap ı7 \'erılecektir. 

Hong Kong açıklarında maruz Dr. Musaddık'ın, petrol ihtiUfın. ~füdilrlüğıi Hukuk 1\fü$avirliğln
kaldıklan tcC'eavüz hAdiselerinı da e:seri ve nihale bir anlaşmaya de memur bulunan Nuri Akdo· 
kml Cin nezdinde protesto et- yol açmak i~ın İngiitereden bir ğan kazan mırı ve ikramiyesini bu-
miştir. hafta 7.arfında 20 milyôn ster- gün almıştır. ı. urıa rıığmerı İs1·e~ ka M 

binesJ nirlc mlı l\lill,.tlf'r K • .. ı~n"esota gazC'iecllik mektı>hi 
luna ba nırmak i tem dl uru. muduru Doktor RaJph Casey bu 

Dışişlcri Ilakanlıl?ına göre. 8 e· lin istd'ini bugiln resmen açık· 29 • 30 ya~larında olan ve hir 
kimde Pekine verilen bir notada ian~ı~~ı: . . .. . ı;ocuğu bulunan bu genç memur 

Geçende h~eçli ikle • m" münasebetle demiştir ki: 
So\'Yet dı;il! ine mıır ko "~n:st . tıGainza Paı'ın . gazetesinin hUr 
aya alt, ''<'slkal;r ,.e~:'u n a· rıyet ve lstiklAli korumak yo. 
lle yakalandı ,.I'! muh k k ı;uçu lundaki muhteşem mUcadclesi 
tfr~de müebhet h a ~me ne~ ve diktatörlükle savaşmada gös
ktım edildi nu mü apse mıh. lerdiği cesaret, onu bütün dür.
Yet elı;iligİnın ıztasebri~~ Sov. ya .. boyunca demokrasi u~rund:ı 
dair acı söıter g sö~·ıe:;~ 1i:~~~~ ,m~c~dele timsali olarak yilcclt 

25 eylfılde C'creyan eden Hong Bıldırıldığıne gore İranlı lıder 175 lira Üt'retle çalışmıkta idi 
Kong hadisesi hakkında ~unlar 1 bir anlaşmaya varmak için 3 ,.e iki bin lira kadar borcu hu. 
kaydcdilmistir: şart koşmuştur: . ıunuyordu. Kendisi her çekilişte 

Mc kür tarihte komünist Ci· 1 - fngllterenın 1 .ha~~a zar- piyanıo bileti almakta ,.e arası. 
ne ait bir gambot İngiliz.ter ta- fında 20 mılyon sterlın odeme- ra 50 • 100 gibi kütük ikramiye. 
rafından işletilen Feribot tipin si, ler kuanmakta idi. 

n:ıet 'rnl h•d· k (mıştır .• 
~ " ıse al"$1ııtnda da • 

~:~usoğukkanh hareket rttı, şid· ~ Sılvana Mangano'nun 

de bir yolcu vapurunu durdur· 2 _ Anglo - tranian Petrol 
muştur. iki fngiliı muhribi ha· Kumpanyasını temsil eden bir 
dlscye mlidahale edince. kızıllar heyetin derhal irana gelmesi ,e 
ateş açmışlardır. Hadisede in· bu müzakerelerin Azami 3 hafta 

dl tedbirler almaktan çekin y·· .. ğ_ I d 
. • uzu u sa ın 1 

Bu harekct i \'l'Çlllrrl kndır· 
:ağa başJnmıştır Halk hlTkiımtt· 

n daha razln ınlnı beki~ nr. Oi f:: taraftan r;ıısyallstterle tiftçı. 

sanca :ı:ayiat olmamıştır. :ı:ar!ında neticelenmesi, 

Ütü derdinden 3 - Bu müzakereler onunda 

den mfirckkep nlan huglinkü 
ka~ın. nln taklr ettiği iktlsaıll si· 
:etın hazineye çok rahalın 
B l olduğunıfan şlkA)et tdlliyor. 
~~e::ple erimin nl'tit'l'si mi!· 

klenl ·ordu, Seçim •&U m. 
retıe neticelenmiştir: 

Sosyııfüt 109 
Liberal : 59 
MuhafazakAr : 30 
~Üttl 22 
l\on:ıuııfst : r; ' s .~,_ · 

1 cç.,.~ sonunda Sosyalistler. lu çlftçıler 3 eni 1\lecli te de ço· 
ka~u~ temin etmişlerdir. Fa· 

lkı Parti de mühim kayıplara 
~~amı tır. Muhafazakarlar 7, 
ı raller 2 mehıısluk kazanmış. 
kardır. Komiinl tlcr 2 mebusluk 
8Ybetmlşlerdir s . 

hln!Os);allsllrr İklnd Dünya Har. 
la n Jlllda ında 1'0 mebusluk· 
o çoğunluğa maliktir. 1944 de 
~1ft1n1 luğu ka) bctHklerlnden çift 

er e birle ..... ırt dl K • 
nistı 1 .. ou&q er r. omu· 
k er n l9H de 15 mebusu \'ar 

en bu mlk1 • f •r l 948 de ) edlye 

Nevyork, 8 CA.P.) - Burada kurtuluyoruz 
tertip edilen •İtalyanlar Filmle- . 
ri Haftası. nda bulunmak üzere J,ondra, 8 (A.A.) - Bugün bu 
Nevyorka gelmiş olan tanınmış rada y~pıl~n h.ir . ~~sın .~oplan
İtalyan artisti sııvall.:ı Mangana•.! tı. ~nd.a ırldıa erlıldıgıne core, i~. 
nun ''nlizlerinden obelde 14.000 gılız ı_C'adı ve Terylene adı verı
dolar kıymetinde bir pırlanta İ· len bır dokuma sayes~nde ~~n: 
le yakut bir yüzüğün çalınmıs ol dan sonra ~rkekler daıma ütülU 
duğu dün gece polis makamları pantalon gıyecek, çorapları da 
tar~fından aı;ıklnnmıştır. hiç dellnmcyecektlr. 

Sıl\'ana Mıını:ano ellerini yıka. Teryll'ne kravat, gömlekleri ve 
mak Uz.ere yUziiklerini büronun kadın çamaşır1arı hiç buruşmaz 
Uzer~ne bıraktığını, odasına dön ve yıkanabilir. Bir saatte de ku. 
dlH!u zaman bunlann ortadan ruyarak kendıliğinden ütülenir. 
kalkmış olduğunu bildirmiştir. İddialara bakılacak olursa Teryle 
Odanın tMnizli i ile mcıgu1 o- nc'c gli,·e dokunmaz. güneş tesir 

lan ~lzmetçi kadınd:ın ıilphele- etmez, onun için de bu madde· 
nilmıc e de polis makamlan yU. den en mUkcmml'l tUi perdeler 
züğUn kim tarafından çah~mış yııpmak imkanı vardır. 
olduğunu henüz kat'iyetle tesbit 
edememişlerdir. 

Pakistan'ın Türkiye 

Büyiit< Elçiliöi 
Karaşi, 8 CA.A.) - lllılen Pa. 

kistnnın Tahran DUyükelçis! bu. 
lunan Gazanfer Ali Han, Pakls
t~nın '!Gr~lye Bilyükelçiliğine tA 
yın edılmıştır. 

Mr. Wadsworth Prag'a 

elçi oluyor 

Vaşington, 8 (A.P.) - Başkan 
Truman Çekoslovakyaya yeni bir 
Amerikan temsilcisi tayin etmek 
Ozeredir. Resmi makamlar Ame 
rıkanın eski Ankara RUyükelçisi 
l\lr, George Wadsworlh'un bu va 
zifcye gelırilcccğini söylemekte. 
diri er. 

lngilte,renin irana 29 milyon ster 
lın ödemesi. 

Bir Amerikan askeri 

uça§ına tecavüz 

llerlin, 8 (A.A.) - Frankfurt 
-Berlin ha\'a koridorunda bir 
Sovyet uçıttı tarafından ate5e tu 
tulan Amerikan uça~ına dair A
merikan ask~rt makıımlannca bu 
sabah aşağıdaki resmi tebli~ ya
:yınlanmıştır. 

~nu sabah takriben saat 8.45 
tf! bir C-47 sıhhiye uçağı, has· 
tahanclerde bulunan bazı hasta 
!arı batı bölgesine nakletmek Ü· 
Zl're Bcrline giden güney kori
dorunda mMad uçusunda bulun. 
maktaydı. 

Uçak Berlinln 90 mil kadar 
güney batısında Koenhern böl· 
gesi Üz<'rinde bulunduğu !!Irada 
~fig-15 tipinde 2 Rus av uçajı 
kendisine yaklaşmıştır. 

Rus uçakları birkaç defa C-47 
nin yanından geçmişlerdir. 

Cankurtaran 
Otomobilinin 
Altmda kaldı 
Ankara, 8 (Hu~usl) - Sint'an

köyde Elvan Karalan isminde bir 
şahıs raylar üzerinden geçıorkrn 
cankurtaran otomobilinin altında 
kalmış n parçalanarak ölmUş

tür. 

lzmirdeki Nato karar· 

gahında Türk komutanı 

Ankara. 8 (Hususi) - İzmir. 
de Kııılçulludaki NATO karar· 
gAhında TGrkiyeyi temsil etmek 
üzere Tümsenııral Dehı;et 'Iilrk
men tayin edilmiştir. Muhtelif 
ataşemlllterliklerde bulunan bu 

1 

değerli komutan Genel Kurmayı
mızla NATO karargAhı arasında
ki irtibatı temin edecektir. 

Milli Savunmadaki 
sivil memurlar tas· 

liye edilecek 

ıtndı de beşe lnmlstir ' 

:rn~~a~ali tlerle çlrtçll~rln, bir 
llıen .kn ba uğramaıannı rağ. 

' bırJikte roğunluğu temin 

etmeleri yüzünden t nç kabl;;. 
sin in 'niyetinde değiıikllk ol. 
mıyacaktır. Yalnız hu iki parti. 
nln son iki ı;eçimde de de,11mlı 
surette kayba uğraması dikk t _ _ a e 
ayan gorulmektedlr. 

Prağdaki Amerika temsilcisi 
Mr. P. Eliis Briggs getcnlerde 
Vaşingtona dönmüş bulunmakta 
dır. Tahminlere göre Mr. P. El· 
liıı Briggs GUney Kore büyükel
tlliğinc gönderilecektir. 

Bu arada birkaç defa makine
litüfek ateşi açmı, olan Rus u
çaklarının bu ateşi dol(rudan doğ 
ruya C-47 ye mUtevecclh olma· 
yıp :ı:ahiren bir ihtar mahiyetin· 
dl'ydi. 

Ankara 8 <A:\KA) - ~fi11l 
Sa,·unma Bakanhi!ı. Bakanlık ve 
orduda çalışan sivil memurla· 
rın :ı:amanla tasfiyesine karar 
vermiştir. nu memurların yeri· 
ni daha disiplinli olan asker! 
memurlar alacaktır. 

ACELE EDiNiZ 

Yalnız 2 Gün Kalmııtır. 

Birle~ik Amerikana yakla5an cumİturba5kanlığı ııeçimlcrlle birlikte partilerarası mücadele de 
hararetlenmekteıHr. Re imde Ba~kan Truman Californi:ıda bir ı;eçim nutku ~erdiği sırada ilen· 
dl kar5ısında muhalif partinin cıımhurba,kanı adayı olan Efsenho\\er ile munlnl Nixon'Wl 

