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J\aJifomi)-ada geçenlerde bir dağ indifa etmistir. Her yirmi da lcikada bir ırılerinden loyu 
IÜDlÜ§i renkte duman H muhtelif &"aılar çıkartan dünyanın bu en ı;enç ymardaiJ alimleri 

çok m~gul etmektedir 

Para 
Siyasetimiz 

YAZAS: 

Ahmet Emin YALMAN 

T iirk parası, serbest döviz ha· 
line gelmek için icap eden 

biitün vasıflara sahiptir. Para· 
•ın altın kar5ılığı yüksektir, 
'lllemleketlmh:ln i tlhsal kudre· 
ti günden güne yutanlara doi· 
tu fırlıyor. Önümüzde hudutsuz: 
lakısaf imklnları açıJmıstır. Bu· 
liin Hkbe nlsbetle çok genls 
bir itlıaJAt Jıııcminin bedelini 
ııorınal usullerle karsılıyonız. 
k l!ting \·eya açık \cya kapalı 
kauborsa yolJarlle yapılan öde· 
l'lıeler normal ödemelerin le· 
lıCınuna nl betle hiç kalır. 

Buna rağmen paramınn ser· 
ben para piyasasındaki kıymeti 
diişfiktür. Uü ukluk le boyuna 
\rtıyor. Bunun ha l\ca ebebi, 
hir takım mlnasıı ·aııaklarla u 
lııhdltlerlc kendi kenillmid al· 
datmakta inat etmemlıdlr. 

Vefi Partisi yeni 
bir şekil ahyor 

Geçenlerde memleketimize 
gelen eski Maliye Bakanı 

Mıstr 'da tevkil edildi 
.lHON(td Prl#I 

Kahire, 17 - Kuwctli Ve!t 
Partisi dün yeni bir idare heye· 
ti kurduğunu bildirmiştir. 

Veft'e mensup bir üye yeni 
kra komitesinde kimlerin yer 
aldıklannın ~imdilik bildirilmi· 

~eceğinl, bunun İçişleri Ba'kın-
1 ığının tasvibinden sonra açık· 
lanacağııu söylemistir. 

Mustafa Nahas'ın kabinesinde 
Bakanlık etmiş olan sözcü İbra

Deumı Sa: 5 Sü: 5 de) 

M. Vekili Ozçobanın 
hırsız girdi • 

evıne 

GÜNÜN YAZISI : 

İlkokullann teftişi ve müfettişler 
Yazan: RİFAT NECDET EVRİMER 

: ~ Bugün ikinci soyfcmızdo ____ ı 

Cumhurbafkanı dün iç ve dıf 
emniyetimize temas etti 

Bayar: Memleket dahilinde huzur ve 
devam ettiğini, asayişsizlik olnıadığını 

sükunun 
söyledi 

Vergi tahsilatuıuı arttığuı;r 

iktısadi fa aliyetini 
söyleyen Bayar 

hükôınetin, övdü 
~ .1.ıuı4olıı .l./ımn 

1 ~ j Beypazarı. 17 - Cumhurbas- timizin dışta ve içte emniyet alkanımız Celil Bayar, dün gece! tında bulunup bulunmadığı nok· 
Beypazarı Genı;ler toplantı salo- talandır. 

n.unda vatandaşl~rın ısrarı üze- Dış emniyet, her :zaman için, 
rıne yapUğı hasbıhalde, kendisi- herşeyden evvel, doğrudan doğ
ne karşı daima muhabbetini iz. ruya milletin azim ve iradesine 
har elmiş olan Beypazarlılara bağlı bir meseledir. l\Iilletlmiı, 
teşekkür etmiş, burada Beypazar biltün tarih boyunca, şerefini ve 
lılarla evvelce yaptığı görüşme· istiktrılini mUdafaada, daima di
lerin tatlı hatıralarını muhafaza ğer milletlere nümune teşkil 
ettiğini belirtmiş ve sözlerine edecek cesaret göstermiştir. Dost, 
devamla demiştir ki: düşman, yerli yabancı hiç bir 

