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Bayar, millet 
Sıhhatlidir 
Dedi 

Reyrutta 10 bin kişi nüma)'İş yaptı. Polisle 1 n,,,:.oo:;'"~·~-=m·~··"· 
kanı Cem Bayar, buı;un sa-

Lübnan' da hükômet 
buhranı halledilemedi 

l ıd 34 k• • ) •f dild• ı at 11 de Duzcele gelmiştir. 
çarpışma ar o u. ~ ışı tev {) e ı ~~;~:n~~a;;;:s~a~::u!~lct~%~ 

lleyrut l 1alisi a%ledildi. Esl~i Başbakaıı 
Sııllı~ Cı111ıl111rbaşk1111111ı dıiua etti 

Sınai 
Siyasetimiz 

1 
'l'i2rJ: ll•ı:ıı4 ı A.Jıı 11 

Bclrut, 15 - Muhalefet par
tilerinin da\'cti üzerine, hükıl
metin aldığı bütün tedbirlere 
rağmen bu sabah Lübnanın bü
tün şehirlerinde grev başlamış 
\'e bütün i~ yerleri kapalı kal
nuştır. 

l'AZAN: Sabah, Beyrut ana eaddclcrin-

Ah · ı de 10 bin kişinin iştirak etti ili 
. met Emın YALMAN h!r _nümayiş .:yapılmıştı: .. N~ma-

])unl.;ti yazımın 5onunda b.alı Y!Şçiler, :ııe.rınde_ •Te.mızlı~ ıste: 
ettim: Bir sınai &İ)a et sa- rız • , •Ilurrıyet ısıc:ız ıbarelı 

hlbi olmak ve zirai istihsalle bit· le\'halar ta ımakta ıdıler. 
hizada artık tanı hızlı ınaı ıs- Nümayişçiler, hükumet binası 
tihsaı sahasına atılmak zorunda- önünde Lübnan Cumhurbaşkanı
~ız. Umumi bir iktısadi kalkın- nıı hakaretamiz kelimeler slırfct
Jııan , e geniş bir teçhiıatlıınma misl~r~ir. Bu yüzden, polisle nü
harekttini yalnıı hııriçten gele- mayışçıler arasında yer yer mO

cadelelc.r olmuş, polis Cumhur
başkanına hakaret edenlerden 
34 kişiyi tevkif etmiştir. 

Lübnan hükOmetini kurmağa 
memur edilen Sııip Slam bugUn 
de istişarelerine devam etmişse 
de, pıırlamcnto gruplarının ken
disiyle işbirliği yapmıyacaklarını 
bildirmeleri füerine, hükumetini 
meclis dışından kimselerle kur
mağa karar '\.'ermiştir. 

Sııip Slam, meclis dışındaki si
yasi ;şahsiyetlerle istişarelere 
ba~lamıştır. 

Yeni se~·iıntere gidilmesi 
mulılı;mel 

Snlahiyetıi kaynaklardan ha
ber verildiğine göre, Saip Slam, 

<De\'amı ~a: 5 Sü: 3 de) 

sılcılcrı tarafından Kaynaşlı
da selamlanan Cumhurbaş. 
kanı Düzcede Çarşıb.:ışında 
büyük bir \'alanda· toplulu
ğu tarafından karşılanmıştır. 
Cumhurbaskanı Düzcelilere 
bitap ederek elemiştir ki: 
•- Memleket dahilinde 

tekerrür eden seyahatlerimin 1 
sebebi sevgili milletimizin 
nabzını yokl:ımıık, de\·Jet i~
lerinin cereyanını milletimin 
kinden ve arasından müşa
hede etmcklir. Bütün gezdi
ğipı yerlerde olduğu' gibi bu
ratla ela anladığım şudur ki 
aziz millctimi1fo nabzı sıh
hatli surette atmakta. işleri
miz memnunluk \·erici bir 
şekilde inkişaf eylemektedir. 
nenden daha fazla tafsilat 
beklemezsiniz. Fakat umu
mi bir nikbinlik içinde siz
lere hilap etmekte olduğu

(Dcnml Sa: 5 Sü: 8 de) 

tck malzeme ile bcsleyemeyiL 
·ınai istihs:ıl bal.,mındın yep

~cnı bir vaıiyetin karşı ında u. 
Dün rüyamıza giremlyecek lm
kinlar bug!in hakikat safhasına 
R'rııtiş bulunuyor. Sınai i tih a
lin temeli olan geniş istihlfık 
kudreti memlekette uyanmağa 
bastanııstır. Zlraatlmiı makine 
dcninc glrmi5tir. Rütün iklısa
di hayatımııı makine devrinin 
itaplarına gôre ayarlnıııağa mec

Devlet Bakanı Ala kant, 
asayi' yerindedir, diyor 
Mardin Milletvekili, Kômil Boran, asayişsizl i ğin 

ne gibi tedbirler düşündüğünü buruz. Tiirld~·t'de kiimiir var, de- IÇln hükumetin 
ltıir var. bol petrnl bulunıluğu 
•ttık anla ılmı ııı-. l'wn yıllar
dıtnbcrl hariçle 'e dahilde ::1 eti
icn teknik adamlar epe) c·e bir 

Bokonlığmdon sordu. 

izalesi 
İçişleri 

lek\ın te .kil eıml tir .. nır taraf- At1kaı•adıı 
lan da mıllı bunycmlzın damar-
laıınııa kan de\cran etm ini' A 

4 
A 

tlii11, bir p olis 11da111 öldiirılii 

lnıkan ,·erecek bir \Ol cbckc i- _ 0
' 

11 
" 

tıitı ilk r. a lan ols~n me\ dana Ço um 1.> Dun ) apılan Dc-
tıkını 1 · mokrııt Parll ıl kongı·e ınde söz: 

ır. alan Devlet Bakanı Muammer 
'bö~ıc unsurlara da,anuak umu Ala~ant Demokrııt Parti hüklı· 
.Q • • • • • 1• 1 h k mctınln orman menuunu ele 
tin;11 hır ~~a.ı 1~! hsa are e- almış olduğunu ve bu kanunun 

g~çınek: ımkanların içlnd.e yakında Meclisten çıkacağını 
tıl~n bırşe~dır. Fakat hr.dcflcrı- sö~ lemistir. 
llııze çabuk \'anııak bakımından Baka~ ihracat \'e ilhalfittal'i 
~~ruz o~d~ğ~'.muz .ı:?rluk.Ja~ da tediye ~uayenesinln açık old~-

uğu _gıbı gorıııelı\ ız. :m~lı ser- ğu hakkındaki iddiaları yııtanla· 
lttaHmız; mahduttur. Hır de mış \'e sözü memleketteki :ısa· 
bıenıJckette n•riıııli sınai islct- )'İS bozukluğu hakkınd:ı mulıal~
llıedlik çığırı lıenüı ı~ılmış sa- fctin ithamların:ı getirerek de· 
~ılarnar.. işl~tnıelerimiz.ln ~~u; miştir ki: 
lııaıılet, \·enm. adam yctıstır- ·- Halk Partisinin )aplığı 
ltıe~. adanı kullanmak, çalışanla- itham 'c isnatlardan bir tane i 
~ ~leriletınck sanatı bakımından de memlekette asııyişin bozul· 
lltıdai bir. lıal~edir_. r:c~c~i e~- muş olduğudur. nirçok dclege
ltı:ıye \'c bılglsı)le ışhırlığıne gı- ler bu isnatların h k ızlığı hu
tlşnıl'l.sü \·e memlekete bol ser- susunda beyanatta bulundular. 
llıaye \'e ihtı as akışını temin et- Ben de buraya iki ) Uz: altmıs ki· 
tııl'lSek, çok \'akit kaybcderiL lometrelik ıssız yollardan geçe· 
Acı olan taraf şudur ki de\ lct rek geldim. Seyahatimin bir kıs 

t~kilatı içinıle bu mühim i i mı akşam karanlığında geçti. Bu 
~U~ü~ecck, icap cdr~ıı mfi~e.~·i ıssız: yollarda tek Ve)a dördü bir l'llnıdiıı c. 11. r. ıııilleh·ekili 
t lınıı haur~ayacak, dıl\'ayı y~ru- arada erkeksiz gezen genç ka· Kamil norau 
tcck hiç hır uzuv yoktur. 1 ani dınlar gördüm. Aralarında seya· 
~~ ın ıilıim iktısaıl i fl a\ıımız sa-

t 
1Psıı ~ir 1ıaı~1edir. nura~·a geıen Mısırda '1UIDhttrı·yet 

,~ tbbu<ı !'ahıplrrl muhatap bu- ~ 
aınıyor, i e giri enler yardıın-

dan mahrum ediliyor, ~e'se dfi- fikrı· -'eli~ı·yor 
'llYnr. Ru hal, rnemleletc gelmek e ::ı 
~~\·esini duyan ~·eni yeni te cb
u !erin re aretini kırıyor. 

l\1isaı diye elektrik aınpııl işini 
ele alalım: General Electrk 

iİbi bu ı;ahada dünvada en önde 
~~dl'n bir teşekkiil: 'fürkiyede 
~ •r tecrü~e) e giri ınek he\·e ini 
lı~lnıu , iş Rankasıyle \'e küçük 

r nisbl't dahilinde Koç müe -
~~ e iyle birle erc.k Türkiyedr. 
ır ampul fabrikası kurmuştur. 
Rbe dilr. ılikleri fh'ata ıımJllll 

;a~an r.cneht bhrikaİarı, dahili 

1~1ıhsali haltnlamak \·e piyasayı 
~krar faha'kkümlcrl altına ge
~rnıek için ılerhal fiyatlıırı kır-
~ 1 lır \"I! anıpul fabrlkamm mu
)' asara altına almı !ardır. llün-
anın her ınrmleketinde milli 

tiiessescler, böylf'! tasalhitlarn 
~ ~ nom1al bir hima)c görür. 
~1'ınlekr.t. da.hilindl' yapıla~ ,.~ 
\ 
0tıııal hır fıyata satılan yuk eli 
llitedl' bir mal \'arkt.n. ayni 

lııatın hariçten gelmesi kin li
\aııs 'te dö\'17. \'crilmeı. llarirc 

1 •twı kolaylık )·erine zorluk gii -
erilir. Tıkım takım teçhizata 

illan . 1" • \ ıhlfyarınııı hudutsuz. ı o\ ız 

Bir gazete General Necip'e bu hususta 
müracaat edildiğini yazıyor. Bir arazi 

sahibi polis karakolunu bastı 

Kahire. 15 - Mısırda hır cum Gazeteler günlerdenbcr!. Bas· 
huriyct kurulması fikri gôrünür l.ıakan t\ ecip \'C mesai arkadas
de gittikçe kuv\'et bulmakta \'e J::nnın, krallık rejimi meselesi 
halk arasında yııyılm:ıkt:ıdır. Mı nl en ciddi şekiiae yeniden göz
sır halkı, General Nec-ibin milli den geçirmeye davet ve te.vık 
hayatın bütün safhalarında tat- eder yazılar yazmaktadır. 
bike giri~tiği etraflı reformları Makalelerde umumiyetle bir 
s~vinçle brnimseme~i_r.___ (Devamı Sa: 5 Sil: 4 de> 