SÜTUNLAR ~~t:ı~~U~@~ 
YENi ısr AN BUL 

\'t ·r. ;;çhı 
SANDJ(iı i\m 

I ?'\ • · ' ermt •Gerçekten 3 eni 
~~~!mkre ha rnrulacak mı· 

· •. diye oruyor, diyor ki: 
ni •Bıze gore, Demokrat Parti 
d n en tayıf tarafı, bir takım 
g~[umıard:ı, ba~arılarını göl
k endtrecck kadar taktiğe 
t aymasıdır. Fakat aynı sey Ö· 
ekı PartUcrlmizde de bol 

1

bol 
gozlımu,~ ı . 
b ""' 1 ışınektcdır. Bunun 
d:~:~.ab&e~ebi ele, millet ira
~ 1 

1 elırtmek için halk yı-
tiln arını 0 t ğ ' bir 21 .' r ata dan kalma 
henU hnıyetle hazırlamaktan 

u ı vazgetcmeyJcimlıdir 
.ner · " • raya seçını, milyonlarca ıı. 

Ylizm ~nloiuyor. Para lı;lnde 
telık el ığlmızi de biliyoru:ı:. Üs 
bellid ç • ııolıtlkn durumumuz 
ihtı ır ve Yeni bir seçime de 
rınıfzaç ).oktur. Fakat partlle
nıe h' hıt d!işilnmcdcn, seçi. 
lar ;ıır olduklarını söylUyor
rudan cçlın ma raflarının, doğ. 
sind dof;ruya seçmen kese· 
t 1 en çıkaca ı gözonUnde tu-
u ursa bl ı h 
dakuı k z m csabımıza fe-
la ı 1 ra ı;iri~lldlğini an-
ta~~~a~ imklınsızdır. Parti 
Yol b' atırı ıçın, srçllen bu 
an~ k ıze ı;orc, halk güvenini 
nııı: .sn~a?lllr. iç - polltıka
tarnı §tm ıkı rlurumundan kur 

HORiı~~~ıemalıyıı artık ... » 

DO,s VE BUGÜN Maarlr Nazın _ Ah 
tepll"r olma &u mck- na hakan - Ah ~u 'lluhale-

L ldare ed:rJ~ ı;ıaarilf ne ı;Q. !et olma a, memleketi ne güzel 
ın.... ıdare ederdim! .•• 

seçl~ler yapılır da Demokrat- YENi SABAH 
Jar ıktıdarda kalırlarr;a b:ıri 
bu sefer çok hazırlıklı olsun-

<TF.A•f IUJIAH 

lar. Bundan sonra onların Sf~RT HA YA 
programı aı !Af, çok iş olma- 01,l\IASil'\A RA(;~m:s 
hdır. Hele temiz adam Sl'Ç· Yeni Sabah siyasi hl\·anın 
mekte son derece titiz davran sert nutuklarla birdenbire hu· 
maları şart değıl, zarurettir !andığını ~r~·liivor, tngiltP.rede 
Ru sefer kor, topal olurun~ iktidarla muhaldetin uzi· 
hağ1andı. Fakat gelecek sefer ~ etlrrinl gôıflen grçiriyor, O· 

rıynı aktörlerle sahneye çıkı- rada iki tarar arasında mec· 
lnc:ık olursa neticenin tam bir liste pek az fark bulunmasına 
fıyasko olmasından korkarım. rağmen srçimi ~enilemdi 

Ah ne yazık ki hu söyledik- kimsenin dii~ünmeıliğini yazı· 
il!1GLftnt;;T 'll'I r.: lenmi ıktidardakılerin yine an yor, diyor ki: 

IR l\rnKTEPTIR .;.t lamıyacaklanndan korkuyo tyı JcJiven bir dcmokrasi-
Sedat s· ..., ... rum. ÇUnkil bir iktldınn en " " nıı •mıvı seçi ıılerln ·e· nin gıcırtı çıkarmaması için 

le :~morr'kl·ı~.htlnıallnden bahi1· bU)ilk nokcanı mağlQbiyet acı ~a~şılıklı gt'niş müsamahaya 
Mnı tatmamış olnıasıdır. O ıhtıyaç \'ardır. Müsamaham 

•Temen i mağJQbıyet oyle bir mektep bır' d kr . d ~ n edıyoruın ki ıayet emo ası, hüviyetin en 
~ ki. • bir takım lieyler kaybeder.» 
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lrlandanın üç ana 
dcivası nelerdir? 

.. _ -- .... ...,.,..-- ............ -....._ 

Bugünlerde Türkiye'yi dolaşan genç bir lrlanda
lının memleketi hakkında yazdığı yazılar1n ikin

cısmı ne~rediyoruz 

İrlanda A \TUpanın en genç 
müstakil devletlerinden bin

dir. Kudretli komşusu İngilte
re'nin idaresinden kurtulup is
tıklCıline sahip olu~u Birinci 
Dlinya Harbinden sonraya .,.ast
lar. Fakat müstakil devletler 
topluluğuna geç kııtılmı~ ol
makla beraber, son derece eı;
ki Kclt medeniyetini temsil 
eden İrlanda halkı Avnıpanın 
en eski milletlerinden biridir. 
İrlanda sekiz asır boyunca 

İngılız kuvvetlerinin devamlı 
ta~ıkıne maruz kalmış, fakat 
hıç bır zam:ın tam miinasıyle 
istııa edılcmemıştir. Lakin taz
)tk, mezalim ve adayı Sakson
larla ıskAn etmek gibi çarelere 
başvuran Ingılizler, hiç değilse 
İrlanda'nın birçok hususiyet
lerini yok ctmeğe muvaffak ol
muşlardır. Mesela bu arada İr
landalıların kanına yabancı 
kanlar karışmış; memleketin 
ana dili olan eski Kelt lisanı 
ancak adanın Bntısına düşen 
bazı bölgelerde konuşulur hale 
gelmiş; irlandanın milli kıy:ı
ictleri, Kelt sanat Ye mimarisi 
ortadan kaybolmuştur. Ama is
tıliıcıhmn tazyiklerine yapa
yalnız karşı ko} mağa · çalışan 
İrlanda ahalısi, kendilerine 
zorla kabul ettirilmek istenen 
yabancı dini ()ani Protestı:ın
Jığı) herşeye rağmen benimse
memişlerdir. Hatta aksine, Ka
tolik dinine olan sadakat, za
manla İrlanda milliyetçiliğinin 
Meta bir timsali halini almış
tır. 

İRi.. NDA'XIN 
iSTJKI.AI. Jl.\RRİ 

B
irinci Dunya Harbi sıraların
da İngiltere Krallığına kar

~• \akı olan ayaklanır.anın, 
bundan enelki bütün diğer 
ayaklanmalar gibi, :yenilmez • 
mAnıler karşısında gene neliee 
\erme)eceğı sanılmıştı. Lakin 
bu sefer Ö)lc olmadı. İngilt('ıe 
ıle imzalanan muahede, bilakı~. 
blıyuk bır dahili h:ırbe :)!Ol :-ç
tı. Muahede:ye göre Irliında"nın 
ancak bau bolgcleri jstiklfıllc
rınc kavuşabılceeklcrdi. Halbu
ki mucndelenin lideri De Vale
rn'nın etrafına toplanmış bulu
nan vatanperverler, İrliinda'nın 
isteklerini ancak kısmen yeri
ne getiren bu muahedcyc iti
raz ettiler ve gerek tarihi, ge
rek coğrafi bakımdan bir blitün 
teşkil eden adanın tam bir is
tiklAle ka\ usmasını sağla mık 
için mücadele>i elden bırak
madılar. Diğer bir grup ise, 
Cihan Harbinden yeni muzaf
fer çıkmış bulunan İngiltere
nin bundan daha müsait şart
ları kat'i)')en kabul etmeycce
ğıni ıleri sürerek, mua· 
bedenin aynen kabulün il 
istiyorlardı. Bunlara gö-
re adanın kuzey kısmı-
nın hur irlllnda Cumhuriyetıne 
iltihakı ancak zamanla halle
dılecek bir işdi. Bu uğurda mil
cadeleye devam etmek, onlar
ca, boş )ere kan dökmek de
mek olacaktı. De Valera·nın ta· 
rafı dahili harpte rnağl(lp ol
du. 

Netice itibariyle 1922 de ku
rulan •İrlanda Cumhuriyeti• 
adadaki 32 'ila) etin 26 sını 
içine alıyordu. Geriye kal:ın. 6 
\'i!a)ct • ki bunlara ·Kuzey lr
JAnda• \'e)a hazan :yanlış o~a
rak • Ulster• denilir - el'an In· 
gıltcre Krııllığına aittir. 

İrliında'nın sh asi şahsiyetleri 
arasında, hariçte en fazla ::dı 
du:;ulan kimse de Valera'dır. 
Kendisi 1916 ihlllli.linden bu
güne kadıır memleketin siyasi 
·dev• 1 olmustur. o tarihteki 
ayaklanmanın liderleri arasın
da hayatta kalan bir o vardır. 

Amerlkadan gelmiş olduğu 
için İngilizler o zaman hayatı
nı bağışlamışlardı. (yani de 
Valcra vakti)le Amerikaya hic
ret eden bir aıleye mensup 
olup, sonradan dönen bir lr
Undalı"dır). De Valcra 1037 
den 1948 e ve 1950 den de hu
güne kadar irliında'nın Başba
kanlığını etmiştir. (Bu son se
fer gayet ufak bir rey farkıylc 
seçilmişti.) 

Vapurlarda Cumhuriyet 1 

bayramı kutlanacak 

Dublin'de :>eni han istasyonu 

Yazan : 

JOHN S. JOYCE 

de \"alera 

t;ç ANA DAYA 
NELERDiR? 

İrliinda"nın ana dhıılarını ca 
üç grupa ayırabiliıız: Ekono

mik kalkınma, toprak butünlli
ğü \e dil diı\'ası. Bu meselele
rin son ikisi hususunda, mem
leketteki çeşitli siyast partile
rin hepsi hemfikirdirler; ilkine 
gelınee, davanın halli Jıakkııı

meselelerin en mühimi Kuzey 
ir!Anda'nın ilhakı ile ilgilidir. 
Hükümet bu uğurda propag:ın
da yapmakta ve meselenin hal
li için İngiıtere'yi mUtemacli
yen tazyik etmektedir. Bu ara
da, adanın herhangi bir b<ilge
si İngilizlerin idaresi altında 
kaldıkça, İrlBnda hükCımeti, 
Atlantik Paktına girmeyeceği
ni bildirmiştir. Bazı bazı, he
men lıarekete geçerek, Kuzey 
İrltında'yı istilfi edecek bir or
dunun teşekkül etmekte oldu
ğu haberi duyulur. Fakat bu 
gibi şayiaların arkası geldiği 
görülmemiştir. 

Cumhuriyet hudutları dahi
linde Katolikler nüfusun •,ö 
96 sını teşkil etmekle bcr:ıbcr, 
Kuzey kısmında ckalliycttedir
ler. Eger Kuzey"de rey topla
nacak olsa, herhalde ekseriye· 
tin İngiltere Krallığının idare
sinde kalmak istediği görüle
cektir. Fakat Cumhuriyetçilc.:.-, 
ingiliz kanunlarına tabi olan 
Kuzeylilerin, adanın istikbali 
hakkında bir karar vermelerini 
uygun görmemekte; Hür İrliın
dahlann da i:;tırakiyle butün 
adada umumı surette rey top
lanmasını istemektedirler. Şu 
noktayı da kaydetmeden gcr.
meyelim: İstikliıl mücadelesine 
katılan \'atanpcrverlerin blrçı:;. 
ğu Prolestan olup, Kuzey 1r
landa bölgesinden gelml~lcrdi. 

DİL D,\.\'ASI 

da muhtelif partilerin düşündU- İrlanda'nın ana dilini, ingiliz-
ğli hal çareleri birbirinden ay- cenin yerine kaim kılm:ık 
rılmaktadır. uğrundaki gayretleri, bundan 

İrlfında'nın ekonomik duru- bir :ısır kadar evvel Finldndi
munu büsbiitün gü~leştiren el- ya"da mevcut olan duruma ben
het, endü tri cihetinden gayet zetebiliriı. O zamanlar Finlnn
zengin olan Kuzey İrland:ının diva halkı da, jsveç dilinin ~ e
anavatandan a;>Tı bulunuşudur. rine kendi eski dillerinin yer-

.i'>Icseltı, feci bir k:ıuıda batan leşmesi için gayret sarfediyor
meı.;hur ·Titanik· transatlanti- Jardı. ir!andalılann ana dili, 
ğinin in a edildiği gemi tez- asırlardanberi kullanılmadığı 
:dhları, dokuma ,.e halat san:ı- için inkişaf etmek imkAnların
yii hep kuzeydeki Belfast şeb- dan mahrum kalmış bulunan, 
rindedir. mır frIAnda esas iti- eski bir Kelt lisanıdır. Bu dili 
bariylc bir ziraat memleketi- buglln öğrenmek oldukça ıor
dir \'e adanın endüstri bölgele- dur. Kendine göre bir alfabesi 
rine sahip olamayışı şimdiki ve yazı şekli olan bu lisan 
halde ekonomık bir istikrarsız- sentaks hııkımından da, halen 
lık doğurmaktadır. Devlet g:ı- bilinen diğer 5 Kelt lehçesin
yct zor uartlar altında yeni en- den baska hiçbir batı Avrupa 
düstrller yaratmak Ye maden- diline benzememektedir. :Cu
lerden faydalanmak için gayret gUnkli kanunlara göre her 
sarfetmektcdir. (Bu arad:ı genç bu lisanı öğrenmek mec
•lurf• adı verilen nebati :;akıt buriyetindedir. Dil imtihanın
maddesindcn, yani jeolojik ba- da muvaffak olamayan bir 
kımdan .genç• sayılan kömür- genç, bütün resmi imtihanlara 
den dah:ı geniş çapta faydalan- girmek hakkını :kaybeder. Ço
mak imktınlan araştırılmakta- cukları yalnız bu lisanın ko
dır). LAkin memlekette demir nu;uldu •u bölg..,lere gönder
'e çelik kat'iyycn mevcut ol- mek. te~vik edıcl mUkafatlar 
m:ıdığından, İrlanda, esas geçi- dağıtmak gibi çareler bir derc
mini her zaman için ziraat ~o- ceye kadar müessir olmakla 

ı beraber, bu uğurdaki müeade
Jiylc temine mecburdur. rlan- le~ i baltalayan Amiller bir hay-
da'daki çiftlikler bugün tam:ı- Ji çetindir. Coğrafi bakımdnn 
men maklnele5miş durumdadır-
lar fakat arazilerin küçlik olu- İngiliz ve Amerikan tesirlerine 

' zaten fazlaca maruz kalan İrlnncu neniş çapta ekonomi~ in. ki-
" b 1 da'da, ilstelik radyo, sinema ve 
şafa mAni olmaktad~r. Inııı tc- İngiliz basını gibi \'asıtaların 
reye gönderill!n et, Irltında'nın tesiri de büyük olmakta ve dil 
en kıymetli ihraç malıdır. Süt da\'asını busbütün guçlcştir
vc sUtle :>'apılan gıdı:ı madde- mcktedir. 

leri ise ikinci gelir. Şimdiki Lakin geM de, birçok kim
halde İngiltere bunları büyük selere göre, İrltında'nın kültür 
bir memnunlukla satın almak- \e siya el cihetinden milli bir 
tadır. varlık teşkil edebilmesi, 3ncak 

JIAl.LEDİl.EMEYF.1'" bütün İrlandalılar, Kclt lisanı-
E~Kİ BİR D,\ VA nı, kendi ana dilleri gibi !:onıı-

ırlli.nda ile İngiltere arasında §abilir hale geldikten sonra 
siyasi anla§maz.lık doğuran mümklin olabilecektir. 

Adanada b iri yedi 

yerinden vurularak 