•- Biraz ewel, hasbihaliınc kimse bunun aksini iddia ede· 
ba~larken, teferrliata giremiye- mez. Bunun yanıbaşında. bize, 
eeğimi ifade etmiştim. Pilhaki· dünya siyaseti ı:erçevesi dahilin. 
ka öyledir. Fakat gene vazifemin de ve kollektif emniyet sistem· 
icabı olarak ve bir memleket ('O· !eri içerisinde memleketimi:z.in 
cuğu sıfatıyle, objektif bir ŞC· en iyi korunma şeklini bulmak 
kilde mil~ahedeleriml \'e muta- vazifesi düşUyordu. Bu sahada 
lealanmı söylemekte bir mahzur da, mes'uliyet deruhte eden in· 
görmemekteyim. sanlar, göğüslerini kabartarak 

Bizim ana hatlaı·ı ile gözönUn· vicdan huzuru ile di}·ebilirler ki 
de bulunduracağımız iki esaslı Türk milletinin mukadderatı , bu ı 
nokta vardır: Bunlar, memleke- <Denmı Sa: S Sü: 2 de) 

l\Ir. Eden 

Mr. Eden dün lugoslav 
&a,kentine geldi 

Verdiği kısa 

D ışişlerinde 

beyanatta Eden : Birlikte çalışırsak çok 
~eyler yapabili riz, dedi. 
;;;:;ı .l.uoet&WI PY.ua 

11 Belgrad, 17 - İngiltere Dışlş Edenin 6 gtin sürecek ikimeti 
lcri Bakanı Antony Eden, Yugos sırasında, Trlyestenln istikbali 

meselesi de müzakere edilecek
tir. 

Türk pnra ının harice anca'k 
bıabdut miktarda çıkmasına mü· 
ıaade ediliyor. Bu paranın mem· 
lekete ithali e as itibarile :ra· 
•aktır. Fakat binlerce seyyah 
lıer ıün harice akıyor. Ceplerin· 
de ancak yüzer lira vardır. Kim 
bilir ne hlkmetle, ne &ihirJe (be· 
te\et) sırrına erişen bu kaılır 
Paracıklı, vatıındaşlar, •>'· 
larca hariçle dola~ıyorlar, dô· 
llfi5lerinde beraberlerinde bin· 
lerre Jirahk e$Y• ve hedh·e ge· 
tlriyorlar. Sonra da komşu 
'lbtmleketlere lthalAtımııın bü· 
~fik kısmı, kaçak Türk paralarile 
Cidenlyor. 

Çalınan eşya la r a rasında B. M. M. encümen 
__ o_da_sına ait ~htarlar ~<!!!,.v~~~~ Sus vapuru Haliete Yeni tayin 

1 Afyon, 17 - Son birkaç ay harap oluyor l 't 1 

e 

lav hükumet reisi Mareşal Tito 
Vd ileri gelen müşavirleriyle ö
nemli müzakerelerde bulunmak 
üzere bugiln Bclgrata gelmiştir. 
Bu göl'ilşmeler sırasında bilhas. 
sa Güney-Do~u Avrupada sul· 
hll korumak iı;in ittihazı :zaruri 
görUlen müşterek tedbirler göz· 
den geçirilecektir. 