ı: 'lnaklarımı z mahdut olcluğuna 
~?re ınati~·pt un~uı-lnrmdan mü
~~~ bir kısmı dahildi' tedarik 
hı •len bir nıalı ıııakul, normal -
lir. U~lünliiğf' kA\ ushırmıık zanı-
11 ılır. Ti ki diğer türlıi tiirlıi fh-

I 
' 

1 hı;len hariı;tl'n tedarik iı;:n 
llıltAn ı mıı kal ın. 

$•nııı aha.la ~it bir iktmıdi 1-
Jıı hsrtt.-n mahrum halunduftı
h tıı ic;in bu kadar basit bir ica
t;' dıı iinen ı:ıkmnmı hr. Gen. 

1cttric nmpul fabrika ı. istih al 
CDe\ amı Sa: 5 ü: 6 da) 

\ 
Dir müddet önce, •Ankarnı ,·apuı-u tayfal anndan Ahmet Ay· 
han ile İbrahim Er, ı;lllh kaçakçılıgı suçundan saC.ık olarak ital 
)ada le\'k;f edilm\Jer,li. hıl sanık dün İtalyan makamlıırı ta
rafından iade edilmı~ \C •Ankara• u•puru ile şehrimize dönmüş 
terdir. Gemiciler poli ı: ır lim e,Jilmi lrı ılir. Yukarıdaki resim-

de ı;anı · ta~ fal ar ı:öıiilıi} or. 

hat eden e nııf \e tüccarlara 
rastladım. Hepsi derin bir em· 
niyet !çerisinde seyahat ediyor· 
Jardı. Asayişsizlik demek bir 
memlekette kanunları ihrnl eden 
lerin zabıta tarafından ~-akala· 
nam:ız bir miktar \'e kuvvette 
bulunmaları demektir. Bıızı suç 
lnrının cezalarının az olduğunu 

1 ben de kabul cdiyonım. Fakat 
uıııılmıımak Jfızımdır ki kafi mü 
cyyideleri ihtiva etmiyen bazı 

rnevaını Sa: 5 Sü: 7 de) 

lir genç 
Nişanhsmm 
Dudağını ısırdı 

llımıll lful.dlrimi:4tn 

Ankara, 15- Ewelki sabah An 
kara garında enteresan bir ha· 
disc olmuş, uzun zamandanberi 
nisanlısından a~Tı bulun:ın bir 
delikanlı, nişaıılısıyle öpüşürken 

<Denmı Sa: 5 Sü: 2 de> 

.... _ 
J>ıin İstanbula &elen 
Ru en E5ref Üna)thn 

• 
R11seıı Esı•ef 

• .:> 

Ü'ııflytlııı 
Geldi 
Sabık Atina büyük elçimiz Ru 

sen E~rer Ünaydın, dün •Anka· 
ra• v:ıpuru ile saat 1730 da 
şeh l'imize dönmüştiir. 

Artık istirııhat edeceğini söy
liyen bilyük elçi, kendisiyle sö· 
rü~en gazetecilere demi~tir ki: 

•- Dana ve dolayısilc Türk 
hilkumeti \'e milletine Yunanis· 
tan hükumetinin gösterdi~i ya· 
kın ataka çok büyüktür. Bana 
çok büyük iltifat gösterdiler. 
Kral bana nl§an "'erdi~i gihi re
simlerini de hediye etti. Sefir
lerin •dovenı i olmam dolayı. 
siyle kordiplomatik bir zb·afet 
'e imz:alı bir gümü ten"i hedi· 

(l)enmı Sa: 5 Sii :! de> 

Ticari durumumuz hakkında 
tetkikler yapılıyor 

......... 

Amerikalı bir ma liyeci, dış ticaret açığının 

kapatılnıası için fikir teatisinde , bulundu 

A.ınerikan iktısadi. yardımı 
:nıiJyon dolara ~ıktı 

40C, 

1 
llur.ul J!ulıabtrlınizıftn 

Ankara. 15 - Avrupa Tedile 
Birliği Başkanı Büyük Elçi Dra
pcr'in ;)ardımeısı :Mister Parkcr 
geçen hafla ~chrimıze gelmiş, 
Ha§bakan, Ticaret ve Ekonomi 
Il:ıkanı. hl ali) e Bakanı ile görüs· 
mü~. İktısadi i~birliği Teşkilatı 
ile temaslarda bulunmuştu. 

:ılistcr Parkcr'ın memleketi
mizdeki tetkikleri ile iktısadl 
durumumuz \'e I\'ATOYA girişi. 
m h:dcn ~onra Turkı~ Cl c ~ apı
lacıık Amcrıkan ~ardımları hak
kında bu me\'Zula alakalı Amt'
rikalı bır şahsıyct şu ız:ıhatı 'er 
dı: 

a- Bugün iktısadi \azıyctınıı:.. 
de hakikaten ıtbal5tınızla ihra
catınız: arasında nlc) hinıze bır 

fark bulunmaktadır. Bu açık A
ğustos a~ında 34.5 milyon do

c lar<lı. Zaten Mister Parker de bu 

GcçC'nlcrde Ağahanııı Tuh ar bınindeki atının İngiliercde yapılan bir arışla tekrar 
geldiğini bildirıni~tik. Rcı.irr.de solda görünen 'Julyar bu en eki .> arıslarda 

) l'di birincilik kazanmıştır. 

\Tali, bıı adaııılar heııi de 
sataeaklaı•, deıııiş 

Mercan arsası yolsuzluğunun dünkü duruşmasında Alôad
din Nasuhioğlu satış hôdisesinin nasıl önlendiğ i ni anlattı 

Belediyenin sahip olduğu :ııer. 
ran arsasının usulsüz satışına ait 
açılan dAvanın durnşınasına dün 
ae 3 iincü Asliye Ceza Mahke
mesinde de\'am rdilmlstlr. 

\'azifclcrini ihmal \'C suiisti· 
mal etmekten sanık olup duruş 
madan \tırcste tutulan Ccliıl İz· 
gi, Mehmet Kuran. Yekta Ka
zancıgil, Ce\·dct Öıgiır. Se)ii l\lu 
zaffer Erer, Selim Erengül, Ali 
Çekiç, Şinasi Şahingiray \'e SelA 
h:ıttin Gcnçln avukntlannın ha-
21r bulundukları duruşmada C\'·, 

seyc daİl' fazla bir şey bilmedik
lerini söylemişlerdir. 

Bunlardan sonra dinlenen Şe
hir Meclisi üyelerinden Alaattin 
Nasuhioğlu e.?cümle şunları söy
lemiştir: 

u- Abdülkadir 'fankut. Ziya 

Göktürke müracaat ederek Şev
ı~et isminde bir arkadaşının M~ 
cıın arsasını almak istediğini söy 
lcmlş \'e bu işte kendilerine yar 
dım etmesini rica etmişse de. 
Zıya Göktilrk o arsanın, YCliİI 

<De\11n11 Sa: 5 Sü: 6 dr) 

t\ vnsturya ı•ejisi 
direktörü geldi 

\'ela şahit olarak dinlenen Daimi D WJ k A 'd I ' / 
ı-:ncümen Hesap ~ıurakıbı vahit r. asa , vusturya a yapı an sıgara artn 
ile zabıt ınu~mctiıt kııle~i mc- harmanında yüzde 80 nisbetinde Şark tütünü 
murlarından ıras:ın Hasrı Midi· k /1 ld w •• J d · 

Koreden dönecek 
Askerlerimizin 
Adları 

Ana4otu J/a~n 

Ankara, 15 - Koreden ana· 
\'atana dönmekte olan kafileye 
alt listenin de\•amıdır: 

u anı ıgmı, soy e ı 

Avusturya rejisi genel direk· 
töriı Dr. Wlasak dün •Ankam• 
\'apuru ile ~elırimize gelmi~!lr. 

Rıhtımdıı Austro - Türk mfl
dürü Dr. Glascr, Tekel genci mü 
dürü Kenan Yalter, Tütur.cülcr 

Birligi mensupları taraf111dan 
karşılanmış olan A \'Uslurya t!l
tün rejisi genel direktörü, seya
hati hakkındn ljunl:ırı söyle:ni~
tir: 

<Denmı Sa: 5 Sü: 4 de> 

Basl~eıbolde İraıı'ı ye11dik 

Onbaşı Abme't Balık, Er İb;a. 
lıim Berk, Hamdi Ça\'dar, Hüsa
mettin Çetin, Ahmet Çidem, Ali 
Çubuk, llasim Çalı~kan. Şerif 
Çimen ,Rıint Demirbaş, ~·aik Dü 
ğüncü, Hasan Ouruçay, ısa Dol
gun, IIü.eyin Eli, Hüseyin E
roğlu, Hicabi Erdoğan, J\Iustafa 
Erçetin, Onbaşı İbrahim Ek.sil· 
ınez:. Er Ramıızan Giingörm!iş, 
Mustafa Göçebe, .l\Iürahit Gedik, 
Saffet llepkaptan, .l\Iehmct Hn· 
sırcı, Mehmet Ilengln, Niyazi İlk 
bahar, Mustafa İpek, \'eli Kah~ 
raman, İbrahim Korkmaz, Alı 
K!içük, İsmail Karacapınar, Ali 
Keser Numan Karaduman. Ha-

' <Dnamı Sa: 5 Sil: lde) ı 

Edeıı'iıı 
Yeııi bir 
Teklifi 

Aııociatld l'T11• 

Strassburg 15 - İngiltere 

açık meselesi hu usunda dc\'lct 
(()e\amı Sa: 5 !'iü: 4 de> 

w 
Amerika Çahşma 
Bakan Yardımcısı 
Geldi 

""""' l'ı 
Ankara. 15 - Amerıka Ça-

lışma Bakan Yardımcı ı Stanley 
Walloston bu sabah !ichrimlze 
gelmiş, hükumet erkanı' le te
maslarda bulunmuştur. Çalıı;ma 
Bakan Yardımcısı, Türkiyenin 
iş ha)'atı hakkında tetkiklerde 
bulunmaktadır . .Mister Stanlcy 
bu akşam İstanbula harl'ket ct
mistir. Oradnn Roma \'e Bcrlinc 
gidecektir. 

ccHayııt 

Vcıı.:-l.ııyoı•n 
llıuu•ı Muhablrluıı:dtn 

Ankara, 15 - Ekonomi \'C Tı
caret Bakanlığı, hpyat pahalılı
ğını gösterir bir rapor ~ayınla
mıştır. Du rapordaki rakamlar 
hayalın 1949 a nazaran ucuzladı
ğını, \'asati rakamlarla hayat pa
halılığının salaha doğru gıttiği
ni göstermektedir. Hııyat paha· 
lılığının 1949 a naz:aran gün geç
tikçe arttığına in:ınanlar tarafın. 
dan hayretle karşılanan bu rapo
r:ı ı:öre, Ankarada pahalılık: 
1940 yılında 1038 ortalanıası 100 
olduğuna na:r::ırao yüzde 355 i
ken, 1050 de yUzdc 330.7 ~c. 
1951 de 336,2 ~e kadar scrılc
mi~tir. İstanbul geçinme indeksi 

<De\·amı Sa: 5 Sil: 3 "lr) 

Dı~işleri Bakanı Antony Eden 
bu akşam A mıpa Konseyi is· 
tişare meclisi toplantısında \'er· 
dlği demeçte, 14 devletten mü· 
te~ekkil konsev çerçc\·esi dahi· 

Devamı Sa: 5 ~u: 5 \le) 

l\IHlctlrrara ı nasketlıel ıumuv:mna ıllin de de\am edilmiş ve ltalya A\u tur)a)ı 5G • 28. Tiit· 
ki)e iranı 48 • 35 )en"ni !erdir. Rr~hn Turk · İran kar ıtasmasından bir akını gustcıi)or. 

l\tuı;abakanın taf il~tı dörduncu s falladır) 

• 
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IZMIR FUARINDA 1 

1 makina ve a et er" 
""" torarm ... Her F uarda ge· r TA.ZAN : l ki 

:z:intim ı z~ 1 1 boy ma ne 
d_v.ım edı) 0 l\T K hakkında fıkir 
ruz. Beker· tllllftll tı•aç almak isteyen 
can kollektlf baıka maksat şirk1>tin~n tes ,:..._.,,.. _________ ........... ....., ...... ,_ ____ ..,..__ sahipleri !mis. 

bir ettı 1 M AN. traktörU Al· törlere göre ekipmanların UY· Benim ziyaret ettiğim gün· 
m n)a mımul4tı traktorler me gun olmayı~ından ileri gelmıs- ler makınelcr hakkında m<'slekl 
)anında bır parca pahalı olma· tir. O dc\irde getirtilen ağır. izahat 'erccC'k elemanlar yok· 
sına ra men bazı hususiyetleri hantal pulluklar kendi şartla tu. Birkaç glin sonra gelcce~i-
lhtna etmektedır. ?ıleseıa. ön rımııa gcirc kat'iyen iyi is gcir ni soylcdıler. Orada nıe\ cut İ· 
tekerleklerı de ıcabında mu· rnemlşler, alanları ağırlıklarile talyan tekni >enlerle de dıl 
harrık olmakta, dıf rans,el ca· ezmişler ve A> ar kabul etmez b lmdığımizden bir türlil an-
lıştırılmadan arka iki tekerlek dilzensııllklerile bezdirmlşler· }aşamadık. 
bağlanabılmekted r. dir. Çok iyi biliyoruz ki o d::- nu )Ol üzerinde IA·tlk teker· 

Yakındıı ll fırma~ının Al· vır gelen pullukların birç.>k· lekli o K. \e tank tıpi Drogan 
rn n) a mamulatı Fahr traktör- 1 rı işde e kimeden, kendile marka traktorler de te~hir O· 

leri H' zıraat aletleri de seraı. rlni kat'i> en amorti etme:!en Iunmaktadır. 
1 b.rkaç sene sonra hurda fıah· 

de g..ızd tcshır edı mı tır. d Traktörlerle ,.apa 
b ua satılnu~lar ır. " 

Fahr tr ktorlerı ayrı ayrı ey Bu sıme İzmir Fuarında İn· İilerinin l apılması 
gır kU\"\eUnde dort boJdur. Bu giliz, Alman Ye dığer Avrupa 
fab ıka kendi yilrUr bir biçer memleketleri mamulAtı birçok Mataş firma·ının Kanada 
do erıni de Fuara getirmiş. menceli gazla "alı~an tip pulluklar techir cdılmekte • " 
tir. Bu bıçer doğerde pervane cir. Bunlardan bazılırı ) uk.ırı Coek hutt traktorleri 'r1arsha11 
) tni bir tıpfü. Batoı bıçak da tarif ettiğimiz h:ıntal şey· plAnıle "'elirtildığı içın ucuz 
genışlti'l k dardır. Makineye lerin aynıdırlar. na.,ıları da durlar. Va ıf itibarile de Us· 
b:ı ak k \ uzlarını topla~ ıp tar· Amerikan tiplerinin taklıd r· tundurler. 30 be.} ir kun etin· 
lada ôbek obeık bırakacak bir rıdirler. 1\fSA Amerıı..: .. n y:ır· de olan bu traktorler 7300 11· 
tertıbat da ılfıve olunmu tur. dım idarel'ilcrl belki Avrupıı raya sa•ılnı~t:ıclır. Amerikan 

l\lalfım olduğu ilzere samanı swayiine Türkıy,.cle mah~eç ·apısı olan traktorlcrde (b r 
b'r kı)met s yan \e ha>"\anları tcmın etmek için kendi r:ı m· kısım Avrupa mamulıitı trak· 
it n muhakkak samana lhtlya- leketlerinden ırnlhık ımirtıne· torler de \ardır Rcw Crof 
cı bulunan mıntakalarda biçer ği lilznm uz ı;ijrn u~'crl\ ·r. Ftı· tıpi olanların ön tekcrlcklcrı 
doğC'rler J1 k rağbet 1:cirmemls ht Tilrkı)e çıftçı!rri tıır!ala· ~ıınyana \e ortadadır. Bu ırak-
tır. Bu makine h iç olmazsa gı· rını işlemek için cok haklı 0 • turlerle sıra aralarını çapal · 
da k1l mt>tı itıbarıle samandan larak iyi ,·astta seçmek mec'ıu ma ve buna benzer çapa mah· 
çok :>Uks k olan ka\•uzları tar· rlyetindedirler. Bu dunım:.ı ~o sullcrine tatbık edilecek bazı 
laya saçma makta, onları topla ren Amerikan mb) on•ı son ıa· ameli~ el eri ) npmak kabıl olur. 
mak imkanı 'ermektedir. mıınlarda 600 hin dolar ık hır Bu tıp traktorlerin mane\•ra 

Fahr kendi yürür b·çer l'IÖ· pulluk müsaadesi \'em.ıs bu· kabillyr.ti ) uk ektir. 
ileri hakkında dah~ faıla taf· lul"maktadır. Ege bôlge i ziraatınıta sırava 
silat alamadım. Nıtekim bir· Ekonomi ve Ti~a ·C't Tiak 11• ekilen mahsuller cok ekılir. 
çok mak nclt>r de Fuara pek lığımızın da pulluk ,e dğer e. Bılh;ı ı1a pamuk ziraatı son se· 
acele yeti tırllmlş, bazıları iyi kipmanlar bakımıııd n çıfttl· nelerde almış yürtimüşlür. Fa· 
monte edilememiş, milhim bir lerlmlzin mUbf"i'm Jh•iyaçlarını kat E •ede tarlalar ufak \'C a· 
kısmı hakkında da tatmin edl· takdir ederek d'llar dovızinden ğaclıdır. Ayni zamanda henliz 

İl Gen 1 Me l"si 
Ek" de topla acak 

İl Genel Meclisi 1 ekimde kıs devresi müzakerelerine baş. 
Iayacaktır. Tbzilk mucibince mfizakerelerin gUndemi dünden iti
baren meclis il~dC'rinln edreslerine göndcrllmeğe başlanmıstır. 
Ancak ınUzakereıe~ın gundrnıinin hazırlanmasına rağmen gHn
demdeki maddelerin gônMılmeslnden ev\el encümen ve komis
yon seçimleri yapılacağınıı göre iki, hatta Ut celse bu i;lerle ge. 
çccektır. 

Bu arada meclis nıilıakerclerinin baslamasına tekaddtim 
eden bu Unlerde de bir gru:;ı toplantısı yapılması kuvvetle muh· 
temel gorulme,ktcdır. 

Grup toplant. ı bilha s:ı cnciımen \e komisyon seçimlerine 
hasredılccektır. Grupta her iki taraf uzlaı;abildlği takdirde kar
ma bir encümen listesi ı;ıkarılacak \'e bu listenin kazanmasına 
ı;al15ılacaktır. 

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

HAV~ ........ 
VA%1YBTI 

1 
Yeşilkoy :uctroroloji istas· 

) onunun tahminlerine gôre 
bugun &ehrlmiz u charın· 
da ha\8 umumiyetle ak5anıa 
kaılar <;ok bıılııtlu 'e ! er 
) er :> ağmur saganaklı gt'çe· 
cek: ruıgıirlur şimal \ e şl· 
mal • ııark btlknmetinden 
orta ,.e ıaıııan zaman kuv· 
'etli esecektir. Suhıınet dil· 
ne nıllaran duşecektir. 

Dun şehı imı1ıle hava U· 

mumlyetle bulutlu geçmi5; 
rüzgarlar ıle işik ) enlerden 
orta ku\\ ette es mi~: gıınun 
&ıraklıgı golgeıle aıanıı 21i, 
asgari 16.9, gııneşte ir;e 
52.t ı;antlgrat olarak kayde· 
dilmi tir. 

Anadolu yakası için/ İlkokulkırda ÇEKK~~~:Ks~,ABERLER 
Su tahdidah başladı Kayıtlara başl c~?~~r·~i~~~~~ odasının yayın-
Eımaıı bend ndeki su mlkta· Dilnden itibaren ilk okullarda ladığı lstatıstıklere göre 1952 

rının günden gllnc azalması '\e dğrenci ka}dına ba~lanmıQtır. rekolte 1 çekırdeksiz llzlimd •n 
ha\aların da ~ağı lı ,itmemesi llu sene, yeni tıkan Ulecburl 31 a,.u tos tarihine kadar 104 
dola\! ıle Sırl:ır idare i Anado· Tahsıl Çağına ait Kanun:. a gö. ton ıhrar: edllnıi~tlr. 
lu y~l..cı ı içın 'crdı ı su tahdıdi re O:l6 doğumlulardan e~lül so· aArınKÖY AKIL 
kararını dun sabahlan ıtıbarcn nuııda (6) yaşını bitirecekler o· H,\S'I A "ESlNDI: 1Elll1 
talbıke ba !Jmı tır. Bu hu u ta kullara alınacaklardır. r,\ \'YON 
kendisilo goril en gazetccılere Alılli E1;ıtım Memurlukları ve Bakırkoy akıl ha~atnesinde 
Sular İdare 1 umum nılidürU a· okullara bu rolda gereklı tebll. Sağlık Bakanlı ınca in•ıı ı kil· 
fağıdaki beyanatı \'ermiştir: gat )apılnııftır. rarlaştırılan Uç pavyon dUn 24-1 
•- Ha,aların )ağışlı 1:1tme· bın !ıraya mllteahhıde ıhale e· 

Rüşvet alan .. 
Oğrelmenin 

Duruşması 
HUş\'ct almaktan sanık öğret. 

men Ali Uhi Teomanın rnuha· 
keme ine diln de 9 uncu Aslı~e 
Ceza Yargıçlığında devam edil· 
ml_ştir. 
Öğretmenin a\ ukatı Edıp aı. 

Jener, müdafaasında, rilŞ\ et ke-1 
lımesi üzerinde durduktan son-ı 
ra ezcümle eunları soylemi~tir: 

«- MeselA bır beledı)e rei· 
sinin, herhangi bir binanın is· 
timlAk edilmesi için takclır hak. 
kı \'ardır. Bınası btimlAk olma. 
sın diye bina sahibi, beledıle 
reisine 1000 lıra Hrerek, takdir 
hakkını kullanma dese, burada. 
kı para alış 'erişinin rllsvet O· 

lup olmadığı kanunda ııçıklan· 
mış değıldir. 

işte mli~ekkillmln durumu da 
bbyledır. Esasen tarih boyunca 
talebeler hocalarından memnun 
olmamı6lardır. Bu hAdise de mu 
vekkılım ale)hine hazırlanan bir 
komplodur. 

Bazı miıdafaa eahitlerJ ile 
Amme eahltlerinin dinlenmesi i. 
çin durusma başka güne hıra. 
kılmı~tır. 

Oğı etmenler için 

seminerler 
mesl ) uz,ındcn on Uç bin me•re Sosyoloji kongresi dılmiştir. 
klip!Uk sıı sarfı) atını sekil. hin \ ı-;tli'I IHAl.E\'E Dun, İstanbul re .. ml, ozel \'e 
beş )tiz metre kUpe indirmek davam ediyor ÇIKr\fllLAN \ oJ.J,,\R azınlık ilkokul oğretmenlcrı sc· 

b 1 t d k ld k "unun B ı d d • k • m ner \ e kursları ıkınci dc\•rc mec ur ye ın o a ı . v Sehrımizde toplanmış olan Mil c e ıye aımı omısyonu .a 
için Anadolu yaka~ında hır gUn letlcrarası 15 inci So·yolOJı Kon. rafınd1n dlin Pendık . Kurtköy çalışmaları başlamıitır. Bu dev. 
bir bolgı:ıyc, erte l gunll ~ığer gresi düıı de çalı_smalarına de. rolıı 107, Ed•r1'ckapı • Yedikulr rede faal metot, llk okuma 'e 
bölgrye su \erılecrktır. \am etnıiştır. ~olu 43, Çatalcada Karadcre yazma, yazı, resım - ış, lilm kurs 
Elmalı bcndınde hır aylık S!.I Diln sabah Prof. Jlılml Zıya köprüsü 23 bın lıral a ihale e· 'e scmıncrlerı \'ardır. 

Olmaz olur mu ~ 
Baz.ı gaıetelerdr, l5e Iid~r~ 

ilk eden Birinci or n 
temsil burosu tar:ıfınıla 
,·r.rilclığlni tahmin ettlğlın 
bir •Çanakkale abidesine 
)ardım• liste l gorduın. 

11 3 nu ilk listede 55.776 r 
\Br. nu paı adnn 1 J~rıısı~~ 
bir ıi"hit torunu, 10 ıırası 

1 pek de \Brlıklı olmatlığı k · 
lometrt'lerce mesafeden ti;~ 
]aşılan bir 'atanda"• 50.0 
lirasını u·aııs olarak Tı~; 
ret Oda ı. grrl kalan 5.i'u~ 
lira ını da muhtc•if :ısı.crı 
bırllkler teher:riı etmiş. '· 

Peld, Çanakkale abide5~ 
nin mr) elana getirilme-ine 
) ardım f'dccck zen"inlerd;n 
ximse )ok mu"' .. O :r:"ngıo· 
ler ki ııervcllerini tstiJrJal 
sa\·aşına imkan hazırlı) an 
Çanakkale mudaCaasına 'e 
bu mudafııayı parlak bir 5e· 
ı.ııde lıa aran şehltlerlnıiıe. 
g:ızilrrlmlıe borçlııdurl;ır. 

Yok mu bu :r:engiııkr? .. 
Olmaı olur mu hiç? .. Onları 
herhalde daha sonraki Jiste
lenle hirbirlrrile yarıs ha· 
!inde r.oı ccrğlz. 

l\lutlaka bö.) ledlr. zıra 
'Zrngln -v.ıtaııd:ı !arımız: Ça· 
nakk ıle GChitlrri abide inin 
kunılmıısını sadece ııe?ılt to· 
runlarına, urlıksız utan· 
daşl·ra 'c a krri birliklere 
l•ınıkamazl:ır, bırakmazl:ır! 
uz• J,l\JE!\JEK 1\ :\D1L 1\\1'? 

Denıolirat l'nrtl Çoruın 

el izahat alınamamı§br. bu islere hisse ayırması ~a) a- Se) han bol e inde olduğu ka· 