öldürüldü 

cTürkiye Şoförler 

Federasyonu 

Denizcilik Bankası h&len sefer 
de Ye yabancı limanlarda bulu
nan gemilerine bir tamim yapa. 
rak, Cumhuriyetin 29 uncu ku
ruluş yıldönUmü münasebetiyl~. 
29 ekim 1952 günü bütün gemı
lerde toplantılar yapılmasını ve 
bayramın parlak bir surette kut. 
lanmasını istemiştir •. 

O gtln ecnebt limanlardp ve 
ferde bulunan bütün Denizcilik 

E ııkası gemileri tamim gereğin 
hareket edeceklerdir • 

Adana, 8 (Anka> - Kadirli

nin Tatarlı köylinden Cemal Kut 
lu ile aynı köyden Mehmet Te
kir aralarında çıkan kavga so
nunda Cemal Kutlu yanında bu
lundurduğu bıçağını çekerek 
Mehmet Tekiri yedi yerinden vu 
rarak öldürmüstilr. 

Ankara, 8 (T.H.A.) - Anka
r:.ı Şoförler Cemiyeti, Türkiyede. 
kı bütün şoförler cemiyetleri ile 
lıirleşerek cTilrkiye Şoförler Fe· 
derasyonu• kurmak Uzerc teşeb
büse geçmi~ \'e bu hususta çıı. 
lı:malara başlamıştir. 

Cemiyet bu hususun ge~ek
lcştirilmesi için bir komisyo'l 
kurmuş ve komisyon tarafından 
Türkiyedekl ibütUn şoför cemi
yetlerine birer tamim gönderil· 
miştlr. 

Sanık yakalanarak adalete tes 
lim edilmiştir. 

Her milletin kendine 

göre bir usulü var 

Casuslar nasıl 
söyletilirler ? 

Casusluk ~üphesi altında bu- lnglliı~e~ ı,kence) e 
lunan bir adamdan maHimat :'rluhılıftır 

almak için her ~ernl~k.ette ,bi~ o kuyucular ikinci dünya Sa· 
başka usul tatbık edılır. ~~zı va~ı içinde geçmiş şu ha· 
Almanyasında sa~ı~a bedenı ış- dlseyi hatırlarlar: Alman uçak
kenre yapılır: bu ışkenc~ casusu 1 !arından biri cenubi İngiltere 
bti~vap ~dccek adan_ıın ıcat kuv sahil şehirlerinden biri üzerin· 
vetın~ g_~re, daya~ 'e k\rb:ç;~~ de çok alçaktan uçarak yollar
tırnak so~meğc, bır UZVl n . daki kadın ve çocukları makine
la ~ı~maga ''e s~nığ~n kafa:.ın~ litüfek ateşine tutmuş \'e biraz 
geçı:ııen madem hır çembe:.ı 1 ~onra düşürülmüştü. Bu uçağın 
tedrı~en sıkıştırmağa kadar 01• ı pilotunu isticvap eden bir fn. 
dcrdı. . . siliz tuğbayı ifade ''erirken çok 

Sovyet metodları tatbık cdı· küstahane ve hakaretamiz hare. 
len adamların pek azı sağ kal- ketler yapan Alman tayyareci
dığından bu hususta mufa~sal sine bastonu ile vurunca İngiliz 
bilgiye sahip bulunmamaktayız. divanı harbi kararile ~rdudan 
~usün bi,1~i~imiz cihet, Ru; lardedilmişti. Tuğbay hakkında 
sıyasi polısınm - M. V. D. • sa· verilmis olan bu çok ağır ceza 
nıkları aç b_ır~karak ve m~~ave- İngilizlerin bu husustaki titiz· 
met kudretını zayıflatıcı ılaçlar llğini göstermektedir. 
\'ererek devamlı ve uzun - ~a· lngilizler nazik, terbiyeli, an
~n fasılası~ otuz altı saat - ıs· layışlı Ye toleranslı da\Tanırlar 
tıcvaba tlbı tutmasıdır. Bu su- ve sanıkların hiç bir cebir kul· 
ret~e ifades.i alınan sa.nık hU~- !anılmadan yapt-ıkları itiraflara 
resme ~eldıklen ve bıtk~n bır kıymet verirler. 
halde uykuya daldıktan bır saat 
sonra tekrar uyandırılarak ifa- Fransııların 
de vermeğe mecbur edilmekte- Kurnaılık metodu 
dir. Uzun zaman uykusuzluk en 
sağlam ve en kuvvetli iradesi 
olan adamların bile mukaveme· 
tini kırmaktadır. 

Anıerikada tatbik 
Edilen usuller 

B irlesik Amerikada casusluğun. 
dan şüphe edilen adamlar 

gayet kuvvetli projektörlerin ıl· 
yası altında sual yağmuruna tu. 
tulmakta veya bunlara ·hakikat 
serumu• denilen bir erum şı
rınga edilmekte, yahut da •Yalıı 
nı keşfeden alet• ile muayene 
edilmektedirler. Amerikalılar, 
fenni ismi Pentothal olan ha
kikat serumunun; !;anığın §UU· 

nınu zayıflattığını ve tahtcşşuu. 
run bu esnada hakikatleri gizle· 
meden söylediğini iddia etmek
tedirler. Fakat tecrübelerle sa· 
bittir ki bazı adamlar da tahtes· 
şuurlarındaki hakikatleri ltiı"ıı! 
etmemektedirler. Amerikalıların 
.yalan keş(etme aletio, insan vil 
cudundaki hücrelerin heyecan· 
lı dakikalarda daha süratll bir 
şekilde çoğalması kaidesi ~Ö7.Ö· 
nünde tutularak yapılmıştır. Sa
nıklar çok sof,'Ukkanlı adamlar 
İse bu alet garantili netice \'e· 
remcmcktcdir. 

Yukarıda hah ettiğimiz, Ru 
\'e Amerikan metodlan cLmani 
eza verme c<>asına dayanmakla· 
dır. Çok ileri götürüldüğü tak· 
dirde işkence karşısında itiraf. 
ta bulunmıyacak casus yok gibi
dir. l\leselii iki saniyede bir ka· 
Caya su damlatmak suretile ya. 
pılan iskenceye hiç kimse mu· 
kavemet ::österememektedir. Bu 
şekilde iskence kunetli bir a· 
damın birkaç dakika zarfında 

tahammül kudretini kırmakta 

ve bir adamı çıldırtmak için ka· 
!asına bir saat su damlatmak 
kafi ~elmcktedir. 

İngilizler işkence yoliyle elde 
edilen itirafata kıymet verme
mektedirler. Bunlar, birçok sa
nıkların rnahza işkenceden kur
tulmak için aslı faslı olmıyan 
şeyleri sayıp dökebileceğini ve 
bu sekildeki ilira!ların doğrulu· 
ğunun gı:ıranti edilemiyeceğini 
söylemektedirler. 

Fransızların, casusları söylet-
mek için tatbik ettikleri bir 

usul de çok iyi neticeler \'er
mektedir. Bu usule göre casus
luk §Üphesi altında bulunan a
damın ifadesini alma işi ile bi· 
dayette iki memur Yazifelendi· 
rilir. Bu memurlardan biri sert 
tabiatii, bağırıp çağıran, tehdit
ler savuran, muanın üzerine 
yumruklar indiren bir adamdır. 
İkinci memur ise sakin, anin· 
}ıı.; gösteren, anığı himaye e· 
der gibi görünen \'e hiddetli 
meslekdasını yatıştırmak ıçın 
elinden geleni ~·apan bir tiptir. 
İsticvap; sert mizaçlı memurun 
kü!Ur, hakaret ,.e tehditleri a
rasında devam etmekte iken bu 
memur güya zuhur eden yeni 
bir vazife dolayısile başka bir 
tarafa gönderilir ve sıınığın i· 
Cadesl alınma işine mülayim ve 
naıik memur devam eder. Bu 
memur sanığa arasıra sigara 
vermekte \'e kendisini teı-kin et
mektedir. Bu ı)ekilde atmosfer 
degişmesi daima çok iyi netice
ler vermekte n sanık alelekser 
tam bk itiraf yapmaktadır. 

Orduda kullanılan 
Usuller 

o rdunun rasusluğ:ı karşı sa· 
vunma teşkilatlannda sanı· 

ğı sert ve rahatsız bir iskemle
ye oturtmak \'e isticvabı esna· 
:.ında sanığı hazır ol \'azlyetin· 
de tutmak gibi usuller tatbik 
edilmektedir. Dü~manın yüksek 
rütbeli bir ·ubayının ifadesi a· 
lınmakta i~e buna istic\'aptan 
eVYel fazla miktarda idrar veri
ci içkiler ikı·am olunarak islic· 
vahı kasden u1.atılır. Bu gibi va
ziyetlerde sanığın bir an evvel 
helaya gidebilmesini temin için 
çok mühim malumat verdiği gö· 
rülmUştür. 

Tatbik edilen bütlln metod· 
!ara rağmen sanığın casus olup 
olm:ıdığı tesbit edilememis ise 
yapılacak iş sanığa bütün ma· 
zisini en ufak, en ehemmiyetsiz 
teferrüatına kadar birkaç defa 
hikaye ettirmektir. Bu is hazan 
bir hafta kadaı· sürerek ins:>.nın 
sabrını tüketir amma, casus ne 
kadar dikkatli \'e kuvvetli hafı· 
zalı olursa olsun behemehal bir 
yerinde yanılır Ye ipucu verir. 

Ceviren: B. AKSEJ, 

=\ Dünyada neler oluyo~ ? f= 
İri zöınrüdü 6 

par~aya ayırınışlar 
Parlste Madam Soh·ay adı ' 'n durmu~lardır. 

zengin bir kadının 60 kırat a· Atomdan 
ğırlığında bir zümrüdü çalın
mıştır. Yapılan tahkikat netice· 
sinde hırsız.lar yakalanmışlar
dır. Bunların başında 10 sene 
hapse mahkum iken hapisten 
kaçan Bernard ::\Tadeline adlı bi
ı·i bulunmaktadır. 

ilham alan 

Elması çalanlar tanınmaması 
için 6 parçaya ayırmışlardır. Ga 
ribi bu suretle elm:ısın kıymeti 
artmıştır. Cilnkü çok iyi bir ta· 
sa alıcı çıkmazken, orta .bir ta· 
şa fazla istekli çıkmıştır. Hırsız· 
lar 6 pıır~aya ayrılan kıymetli 

tası paylaşırken aralarında ih· 
tilaf çıkmıştır. Hırsızlar mahkc· 
meye verilmişlerdir. 

Fazla çıkmıı ! 

müzik parçası 
Amerikacla bir besteUr atom 

enerjisinden ilham alarak bir 
parça bestelemiştir. Orkestra 
tarafından çalınan parça çok 
rağbet. görmü~tür. Bu parçayı 
bestellyen, bos \'akitlerinde mu
siki ile uğraşan bir fizik mütc 
hassısıdır. Atom işlerine öte· 
denberi merak r.tmbtir. 

Amerikacla bir tarım mille· 
hassısı, ıızıın tetkiklerden son· 
ra, Ademin Han·aya verdiği 
mey\·anın cima değil kayısı ol-
duğunu meydana çıkarmı~tır. 
Mütchassııı yapılan tetkiklere 
ve f ncildeki anlatışa bakarak bu 
hilkmli vermiştir! 

Bir Amerikan hapisha-

GENERAL ALİ FUAT CEBESOY&N • 
~ -·-·~ 

'------
!unan taarruzu 

Üzerime yükletilecek mesuliyetlerin ağırlığın ı dikkf 
nazarına almış olsaydım içinde bulunduğum şa"rt~ 
dôhil inde Garp cephesi kumandanlığını kabul etmeıdW 

- 217 - vaşların muhakkak surette ba- den ikilik de. ortadan kal~ 
Kumanda meselesi 
Karışık bir hal 
Almıştı. 

A skeri harekatın diln anlat-
tığım şekilde sevk ve ida· 

resi, eninde sonunda kral ve 
te~rii kuvvetleri yüksek şah
sıyetinde toplamış olan Tür
kiye Büyük Millet ){eclisinin 
müdahalesini intaç edecekti. 
.Meclis tarafından devamlı su
rette müdahale ,.e muahaze gö 
recek olan kumandanların ha
reketlerinden selamet Ye mu
vaffakiyet beklenemezdi. Bü
tün askeri harekatın yüksek 
idare~ini eline alacak ve 
idare edecek mes'ul bir başku
mandanın tayininde gecikile
rek ve hükumet, yarım tedbir
ler almağa Ye mes'uliyetten 
kaçmağa de,·am edecek olursa, 
ntan müdafaası tabiatile zaa
fa uğrayacaktı. Başkumandan
lığın ihdas olunduğu güne ka
dar arzettiğim mahzurlar yü
ıiinden maatteessüf bazı mu
vaffakivetsizliklerin önU alına
mamıştı. Cephe kumandanlığı 
·vazifesine başladıktan sonra da 
ba,kumandanlık ihdası üzerin 
de ileriye slirdüğüm mütalaa
lar da yine tekAmül kaidesine 
ittiba olunacağı cevabile kar
sılanmıştı. 

Esasen mebus olan garp ve 
şark cephesi kumandanlarının 
Vekiller Heyetinin birer tabii 
azası addedilmek suretile bun
lar da, bu heyetin diğer asker 
azaları derecesine çıkartılmış
tı. Hıilasa kumanda meselesi 
pek karışık bir hal almıştı. Bu 
hususta bir kanun da çıkarıl· 
mama:.ından dolayı cephe ku
rnıındanlığı salahiyet ve mes'u
liycti keyfiyeti muvakkat bir 
şekil almış, sonraları bu yiiz
den kumandanlık otoritesi de 
azalmıştı. 

G:ırp rcphesl 
Kumandanlığını neden 
Kabul ettim. 

Banı:ı verilmek istenen cephe 
knmandanlığını, üzerime 

yükletilerek mes'ullyetlerin a
ğırlığını dikkat nazarına almış 
olsa idim, içinde bulunduğum 
şartlar dahilinde bu kuman
dnnlığı asla kabul edemezdim. 
Fakat o zamanki vaziyetin fev
kaladeliği ve birinci cihan har
binde iktisap etmiş oldukları 
ehliyet VC SÖhretlerine rağ
men baş ve cephe kumandan
lıklarını üzerlerine alabilecek 
olan arkadaşların bunlardan 
çekinir gibi görünmeleri, mil· 
1i erkin arasında devamı lü
r.umlu olan birlik ,.e tesanli
diin r.ayıflamaması ye daha 
doğrusu istlkıat ve kurtuluş 
uğrunda başladığımız çetin ~a-

şarılması gaye ve emeli hali· tı. Türkiyede yepyeni bir 
senesi gibi yUk!!ek hisler, be- li idare kurulmuştu. 
ni hangi şartlarla olursa ol- -~ 
sun bu vazifeyi kabule mecbur Not: 2 ekim tarihli taJJj 
etmişti. Bu hislerin tesiri al- da tefrika numarası 21~ 
tında \'azifem hakkında rnüna· cat yerde sehven 201 d 
kaşa yapmaktan çekinmis, ve müteakip tefrikalara ' 
~arp cephesi kumandanlıtını 202, 203, 204, 205, 206 ·~ 
iftiharla kabul etmiştim. numaralan konmuştur. 8 'l 

sırasile 210, 211, 212, 213. ~ 
Ankarayı 215 ve 216 olacaktır. Hl~ 
Hareket seyrinde ve sırasında yaoPr. 

k Yoktur. Sayın generaldell .ı 
Y unan taarruzu ve ona arşı er 