Edeni getiren çift motörlU İn
giliz askeri uçağı Belgradm he
men dışında insa edilen yeni 
askeri hava alanına inmiş, İn· 
giltere Dışişleri Bakanı, büyük 
törenle Yugoslav Dışisleri Baka Bir bekçi 

Karısıııı 

Yaı•aladı 

içerisinde sehrimizde hırsızlık • 1 ~kı l ler 
l vakaları çoğalmış bulunmakta· · • • • • • .. •• J U 

1 

dır. Bilhassa ~ehrin en mutena lkı yıldanberı bulunamıyan bı r dı_şh yuzunden 
<Devamı Sa: 5 Sü: ı de> 

yeri olan istasyon bulvarındaki •• •• " k d · d · 
apartırnanlar sistematik bir SU· VOpUr ÇUrUmeye ter e il 1 
relle soyulmaktadır. En ıı;on o- İki yıldanbcri tamirde bulu· bir dislinin yenisini temin ede-
!?rak Afyon milletvekili Kell).al naıı Sus vapurunun arızası gide- memektcdir. A\'rupada mür:ıcaat 

llunııC llvl\,!ıfriıııüJ.,. O b • l J O B 
1 

k • 
17 

_ Bu .. t zço ?n ı~ ev .soyu !11uştur. ı,. ri~e~emi5Ur. Deniıcilik Bankas.ı, e~ilcn bir firma d~liyi an~ak 
a ı esır, . • . gun saa. çobanın ıfadesıne gore, çalına!1 billun gayretlere rağmen gemı- dort sene sonra teslim edebılc-

14.30 da. şehrımı.zı!1 en k.alabalı~ eşyalar arasında B.l\l.?ıı. encu· nin makine aksamında kırılan <DC\·amı Sa: 5 Sü: 6 .'lıı> 
caddelennden bınnde bır bekçı men odası dolaplarına alt anah· 

aıç bir tatbik kıymell olmıyan 
bu ,·asaklarlı ancak kendi 

lıeııdlmi;I aldatıyorut. Bu yüz· 
den para işlerine bir rl k payı 
Kirlyor. lhti 11 adamlarının 5ÖY· 
lediklerlne göre resmi kurlarla 
karaborsa arasındaki farkın en 
•~ elll kuruıunu bu rbk payı 
teakil ediJ·or. Bu da ya karabor· 
•acının kese ine gidiyor nya 
bir nevi sigorta primi vazllesinl 
IÖrüyor. 

(Devamı Sa: 5 Sü: ( ie) 

karısını )'aralam1'tır. lUdiscnin t:ırlar da me\·cuttur. 
mahiyeti şudur: Emniyet teşkilatı hırsızlara 
Boşanma mahkemesinden çı. ait bu !!amana kadar en ufak bir 

kan bekçi Ethem Çakar ve ka- ipucu dahi yakalıyamamıstır. 
rısı Habile Anafartalar cadde- Bundan dolayı Afyon halkı ge. 
sinde bulunan postane önünde celeri C\'lerinden dışarı çıkama
miinaka~aya ba~lamışlardır. Ha. maktadır. 
bile civarda bulunan muhallebi- Bir &olôr bir kız kaçırdı 
el dükkanına kaçmış, arkasından Ankara, 17 (fu~KA) - Şehri· 
yetişen bekçi Ethem bıçağını çe. mizde Kıymet isminde bir genç 
kerek kansını yaralamıştır. Sa. kız Aşığı ~orör Ahmet tarafın· 
nık bekçi sorgusundan sonra tev dan gece yarısı uyurken zorl:ı 
kif edilmiştir. <Devamı Sa: 5 Sil: f de> 

• 
ınueıze Gedik paşada, 

yarataıı bh· papaz 
Kanadalı 
ıadaki 

papaz Leonard bir haftadanberi Gedikpa
malullere şifa dağıtıyor bir kilisede 

SADUN TANJU . fi 
'Valuı "a."' hı;;cUn4rn 

Papaz Leonardın mucizeleri, 
bir haftadır; Gedikpa~a semtini 
ayııklandırmış bulunuyor. Bir 
haftadır her gece, Gedikpa5a0a· 
ki Kardesan Ermeni Kilisesine, 
ladın, erkek. çoluk, çocuk akın 
•lı:ın insanlar gidiyor. KüçUcük 
kilisenin duvarları içine sığmafn bu kalabalık kapılara yığı· 
'Yor, pencerelere abanıyor, du-
'larlara tırmanıyor .•• 