Ziraat makineleri nı temennidir dar zcriyat dilz Un ) apılmaz. 

Traktor bahsinde a"ıkladı~ı. Çıftçıler bu l~lerde oldukça a· 
Satanlar • ~ ccmıdirler. Onun itin ekseri) a 

kaldığı doğrudur. Aldığımız led Ülken tarafından rKıymctlerın dılmıştir. Ozel \e s:zınlık okulu oğret. 
birlerle bu muddeli bir ay yir· l>ola.~ımıD mevzuunda bir kon. Rum:ı.t C uırıEsl menlerine bunlardan başka Coı; j 
mi gUn uzatmış bulunuyoruz. SEYHÜ8El'lmJ: AÇILDI rafya, Tarıh, l'urttaşlık llılgı ı ferans verilmiş, milleakıben sek İ 

kon re inde delegelerden 
biri kur ti e çıkarak bir ta· 
kını saçma sııııan §e !er 'e 
bu arada çalı.,an kadınların 
i•lrrlndt'n atılmalarını ı~te· 
mi5 \ e hu teklifler de • e:ı· 
.>et g ıı~trlcre yanlış ı:ec· 

mrmı c . kongrece alkı~lar· 
la ta~\ ip olunmu~. VAkıfi bU 
istek 'e hattj Çorum J;on· 
gre inin tas\'lbl o teklifle· 
rln 'c hu ar d kad mların 
çalıştırılmam sı 1 tcğinln )e 
rlne gl'lirileccğl dem<'k ıtc· 
ğllse de, demokrasi inkı11· 
hında mlllrtin dort elle sa· 
rılılığı \e iı tııne bıl> uk u· 
mitlrr bağlaılığı Demokrat 
Parti c1mlası içinde • nı 'c 
mahduu da olsa . bu derece 
{;eri knfnlılar hulonduğunU 
gorm k in~ana ı\erin bir il· 
zunhi 'eri) or. • 

mız gıbl pullu'c ih'ı) cı'lın da 

Bu Hsile ile şunu da belirt- ne kadar milh'm ,e e aslı ol· capa işleri traktcire ~aptırıl· 
memiı lAzımdır ki, mem· duğu şu misalle izah olun bl· maz:. Bu sebrptm Erte biılgesl 

leketımlz. ıcın ~eni ve lnkisaf lir. Üç kulaklı Allis • .Chalmcrs ciftçllcri daha ziyade standard 
)lalınde bir ticaret şubesi olan pulluğu l\tar.sball rdımiyle tıp, yani ön iki tekerleği de 
ziraat makine \ e Aletleri \'e getirllldıği zaman 1100 lira) R normal aı:ıklıkta olan traktor· 
malzemesi satan fırmaların bir &atılıyordu. Şlmdı nyn: pulluk leri aramaktadırlar. !ıiataş fü. 
cıftçı kadar zıraati bilmeleri" takasla getirtllmi tir. 1800 li· ması İngiliz Turncr fabrıkası 
bu hususta memleket JhUyaç· raya ~atılmaktııdır. Böyle ol· mamu'fttı dizel motörlll \'e 
larına 'akıf olmaları icap et· masına rat::men ç ftçi tar:ıfın· ka~nakta 40 beygir kuvvetinde 
mekted'r. Herhangi bir fırına· dan beğenlldi{:i i~ln aranmak· olan traktörü de teşhir etmek· 
nın sırf is yapabilmek ıcln. dlin t"' ve alınmak•adır. tedır. Turnu fabrıkasının tar. 
yanın herhan.s;i bfr kösesinde· Zirai lstıh~aı menuunun böy la sulama için dizel. mo!Orlll 
ki bir fabrıka ile t('ması temin le bir ihtiyacını sun'i zorlamı· santri!ujleri de fıilen su ceker 
ederek \ e müme~ ıllik elde e- larla yüksek fıatla ithal etme· \'azı) etto çalıştırılarak göste· 

Ya mur )& masa dahi aldığımız 1. E. T. T. darc·i Ebus-uut \e 1'lrkce oğrctımi semineri de 1 &ı) on calı~malarına gecilnııı;tır. 
tedbirle Elmalı bendindeki su cadde inden sonra Osmanb"v hB"ırlanmıştır. 
Anadolu Jakasının ihtiyacını ka Kongre bugun de çalışmaları· ile Nışanta~ı .araı;ındaki Rumeli Ol!rr.tnıenler arasında tama· 
sımın 6 • 7 sıne kadar kar~ılıyJ· na dc\'am edecek ve yarın mc- cadde ini de tamamlıyarak diln men ihti)art olan bu semıner 1 
bılecektir.» rasımle kapanacaktır. sabahtan ltlbarı:n se)nısefere \e kurslar genli alAka U)andır. 

Pazar yerlerinde et Dı~cr taraftan İçtımal Araştır açmıştır. Rumeli caddesi 410 mıştır. 
nıalar Derneği tarafından dün metre bo,ı. unda olup nakil \'3 Fazla rağbet \'e istek karşısın 

sa!ılıyor saat 17 de Çcmberlıtaştaki lllı· sıtalarına tahsiı edilen kısmı da bu seminerlerin bazıları se. 
Havalarm sıcak gitmesi dola· allımler llırlığı Lokalınde, Sos. 95 metre geni şliğindedir. ne içinde de !Asılalı olarak de. 

yısıle günlerce hejcletılen baş, ,ı.olo i Kongre 1 munascbetiylc AVJ:Vl'A K UIPANYASINA ''ıım cttirllecektfr. 
k b şehrımlu:le bulunan ecnebi &OS· i · n · cığcr \e dl er sakatat çabu o. G llJ;N J>F.l,EGEI,ER DONnu Öğretmenlerin toplantısı 

zulduğundan, cı erci dilkkanla· yologlar şerefıne bir çay \'eril· T . M. Gençlik Komitesinin A , .. 
rınd:ın başka p:ız:ır yerlerine de mıftır. rupa Kampanyasına işllrlık et· Şehrımlz: öğretmenleri, dün 
dü$mUştilr. Bu sebeple belcdbc Zimmetine para geçiren m ş olan delegelerinrlcn bir kıs· saat 15 de Çapadaki Eğıtim Ens 

derek memlcketımizin bünye- mize mana 'erilemez. rılmekledlr. 
..-~~~~~--~~~~--

umumi pazar :; erlel'inde sa•ıl· mı dun Ankara \'apuru ile şeh tıtu uııde toplanarak, ilk oğretım 
makta olan sakatat, balık ,.e ce- tahsildar tevkif edildi rimize donmOştilr. Edinburg'da ile ılı:ılı kanunlarm değ15tırıl-

Bu hal 1 ;ır&ı&ınıla Demok· 
rat Partiye uı uri lılr is dua· 
ınektedlr: l\lo:nlnin gerilikle· 
rJne hasret çekt>n ü~rlerl 
laru, bunları bir An e\'\el 
t:ı~fİ\ e etmek. 

sine hiç uygun olmayan bazı 
makineleri gctlrtınesinl pek 
dol'tnı bulmuyorum. Filhakika 
bu o tuc .. arın keneli şah~i me· 
t;!lliyeti allında yapılmaktadır. 
Fakat ne de olsa getirteceği 
malın bu memlt>kette ne yapa· 
cağı \O na ıl bir i~ göreceği 
'fe o işin icapları \'e inceiıkle· 
ri hakkında bir fıklr Eahlbl ol· 
mazsa hataya du~et'eği muha:C. 
kaktır. Nıtekim Fuarda elek· 
trikle çalışır bil~tlk harm1n 
makineleri acaip 'e pek ipli· 
dai şekılde ·apılmış çarır ma· 
kineleri, hentiı fa brik ası tara· 
fından son çekli ,·erilmem'ş, 
traktör mD, otomobil ml ne ol· 
duğu belll olmayan motörlll va 
sıtalar memlekete ithal edil· 
mlş bulunmaktadır. 

Pulluk 
l\leselest 

"\Takın • Doğu !"rmasının teş-
.l hir sahasında çiftçiler ta· 
rafından aranan Amerikan ya. 
pıcı Allls • Chalmers fabrlka~ı 
mamulatı pulluklar da vardır. 

MS (Amerikan Yardımı) 
idarecılerl ihUyaeımız bulunan 
traktBr pulluklarının Avrupa 
memleketlerinden temin edil"· 
b lece#ınl zannetmişler. bu 
) u~den son senelerde Amerika· 
dan hibe yoliylc verdikleri zi· 
raat Ekipmanları fütelerlne 
pulluk koymamı !ardır. 

Bu mesele gecen ı;eneden· 
beri makineleşme hareketimız 
de oldukca heyecanlı bir teliis 
apmıştır. Bir taraftan çütçile
rimiz dalma iyi bir pulluk al· 
mak istemişler. bir taraftan 
tilccarlarımız da satacakları 
traktcirlere uygun bir pulluk 
tedarik edememelerinden ma· 
kinelerlni çiftcilerc beğcndirc
memislerdir. 

Kendi kanaatimize göre 1937 
de başlıyan ikinci makineleşme 
(bu tarihte kombina teşkilAtıle 
memlekete birçok traktör ıo· 
kulmuştur) hareketinin ilk se· 
neler muvaffak olamayışı tra'c 

şltll etlerin ı; kt şekilde kontrol 20 millet \•e 50 dele"enin iştı mesi 'J! yerine, bil/ün illi öt:rc-
Flat fabrikaları rclilm,.ı;irli , e bozuk ola'ıların Çalı~tığı bir şirketin 35.000 li rak etm s oldu :ıı kongre 12 i:Ltıı tlın mucsscselcrıne eitmil bır ka 
l\lamullert derhal imha olunmasını belecli· rasını zımnıctıne gccıren tah ıı. :le\am etmiştir. nun tasarısı hazırlan'llası me\'. 
T r.k .crrcJret 'B •:· CFı ı e doktorlarına tamımen bıldi:· dar HüseJın Avni Kasideci 111, s \nlSl' ' v i\rrnu zuunda fıkır teatıs1nde bulun. 

taş) mUe~se~esi tarafından m i<stir. dun 2 ncJ Sulh Ceza Yargıçlı. HA Vt:ZD,\:'i ÇIKll'OR muslardır. 
S h fi • t 11 ında '.'apılan sorgusunda ezcum B' · ı i ı ı o" "retmenlerı'ını'zin bu.,Unkil tı-m~il olunan !talyan Fiat fab- a a ar çarşısı ınşaa ı " ır gun c n r('\ Z) ona a 1'1 & • .. 

le şunları sö,ı.lemiştir: mıe olan Sa sun \•apııru b .. n meuuatın eksık \•e aksak taraf. r ka !arı mamu!O traktorler 't b' · ~ m J 
ıtıyor •- Bu paranın 70.000 lirasını h d k k ı !arı hakkındakı fıkı'r \C mUta ziraat tııetlerl ç'lk itinalı 'e n\•uz an çı aca \'e yarın saa · 

cekit'i bir şekil-le techlr olun. Veziri A.za m Uzun zam, ndanberi dc\8m e· \'erdiğım hır Yahudi tilccar Pa 14 de Doğu • Gllnry postasını 16aları bir rapor halinde teshil 
muşııır. Fıat Ç'lk c~ldden'>erl S I h ı• len Sahaflar çar ı ının inşaatı rlsc gitti. Bir müddet sonra hen yapmak üzere hareket edecek cdılerek Bakanlığa gönderilecek 

Demokrat Parti bunu yap 
mak cesaretini go tnirse, 
emin olsun ki, hiç bir ,ey 
kaybl'tmez, fakat çok ey 
kazanır ki bunların h:ı lı· 
rası da milletin inkılıiprı 
çoğunluğunun se\gisidir. 

Sadun G. SAVCI 
bu memlekettr f'>>tıllnı~ bir a İ llŞllOJD bu ayın )lrml dordUnde bıte· de gıderek artık gclmı,>ecek. ,ir. .. \'e bu me\'ZU yakında toplana· 

ı 1-danıı kt ' r tım,D "tı·sı ,,,.,..,. ,.,,,.1 T~,., cak olan l\Iılll E11ıtim Şfırasında o:-.· ı~ELl"'lE''TE markadır. Ta ctikliıl sa,·aşları cc ı · ·.ı • ·~•".-• YO _, ,, , ,, r:. b ,~ 
1 

., ,. ., 

sırasında mill1 hOkfımetin zl· Dükkanların ihalesl de c!.:m HU•cyin Avni sorgusunu mU· ~mnvtsi r. \LIŞ~lASl!liA esaslı meselelerden biri olarak 
raalimizi ilk makinele~lirme 30,; yıl r.n-d bugun, 16 ey- ~ ı içinde yapıl ıcaktır. teakıp tevkif edilmiştir. SON \'ERUI görüşülüp kat'i bir karara bağ. Sarı) er dna) etinde yeni 

li'ıl 1647 de 'cılrlı'lıanı ·· • • •• d • "~ ı kt ı b' · hamlecindc Flat trak•örleri bu Unıvcrsıtc guz: evresı Eski Daimi encümen uç aydanberi gençlerin kabl· anat'a ır. __ ır ıpucu ... 
memlekete getirtilmiştir. Salih raı;a idam edilmişti. imtihanlan \i)et \'e istidatlarını ölçerek tah Su ipuçlarının öteki uç· 

Fiat fabrikası her boy tank neh':rin pkal ıllşalııı Suhllan lh: üyelerinin durumu ~ıl \"e me~leklcrini seçmek ilze dağ kıiyüııe ı;itnıekte olan Ke· 'l ları ncreı\e?! ... 
\'e\a l•stlk teker)" kil tiplerde ra ım, a ına gr. rn l'r &c> 

1 İstanbul Ünhersitesine bağlı re ta\Sil el erde bulunan ve bll mal Akı-aka! idaresindeki l\Jafte. TATLISERT 
11 

' )apan ılhanc bir hiikumdar· Fakiıltclerın gür. dcvrcsı imUhan iç 1~ıeri llakanlıl!ının diğer ~Uk bir rağbet gormüş olan iş Pe 377 p!Akalı kamyon, 766 plfi. ;... ________ 9=' __ 

traktörler yapmaktadır. Fiatla· ılı. Son zamnnlarıla tuba( • ları için Jmtıhan harcı yatırma Vıl;ı\ etler 'e Bcledl\'eler Daimi ve işçi bulma kurumu meslcfie kalı motosikletle çarpışmıştır. 
rı da kendi gnıplnrı arasında hir illete tutıılınu tu. So· müddeti dun sona ermiştir. Endımrnleri için aldığı hir ka- ~öne itme sen isi okulların atıl Kaza ııetkesinde motosıklette 
hiç de fahiş değıldlr. 35 bey- kaklarda atla 'rya araba ile Talebelerin bc~·annamelerin. rar bir m!lddct c\'\'cl İstanbul:ı b b'l ral m 1 bulunan İsmail LOtfi Yılmaz öl-
ııirlik COm • Fiat) dizel trak· dola ırken kar ısına araba J ması sc e ı e " ış a arına 5'in 
toru .. tetkıke de"er hı'r makı' n..._ k « .. 1 de bildlrdıklcri derslere gorc da gonclr.rılmlş, 'e eski Daimi \'ermiştir. mllş. Nurhan isminde bir şahıs 

" .,. çı tıı;ı ıaman sınır enmeı;e k 1 1 1 h f • · ·ı 1 h 1 d ,,. tt ı t 
dır. İtalyan om , e Sima fahrı'· U tanzim edılecc ıste er ıu a • hnr.umrn ı yeler ıı tam me da- n. Rı\NKı\Sl a aı;;ır sure e yara anmış ır. 

- lııı$1anııştı. Jhımın l rin<' ı d f k ·ı ı d iltl d' k k dil ı · t k t Tahkikata de\ am edilmek ta-kaları da Fiatla birleşerek kC'n arabaların !il'hrc girmesini ta iç n e a ·u te er e n e I· )nnara en rr ııın P rnr ıs KAR UJEN Z ACENTALARI 
di traktorlerinin ihtiyacına uy menctml5tl. Bir gün Ha· lccektir. ba~ına getirilmesini ViUıyetten TOrLAlliTISI dir. 
gun zirai ekipmanları yapmak· rntııasaıla bir §ey he okun· Sarayburnundaki motör istemişlerdi. Denizcilik Bankası Karadeniz ·ı iFTiK PİYASASI 
tadır. Ancnk İç İşleri nakanlığından acentaları dıın sabah saat 10 da CA!\I.ASDI mağa gidf'rkf'n te aıluC hu k · h kk d t hk'k t i · · ! azası a ın a a ı a göndrrllen hu tamim Vıltı ·etçe genci müdUr yardımcısı Uhi ngıltere \'e Aınerıkaya azla Bu me~·anda Om fabrikası ya, karcısına bir araba rık· h 
nın Avru~a tipinde bir har: mıştı. "nunu gören mecı~ıın Geçenlerde, Sarayburnu linle. ta\'Zlhe muhtaç gorilldlığurden \'enelin başkanlığında toplan· 1 racat yapılması yilzilnden tıf. 
man makine·! sergide teşhir 1 paıtı~aıı gauba gelmiş: .... rlnde l'alo\'a \apunına çarparak hır kt'rc daha hiikiımcttcn sorul- mışlardır. Toplantıda at'entala· tık piya~ası canlanmıştır. FiliQt· 

_ Tiz: ,·ezlri ra!!ırın! batan motôrilıı kaptanı hakkında mn ı kararlaştırılmıştı. rın mahalli ihtiyaçları gllrilşUI lar gittikte arttığı glbl cldeı,ı 
edilmiştir. Daha ilk günden bu " u takibata başlandığını bıldırmiş. ÖP,rr.ndığimize göre İç Meri mllş \ e yolcu tehaC'UmUnü onlc stokların da ihtb'aca kflfi gelmı-
makine Antnl)alı çeltık çiftçi· l>bc bağırarak Salih Pa· tık. nakanlı~ı bu husustaki ta\'zihini yiei tedbirler hakkında fıklr )erP 1 zıınnrdılmektedir. 
ler.i tarafından satın alınmı§· :m bulilurtınus ve dıl hal I>iln de Mdise mahalllndc bi- dlın Vi!Avetc göndermiş ve İs- trıtisi yapılmıştır. Son gunlerdc İngiltercye 1 
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tır. idam ettirml5tl. llrkişi tarafından hır keşıf yapıl· tan bul Beledi) e meclisinin bıı nin Kınll'ONl,A milyon 200 000, Amerikal a 35:! 
Fiat fabrikası traktörlerinin . l l'·k b l d ~ 1\IOTOSİKLI"". ÇARl'JŞTI b' R d l 600 OOO 1. l k ,,.,.,., b11ııtıın, ıı .... ırruııın TÜLBCNTÇI mıştır. llılirkıfi raporunu Sav· tamım e a 11 ·ası u unma ı6ını • • ın. usyaya a . ıra ı • 

maktalarını ihfü·a eden \'e ay- ı ğ b ld' · t' -~_:~I~d~l~rm~i·~t~lr::_. _______ _:_~E::;v~l\~e~lk~i. ~g~U~n~Ü~·~k~li~d~a~rd~a~n~A·~lc~m~t~if~t~ik:...!.ih~r:_a:a~"_:<'~~d~i~lm:ı_i~~ti~r.:_ ___ ~~·:!d==""'=:•~··~===-==~~~ rıca öğretici sinema feritlrri '============~c~ı :.'.!ı ~a'.....'.:~ı ~ır~m~ı~ş ~ır'.::,.___ w " ,, ___ 
\e le'l'haları bulunan bliyilk 
bir kamyon Uzerinc monte e
dilmiş seyyar bir mektebi, m:ı
klnelerinin cok satıldığı höl" 
lerde gNdlrerrk nıüsterilerine 
bir şe~·ler öğreteceği anla ,ıl· 
maktadır. Bu kam) on htılen 
Fuarda teşhir olunmaktadır. 

Fitaş )'an rcsmt blr milesse~ 
sedir. Meşherlerin! gezdığim 
zaman her makine hakkında 
geniş mAn~ıta tııfsiltıt ''e fiat 
'ermekten cekindiklerlnl söyle 
diler. Bunun mAna~ını anlıya. 
madam. GOya bir tlftçi hcrhan· 
gi lıletle elAkalı ise yal~ 

istasyona gitmek, akıl almı-
yacak kadar acaip olan hu gi. ~ ' 
dişi hakikat haline getirmek _-. 
saati gelmişti. Walter'e danış· · 
madan hareket elmeğe alıı;mıı· #;" 
mıı:ıtı. Scnrlr.rdt>nberi daima O· ~ ._.. 

nun istediği §e) leri y:ıpmış, h:ı· ~ . 
yatının biilün hlidiselerinl onun ~ f ç3 

muştu. Şimdi blrdrnbirc keneli ... 
arzularına \C saatlerine uydur-e 

sini serbest hissediyordu. İste· YAZAN~ FANN9' NUllST ÇEVtflEN-:. 'REZZAN A.E. ~ALMAN 
dl~l yefe gltmt>ğe, istediği za. · 
man fstediı::I GCYİ yapmağn muk -
tedlrdi. Walter, birkaç saat 
sonra otel kapıcısının verece ı bir tüccar en elli konuşup ah. 
mektubu oku)unca acaba ne haplık ctmege başladı, sonra da 
yapacaktı? O kadar mağrur, o kendi ini ) emeğe "davet etti. 
kadar kendinden emin olan Ray, bu daveti nezaketle, fakııt 
Walter, bu linl kararı, kendisi- ga)el kat'ı bir tavırla reddetu. 
ne sorulmadan \"erilen bu ka- Adam kompartımanı tcrkettik· 
rarı nasıl karşılayacaktı? ten sonra Ray guzleriııi kapıya 

lıliithis surette kmıcak, hid- rak dUşilnmeğo daldı. IJir mud 
detlenecek, kırılacaktı. dçltenbcri umumi yrrlercle \e 

sokakta k<'ndi ini' bakan, ll'ıf a. 
R~y, bu kadar ıstıraba m~- tan \'C)a pcı:ine dil en erkekler 

kabı! elde etmiş olduğu lıUrrı· . ~ ~ . 
yetini feda edrmezdi. Etmek e kıden olduğu gibi narin vü 
de i teml~ordu Yumu amamak cutıu, terutaze delıkanlılar de 
Jftıımdı. Walter'in gururu \'e ğıldi. Hay'a sarkıntı~~k edenle. 
izzetinefsi 0 kadar bUyiiktü ki, rin hemen hepsi, gobekli, kır 
bu m!.ınasebetin bu tarzda kop- saçlı ve tansh onlu adamlardı. 
masına bunlar da yardım ede- Artık ince belli delikanlılar o 
erkli. nu rahat bırakıyordu. 

Ray, trene bindi. Trc·n de Gözleri kapalı ve içi lıos bir 

66 
ölmtiş de Ray bunun henilz far· 
kına ,·armamıs gıbi, bir bosluk 
duyuyordu. Trenin tekerlekleri 
güriıltlı çıkararak dönüvonlıı 

Freda, Emma ve dokuz ya. 
şındaki oğlu ile istasyonda idi. 
Bu çocugun saçları be) az dene
cek kadar sarıydı. Az kalsın 

Hay, U\·ey kardeçlni \'e 1:ocuk
lar1 tanıyamayacaktı. Freda'nın 
bir dereceye kadar ıleğlemiş o
lacağını tahmin ediyordu. Fa 

cocuklarına çimdik \•e tokat a
tan bir kadın haline gelmistı. 
Bunu görünce Ray'ın ir;lne bir 
korku rluştil. Seneler b('lkl Fre
da'nın \'Ueudunu de~iştirdij?ı 
r:lbl, ruhunu da kurt gibi kemir
miş olabilırdl. r,tıkln Frrda'nın 
ilk siı) lt'dir,i özler içini biraz 
olsun rahatlaştırdı: 

- Seni nC'redc ol~a derhal 
tanırdım. Rny Hiç dc~lşmemis· 
sin. Yalnız helki biraz daha :ı:a
~ ıfsın. Sana ya lanmış da de
nilemez. Yine eskisi gıbisin. 

Freda'nın ahenksiz \'C tatsız 
bir sesi vardı rRay, bunun d3i· 
ma böyle olduğunu hatırladı 

Emma yaklastı. Sırtındaki be
yaz elbise kötil yıkanmaktan az. 
gın bir hale gelmişti. Gozl('ri
nln rengi çok açıktı. Adeta feri 
kacmış kör gbzlerc benziyordu. 
Frcda'nın çocukları diinyanın 
en solgun )i\iz!U, en tatsız \e se
\'İmsiz çocukları)dı. Freda ve 
Hugo ikısi de ııarışındı. Çocuk
ların ise sac '(' kirpikleri be
yaz denecek kadar açık renkti. 
Emma hiç gilzel · bir kız de~il 
di. Tombul ve ciddi bir çocuk
tu. Rııy'a günderdıklerl resme 
hiç benzemiyorclu. Sevimsizdi. 

Freda, Ü\ ey kardeşine bakarak 
şoyle sö)ledı: 

- Ne kadar :zarif ve genç 
kalmışsın, Ray. Hana baks:ına .. 
Bır un ÇU\ alına dondüm. 

- Saçmalama Freda. Senele· 
rin ikimizin de Uzerinde te·irl 
olmu tur. Şımdi nereye gidec"· 
ız? Bana bır otelde oda ayırt

tınız mı? 
- Eğer Mersen bizde mlca· 

fir kal, Rny. Senin alı tığın gu· 
zcl e\lere benı:cmcz nma. ne de 
olsa aile sa) ılırız Emma tana 
odasını 'erecek, kendisi kom;iU· 