alınacak tedbirleri İcra hatıratı toplıyan oku)'ll 
dan özür dileriL ..ı1 Vekilleri Heyetine arz ,.e mu- P'. 

vafakatlarını almak üzere Mus- <Devam~ 
tafa Kemal Paşa ile beraber lv . . 
22/23 haziran gecesi Eskişehir 1 Yenı Neşrıyat 
den Ankaraya müteveccihen 

1 
hareket etmiştik. 1 Azerbaycan Dergisi J 

Trende paşa ile yeni vazifem Azerbarun killtlir Demetınıo ti 
ve Ankaranın yeni vaziyeti (Aıerba:rcao dergisi) nln 7 ıncl 
hakkında görüştükten sonra cıkmı~tır. 
istirahat etmek üzere kompar. * ,-
tımanıma çekilmiştim. Başımı Türk pulları rehberi ~ ' 
ellerim arasına alıp dilşünmU~ rııı meraklılarının ıabırsıılıkla 
tüm. Harbi umuminin başlan- ledlklul (Tilrk Pullan ReıııwrO J 
gıcından garp cephesi kumı:ın- Katalo:ı~l lnthar ttmhtlr. 200 'i/İ, 
danlığına tayin olunduğum gll- " 600 den taııa ıını ... ınr:arl 
ne kadar yani yedi yıl zarfın· I• ıaıısar eden rthbmlı bütlin ~ 
da hiç bir zaman istirahate fır- pullarının dam&ah damrası• :,.,. 
sat bulamamış, \'e çok yorgun tn son pl:l'asa nıl:retlne ırllre tf/. 
düşmüştüm. Buna rağmen bll· dllmhllr. Tür kpullan reııbeTfııl -/ 
tün kudret Ye 1..-uvvetimi toplJ. pul ma~ualarmdan temln eı.ıııik 
yarak kabiliyet ve anlayıs gös- dlr. 
termek mecburiyetinde oldu· 
ğumu da takdir ediyordum. * Hanımeli rJ. 

AlelAde zamanlarda trenin 
gürtiltüsü \'e sarsıntısı uyku
mu pek kaçırmazdı. Fakat bu 
gece gözüme uyku girmemişti. 
Hadiseler gözümün önünden 
bir sinema §eridi gibi ~öyle 
geçmişli: 

Bir sinema 
Şeridi gibi 

57. aarm aatı'a çılıaa (11•11 

ııln bu unsı bllhaasa (Dunrt"' 
leUerl ııuıl e~leııl:ror). (Kadlll ,1. 
muamma), (Eski n ,-eni a~k), ~ 
terin tehllbU çafı), bitki, dlklı, / 
fıkra n hakiki harat h!U;rel.ıl ~ 
entereean pıı ,., r0p0rtaJlırlı 1 

tır. 

Hisar 'il_ 
Aııkarıda ra:rınlanmakta otan~ 

ıd:ı Uklr. aaııat. edebi:rat d• ,ıl 
30 uncn aa:rı~ı cGzeı bir kapalı: 

razılar n ıeaç ııulm t!l cllıel ı 

le çıkmı~tır. .J 
Du olı:un Ye aıtır baıh aanal 

ılnl otu111culanmıza tanlre eaır• ,,. 
CEl\IİLE ;I 

Cok b•iteııll•n :.Iurtaza'sındın 

Orhan Kc:nal'ln gon nıdı!ı ro~ ~ 
lan Crı:ıil•, Yarlık Yannevl t• 
dan c•p kltapları ıerlılnde 1 l1ıf 
:raUa :rannlanmı~tır. 

* SARI SlCAK 

ıstanbulun resmen isgall ile 
birinci milli hareket devresi 

had bir şekle girmişti. Harici 
diişmanlanmmn faaliyet tarz· 
lan tamamlle meydana çıkmış
tı. Bir taraftan memleketi içe
riden yıkmaya çalışırlarken, 
diğer tar:ıflan Yunan ordusu· 
nu Anadolu ve Trakya içerile· 
rine kadar ~okarak milli müf
rezeleri dağıtmakla ::'\tillicile
rin mukavemetini iki mühim 
vasıta ile kırmak istemişlerdi. 
Yunan taarruzunun lnki~afa 
başladığı 18 hazirana kadar İs· 
tanbulun işgalindenberi geçen 
dört ay zarfında Türkiyeyi da· 
hilden yıkma hareketlel"i ve te· ı·eııl hlki:reeilerlmb arasında ti. 

k 1 tamaD.da '·endla.ııı , .... ıam bir şebbüsleri muvaffa o ama· .. 
mıştı. Bilakis ~fillicilerin kud· temin etmla olan Yaıar Eeıııall' 1 
ret ve kuvvetlerini arttırmış, tük ,., burilk h!U1dnlndtn ~ 
İstanbulda cebren kapatılmııı dana celeD bu cilt Varlık hlk".' .,J 
olan :Meclisi Meb'usana muka· aerlalndı ı lira flraUa raJllll""' 
bil Ankarada Büyilk Millet tır. ~ 
Meclisi toplanarak millet na· ·Jı. 
mına bilfiil l'ürkiyenln mukad· M A Y A D A U 
deratını eline almı~tı. Bu SU· 
retle bir yıldanberi de,·am C· 

1iKTIBASLAR1 

İngilizler ilk atom 
bombasını patlattılar 

Bu hôdisenin lngilteredeki akisleri -
patlat.lan bombalar 

Şimdiye kadd 

Geı:-en hafta Avustralya ada· ması ingilterede gurur ve he· Patlatılan Atom 
nın Batı sahiline yakın yecan yaratmıştır. Fazla milli. Bombaları J • 

küçl.k Monte Bello adasında yetçi mahfiller Adeta histerl Şimdiye kadar otuz beş ~ 
bir atom bombası tecrübesi ya. halindedir. Daily Mirror gazete b b tl tı.Jlr. 

d ğ k l d d. ki• atom om ası pa a ~ 
pı\dı, İngilizler ilk atom bom· si yaz 1 1 ma a e e ıyor · tır. Bunların başlıcaları f' 
balarını burada patlattılar. Ha· Avustralyanın batı kıyısındaki 
disenln nasıl rereyan ettiği, el. kfiçük bir adada patlatılan a- la~~ır~emmuz 1945: Arne# 
de edilen neticeler gizli tutul. tom bombası İngilterenin dün-
makla beraber mühim muvaf- yanın büyük memleketleri ara. da Los Alamos bıt" 

Sında her zaman fo.gal ettiği 6 Ağustos 1945: lliros .S fakıyet elde e<llldiği bildiri!- -; s Ağustos 1945: Nagasl 
mektedir. tarihi mevkiine tekrar döndü· 1 T-emmuz 1946: Bikini 

Atom kudreti ile uğraşan ğiinü göstermektedir. İngiltere 24 Temmuz 1946: Bikirıl 
bir çok İngiliz alimleri \'ardır. bugünkü kuweti ile yalnız ken 14 Nisan 1948: Enivotol' 1 
Bunlar ı"lk zamanlar buluıı1arı- dini değil, başkalarını da mü· 14 T 1949 RuS)·a .1 

~ dafaa edebilir. Avrupanın mu. emmuz : ·v 
na dair Amerikada çalışanlara 2 Şubat 1951: Amerı 
malumat veriyor ve onlardan dafaası için mUnhasıran Ame- Las Vct?as 
da malümat alıyorlardı. Ame- rlkan kuvvetine dayanmak 1h· k 

ti,,·acı, ilk İngiliz atom bomba. Mayıs 1951: Enivoto 
rı.ka altı sene evvel, atom 5aha- Ek'ım 1951· Las Vegas 

sının patlamasile çok azalmış- ' · sında hiç bir haberin harice Ekim 1951: Rusya ..J 
N k B ki h il • d · sızmamasına karar \'erdi. İngi. tır. A ik da , .. 
1 evyor un roo yn ma a e. nesın e ısyan Paristc rıkan Le :'.fonde ga· Mayıs 1952: mer a 

1 d k. b k ı d b. · c k lizler hu ~uretle yalnız ba~la- .. Fl t (S k. bo b ) s n e ·ı an ·a ar an ırı u a Birleşik Amerikanın Louisia· " zctesi bu münasebetle yazdığı ca a e ız m a ıİ. 
kağıt paraya ihtiyacı olanların ne hükümelinde Bı:ıton Rouge rına kaldılar. başmakalede ilk İngiliz atom Bomba 4 Ekim 1952 co I 
paralarını bozdurmaları için bir şehrindeki hapishanede mah· Atom bombası yapmak hem bombasının patlatılmasının İn- tesi sabahı mahalli saati•;,,, 
tepsiye bir miktar ufak para pu~lar kendilerine mahsus bn· büyiık fenni bilgiye, hem mü- gilterede yaptığı tesirden ba- kizi üç geçe patlatılmıştıt·.:I 
koymuş, tepsiyi bir. masanın ıl· rakalara kapanarak çalışmağa him masrafa müttvakkıftır. BU hisle hliliısa~en diyor ki: veliı koyu portakal ren~ • 
zerine bırakmıştır. Ihtiyacı olan gitmiyeceklerini bildirmişler· tün bunları bilmekle beraber •Churchill bundan faydala· bir aJev görülmüş, bunun 2 • 
büyük kat(ıt parayı bırakarak dir. MahkCımlar ayni zamanda İngilizler çalışmaktan geri kal- narak Amerika'dan atom sa- sıra ~idd~tli bir infillk d~ 
yerine küçilkleri alıyordu. yemeklerinin de ıslah edilmesi· madılar ve ilk bombalarını ya- basındaki buluşların karşılıklı muştur. Infi!Akın ark8J

0
1'"' ~ 

İlk gün akşam üzeri paralar ni, spor sahasının genişletilme· pıp paUatmağa muvaffak ol- olarak mübadele edilmesini da büyük bir duman s ~ 
sayıldığı zaman hiç bir kayıp sini istemişlerdir. dular. istiyecektir. Amerikanın 1946 yükselmiştır. Duman ı5o0 ~ 
olmadığı görülmüş, bllAkls 1 do· Elma değil kayısı imiı İngilterede da bu mübadeleyi yasak etmesi re yüksekliğe kadar çık'1;, 
lar 27 sent fazla çıkmıştır! İngı"lizlerı'n izzetinefsine aır;ır bir mantar <>ekli almıştır· :;.ı. 

Bu mUnasebeUe §U noktayı Hapishane mildürll mahkum· He;>·ecan 6 " • tPr 
hatırlatmak lazımdır ki banka· !ara meram anlatama,·ınca poli- gelmişti. İngilizler şimdi Ame. kat rüzgArın tesiriyle, bır d;/ 

Monte Bello'da ilk İngiliz rlkalılarla mlisavi surette gö. det sonra duman şeklini,/ nın iç emniyetini temin eden si· sin yardımını istemiştir. Mah tlrmictı·r. 
vil memurlar para değiştirenle· pu~ar bqka hap~han~ue d~ı~~~a~to.m~b•o•m•b•a•s•ın.ı.n~p.a.tl•d•~-·~r•U~sm •• e•k•i•st~b~~.r.ıa•r•d~~~~~~~-~~~~~~~~~ 
ri sık sık nezaret altında bulun ğıtılacaklardır. 
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Susıııak ve konıışmak 

Bir ga.'ete, Vail ve Beiedlşe Reisinin çok konuştuğundan 
ıll<Jnt cdıyor •bu k·dar k 

stiylesin• demek İstiyor 'iı bonu~.masın, bir parça daha az 
• en u duşunceyl doJ:ru bulmuyo· 

rum. 1.'erli yersiz kon k • 
1. mi uıma ger(I ıyJ bir fey değildir, fakat 
duzu u ~edrde susmak da çok ıöylemek kadar belkl de on· 
lan ~,arar.ı ır. Vali ve Belediye Reisi, iıgal et;iğl mevki do· 
ayısı e, çok dert dlnliyen ,.ok 1 
dır BYnlara ' " ıua e muhatap olan bir insan· 
vuİfesini vapcme\•ap vermez, .halkın derdine allka göstermezse 

. amıı 5ayılabılir. 

Illzde garip bir zihniyet d 
adam k var ır. Susan, pek az konuşan 

' eramet sahibi zannedilir· •kim bili 1 d.. .. .. 
yor, ne gibi m .. b. 1 ' r ne er uşunu· 
nillr. Sırf sükQ~il~~ m."e ~lerl halletmekle meşguldür. de
sanlar ı yuıu~. en muhlm ~el·ki Iıgal eden in· 
kQ.tu k:ek çoktur. •Soz gumüşse susmak altındır• 5öıü sü· 

' nuşmamayı ttşvlk etmeı mi" p 1 llm'• sözün" u • • tş n taam, linnra ke· 
· Yarsak sofrada klm••nin bir t L k il .. 

lememesl mühim bl 1 .. " e.. e me ~9Y· 
' r ş goruvormuş gibi d 1 Jlr.ım gelmez mi? Halbuki i. . • sa ece a ıştırmaıt 

ınüınkün olduğu k d k ş ındı doktorlar Hm•k yerken 
yorlar •böyle yen~e~ onu~ma.~11 neseH oJmagı tavsiye tdl· 

Aİıı a~mayı Adeta y:mek vduruda faydalı .olur. diyorlar. 
•• ,. e •n bu gib' . 1 1 d halkı konuşmava te•vik d 1 ı soz er n yanın a 

. • • •n er de eksik d •·ıd· M il d •l\l.lratı hacette süküt b d . t"el ır. ece e e 

madde lüzumlu yerde su::::yıırın. adhı~·e lblr madde vardı. Bu 
l k zur u bulu,·or so··yıen·ı şey abul mi.nasında telAkki edi . - • 1 tn 

lara kulak asmıyor. ordu. Fakat toğunluk bun· 

Lüzumlu, lilıum~uz konuşma\, gevezelik h" 
mez. Fakat hiç ağzını açmam k .. ıç hoşa #it· 
onun kadar, belki ondan zarar:ıd,ır~utemadiyen susmak da 

Enis Tahsin Til 

Bakanı tenkid eden . -

'öğ·retmenin akıbeti 
d d 

. < Bası 1 incide> 
ır • emıştt. 

• Ayni illn, Öğretmenler Birli
ğının neşrettiği bel·annamede ise 
aynen şunlar yazılı bulunuyor
du: 

• •Haksızlık, eıitsizlik, ihmal; 
oğretmenı ya hc;yancı ya sapık 
\'eya · k. ın 15 ın yapar. Çetin yolla-
rın, engin ufukların ötesinde tu
lunan lilkU ise, ancak sağlam 
karakterli kisilerin. yılmayan bık 
iaya~ sürekli calışmalarıyle el
.. e edılebilir. Bu bakımdan Türk 
~lre:ınenının kişiliğini, hakkını 
~· \~ e., ka.n~n yoliyle korumak 
ır iğın bırınci ödevidir.• ' 

fş~e. 1.s temmuz cuma günü, 
Mıllı E#ıtim Bakanını konı:r•yi 
t.•rke •evkeden bu şikAyetler 
Uıerınden henüz uzun bir zaman 
geçınemişk•n Antalya AtotUrk 
okulu öğretmeni İhsan Ataöv'ün 
11 sentlik bir meslek hayatına 
!llon vcrrıek kararını verdiğini 
haber aldık. 

Muhitinde , .• arkadaşları ara. 
!lllnda çok 5evi1rn: meslek hayatı 
boru~~:ı !tmirlerinden hiçbir fe
na 15 ıcıl almamış bulunan İhsan 
Ataöv'ün 4/10/195Z tarihinde 
:'n.talya Valili~ine gönd~rdiği 
ıstıfanemede aynen şöyle denil
mektedir: 

B O R 
•Serem ın .. ı.~ımın dAvalarını. 

S A. ıneslekdaılarımııı hukukunu ko· 

i~~=~~:;;..,:::::_.:_;:,_ rumak ic;oin senelerdenberi yap. 
ist. Borsasının 8 191952 fl ti ~~k!a •!duğuın mücadelede '<ötil 
-..;;;.;;.;.;;:,::::,:::_::;!::;·,!!· :;..!,!!•~a!!rı nıyetı meslek icinde <:alışmak 

"""'" KaJMttıt la yıkmanın imk~nı olmadığına 
1 ~·trlin ıoa '.iO 'igt ~~naat g~tirmiş_ bulunuyorunı. 