ya gidip yatacak. 

- Yok. Bu olamaz. Buna ra· 
zı değılim. 

- Fakat bu benim hosuma 
gidecek, Rny teyze. 

Ray şataladı. Bır otelde \eya 
bir aıle paıı iyonunda kalma ı 

tercih edi)ordu. Fakat Emma, 
yaharıvordu: 

- Ne olur Ray teyze, bizde 
kalınız. 

Freda da ısrar etti: 
- Eğer ı;ok rahatsız olmaz· 

san evde kalmanı tercıh ederiz. 
rakat l ine sen bilirsin. Belki 
de beğenmezsin. 

- Tabii rahatsız olmam. Fre· 
da. nr11"ıımemcJı: ne demek? 
Kalırım ö~ leyse. • 

l\luhabank tesekkllllerlndcn olan 111\luha Yanmaz l\laddeler Ltd. 
OrtaklığlD nın teknik miıdurü Klnı,ager l\Iehmet li Saltıkalp ta 
rafuıdan icat edlll!ll ) anmaz elbJ ,enin tecriibesl d:.in Jtfai ·c ?ıltİ· 

hareket t'tti. Bunu nasıl y pmıs halde dU~linmeğ(' devam ediyor 
olduğuna kt>ndi de hayret edi- du. Artık Walter'in gUnlUk, haf 
yordu. Öğleye doğnı sıcak bas- talık \'e aylık işlerini dlisllnmi 
tı. Bluzunun sırtı dayanmaktan yecektl. Onun hayatına nit prog 
hafifçe nemlenmişti. ramlar yapmıyacaktı. Bu hal o 

kal onun bu hale gelebileceğinı 
dUşlinemezdl. Fredo yuFyU\'ar
lak olmu5t11. Uzun Un korse \'e 
sUtyen giymeyip de, tam soka
ğa çıkacağı :ı:aman şişman \ U
rudıınu bu glhi cenderelere crı. 
kan mahalle karılıırı gibi. Frc· 
da da vlicudıınu derleyip topla
mağa çalı mıştı. Her tarafından 
eller fışkırıyordu. Yirmi yaşın
da iken narın ve incecik bir kız 
olan Freda, 6imdi yanakları sar 
kık, sacları k•rl:ı~mıs. durmadan 

- Emma, Hay teyzene sokıtl· 
sana ... Trlı:rafı aldı nlalı heye. 
candan Adeta hasta oldu. Curfü. 
oğlum te\'Zeni öpıoenr... :,ana 
her zaman parn ı:önderrn tcv. 
ze bu işte .. Haydi te~ekkilr et 
bakayım. 

Vaktiyle anne-indeki eirinlik 
\'C cana yakınlıktan bu çoeukt:ı 
eser bile yoktu. Za\'allı Emma! 
Rav'a sokulup onu öperken ne 
kadar çekino;en duru) ordu İn
sanı mahzun eden hir hali v:ır
dı. Curtis de babası gibi sevim· 
siz ve tatsız bir o:r;ıandı. Ray, 
aıle savdıf.ı bu llç insana karşı 
hiçbir yakınlık hissetmiyordu. 

l\Illnakaşa bu sur('tle E.0!1ll 

erdi. Ray, bir araba\a binmei;l 
teklif etti. Fakat Fredıı. C\ le 
istasyon arasındalti mesafenin 

dürJilğunde )'Bpılmı&tır. Resimde bu terriılıeden bir 
safha g cirülUyor. 

Aynı koırıpartımanda oturan na pek garip geldi. Sanki birh Oğlan pek sokulmadı. Fakat ( ile\ ıımı var > -
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14 Ekim 
Yaklaşıyor 

Yazan: E. T 
Blrll'şmlş l\llllrtler asamble i ı 

14 ekimde ~evyorkta ycclin· 
ti toplantısını 3 apacnktır. Hu ! 
ıniin:ısebellc lıaurlanan gün· 
dem c'cmhrtin altmış aza ına 
hildlrllnıişlir. Giindl'mdc GS mc· 
11ele \'ardır. nu me ekler ara· 
11ında son Pari toplantısında 
karara b:ıglıınanııyan silahları 
bırakma, ııerl kalmış memleket· 
ll'rc teknik 3 ardım, Fns, Tunus. 
1\ore me elelrrl gibi nıiihlm 
ll'IC\'7.ular lıulıınuyor. 

Giiriişiilerrk meselelerin çok· 
hığu \'e rhenımivt'll dola~ ı iyle 
uanıhlr.de hnraretll müzakel'e· 
ler olması brklrııiyor. Fal at e· 
saslı lıir karara varılacağını klın 
lie tahmin etmiyor. Hunun haş· 
lıca scheıılednden birl Ame~ 
rikan sc~imldir. Amerika. Kıı· 
ı;ım :ı3 ı iptidasında yapılarak 

&eçimin nf'tlet>si belli olmadan 
k:ıt'i taahhütler altına girmek 
lstemhcrektir. nu sebeple A· 
ınerika. lngiltere, rransa '" K:ı· 
rıada'nın lıa lıc·a meseleleri A· 
bırrlkan setiminclen sonra\':ı hı· 
takınak hususunda birleştikleri 

habrr \ rriliyor. O zamana kn· 
ılar kom is~ onlar toplanarak tel· 
kikll'rıle hıılunacak, umumi 111>. 

~et içtiınııları Amrrlkan seti· 
ınindrn sonra yapılar:ıktır. nu 
çalışnı.ı tanının diğl'r dnletler 
tarafından da kabul edilerei!i 
anlaşılı} or. 

Ilu deraki SC'Çlmde kun·etli 
bir Aıap • A~va bloku ktndini 
giistrret r.1.tir. Hindistan, l':ıki · 
tan \e air Asya hlikfımctltrile 
Aı ap mrmlckrlltrlnden miirrk· 
kep olan bu bloka bazı cenubi 
Aml'ıika memleketleri de mü· 
taherct etmektedir. Blokun ne 
kadar ku\'\'etl olduğu Tunus ,.e 
Paı. nıe elelerindc kendini giis· 
tert:cektir. rransa Rlrlepniş l\lil 
le!lrrin bu mr cleleri tetkik et· 
meğc salfih!Hti olma<lığını ld· 
ılia rdiyor. Buna rağmen ekse· 
riyetin l'r:ınsanın görü üne mu· 
halif bir karar ,·rrmesi, bu su· 
rrtle bir münakaşa kapısının a. 
çılma ı miimkünılür. 

Razı Fransı~ gı11eteleri şlıl· 
deUI bir lisan kullanıyor \'e: 
•l'ransn icap rılerse Uiı\'smiş 
Millrtlerden çekilir• di) orlar. 
l'akat işin bu dereceye l'nrmı

Ync·ağı nıuhakknktır. 
Silahları bırakma, Kore me· 

selelerine ge11nre, bu mühim 
Jnf'\'Zular eh afında bu defa da 
çok iiı ö)·leneeeğl, fakat tsa · 
lı bir nf'lire elde edilemireeeği 
tahmin olunuyor. 

* l>ün Heyrıııt;ı 10 hiıı ki~I 
hiikfıınet alc)hinıle nıi. 
ma) i te bulunmuştur. * Kuzey Atlantik Paktı 
KU\'\'etleri naskomuran 
lua\ ini l\lareşııl I.ord 

:Uontgomery bugün ,\ti. 
nadan Ankaraya gelerek. 
tir. 

* Petrol anla mazlığının 
halli yolunda İngiltere 
\e Amrrlka tarafınılan 
~apılan teklirin görüşü! 
nıesi için İran Parlamrn· 
to'u toplantıya çağırıl. 
mıstır. * Kuıry Korrılr. sidılrlli bir 
ha\'a sa\ a ı ~·apılmı~tır. 

........,__. ................................... ..... . 
lngilf erede 
Vıldönümü 
Merasimi 

savaş 

~ uo.,f4ltıl Pruı 

Londra, 15 - İngiltere sava· 
şının yıldönilmli münasebetiyle 
bugün Londr:ı şehri Uzerınde ya 
pılan buyiik bir hava geçit rrs
minde İkinci Diinya Harblnd<'n 
kalma eski bir av uçağı, sür'atli 
tepkili uçakların ilerisinde yer 
almıştır. 

Amerika, Yugoslavya'ya 
işbirliği teklif. etti . 

Amerikan uçak/arma Yugoslavyada hava 
üslerini kullanma hakkı ve Yugoslav donan
masiyle müşterek manevra yapılması istendi 

.hıtt/4t•d p,,., 
Belgrat. I.> - B. Amerika Yugoslav Başbakanı l\Jarrşal 

Tito'dan, güney - doğu Avrııpanın mli terek müdafaasında daha 
etraflı işbirti~ı istemiştir Bu işbirliğine Yugoslavyada Ameri
kan uçakların·ı h:ıYa iislcri snğlannıası da dahildir. 

Sorumlu bir k:ıyıı:ıktan bugün iij!renildiğine giire, bu trk
lifler ı;:<'<;en hafüı Akdenızdt: iislcnen 6. cı Amerikan donanması 
başkomutanı \'isaıriral J. H Cassad}' tarafından ileri sürülmüş
tiir. Mareşal Ti:o \'e ,\ınlral Cassndv, bir Amrrikan filosunun 
~eçen hafta Spfü tim:ınınl yaptığı 1iyaret sırasında dev ·Coral 
Sea• uçak gcmisiıırlc bulu}up görüşmüslcrcli. 

Sorumlu ı::ıh~l~!'tc giire, müzakerelrr sırasınıla Tito'ya, \'u . 
~oslavyanın !hı~ pcyk•eri t:ırafından laarrma u ğraması halindf', 
Adriyatikte hııluıı;-n müllcfik uçak gemilerinden havalanarak 
Iilol:ırın Macarbtan, J:om:ınya ve Bulgaristanın han::i ke~imle
rine ne zam:ın ve ne t:ekilde darbeler indirebilecekleri. harita 
üzerinde göstı!rılmis!ir 

Yetkili bir ~ahsiyete giire Cassaıly gayri resmi mahiyette 
fakat önemli iki trklifte btılunmtıstur: 

1 - Amerikan m;:aklı:rın:ı Yugoslavyada • ha\•a üsleri kullan· 
mnk hakkı ·;eı·i!me~i. Biivlf'likle bir harp \'ukuunda Amerikan 
havacıları ara~inı::! hmıısiyetlerini ö~renmiş olacaklardır. 

2 - Yugoslav donanmasının, yakında Adriyatikte Ameri
kan donanma~ı birlikleriyle karma manevralar yapması. 

Bildirildininc ı::lire Tilo derhal bir taahhüt altına J?irişmek 

ı~tememi~se el~ he, Amerikalılar için bir siirpriz tr~kil etme
miştir. 

Yugoslavya heyeti 
''unanisfan' a 
· · ~reket etti 

Mareşal Lord 
Monfgomery 
Bugün geliyor • 

~uoelald Prtu 

Büylik Britanya savaşı denilen 
harekrıt, Nazi hava kuvvetlerinin 
belkemiğlni kıran ha\'a tJIUhare· 
brsidir. O devrin Kırallyet Hava 
Kuv\'etlerini temsil eoen 1940 
modeli Hurricane av uçağına 220 
kadar son model tepkili av \'e 
bombardıman uçağı refakat et-
miştir. Geçit Tesmi sırasında ln- Anadolu Af11n .. Atina 15 - Allanlik müttefik 

!erinin Avrupadaki kuvvetleri 
Başkomutan muavini :\fartsal 
Lord Montgomery bu sabah Yu
nan askeri şefleriyle temaslara 
başlnmış ve d:ıha sonra Yunan 

giltcrenin geliştirdiği en son mo Brtgr:ıt, 15 - Yugoslav Tan. 

Tank bin Zeyyad 
Gibi ... 

~·l're~ e gidiyorU7? 
ikidr bir hu lcifı tekrar e. 

ctiıı dururuı. 
Cina}'eller çoğ:ılır, a~nı 

laf, irti I ı, suiistimal artar 
a),,I nakarat, D. P. kongre· 
sinde bir apık drll'ge dört 
karı almaktan, dansın, ~apka 
nın )asak rrlilmesinrirn batı. 
seder, heınrn bir sual: 

. ~ert:)r gidiJoru1?.o 
Yarabbi: nrılen araba hu 

kadar anlayış ız yaratı!. 

mı sız? 

Adamrağ11lar; konı:relenle 
eksik olma~ınlar. nrreye git
tiğimi1i anlatmak için a,u. 
ları çıktığı kadar bağın) or. 
lar. 

Biı hala aptal aptal sorup 
duru~ oruı. 

ECVET GÜRESİ~ 

Artvinde 
Yağmurlar 
Tahribat yapfl 

Anado:u AJJ• •• 

Artrin 15 - Birkaç aydanbe· 
ri dC'vam eden şiddetli sıcak ,.e 
kuraktan sonra diin hava boz· 
mu • tutanı andırır yağan yağ
mur \'e dolu neticesi yer yer a· 
razi kaymaları olmuş, me~' ııt 
zar:ır görmüş, Hopa· Kars yolu 
üzerinde bulunan büyükçe bir 
köprü ve daha diğer ufak köp
rüler yıkılmış, ilc;elerle her tÜr· 
lü miinakale durmustur. Tel"· 
fon hatları tamamen kırılmış ol 
duğundan fırtın:ının kövlerde ve 
ilçelerde meydana geti~diği tah
ribat hakkında maliım:ıt alınıı· 
mamı~tır. Yolların en kısa bir 
zam:ın içinde açılması hususun· 
da -gereken tedbirler alınmıştır. 

del \'e sedadan Ustlin sür'ati!, jııg ajansının bugün bildirdiğine 
tepkili av uçakl&Tından bir «llaw göre, yüksek rütbeli Yugoslav 
ker Hunterıı saatte 1120 kilomet suh:ıvlarından mütc~ekkil bir 
reyi aşan bir sür'atle şehrin ii · heyet, Yunanistan ve· Tiirkiyeyi 
zerinde dolaşmıştır. İngilterrde ziyaret etmek üıere bugiin btı· 
bulunan Amerikan ve Kan:ıd:ı\ı r;dan trenli' har<'k<'t etmiştir. 
hava gruplarına ııit tepkili Sah M:ıres:ıl Tito geçen harta wr
rc uçakları d:ı geçit resmine İŞ· eliği bey:ınatt:ı. bu "7İy:ırrtler r~
tlriık etmiştir. ı nasında miidafaa tedbirleri h:ıl•· 

Gösteriyi seyir için yllıbinler- kında fikir tr:ıtil<'rinde bulunıı 
cr Londralı sokaklara sıralanmış I:ıcağını bildirmişti. 

kara, deniz ve hava kuvvetleri -=-======-=-~--:::---:-=::-= 
komutanları ve kurm:ıy başkan· verilmiştir. Yunan mahfillerine 
tadının iştirakiyle yapılan top- ~öre bu kararın, tatbike ko. 
lantıya riyaset etmiştir. Bu kon. nulmadan enel .N'ATO tarafın. 
ferans sır:rnnda kendisine, Yu dan resmen tasdiki icap ~dt'cek 
nan hiikiımelinin askC'ri ı;arfiya- tir. 

, eya yüksek binaların damların Heyet Yun:ıni~tanda, askeri 
da yer tutmuşlardı. 1 · b' !'ki · h .. • meklep nı, ır ı · erı, :ırp s:ına-

Hem Turk hem Sunye yiini gezdikten ve Yunan de\•lel 

pasaportu olanların 

durumu 

Şam, 15 (Nafen) - Türk ve 
Suriye murahhasları pek yakın 

bir :ı;amanda ellerinde hem Su· 
riye ve hem "l'iırk pasaportu O· 

ve ordu şahsiyetleri tarafından 

kabul edildikten ı;onra, beş gUn 
kalmak üzere 22 eylOlde Türki
ycye hareket edC'cektir. 

tı kısmak vr askerlik nıükelle· :Mareşal Lord J\fontgomeı1• 
fiyetl suresini azaltmak husu- yarın Ankarayn ınüte\'eccihen 
sundakl kararı hakkında iz.aha! hareket edercktir. , 

1 

1 zm i r Fuarındaki 
Ankara o. P. it kongresi l:ınların durumunu inceleyecek· 

!erdir. 

Belgr:ıt askeri bölge komutanı 
Albay Pavle Jakbiç'in başkanlı· 
ğındaki heyeti, istasyonda, bera
berlerinde her iki memleket as· 
keri ataşeleri oldu~u halde Tiir· 
kiye büyük el('isi Kemal Köprü· 
lü ile Yunan elçisi Spiro Kape
tanides uğurlamışlardır. 

Bankacılık büromuzda 150 toplanıyor Bu çi!le pasaport ta,ıyanların 
durumu hakkında karar alacak 

Ankara, 15 (Hususi) - D. P. n:Uşterek komb)·onun toplantı 
\'iJAyet kongresi bu ayın )irmi- tırihi henüz açıklanmamakta· 
sinde ~chrimizcle toplanacaktır. dır. 

COMHORIYET 

föti'R 
TÜRrl}SÜ 

J>nğan JliıuH yam·or: 
ıKarşı yaka e\•lerl susuz 

kaldı. Sebcb? Yağmur yağ· 
madı da ondan. 

Manisa ov:ılarını sulnr bas
tı. Scbeb? Yağmur yağdı da 
ondan. 

Saj!da kuraklık. Hava )&ğış
sız da ondan. 

Solda ,·ollar, köprlilcr ÇÔ· 

küyor. Scbeb? lla\•a )&ğı~lı 
da ondan. 

... ve hep böyle. İleriyi gör· 
mektcn nrlık v:ızgcr;-tik, en ba 
sit bir tedbir J:ıilmiyen. 'c 
Yarabbi bir tUrJU öğrcnmiyen 
bu millhiş kaf:ısızlı~ımız knr-
6ısında yaftmıırlar da. tabi:ıt 
de, tcibelf'r olsun, Ulu Tanrı 
rla şıışmlı: l\lllbareki yağdır 
bir türlü, yağdırnııı bir tUr
lG ~ı 

- Ankara)a daha var mı ağam! .. 

YENi fSTANBUl 

~/';fTI f YE Ifl.l,ET 
&A Vt' ' lı\SJ 

ha geldin işlt .. Baksana Ba,bakanın imzasını belleyen el'· 
raklara!.. nO.ı.'YA 

önemli bir kısmı, Arapcadan 
başka bir yazı bilmezse, çeki· 
lecck giiçluğti, kolayca düşü-
ne h ili riz. 

Tarihin çok ciddi umanla-
rında bir günlin, halla bir 

ı'tıml:ın ,.e prenslpe baAlılığın· 
dan bahsrltikten sonra sözü 
c:.J..i Derı;im mebusu Lutfi 
Fikri Beye naklederek eliyor 
ki: 

liralık hesap 

açtıranlara mahsus 

OTOMOBiL 
Ke~idesine yurdun her tarafından iıtirôk edile

bilir. Bunun için bütün şube, ajans, fabrika 

ve satış mağazalarımız vasıtasiyle hesap açtı

rabileceğiniz gibi posta havalesi de yaP.a

bilirsiniz. 

Bu büromuzda açtırılacak hesaplar aynı za

manda bankamızın diğer ikramiye keşidelerine 

iştirôk hakkı kazanırlar. 

Fırsattan istifade ederek 
Hesap açtırmakta gecikmeyiniz. 

SUMERBANK 

Grı:rn ruma gunu füki ehirin 
Kalkanlı ha\·a alanından l..alkan 
'l'C'ğmen Doğan Giir-.e\ in iılare

.sindeki bir talim uçağının , Dog. 
rny gölıi kanalını kurutma işle
rinde çalı~an i~çilrrle dolu bir 
lram)ona çarparal.: tn i ~inin feı:i 
şekilde öliimune ~ebep olduğunu 
bildirmistik. Rrsinıde, !.;aza kur
banlarından bazıları~ il' par\ala-

nan uçağın motiirli giirül
ntl'kh'dir. 

ingiltrrede I.ord Srmbill'in diirt 
kız kardr~inden biri olan nr. E. 
Forbes Sembill dn~iyet drğİ'i· 
tirerek erkek olmuş ve bunu 
ilan etmi~tir. 41 y:ı~ında olaıı 
doktor, ismini Ewan'a çe\irmiı 

\'e böy lere Graiı;:e,·ar satosıyle 
birçok miice\hrrlerin \'e kıymet
li tabloların varisi olmuştur. 
Dr. Sempbill dnsi)rl değiştir
meden enet hep rrkek ellıi~c
lrri giyer, pipo içer, \e açlarını 

kısa kesermi . Arkaıla larının 
hemrn ek erisini erkrkler tr. kil 
ediyormuş. Rr iınıll' nr. ~emp
bill ukrk olmadan cnel ı:a"ııı 

1051 de ),koç elbi esi~ le 
gorulnıektetlir. 

Avru[layı yaya 
Dolaşan bir Türk 
~enci geldi 
Birçok A \'rtıp:ılı Unh·ersiteli· 

nin A \'rupayı yaya dolııştıklaı·ı 
sibi, dün de .,\nk:ıra . \'a purtın· 
dan Avrupayı yaya dol:ışmış bir 
Türk !!enci çıktı. Hukuk Fak!ll· 
tc~i öğrencisi olan Cevat Erder, 
iki buçuk aylık h:ninden favdl· 
!anarak, yanına 500 !ıra alıp Av 
rupayı dola•m:fğa çıkmış. > edi, 
;;ekiz memleketi kah yay:ı, kal\ 
•auto • stop· sistemi ili.' dolaşan 
bu Türk gencinin Stockholm ~:ı 

zetelerinde resimleri \'e hakkı:ı 
da yazılar çıkmıştır. Y:ıııında:.i 

500 liranın Ut yüz lirasını \'il• 

pura Yerdiktcn soıırıı, iki bu-
çuk ay iki yiiz lira ile <!olaşan 
Cernt Erder, Dıınimarkada k~· 

:ıt toplamak suretiyle geçimini 

1 

Sevimin dayısı Murat 
serbest bırakıldı 

se, im Başay isminde bir genç ı DUn de, emniyt:t mDdürlüğiin
kızın öldürülmesı ile neticelenen de •modern• usullerle, Muradın 
Sarıyer cinayetinin esrarı he doğru) ıı •öylemc~i için tecrÜb"· 
niiz çözülememiştir. Aleyhin<' ter yapılmıştır. Bu arada '.!c•ıc 
b:ızı deliller bulunarak nezarPt rdam cinayetle arnkası olm"ıl!· 
altına alınan Se,:imin da\·ı~ı ~ftı ğını ~öyliyerek ağlamıştır. Mu· 
r:ıt Tokııy isticvap edilmiştir rat •erbest olarak evine dön· 
F.vli \'e çocuktu olan ~hıra! bu mil tlır. 
h!iılise ile kat'iyen nl!ikası olma Zabıta memurları Sarıyerrle· 
dı~ını sôyliyerck ağlamaktadır ki tetkiklerine devam etmekte
lki giindenberi durmadan ko dirler. Gizli tutulan bazı yeni 
nustıırıılan Murat bitap bir hale louçlan bulunmustur Bunlarııı 
gclıni tir. üzl!rindc \'liıiinm!.'ktedir 

ran 
top 

Par .• _ a 
l'arlômentonun petrol meselesi hakkmda İ ngİ· 

liz ve Amerikan teklifini müzakere ederek 
reddedeceği bildiriliyor 

Anadolu Alıınh 

Tahran 15 - İ\'i maliimot a ser dR\'ranm:ımaktodırlar. 
lan çevrelerden b~ıgün haber \'C B\I hafla iptidalarında \'a~ing 
rlldiğine ,;öre. İran Başblk:ını tona ı:rlmcsi beklenilen •ahsıyet 
dok tor Musaddık, han petrol lrrden biri Or Musa<lılıkın en 
meselesini hal hususunda, İnı;ıl \'akın mesai arkadaşlarından ve 
tere \'e Amerika tarafından ya İran Mılli Cephe Partisinin gc· 
pılan teklir hakkında izahatta nel srkrel<'ri Hu~eyin Mekkidir. 
bulunmak, muhtemelen de hıı Mckki. bir a) kadar Almıın\'adıı 
teklifi reddetmek üzere. mectı~ı bulunmu tur. Amrrıkada 6 haf 
)'arın fe\kaliıde toplantıya ça t:ı kıılm:ısı beklenmrktPcllr tran 
~ırmıştır. petrollerinin rlı?vl<'ll<'stirılmesin
ı\ıncrika. petrol ihtilafının hal de en ön p!finda rol oynamış-

ledilrreğindrn ümitl i ılt'ğil lır. 
Vaşlnı::ton 15 (A.P.) - Ame I 

rikan idarecileri lngiliz lran Beklenilen diğer ranlı şah· 
petrol ihlilıifını h:ıl için sarf et sıyet bu memleketin 'eni \'a•in" 
tikleri gayretlerin netıccsindcn toıı bllviikelc:isi ı\llııhvar Salih· 
iıenıen hemen tamamiyle iimidl rlır. F.:lçı. nr. Mu addıkın itima· 
kesmişlerdir. dını knzanmış bir dc\'tct adamı· 

Yetkili bir ~ahsiyet bugiln dır. Bununla bcrabrr petrol me
g:ıyrl "resmi m~hiyette şu nokta Er)f'Sİnin halline matuf yeni Ci· 
yi belirtmi•tir: kirler orla\•a atıp atmıyaca~ı bl· 

- lran Başbakanı Dr. Musad lınmeıncktedir. 
dık, nıiızakereleri yeniden baş lran Harbiye Hak •nı hudutları 
!atmak maksadiyle 30 a[:ustosta grzi~ or 