100 I>o:ı't 230 3o-:cu:ı 30 __ . _ m_okra$ı devrınde de yakası 
100 Fruı111 l'rınrı 0.80 0.80 ılıklı, ağzı kilitli bir öiretmen 
ıoo Ltrd ,, 80 ,, 80 olıtrak çalı1111aya vlc:danım razı 
100 t olmadı. 

••ler• frınrw 8&.01 '" 03 
100 Florin 'l'l.88.,0 78.csa:,o n' Ben, bi.~ ~emlekette öğrctrr.e-
100 Belclkı tranrı acso li.ao o:~ :n bu?-uk ku\·ı.-et ve kudret 
100 Dr&hlllJ 1.s1ıs 1.11s u~una ınanmış bir memleket 
ıoo Cetı:ollo•ılı tur. a ~o a. 50 ~:~;!u~u.m. Serefll ölretmenlik 
ıoo ı.,.,.c Kur. 66.ı'Z.50 aı,ı2 so ritm j.ııln.ın. h~kikl değerinin ve

. e 1 ını germekle ıstırap du. 
) uyorurn. Mesleğimi, meslek dı
§ı~da ç~.lıiUak kurtarmak arzu
>ıı le Uzulerek Öğretmenlikten is-

.~SllA~I VE TAHViLAT 
• ·• 7 FAİZLİ TAH\iLLER 

61•11 • !:n:unı.m ı :1ı.oo hfa edıyorum.• 
BıT~• • !:rıu-,. •. 7 İhsan Ata 

·• • 2uo . . . . öv, Öğretmenlikten 1 ''ı Demirrolu ı 2.ı oo nı,çın !shfa ettiği sebeplerini de 
ıe-11 Deırıımı111. ır ~1 as a) rı bır mektupla föyle izah cdi-
19,2 D•miryoı11. III 23,50 yor: 
:<.tı11 llüdıt&• ı Ben bir 

2!" .' köylU •ocu•uuum. )ı JI ~r 111.r,, ır Kılll.!e b ' • ' 
23.85 ana hırsızlık yaptı, na-

:ll. n .ı daha ııı 2 .ı.ıo , mussu1Juk vaptı ge,.· . 
1

.,_ 
'.ıliUr ~Iııd•tıı ıv f i l'k d. ' .. ımsız ı:\, ıe-
2 2' u 'ro '." • 

1
•1kavukluk ya~tı ·dı·ye. 

i?-ıtt Bınkııı ı mez me ki " 
22.1.s d • 5 e ehliyetsizlik isnat 1~ı2 Ziraat B. ıı ııı , 0 e emez. E'-er ··e ·ı 

•-:;-:;~~-..:.___ · b' k . ~ " nen raporların 
" - ır '> mctı varsa. 11 senelik 

• ' 6 FAİZLİ TAHViLLER meslek hayatımda daima müsbet 
not aldım. Bulundu.._· . t• 19ıı n~1'TOhı oo muhitt ,. ..... m 1ç ımal 

Ka11r:1rır-ı1 1 lı · 0 e cemiyet \"lzifelerini ,.ap 
Xanurırna ır 1ıo.oo mış, bu ıne~leğin dertlerini .dA 
x 110.90 \'alarını pervaaız•a k. • • 

•llr:nırna Itı k" ... ı ıms~den 
1rıı~ hı•,,,, ı 110.!lo ~e ınmeden; 14 ma\'ıstan ··n 

• 110.00 ve EOnra · 0 - ce 
ı!)•ı:ı f••iktaıı ıt · d ' trıailike dC'(tiştirmeden 
ıtag l&tıkrıu 110 oo eltın: enb_ g~ld~i kadar müda!a~ 

..._ 110 oo e mış ır ıruanım. Türkiye Ö~-
% 5 FAİZLİ TAHVİLLER ~etmen Dernekleri Milli Birli~i 

ı 

l:rıını 
:e.so 

Balıkesirde arbedeler BAŞMAKALEDEN DEVAM Manisa'dan Balıkesir' e .................. -Yargıçlar hakklMa 
Yeni bir kanun (Başı 1 incide) 

10.30 a doğru Akhisara ıirdl. 
hiyetleri daha iyi anlaıılacaktır.• EJekfrı'klı' hava halinde bulundu•u haber veril· Ayni candan tezahürat arasın- C Başı 1 lndda> • 

d 1 konusma yapmak üzere müraca- mektedir. 
Hum•t Af•.ı~ . .,,.,ri,,.UJM\ 

Ankara, 8 - Adalet Bakanlı
ğı hakiın namzellerinin yetişti
rilmesi hususunda yeni bir ka
nun ta.!larısı hazırlamaktadır. Bu 
tasarıya göre askerliğini yapnnş 
olan Hukuk meıunları bir sene 
mahkeme stajına Ubi tutıılduk
tatı sonra yargıç yardırncı~ı ta
yin edileceklerdir. Şimdıye k.a
dtı:r staj müddeti iki sene idi. 
Bu arada h8kim yetiştirilmrsi 
için ikinci bir teklife göre, I-Iu
kuk mezunları hiç bir staj gör
meden doğrudan doğruya mer
kezlerdeki hAkimler yanına yar
dımcı hAkim olarak tayin edıle
cek ve muayyen bir müddet .son
ra da gerek nazari, gerek umu
mi bir imtihana tAbi tutulacak
tır. Bu imtihanda muvaffak olan 
lar hlkim olarak tayin olunacak
lardır. 

Diğer taraitan hlkim \'e sav
cıların terfiini sağlamak maksa
dıyJe Bakanlıkça geniş bir kadro 
kanun tasarısı hazırlanmı~tır. 

ismet Bozdağ 

MahkOm aldu 

Bursa. 8 (Hususi) - IIAkimi
yet gazele:;inde çıkan ·İki tane 
Kasım Gülek yoktur• başlıklı 
yazısından ötürü Kasım G;ilek 
tarafından bu gazete aleyhine 
açılan neşrcın hakaret d&\"nsına 
bir müddcttenberi Bursa TCınlu 
Basın mahkemesinde bakılmakta 
idi. 

DA,·a bugün sona ermiş, yazı. 
nın sahibi İsmet Bozdağ müda
faasını yapmıştır. Kısa bir mü
zakerrri müteakıp karar tefhim 
edilmiştir. 

Bu karara göre, İsmet Bozrla
ğın attı ay hapsine ve hafifletici 
sebeplHd•n dört aya indirilme
sine \"e 150 lira ağır para ceza
sına ve gazpte sahibi ile müte
ı;elsilen ödemPk üzere 1500 lira 
mflnevi taımınata mahkô.m edil
miştir. Yalnız hapis cezası tecil 
edilmiştir. 

Şinasi Devrim'in 
Mirasından 
Doğan dava 
Eski Adalet Bakanı ve Var. 

~ova Büyükelçisi merhum Şina
si Devrimin mirasından çıkan 
bir dlva İstanbul Asliye Hukuk 
Mahkrmesine intikal etmiştir. fd 
dia edildiğine göre, davanın ma
hiyeti şöyledir: 

Şinasi Devrim geçen haziran 
ayında kalp sektesinden <Sldüt:ü 
zaman karısı tıe arası açık bu· 
lunmaktaydı. 

Küçük kasabanın btittin sokak 
ları hıncahınç dolu idi. Dükkln 
ların önüne çıkan esnaf, pence· 
relere koşan genç, ihtiyar kadın 
Jar durmadan alkışlıyor ve inil· 
nüye bağlılıklarını beliftiyorlar
dı. Bu arada kadınların ekı:;eri 
sinin s;::özlerinin yaşardı~ı ve al· 
tadıkları görülüyordu. Yanımda 
yürUytn ihtiyar bir kadından bu 
~öı yaşlarının sebebini sordu
ğum zaman, büyük bir ~amirni· 
yetlo ·ferahımızdan evlldım, fe
rahımızdan• dedi. 

Akhisarın j,'(eniş meydanını 
dolduran mübalUasız on bine 
yakın vatandaşın candan teza
hüratı ara!;ında konuşan İnönü 
büyük bir heyecan içinde ezcüm 
le şunları söyledi: 

•- Bugün biz vatandaş ıstıra
bının bir lfade~iyiı. Dcmokr:1si 
rejiminin icaplarından biri <le 
muhalefetin iktidarı murakabe 
sidir. Vatandaşlar muhalefetten 
bunu beklerler. Fakat bizfer bu 
gün bu vazifemizi ifada sıkıntı 
çekiyoruz. Ortada siyast emni~ 
yet diye bir şey yoktur. Bir si-
yasi partinin kanun cıkartılarak 
faaliyete son verme tehdidi te· 
pemizde dururken siyasi emni· 
:retten bah~e imkan var mıdır? 
Beniın birkaç ~lindür bu mev
zuda söylediklerimi D. P. bas· 
kanı rcıvaplandırıyo~ ve Halk 
Parti5ini ort::ıdan kaldırmak ni
·etinde de~iliz diyor. Amma ar· 
kasından da C .. il. P. nin hazi
neye borcu \'arsa onun da hesa
bını ~örece{!iı diye ilAve ediyor. 
B::ış iftira tertipçisinin ve bUtUn 
iftira tahrikc;ilerinin kim oldu· 
ılunu halk arlık anlamış bulu· 
nuyor. llalk Partisine her An 
yeni bir leke sürmek istiyorlar. 
Bunu evvela Halkevleri mese
lc•inde derıedilrr. Ve bütün bu 
müeı;;ısescleri aldılrtr. Biz mal 
davasında de~iliz. iktidar bu in
kıJAp müe,oıı:eselerini kapamak 
hususundaki emelind!l' bilttin 
yolları dcniyerek muvaffak ol
du. Şimdi de ayni takti~i biZ7at 
Halk Partisine karşı tatbik ede· 
ceklrr. :.\taliye milfettisleri iki 
senedenberi borç hesaplarını tet 
kik ediyorlar, fakat bala anla
şılamadı. Demek ki arzu edilen 
bir günde bu borç anlaşılıvere
cek ve C. 11. P. nin altından kal 
kamıyacaA:ı bir miktarı onlrtr ta 
yin edecektir. Simdi de İnönü 
milleti ayakl~ndırmak istiyor 
nakaratını tutturdular. Amma 
bu da di~er iftiralar ,ı::ibi millet 
tarafından anlasılacaktır. Siya~l 
emniyeti biz kuracağız. C. H. P. 
aleyhine din!iiizlik propa'!<1ndası 
yaparak ve y:1ptırarak bir irti· 
ca idaresi kurmalarına mAni o· 
lacağız. (kalnbalık arasında bıı
lunoın kadınlar Ye. rfençler Sllf
talarla işimiz yok, m3ni olaca
ğız di)·e ba~c;rlılar.) 

\'ukuat tertibine, hücum ve 
tahriklere haşladılar. Ftıkat biz 
hütiin bunlara katılm:ıma~1 ça
lışaca~ız. Zira siya!;İ hayatta €'n 
büvük kuvvet do~ru yoldan ay
rıl;,,amaktır. Do~ru yoldan ı::ıp
mış olan iktidara vatandaşa hür
met etm<'sini vr do~ru yola dön
mesini t<'kliC edrlim. Vatanda$ın 
dini hislerini tahrike \'e mf'ıtfi 
propagandalar yapma~a hakları 
yoktur. Dün J\tanİ!;ada konuştum. 
İıadise tertip ettiler. Bugün Ak· 

Ölümünden iki giln sonra ka
rısı ~Iihrinüsa Ankaraya gide
rek apartmanlarında bulunan 70 
bin lira deAerindeki yükte hafif 
pahada a~ır eşyaları kaçırıp İs· 
tanbula getirmiştir. Şinast Dev
rimin tocuJl;u bulunmadığı için 
d:~er varisleri olan kardeşleri 
yukardaki fekilde iddiada bulu
narak. malların geri alınmasını 
istemektedirler. Şinasi Devrim
den ayrıca, 9 daireli bir apart
man, bir yalı ve bağ miras ola
rak kalmıştır. 

histırda konu!liuyorum \'e hrr 
me-· yerde konuşacağım. Onlar hfıdi

seler tertip et~inler, böylece ma-

~liras dl\'asının neticesi 
rakla beklenmektedir. 

Kore' de kızıllar 
Durduruldu 

İki belediye 
• 

Meclisli lzmit 

da Akhisar an ayrı an ve B13t c Rası 1 lnrldel atta bulunduklarından c. H. P. Diğ•r taraftan. lnönüye hatır· 
11.30 a doğru Sındır~ıya varın t et ö il t kif d'I k) d" ' !anmak u··z•re "erı·ıen buket da· 
1 d d ıe •· n n ev • ı ece ı- lıler toplantı yerlerini değiştir- • 
nönU, mey an a yaptıgı h•ye- bl t d k rt lı •ıtılarak havaya atılmı•. kürsii 

d d ye r manşe nertre ere o 3 - mi~. Cumhuriyet alanı itin mü- ı;: • 
canlı konuşmasın a a ıunları .. t ı• a rml 11 · ı:le me .. dallı tamamen D. P. li· oı e •5 ve 1 ~- saade alınış bulunu ·orlardı. Illn • 
söylemiştir: Bir mııhalef•t liderinin, sar- edilen saat yakla•tıkça meydana ler işg~I etmişti. C. H. P. liler 

•- Burada D. P. nin benim frttiğl ~t"rt ~<' öl('Ü!'iÜZ bir ~öıd~n kalabalık toplanı;·or, ortada C. meydanı terketmiş bulunuyor· 
aleyhimde yazılmış bazı afi~leri- dolayı tevkıfi tarzında bır soz, H. P. ve Demokrat Parti rozetli lardı 
ni gördüm. Halbuki benim Halk T .. , · • • b"l lı Bı.l'hare D. P. ıı·l•r konuıma· ur,.;.ı)'f',,e a..,.za ı e a nam:1ma- birı;ok kimseler görü1üyordu. a 
Partili arkadaşlarım, D. P. tiler l d M l k ti d d !arına başladılar. so··z alan mil· ı ır. tm r " e o ertcc e c. H. P. merkez ilçe ba~kanı avu-
bir yere geldikleri zaman hUr- c:ağlam bir istikrar ''ardır kf taş-ı kat Hasan Sarıca mikrofonla D. letvekilleri İnönünün şahsına 
metle kar~ılarlar. Aradaki mc- ~- .. ıl b" f 1 k •elm hu···umlarda bulunuyorlardı. -Kin soı rn ~ıe .~~~ 1 ,., ~7, P. lilerin hidise çıkarmak için ... 
deniyet farkını görüyor musu- bunun fenrth~ı. soıu !l'arfcd"nın tertibat aldıklarını, bunlara mu- Dün yaralandı~ını bildirdiğim 
nuı? (meydanı şiddetli alkışlar sahsı ,.e parflsi tir.erinde kalır. kabele edilmemesini tekrarlıyor- Bandırma Gür Ses gazetesi ba.$ 
doldurdu) İktidarda olanlara Fakat adlt taklbatıı girlıl1ip mu- du. Saat 16 ya do~ru da\"ul zur- muharriri ,.e 1'1:i11et Partisi il 
tavsiyem, partizan idareden vaz- h 1 c t l"d 1 •d k'"n• ba,·kanı V•dat o··ru··ç yaralı h•I· a e e ı rr ma., ur mf'v ıı nalarla D. P. liler meydtı:nı gel- .~ ~ 
getsinler. C. H. P. lilere tavsi· dUc;ürüliir..,,., bundAn meml11okete diler. Başta millct\'ekilleri ve de trıplantıya geldiğini, ~ayanı 
~·cm, yarın iktidara geleceksiniz, 1 l'k t il d k 1 l 1 . tee•<u· f halle·. le kar•ıla•tı•ını t .. e ~e r. emo rı!" m 7 n "l· Il başkanı bulunuyordu. Demok- .. · . " e. 
sakın partizan idare kurmayın. rnlmiyttl hakkı"ıf1l her tarafta rat Partililt!rin elltrinde lr.vha- söylemiş ve demiştir ki: 
Benim yaşamam bahis mevzuu .. h D p 1 .. ,_ K"nu•mak ·ı·yasl bı'r hak 

ıı;up e uvanır "" . . n n mel'- tar vardı. UzP.rinde o:. e yüzle ge. " ~ "' 
değil, sizler belki de bu işi k_en- k"" 1 (' H p 1 k' 1 b 1 tır, <eçı·m d• sı,·a•.I bı·r haktır. 

k 1 t ıı ır;a~ı ır. . . . umum ... liyorsuns gibi yazı ar u unu- - "' 
di başınıza başarac:a sınız. § c ·h· · 1 bl ı · Bana kalır•a ••çı·mıerı'n arifesin 

k b . k. 1 h ının. :ım r senP evve ıı:erını yordu. Çok kalabalık olan D. .. -