Cumhıırba-:kanı Truman ve in T hr:ın 15 (.\.NK \) - Harbi· 
ı:iliz Bn bakanı Churchill t:ıra '-'e 11:ıkanlı., ·1 li~erine almış bu 
Cından ileri sürülen mıi•le~,·k lunan lran Bac;bakıını Dr. fu· 

fckllCe k:ırşı esaslı bir il::ı :ıdıl•kın hu~uc;i müş \'İri Hozis· 
ı:o .. termemi tir. Mezkfır tcklıflc- ''ln kumandanı General Ce!All, 
birlikte ileri ~Urülen ı:ırizle e Irak hududunu tertis etmeğe 
bel bal!lmın \mcrikan mnk:ım "itıni~tir. \lakadar çevrelerin 
!arının, dunımun lkölillcşmcsi lıilrlit<likl"rine J!Örr. r.l.'neral I· 
halinde tatbike hazır }eni pilin rakta bulunan ve irıın hudurlu· 
\'eva teşebbüsleri de h:ızırd,ı ·ııı yıgıldıklıP'ı ıdı:i;n eililcn lng!. 
roktur. • liz kıtalarının dunıml::ırını ve 

- saatin bile ölçüsllı bir de~eri 
vardır. Giiniin birinde biiylc 
ve buna benzer gUçlükler cı· 
karsa. bunun sorumluluğu ki· 
me düşecektir? Biz, burada, 
herkesçe anlaşılır diye millet 

lif. 'ermi nirlncl Orclunun 
t.ıın başarı ile biten maneuası 
rniinasrbetilıı diyor ki: 

Uilii Fikri de, me~rutiyet 
devrinin sivrilttiği diirüst kn· 
raktcrll ve bükülmez iradeli 
şahsiyetlerdrn biri idi. Mnh· 
mut Şe\'ket Paf.!nın askeri dik 
talörHik \'e dh•anı harb tu· 
lUmlerine karşı, meclis klirsU-

·~~111~!!'!!~!!!~~~~~~~~~~!!1!!!!!!!!!!!!!~-!...~~!_~--~a_~_ıa_m_ıs_tı_r. 

nu ıırada İran petrolleri nıe· rıe vaziyette nldnklarını, ne SU· 
·cteı.lyle ilgıli iki şahsıyctın ya- retle i e ;ıiri•ebilcc<'klr.rini ın· 
kıncla \';ışinı;:tnna grlmeleri bek· neJemrk için o tarafa ı;:hmishr. 
lenmcktedir. Amerikalı idareci· r.cneral ayni zamanda hu hu· 
fer bu şah ıyetlcr tarafından \'R duttan İr:ına vukutıılm:ısı ihti· 
pılabilecek her tlirlü tcklıfln" ınal dahılindc olan mntas:;vver 
müzak!.'re kapılarını açık tutmak .,ir teca\ üzün ne ı:;ekHde önle
la beraber netice hakkında iyim. ncbllec<'finl de tetkik r.decektir. 

Hıı, nr ıl c ılımı dil\ ;ımızı, 
zamanımızın sm•unma ş:ırUarı. 
na göre çözemezsek, mllletı;e 
affrdılmez hatal:ırd:ın birini iş 
lemış oluruz. Bundan kurtul
mak isti)ors:ık, yurt lçinclc, 
ikılık yaratan eğitim şekille
rıle cok sert bir mUc:ıdrlc. 

Yr! girismck1 zoruhdayız. Yur
flıınıuzdıı, &ıızllm yııhana, din 
dersleri vermek bahanesiyle 
açılan ve Arnp yazısı Ciğreten 
gizli ve kontrolsuz okulların 
sayısı boyuna lrnbarmaktadır. 
l\toclcrn savunmanın ince bir 
teknik tcmrli olduğunu he· 
nUz anlıyamamışsak l:ğrcnml.'· 
Yi bir yurt borcu bllmellyiz 
artık.. Yarın. tilkP. savunma· 
sına katılacak olan ı::ençlerin 

ei?itimindeki ihmalimizin yat. 
nız bir pıırçasını gö tcriyoruz. 
Fakat ihmaller o kadnr çoktur 
ki.. Bize, her bakımdan mo· 
dern bir eğitim tazımclır. Çiin 
kU: Modern bir ordu, modern 
bir savunma. ancak, modem 
bır milletten do!?abilir. TUrk 
Devriminin nr. hiiyiik hir ha· 
yat kudrPti oll'lul!unu bundan 
da anlıvabilil'iz biz.> 
YENi SABAH 

l1 REXS SATIAHATTİN 
\'E J,tİTFI FiKRİ 

Yeni Sahııh rrens Sabahat· 
tin'ln kemilılcrinln ebedi Is· 
tirahatgahına '·eri!ml'! l mıi · 
nasebetlle bu zatın fedaUrlı· 

üne, koparılan t ımakları ge
tirerek teşhir etmek dir'etlnl 
göstermişti. Bilahare Cumhu· 
riy<'tin ilanı karşısında da büs 
biiliin başka dii~iincelrrde ol· 
ıtıı~ıınu açıklamaktan çekin. 
medl ve İstiklal ~lahkcmesi 
önlinde d<'. kanaatlerini teyiıl 
etmek \islünlüğünU gösterdi. 
Liltri Fikrinin, değil bütiln 
mrmlekete hattA en vakın :ık 

' rahalarına bile örnek olma~a 
mu\'affak olamadıl':ı da son 
üc. dört yıllık hıidi5elcr ara
sında, maddeten ve fiilen sa
bit oldu. 

Bazan bü)·ük bir ad taşımak 
da insana kıilfetler tahmil e· 
der.> 
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e"'· Y ork'on ıneşhur şarkılı 
lokantası: Asti 

ew York - Amerikanın en 
mühim tatillerinden biri, 

r sene eylıil ayının ilk paz:ır
ti gllnüne te adu( eder. • iş 
nu • ve~ a . Jşci Gllnü• diyı•· 
leceğim ız bu günde butlln 
sml \'e ga~ ri re mi daireler 
lif yapar, i Çiler \'e) a çalı• 
nlar o gun ışlerıne gıtmezler. 

tatil gUnU bir nevi kı~a ha
lıktır. Say(iyelere dağılmıs 

sanlar artık şehre donmıi~ 
rdir. Bir hafta sonra mektep
r açılır. Yaı eğlence yerleri 
panır, yazın mllşterlsi nisbe-
n azalan tiy:ıtrolar, sinema. 
r dolmağa başlar, Broadway 
•atrolarında kış mevsiminde 
nayacak olan yeni piyeslerin 
nları gazetelerde çıkar. Ya

n bir ha~li sonilk olan tcle
zyon programları z:enginleşır, 
nat galerıleri faaliyete geçer. 
ağazalar kı,lık mallarını or
ya döker. Lokantalar, barlar 
klım tıklım dolmağa ) Ut tu
r. Velha5ıl, eylulün ilk pa-
rte~i gün il ga~ ri re mi ota
k yazın sonu, kışın başlangı
dır. 

'Nf'w \'ork'nn meşhur 
f'ğlf:nre yer Jeri 

New York'un dillere dl' t:ın 
olmuş eğlence yerlerini bu 

ı~. imUn buldukc:ı görmeğ" 
e her harta bir tanesini sizle
' anlatmağa çalışacağım. 

Gecen akşam, bir iki ahbap
a beraber •Astı. isimli bir 
talyan lokantasına gittik. Ah
aplarımızdan bir tanesi, bu 
okantanın yemeğini ballandıra 
allandıra anlatmış, çok eğlen-
eli bir yer olduğunu söylt· 
işti. New York'un nispeten 
ık.sız. yan sokııklarınd:ın bl

inde ufak bir kapının iinünde 
urduğumuz uman içcridt nl.! 

gibi bir eııence olabileceğini 
bilmiyordum. Kapıdan içeriye 
girer girmez gözüme ilk çarpan 
manzara duvarlardaki resimler 
oldu DU\ arlar reslmlerde'l, 
tablolardan görünmtz bir hale 
gelmişti. YUz:lerce hattA bin
lerce insan resmi duvırlaı·ı 
kaplamıştı. Biraz dikkat edin ·e 
hepsinin meşhur Opera nrti t
lerinin rtsimleri olduğunu ı:or
düm. Yüzde seksl'nl imzalıydı. 

Traviata'yı söyltyen 
gar on 

B ize yol göstl'rt'n garson bir-
denbire meşhur ·Tra\'iata• 

operasından bir parça söyle· 
meğe başlayınca doğrusu b'r 
hayli şaşırdım. Bu hayretimi 
gören ahbabımız gülerek şu 
sözleri ~öyledi: 

- ·Bu birşey değıl. Bu lo
kantanın en mühim hususiyet
lerinden biri de burada çalı
şanların hcp~inin ya tel)aüde 
sevkedilmiş opera artistleri, )'a 
da yeni yetişen opera sanatkar
ları olmasıdır. Burada knpl<'I 
sından tut da garsonuna kadar, 
hattl baran müşterileri bile, 
ş:ırkı söylerler.• 

Bu sırada, bize yol gösteren 
garson ~arkısını yarım bırak
mış. barda içki Yeren barm<'n 
şarkıya devam etmeğe başla
mıştı. 

Masamıza yerle;tikten sonr:ı 
elimize yemek liste ini uzatan 
ı:ırson hafif hafif ·Rigolelto• 
opera ından bir parça mırılda
nıyordu . 

Bir müddet sonr:ı ortalıkta 
bir se sizlik oldu, biraz ewcl 
bize kapıyı :ıçan kapıcı piyn
nonun başına geçti, • Crırmen • i 
eıılmağa ve sliylcmcğe b:ışladı . 
irap ettiği yerde garsonl:ır, 

barmenler, biri gayet şişman 

ŞEHiRDEN RöPORTAJLAR f 

ve yaşlı, diğeri gene ve güz<'I 
bir kadın bu opernyn dah:I 
olU)'Ordu. Hem yemek ) iyor 
hem de mükemmel opera din
lıyorduk. Hepsinin sesi vasat 
tan llstündu. Bilhassa yaşlı b
dının harika bir sesi vardı. 
Sonradan öğrendiğime göre za. 
manın en mc hur opera artist
lerinden biriymiş. 

Htrktsin lıir ağudan 
şarkı sü)·Jedlği lokanta 

D uvarda asrının en mühim 
opera sanaıkArı Cnru~o

nun çeşit çeşit pozda re~imleri, 
onun yanında Nelson Eddy'nin 
imzalı bir portre i, biraz ötede 
Chaplin'in bir resmi \'e daha 
i mini duymadığım bırc:ok san
atk4rın re imleri asılıydı. 1930 
senelerinde acılan bu lokanta 
o zamandan llugüne kadar bir 
hayli meşhur sanatkarın devam 
ettiği bir yerml . Kışın, diln
yanın en meşhur operası olan 
. tetropolitan opera ına mensup 
sıınatkblar buraya yemeğe ge. 
lir \'e halkın ısrarı iizerinc şar
kı SÖ) lerlermiş. 

Filmlerde, hazan lokantalar
da herkl'sin hep bir ağızd:ın 
ş:ırkı söyledii!ini giirür, bunun 
hakik:ıt olabileceğine in:ınııı:ız
dım . İşte o gece bıınu g(;zümle 
gördüm ve gayet güzel blı' ge. 
~e geçirdik. Lokant:ının şarkı
ları kad:ır yemekleri de mn
kemmcl. Yalnız bir f:ırkl:ı ki 
1035 senesinde bir dolara ş:ı
rabıyla, makam:ısıyla. eti~ le 
yenen bir yemek bugün yedi, 
eki:ı: dolar:ı yeniyor. 

·Astio, New York'un binler
ce eğlence yerinden bir tanesi
dir. Bu tarzda olmamakla be
raber birçok hususiyetleri bu
lunan daha niceleri vardır. 

SONBAHAR •• 
Sıcaklardan şikôyet ede ede bir yoz geçirdik. 
Şimdi kış hazırlıkları içinde çırpınıp duruyoruz. Fakat 
bir iki oy sonra, kış gelince, şikôyetlerimiz daha mı 

az olacak dersiniz ? 

L erçl sonbahar güzel mevsim 
~ dir. Hele bazı seneler h
anbulun sonbaharına doyum 
lmaz ... Olmaz nm:ı, gelin ıö· 
ün ki, sonu kıstır. Bunun için 
onbaharda bir hüzün, bir iç 
zikliği: o, in anın şurasına 
öreklenip otur:ın bir sıkıntı 
ardır. Sonbah:ır, endişeler, 
aygular, teUşlıır me,·simidir. 
er yerde \'e her şeyde bir 
areket, bir h3Zırlık bir çab3· 
am:ıdır gider. 

ıBülün bunlara ne llizum 
ar:'• diytmezsinlz. ÇünkU ı;. 
ümüzün kış olduğunu size hiç 
ir şey hatırlatmasa dahi: dll· 
ünceniz, havada hC'lezonl:ır çi
c>rek düşen bir kuru yaprağın 
arekctine takılıp kalac>aktır. 
Bu yaprak tam iki mevsim, 
elki daha fı:ız.la, ümitler, ar· 
ular Jcinde yeşeıdi: ni an yağ. 
urları~ le ıslandı \'e temmuz 
eecltrin ılık, aydınlık meh· 
ahında ömrUnOn en derin haz 
rını duydu; fakat işte şimdi 
olmuş. sararmıs. dilşünUyor .. • 
iyıceksiııiz. 

Bunun gibi her şey; tenha 
ir sahil, ıssız bir kır gazlno
u, boş p:ırklıır, boş caddeler 
t ciddi yüzlü, tellişlı insanlar, 
ize bu ve bunlara benzer rlU· 
!inceleri ilham edecekler. Kıs 
çin maddi hiç bir knygusu ol
tnayan o mc 'ut in anlardan bi· 
H olsanız dahi, içini7.de bir Ur 
perme, bir hüziln hissedeceksi· 
11lz. 

* 
Kaybolan her saadetin, her 

bahtiyarlık duygusunun nr
~uında, muhakkak bu nevi 
&ir melll vardır: insan kalbi 
bu duyguya uz:ık kalamaz ... 

Fakat insan düşünce i, kış 
re onun getireceği, başımıza 
ınusallat edeceği mesc>lelcre de 
uzak kalamıyor. Nasıl kılsın 
ki, bugUnkU hayat şartlarlyle 
bu mevsim, cemiyet hayatımı· 
nn biltün aksaklıklarını, rea
litenin en kntı \'e en insafsız 
•epheslnl meydana koyuyor; il 
:fota gözlerimize sokuyor. 

E\•et, yazın: sırtının ılık top 
rağa vtrip, yıldızlarla bezeli 
IAch•ert bir örtü) iı Uzcrinlze çe 
kcbilirsiniı. Karnınızın aç olu 
~u. e\•lnlz barkınız:ın olmayışı 
bile o kadar mühim değildir. 
Teninizin üzerine geçirdi iniı 

Yazan ı _. 

Sadun Tanju 

•• 
yırtık bir gömlek ve rıplaıt a
yaklarla, mesafeleri katedip, aç 
lığının giderecek bir iki lok
mayı bulabileceğinizi de ümit 
ed ehil irsin iz .•• 

Yaz. fakir fukara için nim•l· 
tir. Ayda 80 lirayla, 60 lirayla 
hattl 30 lırayla ailt geçindir· 
meye çalışanlar, meseli bir mı 
yıs Vl'ya bir haziran giinilnUn 
sonunda, herhangi bir pazara 
uğrayıp, kUft artığı, bir kilo 
fasulya \'ey:ı yarım kilo patlı ! 
canı ucuza alabilir, e\'int götU. 
rebilir. Halli en ucuzunu ala
bilmek için, Topkapıdn oturu· 
yor a Aksaraya, Sur dısında o. 
turuyorsa Çarşamba pazarına 
inebilir, üşenmez. 

Ama kışın? ... 

* 
Kış, milthlştir, Kıs: Upa lapa 

karın yağışını muazzam bir 
Iilrin camın arkasından, ılık, 

rahavetll bir odadan ~ey reele· 
miyrnler için, amansız bir mü· 
cadele mevsimidir. Kısın aç 
veya yarı top yatmanın ıstıra

bı bambaşkadır. Soğuk, fır· 

tına. çamur, arlık, sefalet. •• ve 
bütün bunlarla mücadele eden 
insanların bahara ulaşma ümit. 
lcri ... Kış bu demektir. 

İşte Sonbahar, mutedil olu
şu, solgun güzelliği ve garip 
hüznüyle, insana, bu mihrak 
etrafında dönen blnleree dü· 
şünceyi getiriyor ••• 

Soğanın kilosu şimdi 16 ku
ruştur. Nihayet iki ay sonrıı 
60 • 70 h:ıttli 80 e çıkacağını 
bılirsiniz. Bilirsiniz de 20 • 30 
kilo alıp bir köşeye koyamaz· 
sınız:. Çiinkü alınac:ık en mtl· 
hlm şey o değildir. Odun, ko 
milr alınmak ister. Yağ bu kı 
10 liraya çıkacakmış diye dola· 
şan rivayetler inanılmıyacak ıtl 
bl dc#ildir. Şimdi, 7 • 7,5 lira 
dan bir teneke alabilseydim dı 
ye hayıflanırsınız. Mektep za· 

manıdır, cocııkların dlinya ka
dar masrafları olacaktır; sırtla
rında &)'aklarında hemen hiç 
bir ~'Y kalmamıştır. Ucuzun· 
dan birer cm papuç, kabasın· 
dun birer giyim elbise ... Hesap 
edersiniz, sizin itin hayal de· 
nllebllecek bir rnkama ul:ışıl· 
mıştır. 

* 
s onbahar, ayda asgart 80-100 

lira kira verebilenler için 
yine de pek limitsiz bir mev
sim sayılamaz. Ama diişilniin, 
'J'opkııpının, )leridiyekvyiiniin, 
Eyllblin kenar malı:ıllelerinde 
oturuyorsunuz; \•eya stirların 
dışında, Kaılıçesmeye doğru 
bir gecekondunuz \'ar ... Yahut. 
ta göçmensiniz, Ramide KUç!lk 
kliy civarında, o bütün rilz
gArlınn tak im olduğu sırtların 
üzerinde yeni yapılan göçmf':l 
e\·Jerinde bu kış oturabileceği· 
nlzl dUşUnliyorsunuz ... 

Daha ilk yağmurlarla, ctoz
lar biraz yatıştı çok şükllr• de 
menbe kalmıyacak, çamurlar 
içinde mah ur olduğunuzu an· 
1nyae:ıksını1~ Derme çatma ev
lerinizin her tahtası arasınd3n 
içeri mmaya çalışan riiz~arıa, 
fırtınayla. soğukla mı mlicade· 
le edt>ceksiniz; çamur yliziinden 
nç kııldı~ını1a ,işinize iideme
diğinlze, çocuğunuzu mektebine 
yollayamadı~ınıza mı Uıiileeek· 
siniz: yoksıı ortalık karardığı 
halde hfıU görünmeyen kocanı 

z:ı, Jmınızı. knrınız:ı veya oğlu· 
nuzu mu ınerde kaldı?& dlyt 
merak edip duracaksınız? Ve 
sonra bütün bunlara dayana
bilmeği, bahara ulasmayı na· 
sıl düşilneblllyorsunuz? 

* 
E vet, bütün mevsim: .~on o-

tuz bu kad:ır yıl içinde s::ö 
rUlmemiş sıcnklart diye ~öy 

lendik, şlkAyl't ettik, yaygara · 
lar kop:ırdık. İşte artık, karan 
lıklnr erken inmeye, gC'celer 
erin olmaya başladı bile ... İlk 
)ağmurl:ır uzak olmasa gerek. 
\'c bir defa başladı mı: lstan· 
bulun o puslu, ıslak. karanlık 
günleri bir tutturdu mu, sonu 
gelmtk bllmtı. 

Bari bu yıl hafif bir kış ıe· 
çire bilsek ... 

• Milli Piyaııgo 

düıı eekildi 
GENERAL ALI FUAT CEBESOY~ 

_, ~~ .__ _____ _ 
200.000 liralık büyük ikramiye 

numaralı bilete çıktı 

128516 

Dahili • 
ıs nlar karsı sın a, 

' 200.000 lfra kuınan: 
128516 

50.000 lira kaı:ınan: 
033175 

322348 
323422 
323426 
330200 
33020.( 
330208 
33.1322 
335326 
361590 
36159.( 
36Hi98 

:l22349 
323423 
323427 
330201 
330205 
330209 
335323 
335327 
3615!11 
361595 
:rnısgg 

323420 
323424 
232428 
330202 
:ı30206 
335320 
335324 
333328 
361592 
36t596 
376700 
376704 
376708 
388832 
3888:!6 
393260 
:ııı3264 
393268 
406692 
406696 
407250 
407254 
407258 
417242 
417246 
410700 
419704 
419708 
422002 
422006 
434330 
4343:l4 
4:ı.ı:ı:ıs 

434712 
4:!4716 
440210 
440214 
440218 
441182 
441186 
457860 
457864 
457868 

323421 
32342;; 
323429 
330203 
330207 
335321 
335325 
335329 
361593 
361597 
376701 
37670:i 
376709 
388833 
3888:J7 
3!l3261 
393265 

Otodrezin ile Geyve istasyonu makasına girerken, An: 
:?0.000 lira kuananlar: 

0915.'il 347475 kadar süvari ve bir miktar makineli tüfek zavurun uçyuz 
10.000 lira ka11nnnlar: 

172138 181873 278629 329622 
338.179 

bu tarafa yürüdüğünü haber almıştım. ile 
• 1.000 lira kaıananlar: 
002760 002761 002762 002763 
002764 002763 002766 002767 
002768 002769 013000 013961 
013962 013963 013964 013963 
013966 01:ııı67 01:rn68 013969 
024480 024481 024482 024483 
024484 024485 024486 024487 
024488 02448!1 043670 043671 
043672 04367:! 04:1674 043675 
043676 043677 043678 043679 
048370 048371 048372 048373 

376702 
376706 
3888:.ıo 

:!88834 
3888:!8 
393262 
393266 
406690 
400694 
400698 

376703 
376707 
388831 
38883;) 
388839 
39326:1 
393267 
4066!ll 
406695 
406699 

048374 048375 048376 048377 407252 40i253 
048378 048370 062580 062581 407256 407257 
062582 062583 062584 062585 417240 417241 
062586 062587 062588 062589 417244 417245 
102310 102311 102312 102313 
102314 102315 102316 102317 
102318 102319 116160 116161 
116162 116163 116164 11616:i 
116160 116167 116168 116169 
126950 126951 126952 126953 
120954 126955 126956 126957 
126958 126!13!1 132050 132051 
1 :12052 132053 ] :J2054 ] a205:1 
t32056 132057 132058 132059 
132580 l 32581 1'.i2!lB2. 1a2583 
132:i8-l 13258.'l 1:!2586 ı:ı2587 

132588 132589 153260 153261 
153262 153263 15326~ lfı3263 
153266 153267 153268 15326!1 
191930 191931 191932 191933 
191934 191935 191936 191937 
191938 191039 209260 209261 
209262 209263 209264 20926:i 
209266 209267 209208 2092Gfl 

417248 417249 
419702 419703 
419706 419707 
422000 422001 
422004 422005 
422008 ~22009 

-134332 4:H:i3:J 
434336 434337 
434710 434711 
4:H714 434715 
434718 434719 
H0212 H0213 
440216 440217 
441180 44ll81 
441184 441185 
441188 441189 
457862 457863 
4:i7M6 457867 
4:i87.)0 458751 
458754 458755 

211930 211031 211932 211933 4;.,a;59 457759 
211934 211935 211936 211937 463802 463803 

:ı!l3269 

4-06093 
406697 
407251 
407255 
407259 
417243 
417247 
411l7Ôl 
419705 
419709 
422003 
422007 
434331 
434335 
4:!4339 
4:!4713 
4:14717 
+!0211 
440215 
440219 
441183 
441187 
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A ilerin bo~a 
Çıkan hareketleri 

Saat on iikye doğru Doğança-

devam etmişlerdi. Maksatları 
boğ:ızın şimal methalinde bu
lunan me\'zilerimi7.İ yarmaktı. 
Çok 1ayiat vermelrrine rağmrn 
bunda ela nıııvaCCak olamamı~
lardı. Saat on yediclc, 70 ind 
piya<le alayının liçüncü t:ı.bıırıı
na Doğançaydan topçu himaye
si altıncla yaptırmış olduğum 
mukabil taarru1 o kadar şirl
detli idi ki, büyük bir cesaretle 
boğazı yarıp geçmek i~teyen a
siler bir daha toplanamıyacak 
şckilılc dağılmışlardı. Bu taar
ruzda Saffet Bey kolu da yanın
dan \'e gerisinden hareket fır
satını bulmuştu . boğançayın şi
malinde \'e Değirmenderenln 
garbında şiddetli müsadtmeler 
olurken, Sakaryanın garbınclaıı 
da Halife kolordusuna mensup 
bir piyarle alayı topçu ile bir

"likte İlmiye ve ikramiye .köyJc. 
rindeki ınenilerimi1c bazı h!· 
sirslz taarruz hareketleri yap. 
ınışlardı. 
Saffet Bey kolunun taarruz h:ı 

reketlerinde yaverim süvari mu 
l!ızımı Saim <lzmit milletvekili 
-:ayın General Saim Önhon) ile 
süvari yüzbaşısı İbrahim efen
diler bilhassa temayüz etmiş. 
ll'l'di. Bu mu ademC'ler e nasın
da ben de ellerimden yaralan
mıştım. 

Anuvur'un 
Son gayreti 

:-uh olnr:ık <'slr dliştügüm bile 
i aa olunmuştu. Aı;ilerin o gün
kü hareketlerini Anzavur idare 
etmişti. Anza,·ur akş:ıma doıtru 
müfrezelcrimizin takibinden ~·;ı. 
knsırıı kurtarmak ic:in evrak ve 
e~y:ılal'lnı bırak:ırak Aılapazarı
ııa kaçmıştı. Ertl'si giinil yani 
16 :\fnyısta l'rkendrn Sapanca
ya gelmiş, ornda toplayabildi~i 
lisilcrlc, bir gOn C\'Vel menıle
rlnıize taarnız etmiş olan Hail. 
fc kolordusuna men up piyade 
alayı ve lopçu ile birlikte Sa· 
karyanın ı:arbındakl mc\'l.ilcrl
mize çatmıştı. Akcamın geı;; vı· 
kitlerine kadar taamız: de,·am 
etmiş i e de yine muvaffak ola
mamıştı. 

17 mnyıs sab:ılıı Gcy\e ho~a
zının şimalinde ~·aptırılıın ke'
şiflcr nctirl'sinde Asilerin hl'= 
bir te~cblıüstine rastlanama
mıştı. Şicldetlc devam etmiş 
olan iki gliııliik müsademeden 
sonra ftsilcrin :ırtık yeniden 
harekete gcçcceklr.rine ihtimal 
Yermemiştik. Fakat Mdiseler 
aksine çıkmıştı. Saat on birde 
ben otodrezlnle ve refakatim
de, süvari böliiğü karadan ol
mak Uzerc GeyYc istasyonuna 
dönmüştük. Otodrezin makasa 
ı:irerken Anzavurun üç yUz ka
dar süvari \'C bir mıktar ma
kinelitUfeklc ikramiyeye ı;cl
diğini ve bur:ıdan Geyve istas
yonuna yürudUğllnil haber ııl-

:?11938 2119:19 218670 218671 
218672 218673 213674 21~675 
218676 218677 213678 21867!1 
219940 219941 219942 219943 
2199H 21994.'i 2l!J<l46 219947 
219948 219949 2:19250 2:19251 
2392.'l2 239253 23112:;.ı 239255 
239256 2.19257 2:19258 239259 
253080 25!!031 253082 253083 
253084 25303r, 253086 253087 
25:ıoss 2530SH 212sgo 212ssı1 

463800 4fı3807 

467590 4Gi591 
4Ci594 467595 
467598 467599 
477802 477803 
477800 477807 
482G90 4821.i!ll 
48269-1 482G95 
028516 108516 
489362 • 489!16'.I 
489366 4893G7 

458i52 
458i56 
463800 
4fı3804 

463808 
4fı7592 

407596 
477800 
477804 
477808 

457865 
4:i7869 
458753 
458757 
463801 
463805 
4()3809 
467593 
41l7597 
477801 
47780~ 
47780!) 
4826!13 

ya gC'lmiştik. Burada da 
şiddetli müsad!'m<'IH oluyordu. 
Binden fazla a~i birçok kollar 
tc>şkil ederek Doğançayın şinıa· 
lindeki ke.sif ormanlı tepeler i 
ele geçirdikten sonra iki kola 
ayrılarak taarruzlarına de\'anı 

etmişlerdi. Bir kol, Doıtançay 
şimendifer köprUslinden Sakar
yanın garbına geçmek istf'miş 
i e de, Yürük civ:ırınd:ı me\'?İ 
almış olan iki toplu bir sahra 
Jıatan·asının 700 - 800 metre
den icra etti~i şidılctli ateşle 
karşılaşmışlardı. Bir hayli te
lefat vermelerine ra~men hare
)'etleri boşa çıkmış, Sak:ıry:ının 
garbın:ı geçememişlerdi. Di~er 
kol Doğanc::ıy islaşyonııııa doğ. 
nı yürümü~lü. Berahcriınclc bn
lıın;ın ~U\'ari bölii ğüniin pi~·:ıde 
muharebc:.i ile mukalırlesi lize. 
rine durdurulmuştu. Bu miha. 
demede bir yanlışlık yilzlind<'n 
höliik kumandanı Recep Ef Pndi 
ilt• lıir makinl'li tlifck \'C efradı 
asilerin ellerine düı.milştü . Rc
eep !<;fendi asiler tarafından ı:e
Ti) e götilrülmekte iken bir ko
lavını bularak kendi~ini Sakar
ydy:ı atmış, bu suretle kurtul
nıus ve akşam bölliğüne dön
m!iştü. 

Il:ılifl' kolordusuna mensup 
nir alaym neticeı.iz taarruzu 

Doğançay müsademelcri İs- mıştım. Anza,•urun karşı ında 
tanbulda bulunan Sadrazam rkat etmiş bulunan otuz kişi. 

Damat Ferit Paşaya Milliciler lik l tihkam müfrcmiz de bu 
A siler, ö:'.llı-den sonra akşam:ı alı-yhine o kadar çok mübala- haberi teyit ediyordu. 

4ıl26'12 

4!12G!IU 
118316 
48!l:!64 
480368 

k:ıdar inatla mü~ade~yc_ğalı _a_n_ıa_ı_ıım_ıs_t_ı _kı_·. _b_ir_ar_:ı __ m_l'_c _______ <_D_e_v_a_m_ı_v_ar_l_ 

432697 
120516 
48!J:lll5 
489369 

lzmirde, Halfsee men-

mensuplarına uyulma 

komisyonu kuruldu 
272892 2728~13 2728!1'1 27289:'i 5 lira k:uanonl:ır: 
272896 272897 272898 272899 Son rakamı (7, 8) ile nihayet. İzmir 15 (A.A.) - NATO tes· 
282390 282391 282392 282393 lenen J00.000 numar:ı beşer lira klHilının llalfsee (l\hıllefık k:ır:ı 
282394 282395 282396 282397 lkrıını lye kaz:ını rl:ır. kU\\'etleri g{iney • doğu k:ır:ır 
2B2!l98 282399 297780 297iBJ 400 lira le. elll nıiiklif:ıalı kıı· !!ahı ) men ~upl:ırına ev bulm:ı 
297782 297783 29ii84 297i8:i ranaıılar: ve kiral:ım:ı komisyonu n:ımı ile 
2fl778G 297787 297788 297789 12.'i516 126316 127516 12851(1 lıir heyet le ekkiil cimi tir. Bu 
304870 304871 304872 304873 121516 122516 123316 124'.ilG kilom i~ı):ont ll:ılfbsea1 dkl omut:ınlrığı 304874 304875 311487/J 3<H877 125516 126317 127516 128016 e vı .,ye \'e . e e ye lal'a 1 ~· 
304878 31H879 307300 307301 128116 J 28216 1211316 128 ııo d:ınl );ııpı~kUI hırt o~l~şm:ı. ne~ı· 
307302 307303 307304 30730;, 128506 128510 12851 l l~fl~l2 ~~~ . k:;:r~:lhıı ~ıı;~~~ı~· T~;;ı~ 
307306 307307 307308 307309 128513 128~14 l!!H:itfi J··B ıl8 'k 
314870 314871 314872 314873 1'>85 ~ . merı an ve Yıın:ın sııb:ıyl:ırıvla 

- . 19 128526 128536 J_fl546 \'ilayet \'l' belediye mensupla 
31t8i4 31487:i 314876 ~14877 128556 128:iC6 128576 12R51lG 
314878 m4879 320070 320071 1285Q8 128616 12R716 12881G rıntlan mürekkep bulunmokta· 
320072 320073 320074 320075 l28!ll6 l2951fı 1311516 148516 dır. 
3200i6 320077 3200i8 32007!1 158516 Hl8516 178~16 ıa0.·,10 ıı lf • 0 a see ye menfüp subay ve 
322.140 322341 322342 322343 198516 228516 328516 428516 
322.144 322345 322346 322347 128517 astsub:ıylar:ı bu komisyon ma· 

rifetiyle ev bulunup kir:ılan:ıcak 
ve komisyonun mııvafokali ol· 
m:ıdan Ilalrsee mensupları e\' 
kiralıy:ınııyacaklardır. 

Dün geceki deprem 
İstanbul, 1!5 (A.A.) - Kandil 

li Jtasat hanesinden bildirilmi~· 
tir: 

llugiin Tilrkiye saatiyle 2l'i 
29 dakika 41 s:ıniyc geçe mer
l:ez üstünün rasathanemizılen U· 

zaklığı 380 kilometre hesaplanan 
şiddetlke bir deprem kaydedil
mi. lir. 

SOYADI TASHiHi 
Y:ılova Asliye Hukuk Yargıç. 

lığının 26.IJ.1951 giln, 951-117 
sayılı il4mı ile soyadımın tÖn~ 
olarak tashih edildiği ilan o· 
lunur. 

Y:ılo\'a Ge71ci 
Uaşöğretınrnl 

Alulullah Ön 

KAY 1 P 
1940 senesinde Bcşikt:ış ort:ı

okulundan 316 sayılı olarak al
dığım tasdiknamemi kaybettim. 
Yenisini :ılac:ığımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Neemiye Şensolduı 

. ' SAGLIK öGüTLERI f 
Istanlıol basketbol 

turııuvası 

Dünkü karştlaşmalarda ltalya, Avusturya'yı 
56 - 28; Türkiye, lran'ı 48 - 35 yendi 

ruhı !Snümllzdekl. hana içinde 1 
toplan:ıc3ktır. I 

ticüncll milletlerar:ısı bssket
bol turnuvasına dıin gece S11ı>r 
\"e Sergi Sarayında devam edil
di. Üç bini aşmayan bir seyirci 
kiltle i önUnde ilk kıırşılasmayı 
İtalyıı ile Avusturya 0)'113dı. 
Başlangıçta hnklmiyetl elt alan 
italyanlar devreyi 24 - 16 Litir
dller. fkinei devrede ftalv. nlar 
dalın b:ıskılıydılar. A\,ıst;ıryalı 
lar blltlin gayretlerine rağmen 
m:ıtliibiyelten kurtulam:ıclılar. 
Karşılaşma !16 - 28 İt:ılynnın ga. 
libiyetiyle sona trcli. 

llıcalara giden 
hastalara öğütler 

Tilı ldye • İran 

Kıınıl!ın bu toplantısına nlllk:ı
lı çe\'t'efeı;. bliyllk, bir ehemmiyet 
\'erml'kteılirler. ÇünkU aylardıın
berJ Tilrk umumi f!fkôrını yakın
dan altıkadar edC'n birçok mlihim 
spor meseleleri bu topl:ıntıda 
mi11akere l.'dilPrektlr. Giindemin 
başlıca maddeleri şunlardır: 

19:l:l mail yılı bütçesinin tet
kiki, profe yonellik t:ılimatn:ı
mesinin bazı mııclclelerlııin deeıs 
tirilml' l, Cl'7:ılı fııtholculara mil 
te:ıllik işll'r, federasyoıılnrın ılış 1 

- ll'maslara :ıit tekliflerinin inre· Geeenin iklnei karşılasm:ısı 
· lenmesi \'e nih:ıvet 19:i2 llelsin· 

Tlirklye ile lr:ın' arıısıncla oldu ki Olimpiy:ıtl:ırı;uıa Tilrk takım-ı 
Es:ıs kadrosu ile oyuna başlay:ın 
takımımız gevşek temposu yiizlin l:ırının alclı/tı nl'tieelcrin tetkık 
den ilk ılnkikadan itibaren te. ,.e ınUnak:ış:ısı. 
şcbbilsil İranlılara kaptırdılnr. Bir müddellcnbcrl Dedl.'n Ter
Onuncu dakikadan ımnra oyuna biyesi genel müdilr vekilliğini 
~enç kadro ili.' de\'nm eden Türk yapmakta olan Danyal kbel'in 
takımı teclrict surette nradal,( geçenlerde istifa ından onra 
a~·ı acıf:ını kapattı ,.e milcadc- toplanacak ol:ın bu kurulur. bll

lell bir çekişmeden sonra devre- hu a münnkaş:ılı geçeceği bll
yl 23 • 17 galip bitirmeğc mıı - dirilmektedir. 
\'aff:ık oldu. 

İkinci devre blrlndye göre d:ı
ha çekişmeli ve zevkli oldu. Aı:.ı 
dnki sııyı fıırkını devrenin son. 
l:ırına k:ıdar devam ettiren t::ıkı
mımız son Uç dakikad:ı iistfö:tr 
yaptı~ı s:ıyıl:ırl:ı mllsah:ıka::ı 

4!l - 35 kazandı. 
lluiiln Fransa, Avusturya, İt:ıl 

ya, İran karşıl:ışacaklardır. 

Jll'dtn Terbiyesi l\1trkez Danı5 -

ma Kurulu toplanıyor 

Ankara, ıs (Anka) - Beden 
Terbiyesi Merkez Danı~ma Ku-

Joe Walcott tekrar 

döğüşecek 

Phil:ıdelphia, 15 (A.P.) - 23 
eylıllde :ığır sıkl<'t clilnya ş:ımpi. 
yonluğu unvanı i<:in burada Jer
sey Joc Walcotl ile şimdiye ka· 
tlar mağliıp olmayan genç bok
svr Roeky · ~l:ırclano arasınd:ı 
yapılacak maç menıltket çapın
da bir ligi uyandırmıştır Bildi· 
rildiğine J:Öre 40 dolarlık ring 
koltukları bitmek üzeredir. M:ı
çın 600 bin dolar hasılat yapaca
ğı tahmin edilmektedir. 

Memleketimizde halkımızın 

çoğu görenekle. t:ıvsiyc ile 
iş güriir. Zarıırlı olup olmııdı
t:ını bilenden sorma1lar: hasta
ların yUz:de doks:ını da böyle 
yııp:ır zannederim: ll:ık:ılım. ne 
kaclnr hast:ılar varılır ki ılıea
lar:ı girlı>rler \'e fnycl:ı görme· 
yerl'k ve ba1:ııı da h:ıst:ılıına
rak diinrrll'r? Bu C'ihrtlc k:ıp· 
lıralarıı gidenlere lıir:ız iiğiit 
\'erece~im: 

İlkönce (ılıca) da (21) gl\n 
kalma~ı he~aha katın:ılı . Jlı-r
giin sıhhi bir surc·ttc y:ılnı7. hlr 
lı:ınyo yapmalı . Giincle C2) ban 
yo yapmak 73r:ırlıdır. Suların 
i\'indekl m:ıdenlcr \'ilrurla c:o1' 
mikt:ırcla girC'rse yorgunluk, 
kl.'siklik. ku\'\'elsizllk, ı:ıvıflık 
\'erir! IlattA bazılarında şiddet
li ateş yapar. Duna (kaplı!'a 
humm:ısı) vl'ya (maden hum
ması') derler. Cok tcrlrtlr. So
j!uk alırsa (z:ıtürrce) ye c:cvi
rir, daha b:ışka fenalıklar d.ı 
y:ıpar. 

Doktorlar (21) giinlilk kap. 
lıc:ı teda\·isine •bir kür• der
ler. 

* IlıNıl:ıra gitmek z:ım:ını (ma-
yıs) ta h:ıslar <ryllıl) sonun

da biter. F:ık:ıt r;'llıl (l5) in 
den sonra devam edenlerin hir 
kısmı soğuk alar:ık hast:ıl:ınır. 

Yaz me\'simincle t<'<lavl mlid 
detint'e romatiımnlılar hrr l'Y· 
dl.'n cahuk miitecsslr olıırlar 
Ru cihetle. htr ne k:ıdar zorsa 
da, yün kostüm, yün c:ama~ır. 
yün çorap ve sıcak tutan kapa. 

Yazan: 

Lokman Hekim 

•• lı ayakkabı giymı-k Hlzımdır. 
Çünkü romatizmalılar, buluttan 
nem nlırlnr! 

nanyoıl:ın sonra buram bu
r:ım ter rlöktiikçe hamam ta· 
kıınlarını ıleğişlirmeli! <3 • 4) 
saat ist irah:ıt etml'li! Bundan 
sonra yemC'k yemeli, ııezmeli! 
Dolaşıp gezerken ter gelirse 
h:ı\'R eereyanında durmamalı, 
k:ıp:ılı bir ycr<le oturup ter fe
llıkrtlnden kurtıılmalı!~ 

• Kaplıcalarda tıan\'O herkese 
iyi gelmez. Birkaç defo 

b:ınvo yaptıktan sonra .ııelip 
.ııeçici, l'hcmmivetsiz: rahatsızlık 
hus\lle gelebilir. ~inirlilik, hal
sizlik, kuvvelsblik ve yorgun
lıık 1uhur t'ılehillr. Hatta baş
ıığrısı, baş dönmesi. göz karar
ması. uykusuzluk da görülebi
lir, h:ıtta bir:ır da ates yapar. 
Bunun. ehemmiyeti yoktur. B:ın 
yoya devam Pdilince gec:er. Fa
k:ıt h<'kime ıı!iriinmek daha 
ılo~ruclur. 

('ok sinirli kadınlarda. kı1-
lard:ı hu h:ıl daha kuvvetli 
olıır. Bu rihetle banyo yapılır· 
ken o h:ıller ıuhur ederse bir
kaç ı:iin aralık vermek, dinlen
mek, istirahat etmek lazımdır. 

Ban hastalarda kaplıca teda
\'İsl yapılırken (5 • 8) günln 

arasında sinir ağrıları (siya. 
tik) ve sair romatizma alAmet
leri, sızıları arlar. Bunlar, ılıca 
sularının beden Ostilne yaptığı 
tesirlerden husule celir, ehem
miyeti yoktur. Yav:ış yavaş 
hafifler ve on beş gün zarfında 
geçer. 

Tok karnına banyoya girmek 
fen:ıdır. Bazan daha büyük 

tehlike doğurur. Banyolara de
\'am ederken (5 • 6) glin son
ra b:ı1:ın viicııtlıın iitesinde be
risinde kaşıntılar. (kurdeşen) e 
brnzeyen ~ivilccler, dökilnlfi
ler, kırınmlıklar zuhur eder. 
Bunlar k:ının tenıiz:leneee~ine 
delalet eder. Birkaç defa (duş) 
yapmakla geçer. Ilıca tcdavi!i 
yapılırken kuvvetli sirk<'ll, ba
harlı, çok tuzlu, yağlarda kı
zartılmış, yanmıs yemekler ye
mek caiz değildir • 

* B anyoya ilk defa giren hasta 
(35 • 37) dereceden fazla 

ıncaklıkl:ı knrşılaşmamalıdır, he 
le çok ı:inlrli, şişman olursa 
daha fa7.la nıütecssir olur, 

<:tinden giinc sıc:ıklık dcre
eesi nrttırıl:ıhilir. 

(37) ctereeeclen dnlın fula 
h:ıraretli sud:ı b:ınyo y:ıpmak 
bazılarına fnyılıı ,·erir, fak:ıt 
birçoğuna da ılyanlıdır. Hele 
ha\'uza girerek (70) belki de 
(RO) derece olan <aslan ağzı
na!) kadar kafasını sokan ya
rımakıllı cesurlarda başa kan 
hücumu <Ielç) hattA ansızın 
ölüm vukua gelebilir. 

• 
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w Uınburba5kanı Celal Ilnyar ıu sırada Bolu hn\'alisinde bir 
tetkik gezisi !'ııpmaktadır. Sayın Ccliil Rayar hu mıina f'!· 

etle Gcrede"cle hıılkın tezahüratına ka~ılık olarak, mühim 'r nutuk LÖ~lcdl. Nııtkuııda bilhassa köyliinün kalkınması 
'~vasına dokundu. nu meuuda söylediği sözler nrasındı tiUn
r \'ardır: .nrnçper tarlasında çalısm:ıkta, istihsal artmakta, 
ahsuı kol:ı •lıkl:ı satılmnkta, de •er pahaı;ını hulnrnktndır. J'lu, 

diye kad:ır üzuldti ~umur bir kr)fi,>etlf. Jlunda muuHak 
duğumuz h:in Fb.lcri tclırik ederim. lemll'ketimlzin dayan
ğı esas unsuru ı cnçpf.'r 'e ılra:ıt unsuru te kil dtiğl için bu 
lsau ,·erdim. nunu sö ll'rnekle &ehlrle köy arasında bir fark 
Pnıak ist!'mi.>orum. Jluktık bakımından tam m!ın:ısnle mü
vı oldukl:ırı gibi ı:clıirli \C köylunUn bayat SC\ iyeleri de bir 
zaya gclmtk uzcredlr,, 
Cumhurbaııkanımn btı ııöılrrlnt hü~ük lıir zc\klıı okuduk. 

enılekette hakik:ıtcn niihlm bir zirai kalkınma gorn çaııı-
alrtaıtır. nu. a.> ın Cclııl Bnyar'ın söylediği gibi, iiziılılii •lı
fiı bir be1 fiyl'lti. Hrr fırsatta, her \CSile ile •kÖ lü rfrnıl i
iıdlrıı di.> or, fakat bu baş unsurumuzun drrtlrrlne tarn bul· 
.lk için hiç lirs"Y :.>~mnorduk. Şimdi '871 ·etin degiştiğinl, 
>lüniin yaşı) ı ıııcla bir kalkınma lıaşladığını lııiyiik mcm

ukla ~orli~oruz. Bunun devamını temenni edrrken ıelıirler 
lkının dertleri.> le de daha geniş ölçüde me~gul olunmasını 
llıennl ederiz 

Sa.> ın Cumhurbaşkanının r.olu'da memleketimizde hırtzm 
'11lsının tahakkuku M~lc de mc gut olduğu, Abnnt gölü 
e\'lUunu ele alılığı haber 'rrlr or. Abanı. Doluya yakın, 
ili ormanları ortasmdadır. Orao;mı ziyaret eden herke tabi
in guzelli!ine hıı Tan olmaktadır. Abant'ın blrtok bakım
n is,lçrr:>e benzedi i, hattıi i '\lçrc~i bile gedde bıraktığı 
.llcnir. Fakat ne l azık ı i bu mıistrsna tabiat kösc!'ıindıı lü
llllu tesisattan eser yoktur. Buna raemcn yahnnrılar Ahant'n 
derck göl kenarında ı;adır kuruyor, günlerce orada kalıyor-
r. 

Cumhurbaı::kanının bu me\'lUU ele alına5ı Alııınt'talı.I nok
nların en kı :ı 2nmnn ıarfında tamııınlanarağına, lıirnınlıı 
-ı atın \'Ucuda getlrllccegiııe \'e Uolu ha,·alisiııin miıhim bir 
rlznı merkezi halini alacağına ilphe bırııkmımaktndır. Ru-

lıerkes tarafından memnunlukla ka~ılnnncağına şüphe 
ktur. 

Enis Tahsin Til 

oreden ge1ec k askerlerimizin adlan 
( Başı 1 incide) 

kastapak, Bedrettln Kayma. 
liuce;>in Keskin, Zeki Kır
Utfü Kuyucu, Hüseyin Kah· 
n, Emin Ku çu, llliscyin Ön 
Osman ÖztUrk, Cnhit Özmo
Onba,ı Memls özer, Er Veli 
k, Onba~ı Ahmet Ozoğlu, Er 

et Polat, İbralı im Sarı, Meh 
Şahin, Rıza Sr\•im, Hll c;> in 
r, İbrahim Şahin, Kftzım Sal 
Ilılmi Şen c~cn, Jlur it Tek 

r, Durmuş Tutcr, ll snn Tas 
. Ali Ta~çlmcn, l\lustnfa 
Uz, S:ımi Ta anlar, lilsc· 
'nllitilrk. 1ehmct Uyar, A
tab:ışı, Ali Cl;udu, ll;mın 
• Er Ali O man ): alçın, 

Un Yıldız, Recep Yazıct, Ab 
h Yel, Eşref Yakın, Ali Zen 
CrlAl Baran, Ömer A lan
Acaf A\CU, Suh!)man AY· 

• Halim Ateş, Osman Av· 
abri Altan, All Alaı:oz, Os· 
Altın, Şaban Atan, !ılusa 
, Tahsin Albayrak, Ail Al· 

n, Ramazan Birlik, Sıddık 

Ö
k, Mahmut Baş, Molla Ba~ 
ml'r Bodur, Hüsrev Çalım
hınct Çnneli, Numadık Çe
alis Çar, Nevzat Cnnışcn, 
Çelebi, Ahmet Demir, Ha· 
eınlr, Yahya Dol!an, Sadık 

• Fahri Eskici, l\luuıHcr E
' Ahmrt Elıtok, Ali Rıza 
er, Salılı 11436, Ihsan Gıl
"usuf GUlse-.cn, Mustafa Gül 
• Şakir Göktckin, Ccmıl 
• Ahmet İyigıin, Halil İncc
Yolcu Koşturan, l\lehmet 

·cı, İdris Konıculu, tusta
raz, Mustafa Koı;o, Satıh Ka
U esin Kurt, Yusuf Kaba, 
Kara, Salih Kan, Hasan 

• Orhan Kılıçl'r, Asım Mert, 
taltcpe, Cl'yllın Ölmezcır, 

:ı> Okumu~. Ali Okutan, Er 
• llıan bzdrmlr, l\Tustnfn Öz· 

Ramazan Özekcr. Veli Srrt, 
Solmaz. Nebi Siimb il, Hn
hin, Nurettin Söylemez, J<a 

Sa•:ık, İsmail Say, Onbaşı 
n Şenyurt, Fr Sezal Tok, 
ilah Temuçin, Bahaettin 
Yık, Vahdettin Tackesen, 
t Topuı, HüsC'yin Trmcl, 
anrı\crdi, Sule;>man Tn~çı, 
•et Topçu, l\lehmet Uslu, 
lihşincr, Salih Yılmaz, HU
Yakut, Yclkayalı, Kadir 
l, Onbası Cemil Yüksel, Er 
Yılmaz, Mehmet YUce, Ü· 