o zaman sa ın u çır ın ıare- · d ı · • rf ı ·•· I d•kı· bu •ı·ya•. l h'dı•e bı'r allrm 

1 · · mlİt"3 e "'H r"'"~"'"'•:\ ıı;a "'.fı .. ı P. Jiler ya\'aŞ yava~ me}·danı 11 ., 
kl'tlere asla tenezzü etmeylnız. d 1 • .. b" L • mahı·,·etı'ndedır. zı·ra konu•,ma , "Ö7tfPn o ayı ı•·•gun ır IS!\<'l"I doldurdular. Bu sırada tekrar 
Görüyorum ki demokra~iyi :ı.ur- k rtl 1 d • bl hakkı. tanınmıyan bı·r yerde ~e-

l · · ld · 1 m•h •m•Y• ·r "'" • a,ır r kürsüye c. H. P. ilçe başkanı Sa-
mak nası sıze nasıp o u ıse, e- 1 • • l t 1\1 t k t• r:im hakkı da tanınmıyacak de· 
k3mülünü temin de bize düşüyor. t: ''"c;ı "'ta o muş ur. , em e " ın rıca çıktı ve konuşmak iste- Mektir.• 
Biz bu vazifeyi yapacağız.• . hlıltef1t muhf~t" nlı'hı~u !ilyact di. Yuhalarla karşılandı. •.ı\.yYa-

İnönü ögle yemeğini müteakip c11llt, hfivle 11"1,llt>rle kunıl:!Tn:\Z. lıkta ders almadın mı• gibi mil- Gece vali Nurettin Aynuksa. 

d +nönünün siiıti dola'.'-"l!'l'.\'lı- '.\fa- dahaleler oluyordu. kenctuini ziyaret tden ve bugün 
Sındırgıdan Biga içe hareket .ı. k ı k · kil h'dı·seler hakkında sual ••· nlc:,.da '':ıı'lllan f:tş ın ı 1ara Bıraı sonra me•.·dan birde:-ıbı~ a etmiştir. Yollarda kesif bir ka· . 
dın kalabalığı taraiından tczahli· tel"llm: f':.Uva D. P. hrsnbına re karıştı. C. H. P. lılerın e.lle- ran gazetPcıle,re cev~p \erm.l,.f ve 

t . pılan 1nônü gazetecılere ort~,-a ahlan. ac;allci bozan. mu- rınde'kı le\'halar yırtılmakt1, ba~ lezcumle demıştır kı: • 
~~n~~ş, «Görüyor 'mu~unuz, be. hallf parti hlna!l:ının ramJannı \ landıgı. so~alar kırılmakta ıdi. •- fçtimaatı u~umiye kanu
ni nasıl candan r;eviyorlar, çünkü lı:ırann. f,ıırar~ıı ~~If'h~rll,.rt v;tıi- Burhanıyenın Kızıklı koyunden nu var: O kanuna ıstınaden her 
bt>n onların haklarını müdafaa ı ff"ıit 11hkovA~ ,.e c:anlannı tth-1 KAzım adında bır C. H. P. lınin 1ki partınin de toplantısına iıın 
ediyorume demiştir. tfit edrn r.orhalar tarafın.fan ov-1

1 

arkasından yuzlerce D. P. h ko- verdım. İki toplantı da kanuna 

t nsı:nan rol. hfır,. komtinist t~h- şuyor. •Tutun, elınde bıeak varı uy~ıın olduğu i<:in müsaade ve-
Bigadi<:e muvasalat eden nÖ· rikti1"rfne VP varr'lakrıliJrına :va-

1 

sozleri duyuluyordu. Polı~leon ri1di. tzmir nutkunun yarattığı 
nU, C.H.P. ''e D.P. liler tara- kı'iın Cf'na bir rolrlılr. Binlercr mUdahalesıne rağmen sopalar he,·ec:ın e\-·vell r.tanisad.1, mti-
fından kar,ı:ıl.lnmı,,, D.P. !ilerin d h d b · • ı ı ,·af:1tt aıtnt 11111rıırı a un:t ta- mütemadiyen inip kalkıyor ve teakiben rliğer uı.:;ranı an yer er 
zaman zaman aleyhınde ve C,H. •PflrU tdP11 klmı;rlrr, bir numa- Kazım elinde bulun~n bıçağı et- de vaziyeti olduğu gibi göster· 
P. !ilerin lehinde yaptıkları teıa. rttlı m~rn1,.f.ı:et diic:?tt:tnı mnııme. rafa sallıyordu. Folis kordonu melde idi. 
hilrat arasında, son günlerin si. IP~in.- t\bl tnhıl"'1~1ı. ,-idtleOi ic;ine alınan KAzım, yakında bu- Yine ayni sebepten Balıkesir
yasi hAdbelerine temas etmiş ve l;ııkib:'lta ui!r:'lmalı, hiç mii~am:ıha [ lunan Devlet İşletmesi Orman deki heyrcan günlerden beri ar· 
~ütia~ib~n y~l~~~5dev~m,, et~i~· f(iirmemrlittlr. 1 Ba~mudilrlüğil bınasına ~okul- tıyordu. !~ihayet nutkun söyle· 
tır. nonu saa ' e . o~ru .a~ Harf re ıı:ii' 1P bir h;iL:alnn: ''"· muş ve kapı polısler tarafından nrceği mrydan saatler ilerledik 
ğ~ş bucağın~a Balık.csır _.v~lısı, •mm torihi kuvvrtler h.rekrt. tutulmuştu. K~zım, Demokrnt çe 15.000 kadar vatandaşla dol
~urcttın A~nuksa ile \:ıla1et İ h~1inrltdir. Demir'J)erdt Alemin-ı Partililerin elinden bu surc!le ıiu. Bun,~rın mühim bir kısmı 
Jandarma komutan~ tarafınd~!1 ıir iflcloıı:1n ilk emıt('ltrl h~"scQs-. güçlükle kurtarılmıstır. Bu şahıs D. P. li idi. Kavgalar ve çatIJ~ 
k~rşılanmıştır. Valı bu ~ısa go- fl'mti,.tlr. Bu ııııTaita birhlrimlze ı bil3hare arka taraftan merkez malar b:ış ~öslerdi. Bu arada 
rüşı:ne sırasında Balıkesır ~~m- l"'irmttP ve mrmlf'1<ette elektrik- karakoluna götUrülmüştür. bir si\"il komiser yaralandı. Er· 
hunyet meyda.n~nda 1_5000 kışıye il bir h~\.·a ,·arahlmasına mey- Öğrendi~ime göre bu karı:ışa- riekli bir D. P. 1I vatandaş kar· 
yakın ve her Jkı partıye mensup rlat1 hırakmaii'a hakkımız voktur. Iık esna~ında altı kişi yaralan· nından bıc;:ıklandı. Hllttn de ko 
vatandaşların topland:~ını v~ yer \~alnız a•avic.i korumak k3fi grJ. mıştır. Bu cümleden olarak C. ma halindedir. C. H. P. genel 
yer vukuat oldu.ğ.un~ soylcmış ve mf'r.. Dünkil ya71"1t"da i!!laret H. p, den Havranlı 40 yaşları::ıda b:ışkanının gelip nutuk söyleme
Dcmokra_t Partılı~erın, _meydanı 0t1iJtliıti ~ekilde t!iac;h bir slvl'c;i Ali Sarıca başınrtan sopa ile, D. ~inin daha da mühim hldiseler 
kısmen ışgal ettıkle_rını, C.1-1..P. cuJh hareketine drrhal ıirişmek P. den Asım Nur:ıl karnınrt~n. tevlit etmesi ihtimali vardır. Ger 
Y_c de ~·er .. kaldığını ıfade et~ı~. ha:v~ti bir zarurettir, milli bir sivil komiser muavini ~lustafa Ci zabıta her türlü tedbiri al· 
tır .. Bu sozler ~a7şısında İnonil ''atift'dlr. Altıncı karnından bıçakla yara- mıştır, amma bu heyecan içinde 
şu cevabı yermıştır: Ahmet Emin YALMAN !anmışlardır. Ali ve Asım has- vokaları önlemek kolay olamaz· 
ı- Bu mrydan bize verilmiş taneye kaldırılmış, yarası a·"ır dı. Vaziyeti yolda bulunan C. H. 

i~e. Demokrat Partililer nasıl iŞ- olan Asıma geç vakit ameli:ıt P. ~enel başkanına aynen bil· 
gal ediyorlar.• K"'.Slm Gu"lek yarılreıı.,r. Bu yaralının koma dirdim.• 

Vali kısaca: .., 

•- Ben sadece durumu haber 
vermej:e geldim.• demiş ve i~le· 
cinin çokluğunu ileri sürmilştUr. 
Dr. Kemali Beyazıt ıu suali sor. B f U' 
muıtur: erae e~ı 

Bir katili adam Sevim'in 
olduğunu itiraf etti 

ı- Du gelişinizdeki mina Ba-r - < Baıs1 1 lncldel 
Iıkesirdeki durumu bildirmenize < Bası ı tnrldel zab?n~ ar?ık tahammül ed~miyo-
v~ hAdise çıktığını haber \'&rme- linde t~ll~ki .erli1ece1< o_lıırı;a mı~- rum, O:ıun itin her seyi anlatı
nıze rağmen Baltke~ıre gider-, halefetın ıktırJarı tenlcıd edemı. cağım.• 
sek ve daha bilylik hldiscler çı- yeceğini söyledi. Evvelce tutulan Bu adam, Kasımpaşa Deni 1. 

karsa bunları bize atfetmek için zabıtlar okundu. Hastahanesi civarındaki Araplık 
midir? Rize mi.ırac:1atınız rcs- Ö~ledPn sonraki cetsrdf! savcı sokak 19 numarada oturan ve 
mi midir?• Kasım Gülek'in •)lilletvekilleri~ Dikimevinde talışan Vahap Ka-

Vali, >ali sıfatile geldiğini söy ne açık mektup• başlıklı brosü-' rabina ismindeki gençtır. Aynı 
!emiş, İnönü de: ründe ha1kı isyana teşvik unsuru zamanda müthış sa!hos. 

•- Benim edindi.ılim malU· hulundutunu, bu itibarla Kasım Vahap derhal Pıyale kara~b-
mata göre böyle bir toplantı için! Gülek"in ceza kanununun 161 jn- lundan .. Kasımpaşa merkezın.e 
emniyet yoktur. Vazgeçtim• mu ri maddesinP. .cöre ce!~land!Tıl· nakledılıyor ve ~u. arada ~mnı· 
kabelesinde bulunmuştur. masını istedi. Ka'1m Gülrk kı<a yet Mudur Muannı M. Alı Alp· 
İnönü bu şnrtlar altında Ba· bir müdafa1 yaparak suçsuz ol- sar'da vaziyetten haberdar edılı-

lıkesir ve havalisinde siyasi em· du~unu 5öyledi. yor. 
niyetin mevcut bulunmamaı;ı, va Sevim Başayın katilinin mey-
i . . d k.,. k d b 'elicede mahkeme, oyblrli~iy- dana •ıktı•ı derhal '·~'. i olduğun 
ının e te ıuı ar~ıı;ın a ura. le, beyannamrde suc: un!luru hu. d·an, b'u .. '-·u· •k bı·r m•raklı kütltsi tarda yapaca~ı konuşmalardan 1 .ı . . ,_ ,, ,. 

unmıırıi"l'ı netı-:eoıı:ıne varara~ J\a karakolun 0··nüne yl'''ılmıı:tı. Ka· 
vazgeçerek Bursaya mütevecci- sım GUlek'in beraetine !:arar "' " · 1 
hen ak~am Çağıştan ayrılmıştır. . d' !abalık o kadar fazlaydı kı. ha • 

\er 1
• • kı dağıtmak i<:in üzerine su sık 

B• d , , • Kasım GUlek beraetlnl milt•a· mak mecburiyetinde kalındı. 
ır enızcımız kıp bana ili hc) .. anatta bulundu: I Nıhayet Vahap. Emniyet Mil· 

(Başı 1 incide) •- .nemokras_ımızın t!m;Iı O· dürlüğilne getirildi, Şimdi Emnı-
lan Türk adaletınln yenı bır te· ı \•et ~1üdür ~fuavinin odasındayız. 
C'e1lisini görm~kl_e baht~vaıım. \?abap anlatmaya başlıyor: kil edılmiştir. 

ı- Daha sonra'• 
,_ Beyoğlunda m~shur Sürey 

va t'mind• birinin kızlarından 
r,~,·im ile de sık sık buluşur. 

dum.• 
ı- Eu S~vim başka mı?ı 
•- E\'et bu tamamen ayrı bir 

l.;.ız, \ina,·cti i;IE'dıktrn sonra da 
fönci Sevimin yanına çok git
tim.• 
•- Peki S.-•iml bo~duğun ipi 

nereden tedarik ettin?• 
•- Bı.lmiyorum. bilmiyorum. 

Onu boğdum mu. bıçakladım mı 
hic: bir şev bilmiyorum. Yalnız 
bildi~im hir şey varsı; Sevimin 
1-;.:ıtili benim.• 
ı- Sevimi öldürdülünil hiç 

kim!"c•·p ~Ovlerlin mi"• 
- Dün karım Melihaya söy

ledim. 

Seoul, 8 - Koredeki Sekizin· 
ci Ordu Komutanı General Van 
Fleet bugün Müttefiklerin, 12 
aydanberi düşman tarafından gi
rişilen en büyük taarruzu dur
durduklarını söylemiştir. 

( Başı 1 incide> 
tı ile reis vekilliklerine Orhan 
Saka ve Akif Terzloğlunu seç. 
mişlerdir. 

Samsun vapuru limana gelir 
gelmeı gemiye çıkan gümrük 
muhafaza memurları arastırma. 
lar yapmışlar ve gemicilerden 
İsmail Ahmet ~favinin kamara
sında ve yatağının altında, İtal
ya menşl'li 6 adet Brita tipi ta. 
banca ile 1300 adet tabanca mer. 
misi bul mu~lardır. 

Duydu~um srvınt"ın sebehı, !ii:th- •- Sakın beni fena bir adam 
si bera.~tim dC'~_il, h~rşe~e r.:ıt- zannetmeyiniz. 6.5 senelik evli 
men ~ur .. ''e. mu .. takıl bır T~lrk olan ben, iyi bir ail!l'nin (OCU· 

ııdaletı gormtls. olmamız~ır .. J[pr- ğuyum .. Babam Sinop'un ilk mil
eıye ra~men dıyorum. çünkti be- letvekillerinden Abdullah Kara

nim a~kert mahkemeye sevkim bin.:ıdır 

Vahabın ifadesinde bahsettiği 
dtfter. dikimevindrıki ('ekmece
ıtinde yapılan arıma sonund• bu 
hınamamıştır. Çekmet"eden sa
d('ce bir zarf cıkmıştır. Ancak 
avnı ~eyl"'ri k;ırısına da anlattı
ğından, Vahabın karısı Dikime
vine gidPr•k cekmeceyi kanşhl· 
mı$tır. Kocası alPyhine bir suç 
1elili olması muhtemel olan bu 
t:lefterin f\Ieliha tarafından sak· 
lendı'!ı hıtıra crlebilir. 

li:runı,·e!J )l. )t•.u!ıfaı 23.25 
~ 2 Ziraat B. IV 101.'iO 

·~f>-ı!i ıo'ı D. Yohı v 111 oo 
1osı tah,.nı 

darc h•Yet.inde, Antalya Ö~re•. 
menler Derneır h • 
v·ıı t p ı •ıkanlı~ında 1 Y~- .e~aı:oji Danışma Ku~ 
ulu uyelııtınde mesleğime fay. 
ah olmağa tılışıyordum. 

r 
d 

Ben bu hizmetlerde bulunur
en, son lst:ınbul kongresindeki. 
ır_ realıterun ıl~nı olan tenkid
erıı,ııi hazmedemeyen Bakanlık, 
enı sorg~a~.z sualsiz Ilinar'ın 

Evcıler koygne nakil . 1 .· 

Süngü hücumuna kalkan Gil
ney Koreli piyade birlikleri bu 
akşam Seoul şoşesine hfıkim stra 
tejik önrmi haiz bir tepeyi kı. 
zıllardan i tirdat etmişlerdir. 
Cephe hattından alınan haberle. 
re göre bu hücumda Güney Ko
relilerin taarruzuna uğrayan 700 
11'!.evcullu bir Çin taburundan an 
cak 150 ki~i kurtulmuatur. 

Bugün yapılan toplantı sırasın 
da fevkalade sinirlenen Belediye 
Reisi, üyelerden ba2ılarını salon
dan dışarı ı;ıkarmaları itin Be· 
tediye zabıta memurlarına emir 
vermişse de, memurlar bu emri 
yerine g('tirm€'mişlerdir. Yine 
bu arada Sadettin Y:1lım1 içtimaı 
takip etmek istiyen Ulus ve Dün. 