\'elman, Bekir Yakut, Dur 
\'a\'uz, Hilmi YUksel, Os
\kdemlr, Ahmet Alademlr, 
Zan Alkoç, Şaban Aldanır, 
Aydın, Mehmet Al.kaya, 
Acar, Rcmıl Akıncı, On· 

CeJiı Antmen, Er Mu tafıı 
· İhrahlm Albayrak, Tahır 
• }facı Aslan, Nuri Alkış, 
t. Ak~·ol, Cc\drt A Iıbay, 
1n A ı, K. A lan Batır, 

Zan Ilo a, Kemal Bozkurt, 

bllozkurt, Ramazan Bacoğ
. a ı Tahir Çay, Er Naı:mi 
•gıl, O .. man Çabuk, Ah· 
etin, O ınan Çelik, 1\leh· 
elık, Lütlil Çelik, Hasan 
l!:r S. Ahmet Dayan, ŞI· 
~o an. Muhittin Demirci, 
F.ikicl, Onbaşı Kemal Er· 
·t 1'c, fik Eryılmaz, Bekir 
t lfasan Eri, l\lika·ı Elma, 
~rtan, Ali Erırli nama

~ n, Abdullah Fılibeli, Ya 
;uırncz, Etem Grnçoi'!lu. 
\a Gulcan, Mustafa Gün
Zız G ktaş. M. Ali Hep 
Salih İkiz, Bahri fzkolar, 
th hk oy Onbaşı Ferit 

r Yunus Kuru, Hu tnfa 
Alt Kurt, Ahmet Kılıç, 

Hamdi Kikle!, HU esin Kınay, 
Yu uf Kılıncer, Abdullah Kıırn
b Tak, Mustafa Musao lu, Mu~
tafa McngU, Abdullah Mrlek, Ah 
met Nazlıcan, Kemal Özdemlr, 
Seyıt Öı;c, Mehmet Özbek, Hatib 
Orhan, ?.lltat Otuzbiro~lu, l\lus
tafa Polat, Onbaşı M. Necmi Şen, 
Er Alı Sıcacık, Talip Süngü, Kfı 
mil Sayar, ?ıtustafa Sonyürrk, Ha 
maıan, Sete, Abdullah Soylemcz, 
Onbaşı ?ıl. Krmal Sıdıron, }~r 
Mazhar Sıitçüler, Halil Tn~tan, 
İbrahim TE'kin, Mustafa Tetik, 
Onbaşı Rahmi IJ~nklıgil, Er Me
tin Unal, Hüseyin Uludenlz, A. 
Sabri Uzun, Onbaşı Yusuf Ye
~ıt, ı~r Oımınn Nuri Ynnmar., 
Mehmet Yıldınm, Veli Yüced ğ, 
Aziz Yanı:ır, Knmcr Yıldır, Fob 
ıettin Yıldız, l\1ustnfa Aktatı, 
111cston Aksoy, Hüseyin Akyilz, 
O man Aysu, Sait Alaylı, İbra· 
hinı Akbıyık, Yusuf Aslan, Ah· 
met Ahıskal, Günhan Açıknlın, 
Mehmet Avlıyan, Nadir Altan, 
Mehmet Arda, Erdoğan Başaran, 
Antranik Baloğlıı, Nevznl Bilgiç, 
Kadır Darut, Hü l'yin Bulut, Os 
rnan Dal, Ali Bnykın, Kftzım 
Bozkurt, Ziya Bakırcı, Niyazi Bal 
cı, Fe\'Zİ Bulut, Ramazan Dakan, 
Hasan Candan, Mahmut Çellkka 
nal, Ali Çil, ııuzaffcr Çolak, 
Cemalettin Çelik, Nihat Can, Ka 
dır Dost, Yaşar Dağlı, Hü'ieyin 
Danacı, Şaduman Dokur, Hasan 

Doğan, Manol Deveci, Şakir Dev 
rihan, Muhittin Durmazcr, Kitrlş 
Dinçka~ıkçı, ihsan Doğan, Kar. 
lo Dlyamont, Kadir Doğan, Giil
tckin Demiralp, Muzaffer Eren, 
Orhan Eke, Mehmet E\•cil, Şa
ban Erte, Ahmet Eker, Hilmi E
mckllca, Fahri Ert'n, Hamit Fi· 
lık, Ahmet Fırat, Nazmi Giilcr, 
Ynhva Güler. Coşkun Gükçeatam, 
Salıh Gündoğdu, Sadettin G8z
drmir, Mehmet Gümrükçü, Neca 
tı Hun, HU eyin Hebel, Salih 
1 ıJ, Ramazan Kılıç, KAmil Kes
tc.n, Piycr Karakulak, Adem Ke
kıkçi, Zeki Küçuktunay, Sadet· 
tin Kara, Vasll Kosta, l\lümin 
Kalfalar, iuet Kargın, Hüseyin 
Kayhan, Bahattin Kbksal, Ab
dullah Kaçar, Bahtiyar Karako
~un, Kazım Kıyıcılar, Mustafa 
Kı~n. İsmail Kınalı. Ali Koçak, 
Mustafa Kök. Baki Kayaalp, İh· 
san Meriç, M. Kemal Marmara, 
Hüseyin Nergis, Nadir Nafi.. Ay
gün, Halıl N~car, Adnan Ozka· 
yn, Mustafa O.zm:ırdln, 

Bir genç 
( Ba&ı 1 incide) 

dudağını ısırmı~tır. HAdise ~öy
le olmuştur: 

Bir buç-uk senedenberi tahsil 
m:ık adıyle Atmada bulunan Fık 
ret Çclıkkan adında bir genç bu 
ı;abah 0.05 ekspresi ile Gehriml
ze gelmiştir, istasyonda ailcsiy
lenl§anlısı tarafından istıkbal c
dılen genç, trenden iner inmez, 
uz.un zamandır hasret kaldığı ni· 
ıanlısının boynuna sarılmış ve 
ou öpmuğtur. Ancak bu esnada 
genç klL çırpınıp feryat etnıcğe 
başlamış, istasyonda bulunan ka 
!abalık da bu hlldise ile alAkadar 
ôlmuftur. Neticede erkeğin, h:ıs
retlık ~üz.ünden nişanlısını ö
perken, dudn~ını ısırdığı anla
§ılmış, halkın gülmesine karşı 
nişanlılar pek mahcup bir duru
ma düşmu§lcrdir. Dudağından 
~:ıralanan genç kızla ni~anlısı, 
doğruca ezcaneye gıderek ısırı
lan dudağı teda ... ·i ettlrmi~lerdlr. 

Lübnan' da hükumet 
Buhranı 

Ticari durumumuz hakkında 
tetkikler yapıhyor 

< Bası ı inrlde) < Başı 1 incide) lecektir ki bu, lııçbir AYrupa 
hUkf.ımeti kurmağa muvaffak o- adamlarınızla görüşmeler ~ ap· memlcketınc nasıp olmamıstır. 
tanındığı takdirde, ya iktidar ba- mış ve bu açığın nasıl kapatıla- Bu arada yapılan yardımlardan 
§ınrlaki iki arkada~ı ile blrlikte cağı hususunda fıkir teatisinde liıaml ıstifade etmesini bılen 
istifa edecek \'eya Lübnan millet bulunmuştur. Fakat Türkiye ha- TUrk hüküınetl \'e halkı milli ge 
meclisini feshederek, yeni ı;eçim len ellnde bulunan hirçok ihraç lirini her ııcne yliıde ~ edi art
lere girlerektir. mallarıyle (buğday, bakır, kroı:n, tırmaktadır. Hu rakam her mil. 

Ayni kaynaklar, ikinci ihtima- kömür, pamuk gibı) A~ustos a- lele nasip olmamıştır. Yine bu· 
!in daha kuvvetli olduğunu bil- yında hayli kabarık bulunan a- ı;ün Türkiyedc iyi bir \"crr;i sis· 
dirmektedirlcr. ç-ığını kapntncaktır. temine doğru gidilmektedir. llıi 

Du iki şıktan hangisinin tercih Şimdiye kadar askeri yardım kum her scne yeni vergi usu-
cdıleccği 48 ııaat içinde belll ola hariç, Türklycye yapılan iktısa· li)ic gelırini 100 mılyon dol:ır 
<":ıkhr. dl yardım 400 milyon dolara çık arttırmaktadır. Ttirkıye tahmin. 

Bu sebeple. yarın Lübnanda mıştır. Amerika bu yardımı lcrimızdcn daha kısa bir zaman. 
mlihim olayların vuku bulması Tllrk bUtçcsinin acığını kapat. da iktısnden dünyanın en ilerı 
ku\'vetle muhtemeldir. mak rnaksadıyle df.'ğıl, iktısadi dcvlctlerınden biri haline iele
Bcyrut l'all nı belediye baakanı \'Bliyctlnl grllştlrmek itin yap. ccktir. 

azledildi mıştır. Ve şunu da mcmnuni- Şimdiye kadar Türkiye, Tru· 
Mu\'akkat Lübnan hükümetl yelle belirtmek isterim ki, Tür- man dpktrinindcn yardım gör. 

bugün, Bcyr,ut \•ali \'e belediye kiye Amerikan yardımmı en \'e~ nıekte idi. Bu seneki askeri \'C 

başkanı Nikola Rizkallah'ı \'azı. rimli hnle getirmesini bilcn bir iktısadi yardımın miktarı Orak 
fe !nelen azletmiştir. millet olmuştur. Türkiye, yapı. ayının sonunda toplanacıık NA-

llAlen Lübnanın blltUn şehir TO devletlcrj Dışlşlcrj llakaııla. 
ve kasabalarında grev de\·am et lan .ıoo milyon dolarlık yardı- rı Konseyinde bclli olacaktır. 
ınekle i~e de, Beynıttakinclen mın 32S milyon dolarını bu sc. Biz burada dc\lct adamlarınız.lıı 
gayri hiç hırinde herhangi bir ne yalnız ilç ihraç maddesinde ynpıla~ak işlerin Jlrogramlarını 
lıftrli~e \'Ukubulmamıştır. ka,}dedllen Jnkişnflnrla karşıla· teshil l"diyoruz. Hazırlıyacağımız 

l'olis 'e ordu, ~ehir ve ka~a- mış bulunmaktadır. Bunlardan raporları ön!imuzrleki aylarda 
baları kontrol altında bulundur- bu»d •d b 200 1 toplanacak olan NATO Bakan. 
maktadır. 6 aJ· nn u ııe~e mı yon, )ar Kurulu Konsc)ine ı;unacağıı. 

Caddelerde \'l' umumi y rler- pamuktan 100 mıl~on ve bakır- Yardımın ne miktar olacağını 
de silah aramaları yapılmakta· ·dan 25 milyon dolar temin cdi- bu merci tayin cdeccktir.ıı 
dır. -----

ııstnüd~':ı°~o~~!.0~~tic!~·~!r:~: Mısırda Cumhuriyet Çalışma Müdürü, 
nı deha azletmiştir. ( 'no~ı ı lnriı'le) El 

1 
, ., , 

lşclen el çt'kUrllenler arasın- 1 ma 
da, J0 llndarma- «ene! komutanı, IJ(rı aşkın b r zaman Cv\el ÜS· 1 1 iŞÇi erme 

.... manlı İmparatorluğunun \'alisi 
P. T. T. umum müdürü \'e İktı· Mehmet Ali Paşa tarafından ku· z ı k 
sat Bakanlığı genel sekreteri de rulan Mısır Krallığı rejimınin :ık am yapı mıyaca 

1 bıılunmnktadır. saklık ,.e başarısızlıkları tetkik 
Cıı nıhıırba~kanı alryhlne dava edılmcktr.dlr. r\ 'vor 

açılrlı Hırnunla hr.raher $İmdiye ka- I 
Lilhnan eski Başbakanı Sami cı:r hir rejim değisiklığine doğ- Elmalı bendi inşaatını ynp-

EI Sulh, hııgiin Cumhurbaşkanı r•· re nı"ı herh•ng'ı blr hareket kt l F' • k ı· 1 · 
B • ı hl '"ilk " " m;ı · a o an ransız şır ·c ıy e ıs-aş arn F.I Huri a ey ne ~ • bclı'rmemlctir. Fakat ba"ımsı• ·1 · d ,.,,. 

k r. ı i bl d v b .. çı er arasında ııazar giın c ı5ı 
se $ura lllecl s nıle r ava haftalık vRuzUl.vu•uh nazetesı· bu ·ı · · · d açmıştır. o .... zammı ,·erı mcsı yuzün en mey-

Snml p,ı Sulh, Cumhurhaşka· ~ün şu yolda bir haber vermiş· dana gclf'n iş anlaşmazlığı, gqo-
1 nının, ı tıra etmeden kenrlisini tir: nişlcnıck istidadını gosternılş 'e 
iktidardan atma~a ı:a!Ahiyetll 0• ııBazı sahsıyet, tl'şckkill \'C par bir kısım işçiler hu şartlar al
hıp olmadı~ını LUbnan YUksek tiler Grncral Necibe, Cumhuri- tında çalışmak ist('memislcrdir. 
Şura Meclisinden sormakta \'e )et vc~a Krallık rcjimlerınde-n bi Bu vaziyet knrşısındn iş \eren 
bir karar \'erilmesini istemekte- rınl tercih için bir gensoru ter- mtimcssilleri İstanbul Holge ça
dir. tiplcnmesl hususunda müracaat lışma mlldllrlllğiınc müracaatla 

os ·atist Parthlnln ı !edikleri !arda bulunmuşlardır . ., vaziycti ihbar ctmiılerdir. Çalış-
ncynıt 15 (A.A.) _ So"y:ıllst Bır scizcü, demiştir ki: ma miidurhlğıi dunımu tetkik 

Partisi lideri Kemal Canpolat 41Bütlin partiler \'Cya di~er her etmekle beraber işçilere de \'a-
bugün beyanatta bulunarak sos hangi bir grupun, programların- zıfclcrine de\•amı tavsiye ctmis
~nlist muhalif rcphcsinin ileri da böyle bir şry varsa. bir Cum tir. 
slirdü~ü istt'klerin beş marldede huriyet kurulmasını jstemek hak Diğer taraftan dün kendlsiylc 
toplandığını bclirtrrck bunları !arıdır... göriişlüğümiiz istanbul Calışma 
şöylece saymıştır: nu arada l\lısırın tanınmış ti· Rölge mıicliirll Bedii Süngutay 

1 - Sııllstim:ılrtcn ve ~mmc yatro nktörlerindl'n hiri Rafrt da bu mevzuda liUnları söylemiş· 
parasını israftan dolayı itham e· Şal:ıbi, hugUn •Sildlılı kııvvetlc tir: 
dilenlerin mahkemeye sevki. rl Isyana tc~\·ik· suçundan saııılc •- Hfıdlse doğrudur. Fakat 

2 - Şimdiki usul yerine, tek olarak bir askeri mahkeme hu işçilerin hareket tarzı kanuna 
!iyeli seçim dairelerinin kımıl· zuruna ı:ıkarılmışlır. uygun değildir. Zıra İş konunu 
mnsını hedcC tutacak şekilde ııe Kahire, 15 (A.P.) - Mısırın bu gıbi yerlerde çalışan işçl!erc 
çim kanununda ıslahat ve deği· büyiık arazi sahibi Said .Ahdııl zamlı pazar ye\mlyesl hakkını 
şiklik yapılması. Sıılih Lamlum bugiln güney Mı· tanımamaktadır. Mnıımnfıh hu 

3 - HAien tatbik edilmekte sırda, Meşhat Maghaga kasaba· gibi ihtilfıflara sık sık rnstl .. nıl
olan !cvkaHidc ahval kanununun sındn polis karakolunu basmış. dıf!ından \'az.iyetl gcrrk &lfaht 
ilgası. elindeki otomatik Uifeğl gclişi temaslarımızda ve gerek yazılı 

4 - Basın kanununun yeni· giizel ateşliyerek, ancak krndi- raporlarımızda Bakanlı!!a bildiri-
den gözden geçirilmesi. sini öldiirdilklen sonra hükümct yonız. Esasen lı; kanunu yeni 

5 - İş loncalarına tam ser- t&rafından dl'rplş edilen toprak baştan goı.dcn grçirl!cccğl için 
brsti verilmesi \'e memlekette reformunun bu ha\'alidc tatbik bu gibi mahzurların da z:ımanla 
hayatın ucuzlatılması . edilebileceğini söylcmiştir. girlr.rilcce~ini tahmin ederim. 

Ruşen Eşref 
( Başı 1 lnciıle) 

Ye elti. Başbakan Vcnlzelos fev 
kalfıdıı kıymetli bir antika kol 
düğmcsi hediye etti ve beni A· 
tınanın fahri ht'mşerlsi yaptı. 
lar. 

Diyebilirim ki şimdiye kadar 
hiç bir büyük clı;iye yapılmamış 
olan bir teşyi merasimi ·yapıl
mıstır.• 

- Türk • Yunan dostluğu hak 
kındakl düşünceleriniz nedir? 

•- Her jki taraf için kıymet
li olduğu kadar lüzumludur da. 
Sıı~lam ve diirüst temcllrre d:ı· 
l anan kıymetli ve inkişaf ede· 
cek bir haı:dır. • 

Atına biiyUk elçiliğine tayin 
rdilmiş olan eski Roma hiiylik 
elçi~i Cemal Hiisnii 1'aray nek 
yakında \'azlfcsine başlıyarak
tır. 

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

Avusturya rejisi 
' naşi l fnride) 

•- l\rcmll'ketlnlrn 1927 rlen
bl"ri müteaddit defalar gelmiş
tim. A\'usturya rrjlsi genel rnü
dUril sıfatıyle ilk drfa gellyo
nım. SC'yahatimln esas ~aycsi, 
A\'u~turya rejisinin Turkiyedekl 
mlibayanlarını mahalllndl' ldnrc 
eden Austro - Ttirk'ün lzmirdc 
yeni yaptırdıl!ı bliylik deponun 
açılış merasiminde bulunmak 'e 
Cuara ilk defa resmcn katılan 

Fakat pazar ye\'miyesinin zamlı 
verilmesi mevzuıında einıdllik 
bilim ht'rhangl bir miidah:ıletlc 
bulunmamıza imkAn yoktur. İş
çilere de ' 'az!yr.ti bildirrlim ve 
işlerin!.' dcYam etmelerini tavsi-
ye ettim.• / 

.. 
Uç Rus memuru 
Acele olara dün . 
lzmire geldi 

Avusturya pa\•iyonunu da ziyaret ~ ı"Orlı Hııı:ıııfll Alıın11 
etmcktir. Dıı \'l'Siledcn faydala- fzmlr, 15 - Rus bllyükelç-ill· 
nıırak tütlin kaliteleri üzerinde ~ine mensup 3 kişi dün gece ya
d" trtkikler yııpıı<'ajtım. 'l'iitiln rısı lıni olarak fzmlre gclmiııler
mühaynası i~in vnkit Jıcnüz er- dir. 
kenılir.• Otel olarak kullanılmakta O· 

nr. Wlasak, ı;oııılan lılr ımııle olan •Aksue \'apurunda ikamet 
rcvalırn de aşağıdaki izahatı ver cdl'n elçilik mensupları • \'tıpur-

mişllr: da kaç gün kıılacaksınız?D sua
•- A\•u turya rejisinin imal line herhangi bir ce\·ap \'ernıck-

H · t J rtliği sigaraların harmanında len kaçınmışlıırdır. aya UCUZ uyor, sark tUtiınü nisbrtl '<> IJO dir, Alexandr 1Nicol:ıclfitch, Alex· 
( Başı 1 incide) '"'O 20 de Amerikan tütlinil k:ı- ıındre Kh:ınickow \'C Pamal 

ise, 1049 da yüzde 379.2; 1050 rıştırıyorM7- İkinri rl!inya harbi- Tchitctierlınc adlarındaki bu 3 
de yüzde 361.3; 1951 de de 354.9 nl takip edrn yıllarda işgal şart- memur, Fuarda tetkikler yap· 

b ti d b. t ül .. t !arının doğıırdu~u karaborsa yfi- mak maksad!yle geldikleri intı-
~ı!k~cd~r.e ır enczz gos er- zUndr~ Anısturya pi)·asa~ınd1 baını \•ermc)e çalışmaktaysalar 

B ·w 1 k tt ıl hol m ktarda Amrrlkan \'C hattft da, hcpsinin şehrin Fuardan gny 
u n mem e ·e e yap an gı. nus sigara~ı da satıldıl!ı için şark 

da masrafları ortalaması da bu liitiinü istihlaki aulmıştı. Şimdi ri yerlerinde dolaşmakta olduk
raporda yer almış bulunmakla- h 1 b t 1 Jı 1 1 . t• ları naz.arı dikkati. celbctmis· 
d ...,. 1938 t 1 100 11 n s e norma ıı e ı:c mıs ır. tir. • 
ır. , ıne , ora aması 1• ı·hı•k tt'r.i . ..,. 80 • ,. 
ld ,, . d e ı 11 c ıı.: mız .o ın Gar.. i .. 

o ue.ıına göre, 1949 da gı a mas ı··ı·· .. ü t h . znıırın, Atlantik Paktının Gü 
arı t 1 ı d 40• 0 1 u ıınun o mınen yarı yarıya D ğ K ~h 1 d 

r arı _or a a~ası y ı: e "· _. Tiirkive ve Yıınanistandan al- ney o u ararga ı o ıı;as!n an 
kcn 11.hO de ylııde 45<>.7 ye, lföl m kt •. , sonra rnkubulan bu tını zıyaret 
d .. ıl 442 o k d ·ı :ı .ı) ız. . .. ı k e yıız e . ye a ar gerı e- A t t"t" .. . 1 gozı en ııçmanııstır. 
ml~tir. m ~us urya 11 1111 r~Jıs'. gene Rus bUyükelçıli~ine mensup 

1052 ye alt rakamlar ise 1053 üdürü .İstanbul, İzmır -.e Bur-ı bir grupun daha İımlre gelcce· 
yılı başında irnn edilecektir. Ha· 1~ h~'·al~sı~dc )'.~pnc~1! seyahat ği zannolunm:ıktadır. 
yat pahalılığı bu sene içinde gun a ar. surece ır. -------
1919 yılma nlsbeten mUhlm bir 
artış kaydetmemiştir. 

Eden 
< Bası ı incide) 

linde, bir A \TUpa konfederas
yonu, Schumann plAnı \'C Avru· 
pa müdafaa camiası CEDC) pro 
jelcrlnin mezcH ta\·siye etmiş
tir, 

Erlen, A vruparlak! bu yeni te 
~ekkü ll erin Strasburg te~ki!A
tına bağlanmasını gözönünde tu 
tan müfredatlı bir projeyi İ n· 
giltere namına ortaya atmıştır. 
Esasen bu yolda bir teklif isti· 
şare meclisi genel isler komite· 
si tarafından ağustos bıışlannda 
derpiş olunmuştur. Teklifin ma· 
hil eti ilk defa olarak bugün 
resmen açıklanmış ve İngiliz 
Dı(ı~ıeri Bakanı bunu destekle· 
mlstır. 

• I 
BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Bakan ı Alakant, Devlet 1 

asay ış 

Smai siyasetimiz , yerindedir, diyor 
( naşı 1 incide) ( Başı 1 incide) 

programını genişleterek, Tilrkl- kanunları Demokrat Parti iktı· 
~rı'le nııf~n. tilrlii tıirlıi elPktrlk darı çıkarmış değıldir. B. M. 1. 
teçhizatı, yann belki teıe,bşon ne hırsıılık, uyuşturucu madde· 
aJrtleri y;ınahİlf.'C:l'k hlr hali~ gP- }er ):ap~~k Ye Satmak, ırza 'ta· 
lrrrk ynrle. şimrli ran çrkişiyor. saddı gıbı suçların cezalarının 

F'C'nalık şııraı'lııdır ki C.eneral arttı.rılm:ısı hu~usunda kanun 
Elrrtrlr'iıı lrşt'hlttısııniı bir mi- teklı~ler~ ~elnıı~ bulunmakta· 
hcktaşı sa ·nn H' hu raya gelnır-ı dır. Onümüıdekı toplantı yılın· 

da B. 1. M. de bunların kabul 
ğe hn7.ırlanan tılrc nice fabrika- dll ,.. 1 ü ·ı d · ı-ı ._... 
1 1 • hb" ·· k lıl c eceı,ın mı e erım. ur.u· ar, 111 ,rsr u~un manız a ı- t k d 1 k t 1 k had· . . 

1 

me a ın ara sar ın ı ı • d ı· 
1!1• aı~_kıısızlık karşısında yr. 'il' şelerinde şikayete bağlı olmak· 
dıısmu~ırr ,.,. lıbrlrn uzak kal- sızın umlıu ·v t ··dd · • • c rı. e mu eı umu· 
mıç~ardır. r.cnr.hı srrma!" ıni mllerinin teca\'Uze uğrayan ka· 
,.e ıhtısasını cclhrtmcktc\n fa·- dının i mi \e lıü\•lyeti me\"ZUU· 
ılııları kana an ts.rallr ı:r.. kom- bahs olmaksızın resen tahkikat 
suları tarafınılan ıktısadı hovkot yapabilmesi jçin kanun lbir hil
hollnı'le oın:ıasına rağmen, bfi.'ilk küm konulması teklifinde bulun 
hlr _nto~ol~ıl ''E' l _:ıın ·on !a~rıka- muştur. Bu teklıfımizi Büyük 
•ı, ııç la tık fiıhrıka•ı. :m:ıı Aı..t Millet Meclisinde tekrar edece· 
folırik~.J;ın 'e tli~l'r takım takım ğiz.• 
te•rhlıu51er aknıı fır. Kamil lloran ba"iş mevzuunda 

retrol işlerimizi gelMlrmcktr bir t~l..rir ,·erdi 
,:iirn raı·pan r.lem n~rirl ynaslık Mardin C. H. P. milletvekili 
ıla. h_ilı:ıi. trrrııt:r ,.,. saHıhivrt KAmıl Boran tarafından Bıiy(ik 
ı;~hlbı bir lktısadı kurmav he,·e- Millet Meclisi başkanlığına, son 
tınrlrn mahrum olmamızın mPY- "lİnlerde artan zabıta vakalan 
dana getirdiği bir nctiredir. Ru ve Asf!.yişsizlik mcvzııunda yazılı 
m:ıhrmniyet. tiirlli türlü Pntrlka- bir tllkrlr \'erilmiştir. Kamil Bo. 
lnr , . ., hu~usi ınrnfaat dolapları ran bu takrirınde diyor ki: 
irin kanılnn açık bırakıyor. •- Bilhassa son zamanlarda 
Bir hııkfıınet. birduzlye: •Sunu fe\'kalAde artmış olan ftsbissiz· 

,·arıtım, hunu ,·aptım.• c'lh e !iğin ızale·f \ e memleketin eski 
onınup ıfurmak \ c ihmal rttiğl huzuruna kavuşturulması ısın 
imlılinların yarnttığı tPpkldlrrl hükf.ımetçe ne gibi tedbirler dil· 
u turmak fs•rrsr. tcşrbbüs le şünfilmektedır?• 

,.,,ratma kabiliyetini ka~ hrdcr. Bu su alın İçişleri Bakanı tara· 
F.lıte l'dilt'n bir başarının defile fından yazılı olarak cevaplandı· 
ı'lalhrı 111.crinde u~ J,;mıı ı'l:'llmak rılmasını rica ederım.• 
H (Pnkirti ~ustunnak: hıı,ı:un hl- T.akrir sahibi, takririnin yazılı 
z.I 1 ine alan dinamik akışla fplif olmaSJ sebebini ~öyle izah etmış 
kabul etme) en bir hareket tam- tir: 
dn·. •- Bu, mühim ve Acil bir me-

Yrlıi111fpı·I ve ,·Mı! sh·a~i didi • celedir. l\Ier.lisin açılmasına bir 
mrlerl bırakın her1nden t'V\'el buçuk ay gibi uzun zaman var
rnt'mleketi ı'llisünınek umanı dır. Sôzlil sorunun cevabı ancak 
çnld:ın ı;clmistir. Rıınu yapan .Meclis hali içtimada iken ve
hir iktidar. hakkı nli!n tnkdlrl \'il rllccrf;inc \ e hükiımetin rle ted· 
itibarı fazlası}le rl" ıtf'riıir. F.i:Pr birleri o zamana talik etmesi ıh 
muhnliflrri \'P. tcnkidci saırt!'. timiline binaen; derhal cevap 
kr, h:ıl;kmı \'ennezle~e. mifü- alabilmek için bu ~ekli ihtiyar 
tin g;;ıiinde onlar Jdıciık du er. ettim. İç tüzük hükumleri de 

unu l<nlıul dm"k tamndır ki buna müsaittir. Ce\'abı tatmin e. 
miıJrtlmizin idr:ıkl manıktır. dici bulmazsam avni meuua 
ı:llndc endale vardır. Geni lılr bir lidU goru ile 6e U!krar dö· 
ferrühe h~mule"lne de maliktir. neceğim.• 
h·i ilr kötüyü, akla knı a ·ı ırota ·- Bir polis bir ld5lyl ii ldurd ıı 
r~ hirhlrinden a ·ırır. l'\e lktlil;ır, Ankara 15 <Hususi) - Dün 
nıı de mııhalrf Pt milleti de,amlı gece sabaha karşı şehrimizde bir 

cinayet işlenmi~. vazifeli bir 
bir ee'kilde aldatamaı:. polis har artisti yilziinrlen bir 

Ahmet Emm YALMAN garsonu vurmuştur. Hadise ~ÖY· 
le olmuştur: 

Vali, bu adamlar 
eni de salacakla 

Emniyet ikinci .. ıbe memur· 
!arından .Muzaffer Konıcu adın· 
da bir polis memuru gece saat 
2.30 sıralarında barlarda bıten 
vazlfeslnden otomobille eve dö· 
nerken Sıhhiye cl\'arında otu. 
ran bar artisti Fatma Ciftgezeri 
de yanına almıştır. Bu sırada 
Fatmanın dostu bulunan s:arson 
lardan Asaf da otomobile bin· 

( Dııp 1 lııclde) mlştir. Otomobd Sıhhiyeye doğ 
saha olacağından, satılamıyaca· ru yol alırkf.'n taksi içinde bu 
ğını bıldirmi&tır. lunan polis Muzaffer He artistin 

Fakat sonradan öğrendiğime dostu Asaf arasında a~ız kavga. 
gorc, arsanın satılması için Da- 5} başlamış \"e bir ara garson 
lmt Encüm,.n tarafından karar Asaf Muzaffere bir yumruk ,·ur· 
alınarak takrliri kıymet komisyo muş, otomobılin içi o anda mu· 
nunr;ı rla metre karesine 30 1!- harebe meydanına dönmliştUr. 
raclan fiyat biçilmiş. Ben de eıt Bir hayli hırpalanan polis 'Mu· 
kötü YCrlt'rdcki arsaların 40 • 50 za!fcr arka cebin(fen tabanrası· 

nı ~ıkıırmı \e korkutmak mak 
lira cttlğini <llisüncrck, metre ka sadile Asala çevirmiştir. Asaf 

daktilo olarak çalıian 22 yaş
larında Nebahat Işıldar adında 
genç bir kız, günlerdenberi si
nir buhranı içinde bulunmakta 
imiş. Muhitinde iyi bir tesir ya
pan Nebahat! Amir ve arkada~
ları, içinde bulıınduğu sinir tmh
ranının sebebini sormuşlarsa da 
genç kız herhangi bir şey açık
lamamı~tır. El.,u"lın de dalı;ın bir 
uz.bette gelen Nebahat öğle~"" 
sonra bir ara çalışmakta olduğu 
alt kattan üçlincu kata çıkmış 
\'e Buh·ara açılan pencerenin 
online dıkllmiş, ayakkabılarını 
çıkarmı \e kendisini a ağı at
mıştır. 15 metre irtUadan attlan 
Nebahat iyi bir tesadüf e•eri o
larak ayaküstü yere düşmüş, 
sadmedcn ayağı kırılmış ,.e bu 
arada başı da yere çarpmıştı::-. 
Genç kız derhal hastaneye kal
dırılmıştır. Cumhuriyet savaısı 
hAdıseye el ·oymuştur. Nebaha
tin sıhhi \'azi~etl normaldir. 
Bir kadın kendisini J:Ött'tliyen 

tr eğl taşla yaraladı 
İzmir 15 (ANKA) - Azizi· 

ye mahallesi 1045 sokak 43 sa
l ılı evde oturan Ali Suba•ı, bl
tışık komsu~u olan l\Iedıne Ak
bulut adındakı ~adını bahce du
varındaki ta~ların arasındaki de
likten seyrederken, ~adın bunun 
farkına \'armıştır. Kom usu ta
rafından gizlice kıındisinin sey. 
redılme inden flsabı bozulan ka 
dın bahçeden eline koca bir taş 
~eçırerek terbıyesız komşusunun 
evine hilcum etml~tır. Evın itin· 
de adamla karşılaşır karşılaş
maz elindeki taşla başına vura· 
rak acır surette yaralamıştır. 
Yaralı hastaneye kaldırılmış ve 
hakkında taklb1ta ba~lanmıştır. 
Orduda yıldırım tarpması ile 

üç ki 1 ôldü 
Ordu 15 (A.A.) - Dün gec! 

Per embe ilçe inin Çandır ko· 
yünde Temel Celebi adında bir 
\' tandaşın e\'ine yıldırım dQş
müştUr. 

Bu es~ada yıldırımın düştüğü 
odada mek yemekte olan Te
mel Çelebi ile biri 14. dit ri 18 
yaşında} i iki km derhal ôlmüş 
!erdir. Odanın dôşeme·lnl delıp 
geçen yıldırım odanın altındaki 
ahırda b•ılunan katırın da ölü
mllne sebep olmu•tur. E\in di
ğer odasında bulunan Temel Ce 
lehinin karısı ile dort çocuğuna 
bir şey olmamıştır. 

Bayar, millet 
Sıhhatlidir dedi 

< Ba ı l incide) 
mu sö~lersem eminim ki ne 
kendımi ne de hiç kimseyi 
aldatmamıs olurum. Bıraı 
ileride köylü vatandaşlarla 
temas ettim. Hiç bir tesir al

tında kalmıyarak bana cevap ve
riniz, db erek geçmis senelere 
nazaran milletin kazancı artmış 
mıdır? Eksılmiş midir? sualini 
sordum. Biı daima doğru konu
şur insanlarız Kazııncımız art
mıştır, ce\'a bını \'erdiler. Sebl'
bini sordum, dediler ki: Eskiye 
nuaran daha çok, daha iyi ve 
daha ucuz kredi buluyoruz. Ay
ni ıamanda isUhsalimizin <'leğor 
fıyatla satılması imklinını da el
de edıyoruz. Bunun da sebebi 
ili basındakılrrin bizim arzuları
mızı kaHamaları, bu arzularımı
za kıymet vermeleri ve devlet 
işlerini bu istikamette yüriıtme
lerldir . 

resi 300 lira eden .Mercan arsa. tabancı~ı lutaCftırin elinden al 
sının 30 liraya satılması ~üzün· mak isterken tabanca ates al· 
den, Belediyenin milyonlarca il mıs \'e kurşun Fatma ÇlftgeZ('rin 
~a. zarar etmesine. m~nl olmak a\'urduna isabet ederek Asafın 
ıçın bu hususta .b!r takrir ver- ı:ırtlıığına saplanmıştır. Yaralı 
dlm. Fakat takrırını her neden- hastaneye kaldırılmış ve ameli
s.e mU.zakere edi!me?i~lnden Va- y'lltla gırtlağındaki kurşun çıka· 
lıyc gıder~k .. \'azıyctı an~attım. rılamadığı için yaralı biraz son-

M'cselevı oğrenen Vah o sır~- ra ölmüştür. Polis hakkında tah 
Büyük bir mes'uliyet almış bir 

insanın bunları duyduğu uman 
hissettiği sevincin ne kadar bil

Y1ngında iki k lEI yaralandı yilk olacağını tasavvur edersiniz. 

da yanında bulun, beledbe reıs klkat yapılmaktadır. 
muavinine «Suat Bev arsanın sa 
tışını durdurunuz. Bu adamlar 
n('rdeyse beni de satacaklar. de· 
dl. 

Bundan sonra Suat Bey, Cev
drt Özglir ve Mehmet Kuran ilc 
birlikte tetkik ettiğimiz dosya
na, ars:ının hem satılması. hem 
de satılmaması hakkında iki ka· 
rar bulduk. Her iki karar al· 
tında da avnı adamların imzası 
bulunması hayretimlzl mucip ol· 
rluğundan, ınıza sahiplerinden 
Cevdet Brye .. nu nasıl iş?. diye 
sorunra.şu- cevabı \erdi: •Bu is
de biz aldatıldık. İkinci defa 
bllmedrn lmzalad•l\ımız kM\ıtla
rı, e\"\ eltı imzaladığımız; satılma 
ma kararına ait miitemmlm ev· 
rak olduğunu zannt'dlyorduk.ıı 

işte bu suretle satılmıık hte· 
nPn ars..ı, ye~il saha kaldıkça 30 • 
35 lir:ı eder. Çllnkü böyle yer-, 
lcıre ancak hir katlı binıı •apıl 
masına mllsaade edlllr. llalhukl 

1 
yeşil saha kaydı kaldırılırsa o za I 
man kal tahdidi yoktur \'e ar

sanın metre karrsl 300 lira e-ı 

der. ince \'e mühim olan nokta 
d:ı budur. 

Hakim tanığa sordu: 
«- Siz bu işi nasıl öğrendi: 

niz?. 

e:- Hususi teşebbüsüm sa)·esln 
de tlğrendim.:1 

Kemal. Fahri Kıyak, Nes'et 
Tolı;:ay, Orhan !eteden ı;onra 
dlnlcnen Şehir Meclisi üvrlerln
den Dr. Sedat Kırmbaracılar da 
funları Ell.>lemi§lir: 

«- Dir gün mııayrnchaneme 
brnzincl Şevket gelerek, Mcrc:ın 
da alm"lk istediği bir arsanın 
r;atışının bir an e\'vel yapılma ı 
için ta\'assutta bulunmamı rica 

ı.nkara 15 <Hususi) - Bu ak· Milletimizin yüzünde gördıiğU
şam Çiftlik yolunda fılm dolu müz neşeden ne~elenml'kteyiz. 
bir kamyon ateş almış. kamyon 1 Milletimiz bize itimat etmiş. iş 
tamamen yanmış \'e kamyonıın başına. de\'let başına getirmis
üzerlnde bulunan seklt kişiden tir. Vazifemiz onun yolunda dur
ikisi yanarak ağır surettP yara- madan çalışmaktır. Çalışmaları
lıınmışlardır. Fil mlerin k ime alt mızın mu\'affaklyetli neticrler 
olduğu ,.e nereye götlirUldüğü \'erdiğini gene milletimizin ağ
heniiz malüm değildir. Tahkika· ıından isltmek en bUyUk bahtı· 
ta sa\cılık elkoymuştur. yarlık olmaktadır. İşte brn bu 

Bir kız intihar etti bahti •arlığın tesiri altında ola-
Ankara 15 (Hususi) - Bugün rak bugün huzunınuzdayım.• 

öğleden sonra Radyoevinde ca· Akçakocada 
lısan bir genç kız intihara te· Akçakoca, 15 (A.A.) - Cum-
ebbüs etmiş, fakat iyi bir te· hurbaşkanı Celll Bavar, saat l'i' 

saduf eseri ölümden kurtulmuş· de. Akçakocaya gelmiş ve halkın 
tur. coşkun tezahürleriyle karşılan

Bir senedenberi Radyoevinde mı9tır. 
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l3 ı.; lluııK I'I) ıa.~o Öı;le nıetul 
l 4., ,.en para ar (P ,) 14 00 an 

raporu, aliaım ııro.raım Tt 1.;apanıı. 

:.o ı.s ı:ad10 caı e• 20.30 ~nln De

m rdovcden ıırkı ar :: ı.OO TEl!SlJ, 
~ ı 45 Strbu' ... ..! 00 AODU$Illll ::ı 1:; 

f:arkılır ( P ) •• 4S Saat a.ran n lıa· 

lıerıtr :::ı 00 l u b la dı r ı.onıı:ma 

:ı o:; l'ro.rım Ye bpaoı,. 

Yeni Ne~riyat 

KAY~AK 
T unsı .... an ba ı.; unluk der· 

r n u taları aru oda Mehmet Kt· 
mı ~ at Tı~r. Ani Dokmecl, Xe::ı:al 

fıııur, •r Do rı "' ıı ~~ tıızel : • 
l tr "' J'aı :.an bıtluamakıadı.r. Ta1'• 
ı .r• eder ı. 

\eni Ses Opereti ,..
5
_,_. __ s..," 

Her akşam 21 de 
l ·a, uzlar ilesi 
Operet 3 Perde 
Çarşamba halka 

Cumartesi talebe-
~ e tenıllfith ve Pazar gunü 

Matineler 16 da 
1'el: 49369. 

MiLLET 
Günlük: Siyasi Sabah Gazetesi 

J. illet Paı•tisi11i11 taı11111111ş 

11ıı~11ı•laı•ıııııı ~ffleıııleı•i11l~ 

Gerçek demokrasinin, gerçek hürriyetin 
ve ahlôka dayanan siyasetin müdafaa

sını bu gazetede okuyacaksınız. 

20 E11liil Cıı111aı•tcsi giiııü 

Aııkaı .. n'da çıl,ıyor 

A D R E S : iş ıklar Caddesi Işık Han 
Tel: 11397 .. 12653 

Elimizin b"iŞ parmagl biri- · ı 
birlerine benzedigi gibi ...... : 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Lastikler de dış -örünaŞt 
biribırlerine benzeyebilir, 

11tifr.o;&'tu ~Z/ 
ral(daooı; .... 

Oün~Mllll her han~i bir :J erinde bır şoforu 

durdurup hangi lastik markasını tcrcıh elli· 

~ni sorunuz. Sıze GOODYEAR diyeceği 

muhakkııktır - Zira dunyanın lıer tarafında 

kullanılan GOODYEAR her turlu yol ve 

arazide tecrube edilmiş ve razla da)·andı~ı 

ispat edilmiştir. GOODYEARin sarp arazi. 

L 

•Kamyon lutiltleride. bu hususla en dayınık.11 ° I 
!istik oldua-u tecrObclerle ispat edilmi~tır. 

GOOD#' EAR 

l'atmı 

marka ını tası nıciı~ 
, • 111\ Jl-

Turkıy• Umum Mumıuııı : , 
TATKO, OTOMOBiL. USTIK n MAKiNE TiCARETi T. A $ 

Tekıl,;. Bahçuı kar,ısı No. 35 

Telelo11 , 12240 • 82249 - Telgrel : TATKO • lıtanbul 

NIŞANT Ş1 • ÖZEL 

IŞJK LİSESİ 
.']; •• w I , . 
Kurulu5 tarih : 1885 

Yuva ilk Orta . 

• 

(Eski Feyıiy ) 

Lise 

1 
• 

Orta \ c Lısc sını!Iarında kaydını y enılcmiyen oğrencilerin l erler.ne mahdut o1renci alı
nacaktır. Ilk kısmın öğrenci kadroları dolmuştur. Yalnıı: birınc1 sınıfa açılacak :ıube için 
namı:ct ka~dına devam edilmektedir. Kayıt içın pazardan maada her gun saat 9-17 ara
sında okula müracaat. Tel: 80870. 

--~------..-· ~~· . - -·----- ______.._ 

TELEFON NUMARASI DEGİSTİRİLİYOR • 

Sandığımız Cağaloğlu merkezi telefon numarasının ı:t9. 

1932 tarihinden itibaren 24840 olarak dcğıştirildiğini mulı 

terem halka bıldiririı:. 

İstanbul Emniyet Sandığı 

_. ' DOKTOR . . 
RIFAT iNSEL 

Mide ve Ba:ırsak hastalılı: 
ıarı, Basuruo amellyatsıı 
tedavlsL 
Nlşantası - Rumen Cat. 
Sevin Aparı. No '- Tal: 
M3'33. 
_.ııım ___ , 

MOTOSiKLET SANAYllNIN 

259 c~ 
350cc. 
500cc. 

ÇEKOSLOVAK 

MOTOSiKLETLERi 

1-
• EN MUTEKAMIL TEKNiK 

• ZARiF YAPI 

""---~. iNSANi YORMIYAN YOLCULUM 

125 ce. 

150 ec. 

e YAKITTA EKONOMi 

RAKiPSiZ FIAT 

IU $AHANE MOTOSIKLETLEllN 

tA$LICA VASIFLARIDIR 

rumn MUı.HASlll ITHAlATCISI 

~IEll~ ET 
GALATA . f$TANIUL TU. 404.."'I 

İZMİR FUARINDAKİ MEHMET KAVALA AÇIK VE KAPALI PAVYONLARINI BiR KERE ZlY ARETINlt 
MENFAATINIZDIR. 

Rahatınız • • 
ıçın 

traş bıçak ve makinesini ko.UanınızJ 

İstanbul Sıhhi Kurumlar Arthrma ve 
Eksiltme Komisyonundan 

Sülc~maniye Dot:umevinde ~apılacak olan in~aat \e lesısııt 
ı,lcrı onarımı açık eksıltmeyc kcnulmuştuı·. 

1 - Keşif bedeli 8278 liı'a 71 kurustur. 
Eksiltme: 24 Eylul 1952 çarşamba güniı saat 15.00 de Ca 

f:aloğlundııki Sağlık \e S. Y. Mel. luğü bina~ında toplanan sıhhi 
kurumlar satınalma komisyonunca yapılacaktır. 

2 - Bu ise ait evrak şun !ardır: Mukavele. ek iltmc, ba 
yındıl'lık i lcri genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje \'e 
kcşiC hülfısasiylc buna mütefcı-rı dığer cHak çalışma gunlcl'in 
de kom Is) onda giirülebilir 

3 - Eksiltmeye iştirak için taliplerin 620 lira 91 kuruş 
luk muvakkat teminat )aptırdığına dair makbuz ibraz ctmesı 
\'C 1952 ~ ılımlıı Ticaret Odasına kaydı bulunduğuna claır bel 
geyi hfimıl olması, cksıltme glinündcn talil günleri hnri~· 3 
gün e\'vcl vilayet makamına müracaat edcrck ehliyet vesikas• 
alma ı ''e yukarııla 2 nci maddede yazılan e\Takı gorüp ek 
s11tmc şartnamesinde yazılı ka~da göı·c kabul eltiğine dair im 
zalaması şarttır, ı 14311) 

. . 
IAKINIST ve 

MAKİNA 

. Operatörü alınacak 

Anadoludaki muhtelif ~ntlyclerimlzde calıştırıl· 
mak üzere Ekska\•atör. Buldozer, Gradcr; Scrapcr gi. 
bi ~ol makinclerınde calışmıs tecrübeli elemanlara ih· 
lh ac vardır. Talihlerin c hlb et \'e ikalarile birlikte 
talep edecekleri ücrete m iıtedaır müracaatlcrini mck
tubla aşağıdaki adresimize )apmalarını rica ederiz. 

ADRES: 

Garantl İnsaat Ltd. O. Yeni Postahane caddesi, Garanti Han 

İSTA:'.'ı"BUL 

Konservatuar .. 
Oğr nci 

Gündüzlü Kısmın 

Almacakhr. 
lstanbul Belediye Konservatuarı 

Müdürlüğünden 
1!152-953 ders yılında aşağıdaki dersler içııı gundüzlü o:· 

rend alınacaktır. 
a - Şan, yaylı sazlar Kem an - Vıyola - Viyolonsel -

Kontrbas», Pınno, nazariyat ve yardımcı dersler tlohildir. uTürk 
mu~ikisiıı 'fegaııni • usul ve nazariyatu. 

b - Şan ve Türk musikbi nazariyat deı~ lcri hariç diğerle· 
rinc ) cdi yaşından itibaren öğrenci alınır. İstidat ve sınıfları
na göre liyakat go !erenlere ya~ haddi yoktur. 

c - Derslere 15 ekim l!J52 ça11amba sabahı başlanır. 
d - Konservatuar tedrisatı diğer okullara devam eden 

öğrencilerin boş zamanlarına göre ayarlanmıstır. 
e - ı ekım 19j2 çarşamba günü saat 9 da yapılacak ka

bul ımtihanına •Yas \e sınıfları na göre~ öğrenci namzedi ola· 
rak ı::irmck i tcycnlerııı 15 eyli'ıl 1952 den itibaren T<-ııebaşın. 
da Konscn·atuar l\llıdlirlüğline miıracaatları. (lj4063) 

doğ!Ü 'l!Y.Clno t 
SAS Viyanaya aktarmasız sefer 
yapan yegane Havayollan Şir
ketidir. Yeni Stokholm-Viyana
lstanbul-Kahirc seferini yapan 
·1 motorlu lüks DC-6 uçakları 
Yeşilköyden sizi alır ... rüya. gibi 
bir yolculuktan sonra Viyanaya 
ulaştınr. 

• Ou11ye11•11 hu ıerefı11e sefer ~apoıı SAS,, 
5 kıt••ılaki 37 eyrı mımlıkeıın 67 1•hrınl .-..t.--zr~-v:A-ı 

sc.4N.DiNAJllAN 
AINLINES SYSTEM 

BURSLU ÖGRENCİ ALI NACAK 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden : 
.. ıv1 

l - Enstitümüz hesabına istan bul Universitesi _Fen Fa~-li~. 
Jeoloji bölümüne sınavla beş burslu öğrenc1 alınacatt 

2 - Aranılan şartlar şunlardır: 
A) Türk olmak, 
B) Olgunluk sınavını ver ıııiş, li e mezunu hulunmo~· 111~~ 
C) Ya~ı. askerliğini yapmış olanlar için 22, yapll19 

olanlar ic:in 21 den . büyük olmamak, csl 
D) Bir yabancı dile (Ingilizcc, Fransızca veya Alınııll 

hakkile vakıf olmak. ,ıııl 
E) Yurdun her ~·erinde çalışabileceğini bildiren rc;,ı 

hastahane sağlık kurulu raporu vcnnek (Rapor sı 
dan sonra da verilebilir. bit' 

3 - Kabul edilenlerden Fakfil teyi normal ,süre i içind~ uıııiV 
renler açılacak sınavı kazandıkları takdirde, Enstıt·ı:•!" 
hesabına doktora yapmak için Avrupa veya Aınerı 
gönderilecektir. rııd• 

4 - Şartları haiz olan isteklilerin bir dilekç~ ile ~\nk1110r· 
M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne, Jstanbulda ıııt' 
hane İ. kele Caddesi No. 16 dııki M. T. A. irtibat BfifO~lt~ 
30.9.1952 sah günü akşamına kadar müracaat ctn'I 
lazımdır. ıtı'' 

5 - Sına\'lar Ankarada Enstitii binasında, fstanbulda 11'.,-of 
Bürosunda yapıla('ağından sınava nerede ~irmek istc11\ır 
sa taliplerin dilekçelerini oray:ı gönılermeleri gcreknıc 
dir. 5ıJ1 

G - Sınavlara Ankara ,.~ istan bulda 5.10.19.52 tarihinde 
0.00 da ba~lanacaktır. tif' 

7 - Sına\·a gireceklere yol ve sair masrafları \'erilınh•rceı: 
cH'i02) 

imtiyaz sahibi: stS,\:'f KORLE 
Bu sayıda yaıı islerini fiilrn ldarr f'ılen mes'ul ınüdiir: 

~IEJ.itı \'Fr.ım . ııJ 
(\'ATA~) Guetecllik \I" 'tatb·•nrı!ıl. ı . A. :). - btadb 

V A T A N M ı\ 1 R ,\ A S l 