ya gazetelerinin İzmit muhabiri 
l\fustafa Doğanı salona girmek· 
ten menetmiştir. 

Sil;ih \'e mcırmiler müsadere 
C'dilmiş, Ahmet !\lavi sorgusunu 
müteakip tevkif edilmiştir. Sil3h 
kaçakçılığı yapan bu gemici ter
ci.İman \'asıtasiyle yapılan sor. 
fı'.Usunda memleketinde bulunan 
akrabalarının siparişleri üzerine 
bunları satın aldığını ve ~fısır 
sularından silfı.h geçirilmesinin 
memnu olduğunu bilmediğini 
ısöylemiştir. 

nolitik birer şah~iyet olan Ada. nen·· adaletin penı:esine ken
let Ba1<anının tahrik_i ''e. !\Hlli dim ~eldim. Beni buraya vic
Savunma Bakanının dırektıf ma- dan Azabı ve Allah getirdi. Gün. 
hiyrtindeki, izni ite otm.u~t~r. l~rdcnbPri aözüme uykun girmi
C. 1-I. P. bır Kanun parhsıdır. ~ordu. Şimdi sizden bir ricam 
Kanun sınırları dısınıı çıkmtıma \'ar bana aileml getirin. Size yal. 
#a azimlidir. Bu hüküm. iktida. varırım bir kere ,:öreyim.• 

Vahahı~. hakikat~n Sı-vim Ba
".a,·ın katili olması ihtimal da
hilind'.' tıuhınma1da httraber. bir 
avdanberi S<.-rı\'Pr rina,•eti hak· 
kınd::ıki nP~riyatı okuya. okuya 
kendini katil YC'rine knvmak i!· 
tr)·~n bir akıl hastası da olması 
ria mümkündür. lSll'> ıos.oo 
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. İstlnn~uldakl kongrede, Bokanı 
ı.~ır _enuır~n '~.zıe.rimi teyit eden; 
oz 'e fıkır hurrıyetiyle istihza

ya kalkııarı böyle bir ha k t 
karşısında istifa mecburı::ti~i 
duyuyor; bunu, ıereUi bir ö~ret
m.en olarak, sevgili mesleğimin 
davalarını daha kolaylıkla ü U 
tebilmek bakımından kut:ı ~-
·alife addediyorum.. ır 

s 

• 

\ 

Hayrabetyan 
Otto Bastianı 
Yendi 

İstirdat edilen tepe cephenin 
batı kesiminde k~in olup oBe
~·aı At. adı ile anılmaktadır. 

Pazartesi gecesi başlıyan çar. 
pışmatar sırasında tepe en az 12 
kere elden ele geçmiştir. 

1\ltitareke görüşmeleri müddetsiz 
olarak nihayete erdi 

Munsan (Kore). 8 (A.P.) - 10 
gündenberl ilk defa olarak top
lanan ~Iüttefik ve Komünist mü· 
tareke hey'etleri 63 dakika süren 
bir görüşme yaptıktan sonra ay. 
rılmı.şlar ve bunu müteakıp Bir
leşmiş Milletler komutanlığı mü
tareke müzakerelerine müddetsiz 
olarak nihayet verildiğini açık
lamıştır. 

General Clark'ın beyanatı • 
Tokyo, 8 (A.A.) - General 

r.ıark Clark bugün burada beya
natta bulunarak demiştir ki: 

Adalet bin»ının açılış töre
ninde bulunmak üzere şehrimize 
gelen Adalet Bakanı Rüknettin 
Nasuhioğlu evvela Belediye Baş. 
kanı ile taraftarlarını ve sonra 
da Baıkana muhalif 14 ÜY•Yİ din 
lemiştir. Na~uhioğlunun, Beledi . 
ye üyeleri ara~ındaıı husule ge· 
len gerginli~i bertaraf etmrk i
tin genel merkcıden vaıifelen

dirildiği sanılmaktadır. 

Seçimltrin devamı müddetin
ce halk Belediye binası önünde 
toplanarak neticeyi merakla bek 
}emiştir. İki taraf da vaı.iyeti 
İçi~leri Bakanlığına bildirereic 
kendi seçimlerinin meşruiyetini 
müdafaa etmişlerdir. Bu suretle 
~imdi şehirde Belediye Daimi 
encümen üyeliği çüt kadro ile 
faaliyettedir. 

•Birleşmiş Milletlerin teklıfle. C.H.P. Samatya 
Fransa ı·arı a,, rinı reddetmek ~uretiytc, komu. il 

Hayrabetyan'la A'ı~a~·~~~~~~ ~istler harb esirleri meselesinin §esi kongresi 
Otto Bastia" ara'1ndakl 10 ra. ilrüst bir iCkilde halli hususu. C. H. P. S•matya ilçesi kongre 

dl k b k d. nun kendilerini allkadar etme- si 10.10.1052 cuma günü s•at 
rnn u 

0 
s maçı un ı•c• dillini a•ık•a lsbat etmltlerdir. 

Spor ve Sergi Sarayında kalaba- B' ' • 20 de Kocamustafapaıada fstan-
lık bir se) ırci kütlesi .. ü d ız, hür milletler tarafından bul Sineması salonunda yapıla 
yapılmış ve Hayrabetya on ~ e kabul edHebilecek bir mütareke coktır. 
ra,·unrlda rakibini hırpa~ ekr a~dıne daıma hazırız. Kendileri- Kongrede, fstanbulda bulun:ır 

aıara nın de böyle bi .. t k l t ·ıı · 1 mütabakayı Sl)'l hesabı'"le kazanı ·i . ~ ?1u are e s .~· mı etvekıllerınden bazıları ı;:ü 
mıştır • ) .P ıstemedlklerını isbat komu· ı nün hi\diselcri etrafında konu 

· nıstlere aittir.ı i:ıc:aklardır. 

rın en tabii tenkirllerimizi kanun Bunun Ülf'rine Vahabın karısı. 
dışı h~reketJpr olarak .flÖ!literme nın getirilmesi içln emir \'Cren 
~ayretıne ra.Cmen. kanun ~ınır~_rı- ~l. Ali Alpsar soruyor: 
den ayrılmamış olduğumuzıı go!li- «- Peki Sevimi sen nereden 
t~rm~ş. olması hı~ı~ından da bi- tanıyorsun'?• 
zım ıçın kıymetlıdır. Henüz sarhoşluğu devam eden 

Vahap anlatıyor: 

I• 'lf 'd d" •-Sevimi ben iki senedenberı 
Batbakanın ngı .ere e un tanıyorum. İlk defa A>usturya 

t maçında stadyomda gördtim. Ba Müthis bir tren na saati sordu. Bu vesıle ile bi-

Londra sey~ıhati . ra~a~~:u~~~k~iln Yeniköyde Be· 

( Boıı 1 lncideı Kazası oldu vaz Yalı gninosunun şe( garsonu 
Adnan ~lenderes ile Fuat Köp ~ıustafa Sanlının vanına gitmiş 

rülü, Kraliçe Elizabeth tarafın CB.:ışı l ln<'ide> tim. Sevimin geçtigini ~ördüm . 
dan kabı;! edildikten sonra, A· kalabalığı biçtikleri görülmü,. hurda da kendı<irle konııştıım 
vam Kamarası toplantısında bu tür. Bu arada üç katarın ,-agon- j s.'.' e:ekilde Sevimle tanıı;hk. Bir 
lnnacaktar, akıtam yemeğini de ları üstüste binmiş \'e enkaz yl-

1 
J?un. Beıyo~lunrla Sarav ~a~tıt't~ 

Churchill ile birlikte l·iyecekler. ğını kabardıkça balların tizerin· nesıne, oradan da Taksım Sı-
dir. den zecen bir asma köprU yıkıl- nemasına gittik_ 

Vahabın i!adıf'!'indP ~örülen ba 
'lı tezat ve noksanlıkl~r. emni • 
ı·~t memuılarını: ikinci ihtimali 
rip tôzöniinde futm:'tk mecburiye 
tirırlo hıral-:maktadır 

Kat'i neticP ic:in Vahab1n ta
rrı~m•n av·lııı;,c;ı ve kendisinin 
ıılm1dığını sö~·ledi~H Sevimin sa
:tli'"!in me ·d3na çıkması llzım

dır. 
Kararı1ı'< k:ılan bazı hususla· 

rın: btttrü:ı cıydınlanması beklen
m~ktedir. 

l\vdolan ÖNl'L ---------
DP":1lj Milletvekili 
GI. F. K~p::ıbı.ıdak 

Vefat etti Türkiye B3şbakanı Adnan mıştır. O anda köprüden geçen Sevimi o kadar seviyordum ki 
yolcular dı, korkun<: enkaz yığı. bundan ~oııra her fırsat bıı!uşta DenizH. 8 (A.A.) _ Deniıll 'lenderes ile Dışişleri Bakanı 

Fuat Köprülü, cumarte~i ieCe· 
si uçakla Tiirkiyeye hareket ede 

nının içine düşmüşlerdir. Çarpış Sevime gittim.• ~1ı11etvekili emttkli G•neral Fik-

ceklerdir. 

Mısırda se§imlerin 

Şubatta yapılması 

muhtemel 

malar o kadar şiddetli olmuştur Emniyet ~tüdüril Ahmet Teke ret Karaburiak, bu~·Jn ö~leden 
ki • . etrafa sa~ılan enka~ parçala· lirığlu soruyor: ~onra, srçmenleriyle Babadağ 
rı ıstasyon bın3sının bır duvarı· •- Ne zaınanları, nerde bulu buca~ında konu;urkf'n klip sek-
n1 delip geçmiş ve 50 metre Ö· ~urdunııı?• te~indC'n vrfat etmi,ıir 
tede bulunan şehrin bir sokağı- •·- 0 kadar ince teferrüatı ha l\ferhumun vas.ıy("tJ üıtrine ce-
na saçılmıştır .. Faciada ölenlerin tırlamıyorum. Dikimevindtıki ı:e~; nazesi yarın doj;tum yeri olan. 
sayısının tesbitine çahşılmakt~- mecede bir defterim var. bütiin Çal kazasına getirileC'ek ve defin 
dtr. Bunun 120 yi a§masından bunlar or.Jcta yazılı. Bene~ ı:ok rnera~imi burada yapılaraktır. 
korkulmaktadır. kıymetli olan 5 kuruşluk bir h~· C.11.P. Milletvekill•ri il 

Kahire. 8 (A.A.) - Bu sabah - - tıradır.• merkeıine ı;ağrılı~·nr 
El ?t1ısrln gazetesine beyanatta işbirliği tesis etnıeye muvaffak •- Nasıl bulusuyordunuı'?• fstanbu~da Lı.ılunan C H.P. li 

hı1~unan. General Necib. sunları 

1 

olurlarsa şubatta seçim. ler yapı er- Sevimin evinin önüne gi milletvekillerinin R-10 tll52 per. 
;. V]Pmiştir: lacaktır. Ordunıın hareketinin lil'.3 derek. ÜÇ kere ıslık ealardım. o "Pmbe günü (bugün) Sıtat t~ te 
"Partıler ve bütiln bilytik teş- yc~i ~tısırda sa~lam bır demok· ıia çıkardı. Gczdif:imiı vrrlrrı Parti il binası tncrkl-ıini teşrif

( 1.itlar ,e;eltcek şubata kadar 1 ratik hayat tanzimini sat:lamak ~imdi tarif_ edemem. fakat ora~a 
1 

ı"'ri. Parti Gtnel \fflrkezi tara· 
1 

j-·eniden teşkilatlanıp saelam bir tır.• giders:!'m 11lere göster:rim.a fınrlo:;n ri"a olunmaktadır. 
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Günün Yazısı 
....... --,.----

Memleket altınları 
<Başı % incide> 

1 BULMACA 1 

1 • 1 • , 1 
~ ---------------"!!!!!!!""'"'•I 'arın bizım paramızla muadili / I! ı• 

Z23,7 mil) on lira tutar ki,· da- .. - • · - . ·-E 
ha az mikdarlardan başhyarak • 
lr.mmuzda bu 223,7 milyon se-
' ı)e:.ine kadar yük elen meb· • • 
lağın veya meblağlann tediye - •• 
birliğine •altın olarak ödendi- • __ • _____ • _ 
line' dair bizim bankamızın • 
haftalık vaziyetlerinde, vaziyet • - - • 
]erin aaltın» kalemlerinde hiç ... ~ 
hır hareket görmeyiz. (Arada J • - - - -
nı betcn pek cüz'i altın artm:ı _;,__ ... _..._ ____ ...__. 
, e eksilmelerini hesaba kat- Soldan Sah: ı - .Xoktalama !µre'· 
mıyoruz.) Şu halde bu altınla le deıı bır ı - nır wık. a - ıra,. 

rı biz nasıl odeyoruz veya öde- la dorı no a <& Tudık auıu S -

mekte~iz~ .. Hadisenin izahı §'J- Polonra ı. cı - Ati t makam!arın da· 
dur: tı ı ı 7 - Ö ıı m adı. 8 - Gelecek; 

uTcdiye anlasmas11 mucibir. nır mı 'eh 
re aza memleket tarafından .ıl- 'I: u.ıındaıı Aıı.ı, •: l - lı'enmia 
1ın tediyesini istilzam eden hır ı.·r ttııt drri. 2 - Gramer ttrımlerın· 
''ecİbe Amerikan doları olarak dtn b rl. 3 - Xurtulıı• " - l'rotes o 
odenmek suretiyle de ita olıı· makamında ~I bırakma: nir tdatın \:ı· 

nabilir. Eylül 1952 a~"tnda dö a.uı. :; - j ki cmu utan \:ımıe. 
viz borçlarımızın yekunu ,a1- cı - cır haTTan: I'orıru:ı.ıuı.: allme le· 
tın ve dö\iZıt bütün harici t~- rinden biri. 7 - Ba..'lılama: Bır nota. 
diye va ıtalarımwn mikdarır.ı s - ~nıa~. 
aştığı halde o tediye vasıtala· DtlXKO BUL~IACASL~ HALLİ 
rımıı araSlndaki altın mikdıı- .,oldan .. a:a: ı - ı:Am•un. 2 -

rında banka cııvaziyet• lerin"n .Aba. :ı - ll&un. ' - 1ıtn s -
Jıiı; bir kıpırdama göstermeme. Rol: Cua. 6 - Eram . 7 - • r Ati· 
sınden anlaşılıyor ki, biz de bu aa. - Za1i 
kayıttan istifade ederek birli· Tutamlan A~tı1a: ı - c;ı, bu 

ğe \·ccibelcrimizi altın olarak :ı - Alo; ra. 3 - lhh •· ' - AT. 
d~ıl; dolar olarak ifa ediyo- n.ı. :; - ~e at & - ~&. Emir. T -

ruz. Su kadar ki, o dolarları ~ 
tedarik edebilmek için altın- -.-.=-.....:;:..;:;..:..~==-;..:..;;;;;;; 
larımızı rehine koyuyoruz. Fa. 
kat terhin edilen \"e icabında 
rehinden kurtarılan altınları
.nmm ait hareketleri haftalık va- 9 E.klm 1952 - Per embe 
!.iyetlerimiz göstermiyorlar. Ha ISTASBUL 
len haftalık vaziyetlerimizin ve l:?,~~ .Auhı n ııro;ram ı:ı,oo H•· 
ıene sonları için bilAnçolanmı. bnltr ıs.ıs 'l'url<ııler (Pi) ı&,'10 
2.1n bir zayıf noktası da bura- Daıu mu ti (Pl.) ıa .ıs ~arkılar O· 

11dır. cBillnı;on ve «.Vaziyet. kılTanlar 2'eriman K.ı'eman n hu n 
Ier altın mevcudu adiyle kay- Arnn, 1' :ıo oııe kouerl (Pi) u 4S 

dettikleri kıymetlerin hareketi- Sarl.:ılar cı·ı) u oo :Kaı>anı:. 

ni memlekete tam samimiyetle * 
akseltirmcmektedirler. Altın 18,00 .Acılı3 u dans nı zıtı l~ 20 

ancak bankaca iklisab edildiği, Xon=a 111.ııo l!emlektt hna'an ıD oo 
'Veyahut ancak bankaca satıl- Haberltr a,ı:; Gitar ı.:uartıU kon!rl 
mak kabilinden elden çıkarıl- ııı.ıı:; :honua ıu:; Sarkılar OhT•n 
dığı takdirdedir ki, \•aziyet ve • •tml Rıza Ahtıhn :ıo,u Radro E"•· 
bilAnı;o: umumi efkara malü- ze; .. ı :o.3o Xı.sa ı•hlr habuterı :ıo ıs 

mat vermekte ve fakat rehin Haftanın o truı < rı > :ı,ıo lı•rl Turk 
ile takyit edilen kıymetlerin mu' kul toplu ııh :ıı.u Hul..-lık ua ı 
harekeUerinl bildirmeye lüıum :ı.,oo Sarkılır OknT11n Bar,.. A ıa 
görmemektedirler. Halbuki al- :z,:ıo Se.ııtonık danalar (PJ.) 2:?,4.; 
tının terhin edilmesi ve rehin- liaberl•r :ı:ı,oo Kambıro • Boru Te 

d<'n kurtarılması hadisesi ve· ıırorramlar, :ıa,07 nar t .. rı.:,ıu (Pi> 

'.\'& hareketi de bir bilançoda :ı:ı.no Da"" " cu muz il CI'l) :ı' oo 
~·eya haftalık vaziyette ma'kes 1'ıpaıııı. 
bulması lazım gelen bir hare- A~A 
kettir. Tam mülkiyet altındaki 7 :s .A ı~ T• pro,racı, 7 :ıo lr .. 
kıymet ba~kadır. Rehin ile tak- A:nn 7,aı ır.m parralar (Pi) ';' 4S 
~it gören kıymet yine b:ışka· Habtrl•r S,00 Turltultr (Pi) s,:ı Ha· 
dır. (Merkez bankaları bilAnco- Ta Up0'1'11, 8,'lO abah tn•'odılnl (Pi.) 

Jarında bu gıbi hareketsizlik- o,oo Gıınun pro;nmı Te b nıı. 

lcri de önlemek içindir ki, iki 
cıhan harbi arasında Yunanls· 12.u ıı. lıh •n •• m, 12 :ıo l!tm 
tan Bankası statOsünü kaleme leke e •e!lm a ao rı.: hlı.ra'mnl.fı 
alan Cemiyct-i Akvam mali ko l2,4:i "'u Utl'ltt t* 00 ll. . Aran n 
mitesi ıBanknot karşılığtD nı haberlrr ııı,n ~ ı.: (Pi ı n.~o ö.t•o 
tarıf ederken altın ve dövize ı:a 
•Mülk-i mutlak• kaydını ilİı\'e rıporıı, Akıam proırraııu Ye kaııinı1. 
etmiştir.) 

Terhin edilen altın ehemmi· H sıı Acıı·1. l'roınm u ıt. s. A:rın 
retli bir mikdara baliğ olnıuş n,oo Şarkılar Okoran U.l'J'ın l:rba,. 
bulunacak veyahut altın ter- 17,llO Sntını saat, 11,cs Saz eaerıerı 

hini ile dolar tedariki şu \'e •• ıarl.:ılar, 18,20 Konnıma, 1s.ııo Se· 
bu sebeple nihayet imklln ha- dh fıslı ID,OO lJ. s. Aruı ,.. haberltr 
ricine çıkmış olacak ki, banka Jı>,ıs Tarihten bır raııralt 19 :!O Tür· 
borç ödemek için geçen ay k •r, ıo,H Radro • lnrlllıc•. 20.00 
mutlaka altın satmak mecburi· lluılk c:rı.ı :!0, 15 I'.adro raıetnl 
yetini hi etmiş bulunuyor. 13 20 O arkıJar O uran Deh • Ak1101. 

EylUl 1952 tarihli vaziyette :ıı oo Konuı •· :?1,1s ll • k cı•ı.ı 
133.08 ton olarak mukayyet al- :ıı,ao llrır tTaı> 21 4.5 Film m ıık· 
tını 20 Eylül 1952 tarihli vazı- lerl <Pi.) :?:? 00 .Konuama !?:?,ı;; lfü k 
)ette 129,82 tona dfiflIIÜŞ görU. llllYtrfn U&tı :?.,'5 )f, Afarı Tt ha 

yoruz. Satılan veya !':alın alı- buter, 28,00 Jı:oııuıma .:ı,o:; Proi?am 
nan altınlar gibi terhin edilen n bı>• ''· 
veya rehinden kurtanlan al- t 7. l\f f R 
tınlan da bllflnçolarımızm ve u ss Acılıs n Pro:ram ıs,oo Dans 
''aziyetJerJmizin göstermelerı Ye Cll mliı I (Pi) lS,30 earkılar, 
ldzım gelir. 16,00 Ze1beld~r ı:rr ror 16,ıı; Turk ltr 

16,45 Sen ıııırtalar (l'I) 17,00 0J'Un 

bnalan 17, IS :Konuıma 17,:?ı; lforbut 
İş başındaki iktidar için de bu •ut 17,30 fnrt uı ıs,ıı; nu,.uk u· * 

nokta ehemmiyetsiz telakki natkhlar c rı > ı .ııo :ııandolln 1711pu 
edılmeye seza bir nokta olmasa lll,00 l!abtrlrr 10,1:; 5arkılu l!l,.S 

gerektir. Yeni iktidarın ilk hü. Koıııııma 1ıı,ı;5 PiI&no ıolol8rı, 20, ı:; 

O• J4d10 lr&Hl.ul 20 30 nad10 )"liri tfirk J kumeti mecliste programını 
ltrl koron, :!l,00 Rarı ılc aarkılar 

kuduğu giln (29 :Mayıs 1950) :?ı,ao Doru habtrlerl prozram T• ka· 
eski iktidarı tartaklamaya ve- panıı. 
sile ittihaz ettiği meselelerden 

biri de bu altınlar meselesiydi. 
Program diyordu ki: 

• ... Bugun 137 tona dUşmllş 
olan altın stokunun dört tonu 
daha dö\ız tedarik etmek için 
yine eski iktidarca bir ecnebt 
bankaya terhin edilmiştir ki, 
bu dört ton altının dahi elden 
çıkarılması bugün bir emri 
vlki halini almış bulunuyou. 
Hlilen merhun altınların mil:· 
darı acaba ncdır? .. 

Haftalık vaziyetlerin b!ızat 

hikmet·i \'Ücudu, memleket al 
tınlannın zaman zaman tAb: tu
tulduğu rehin ve fek muame
lelerini de o vaziyetlerin mun· 
tazaman halka bildirmesini ıcap 
eder. (Daha evvel kaydettiği
miz gibi bilançolar için de key
!ıyet bu merkezdedir). 

tliımık Zeki ARAL 

Konferans lor 

Radyo konu5ma ı 

Rı i7ttl Alı! Ye!arl, 9 tkım 111~2 

••ne !ıe z n , Hat 19,BS ı!e, iataıı· 
-.ıl rad101unda bır ıan 'at to:ıuemuı 

•• a ak r. ll:onuımanın men1111 (O,-. 

MAL.T ve YUMURTA 

HCL.ASASI 

.. o de Btr.uac) dır. Nefis lezzetli, 

MAYADAG 
? ? ? ' ? ~ ? 

mükemmel ~ır 
kahvaltı maddesi. .. 

VATAN ---------------------------- -------- 9. 10 • 19SZ ___.,; 

ISVEÇ MAMULATI 

z .... 
> 

. 1 

MAYADAG 

A ADOLU 
il •• 

KULU U DEN 
KulübUmüzlin Bill Ukada 

Şubcsirıu~ yaptırılacak olan 
binaya ait açılan proje mU
sabakasına gelen projeler 
juri hey'elince tetkik elti
rllmis ve aşağıda ~aıılı olan 
projeler kazanmışlardır. 
nini~ci: 50505. 

Y. l\Iimar Turgut Cansever 
Y. Mimar Abdurrahman 
Hımcı. 

iKİ:'\CI: 71032. 
Y. l\limar Ercüment Bigat. 
Y. l\limar Vahit Erhan. 
Y. Mimar Uğur Gilndeş. 
üçC~cü: 68565. 

Y. 1\IUhcndis Mimar GUlse
rcn Seçkin. 

l\lan İ) onlar: 225i2. 
Y. :Mimar Bülent Berksan. 
Y. Mimar Nihat Yücel. 

13579. 
Y. Mühendis l\limar Celil 
Butka. 
Y. Mühendis :Mimar Kemal 
Butka. 

l LAN 
lstanbul Asliye 1 ci Hukuk 

Yargıçlığından 

Esas: 952/810 
Baniye Korkmaz tarafından Sir 

kecide Doktoroğlu Umumt Nıık· 
liyet Anbanndn işçi Muharrem 
Korkmaz aleyhine açılan boşan
ma davasının yapılan duruşmaSl 
sırasında: 

Davalıya gönderilen dava dilek 
çesi ve da\·etiycnin kentlisinin 
adres bırakmadan semti meçhu
le gittiğıııden lı:ıh ile biliitcbllğ 
iade edilmiş olup dava dilekçesi 
ye davetiyenin bir ııy mllddetıe 

ZI 

35 Beygirlik Traktör 

' 

. (. 
A 

Vadeli, Vadesiz Tasarruf Hesapları 

30 E) lül çckiliılnde ikramiye lı:azananlar : 

İstanbul - Göztepe'deki 
4 odası, şömineli salonu bulunan 

iki katlı ve bahceli 

EV 
Zonguldak'ta Xo. 8687 he ap uhibi Saadet'e 

çıkmı~hr. 

İstanbul - Göztepe' deki 
2 odası, şömineli salonu bulunan 

tek katlı ve bahçeli 

EV 
\'an'da Xo. 2216 he~ap ~ahibi Ilüseyin'e 

çıkmıstır. 

10.000 lira 
Torbalı'da No. 372 hesap sahibi Beliğ'e 

l ahet t>tmi tir. 

5.000 Lira 
Ermenak'da :\'o. 1093 be ap ı.ahihi I"adime') e 

çıkmıştır. 

1.000 Lira kazananlar : 
.\dana'da 586 Kasım Enter. E kişehir'de 9210 
)lo~a. İstanbul • Galata'da 15i94 Şinaı.i. İı
ınir - Karşıyaka'da nsı Kadriye, l'iiğde'de 

1672 Kuddusi, 

500 Lira kazananlar : 
Adana'da 359 Ferih1', Ankara'da 4!133 İlkokul 
öğretmrnleri Y. S., Çayruma'da 80 Narkadın, 
htanbul • Galata'da 31748 l\lehmet, İstanbul -
Galata'da 156.U HayrİYf', İstanbul · Galata'. 
da 5437( )fustara, Konya'da 3116 Nuri· 
ye, Polatlı'da 2639 ('t>vat, Salihli'<!~ 975/37 

llü~eyin, Salihli'de 466 Ratibe. 

lstanbul Konservatuar ~e isterseniz 
<\\'hat You Wlll ı 
Komedi 2 Bölüm 
\"ana: W. Shal.:es• 

ııeare CcYlren: o,.. 
ilan Burlao Sahr.e 
ıo koran: Mııh.sln 

t:rtu.rııl Carııımb.a· 

dan baıka ber • k· 

Müdürlüğünden 
Konservatuar Tiyatro Bölümü 

n<' 952-953 ders yılı için kabul 
edneceklerin son imtihanları 14 
ekim 1952 salı glinü saat 14 de 
yapılacağından, o güne kadar 
isteklilerin müracaatları ilan o-
lunur. < 15932) 

l LAN 
11m uıl :ıı de Cuma, pazar mıı· 

tını aaal lam 17 dt Te'eton: .tO:?ö& 

lliınen tebliğine -.e bir nüshası- Bakırköy Sulh Hukuk \'argıc· 
nın divanhaneye talikine karar lığından 952/450 
verilmiş olmakla yargılama Jçin Bakırköy Cevizlik Mahııllesin
tfıyin edilen 4.11.1952 günü saat de sakin \"e hlilen Bakırköy A-
10.35 de mahkemeye gelmediği kıl Hastahanesinde tahtı tedavi. 
''e kanuni bir vekil göndermedi- de bulunan Ahmet Suphloğlu Os 
ği takdirde gıyabında yargılama man Müftüoğluna, Kardaş Ömer 
ya devam edileceği dava dilekçe. Afürtüo~lunun vasi tfiyin olundu. 
si ve davetiye makamına kaim ğu medeni kanun gereğince ilan 

Yeni Ses Opereti Cf]S ' 
ner ak$am 21 dı 

olmak üzere ilan olunur. olunur • 

\'aruzlar Ailesi -.
Operet 3 Per<l<' 
l;arşaı:ıba halko -
<;umartesı talebe 

ye tenzll~tlı ve t'aza ı t:llnn 
lılatineler 15 de 

Tel: '9369. 

BÜYÜK İSLERDE BÜYÜK KAZ ~ 
Büyük sulama, kanal açma ve Ba,.
inşaat işlerinde en ~asraflı kısım to~ 
rak hafriyat ve naklıyatıdır. P& H 9 ·~ 
A modeli P & H ekskavatörün bu gı, 
•şlerde randımanı artıran yega~ 
.nakinedir . 

Fabrikanın patenti ·olan Ma~net~rcı~~ 
electric swing, (Elektro magnetık 
debreyaj) tertibatile bu makine e~ 
salinden % 20 fazla randımaf1 P 
çalışır ve toprak hafriyat masrafları 
beşte bir nisbetinde düşürür. 

Bayimizden gerekli tafsilatı alabilirsirı 

HARNISCHFEGE~ 
CORPORATION ~ 

MILWAUKEE 14. WISCONSIN, u.S· 
Teıh Torihl 1884 

Türkiye Umumi Mümessili: 

TATKO Otomobil, Lastik ve Makina Ticareti T. A. ş. 
Cad"'-~i No. 35 Taksim - lstanbul Cumhuriyet 

Telefon: 82240 • 82249 Telgraf adresi : TATKO - lstanbul 

. o • "'·n doıttt .. ı.efi 
~· en tecrıw 

iüttYa""' olfof'f ;f e 
hovDY ederim" 

sevahof 

Beyrut 
Karaşi 

Yeni Dellıi 

Kalküta 
Bangkok 
llongkong 
Tokyo 
• Conş_tellation tipi lüks 
ClippcMıçakları ile Beyrul 
üzerinden Tokyo veya Ma· 
nilaya vanrsını:r.. Tokyo ve
ya Maniladan iki katlı, dört 
motorlu Strato Clipper U• 

çaklan, Pasifiği aşarak sizi 
Aınerikaya ulaştınr. En ya
kın seyahat acentesine veya 
Pan American Havayollan 
bürolarına müraeaa.t: ediniz: 
• 

ISU.NIUL ı Oolotototoy, Yeni Ço•tı 
20, Tel ı 41219·~0SU, P. K.ı 2074 

• 
ANKARA 1 Anh•• , •••• oı.ıı. 

Ttl. ı 13611 

Pm /rJo:ırmw 
lkJNJAICIN ... flCl01111 HAYAYOLl.All 

l 

Ticaret ve Sanayi ve Demir İşleri T.AS 
İdare Meclisi Başkanhğmdan : 

1 lt .. l"' • hef Şirketimizin 7 ekim 1952 g?n.U o a6 an us _u umumı j)oO 
<'l toplantısında şirket sermayesının 300.000 lıradan 600· S' 
liraya çıkarılması ve arttırılan 300.000 liranın bu hUS~ 
taki rüçhan hakları tanınmak suretiyle hissedarlarımız sbll' 
sında ve h1sselcrl nisbetinde tevz.ll k:ırar altına alınmış 
lunmaktadır. . . . dt1' 

Bu itibarla yeniden ıhraç .olunacak _hısse senetlerın ııt 
hisseleri nisbetinde almaya ta~ıp olan ?ısseda.rl?nmızı~ il>'' 
mil oldukları his~c senetlerinı işbu ilan tarıhınden ıt ·r 
ren iki hafta zarfında Şirket Müdüriyetine ibraz ederek 1 

tirak taahhütnamelerlni imza etmelerini rica .ederiz. bi' 
İki haftanın hitamında müracaat etmemı~ bulunan. dl' 

scdarlarımwn riiçhan haklarını kaybetmiş olacaklarını bıl 
ririz. 

YENi - KOLEJ 
Orta 1 ve Lise ı nc-1 sınıClara ~uhe açıhlı. 

Yalnız gündüflü öğrenciler alınıyor. 
Taksim, Sırasclviler No. 86. Telefon: 41159 . 

Gaibe ihtar 
Firar suçundan sanık olup gaip bulunan 1329 ~· lu ~: 

Gümfilcüneli olup hAlen Ke~anda Yeni Muhacir köyunde }; • 
1ı Hüseyin oğlu Ce\Clet Bora <Rodop) nın bulunduğ~ yer M· 
besi, Tilrk Konsolosluğu ve)'a Türk sefareti v~sıtasıylc ınc ıı 
olduğu kıt'a \'eya As. Şubesine müracaat etmesı veya mesttıı 
bildirmesi ,\ . Y. U. K. nun 215. maddesine göre ilan oı;,ıı 

Adli .Amtr (3681--!.,::/ 
-------------~--~ 

ZAYİ 

imtiyaz sahibi : SfSAS KOKU! 
Neşriyatı fillen tdare "'en 
\'azı tşlert Mesuı lUüdüril 

MELIH fESER 
<VATAN> G:11eteeilik ve 1'tatbı. 

acılık T. A. Ş. - lstanbul 
\

1ATAS MATBAASJ 