l!ütün bunlar, muhterem pe· 
tler Leonardın mucizelerini gö
~bllmck, onun 61fa dağıtan e
lının bir nüzUllil ihtiyar, bir sa
Cır \'eya kanserden mustarip bir 
~iğer hastaya uzanmaslyle mey. 
:ına gelen o inanılmaz hAdiseye Dün yakalanan eroinciler eşyaJarile birlikte 

lahit olmak için yapılıyor. E-
"et, tsa'nın doğusundan 1932 se· Dun·. hır· eroı .. re sonra dahi mucizeye inanı· a.a.;:ı 
tı~·or: 20 ncl asrın müsbet bil- d b • ddJ 
,un bilgileri lstlhfafa uğruyor ve eposo as 
t'eıısanlar: •EY 6eytanl LAnet mah . 

k, bu hastanın içinde.! çık. • • 
\ana emrediyorum! Sen bozuk Beyo§lunda bır apartmanı kumarhane ve eroın deposu 

b alp, sen ~eflüç k~l. sen. bükük olarak k ullanan eroinciler arasında bir de kodın var 
el, iflemıyen be) ın, Jıbrmlyen 

<Devamı Sa: 3, Sü: 6 da) (l'awı 5 lnd sayfamızdadır.> 

• Serim bir ar kııdaşiyle bcrabrr 

Sevinıin katili bir 
dondornnıacı · mı? 

Bir doktorla ailesi, dondurmacı Sabri hakkmda 
mühim bir ihbar yaptı 

Sarıyerde Billbülyuvası mevki-ı 
inde hunharca öldüı·Ulen Sevim 
Ba~ay cinayetine ait tahkikata 

1 
dün de devam edilmiştir. 

Giin geçtikçe yeni ihtimallerin 
ortaya çıkması, Emniyet 2 nci 
Şube memurlarının idare ettik· 
ler! tahkikatın muhtelif istika· 
metlerden derinleştirilmesini i· 
cap ettirmektedir. 
Diğer taraftan, Sanyerde işle. 

nen bu cinayet, aradan on iki 
gfin geçmlıı olmasına rağmen, 
halk arasında, hail &finün mev
zuu olmakta de\•am ediyor. 

( Devamı• Sa: 5 Sil: 1 de) 

Ml.Monfgomery' nin 
Dün yaphğı 
Tetkikler 
Şehrimize gelmiş olan 

başkomutan yardımcısı Feldma
reşal Montgomery, dlln Birinci 
Ordu birliklerini en ince tefer
ruatına kadar tetkik etmiştir. 
Mareşal şehrimizde kaldığı gfin 

(Devamı Sa: 5 Sü: % de) 

1'uııııf ""' 111 lrfınl•4tıt 

Ankara, 17 - Dış İşleıi 
Bakanlığında yeni nakil Ye 
tayinler yapılmıştır. Lon. 
dra başkonsolosluğuna Hasan 
Nurengil, Rodos başkonso· 
losluğuna Tevfık Türker, 
Karaşi büyük elçiliği mils· 
teşarlığına Abdillehad Bir
den, Ş:ım elçiliği müsteşar
lığına İrfan Sabit Akça, J•'i· 
libc baskonsolosJuğuna ö. 
mer Lütfi Bimon, Klisten
ce baskonsolosluğuna Cemal 
Tuygar, Strazburgda A\'l'upa 
Konseyi nezdinde mUmcssil 
liğimiz açılıncaya kadar Pa
ris büyük elçiliğinde vazife 
görmek üzere mezkur mil· 
messillikte orta elçilik miis· 
teşarlığına Affan Sabit Ak
ça, Kudüs maiyet konsolo5· 
lu~una Mucip Parer, Mosko
\'a büyük elçiliği baskfitipli
ğine Şinasi Öyman, Parls 

CDevamı Sa: 5 Sü: ld~) 

SPOR: 

Er aylıkları 1954 
yılında artacak 

Hükumet bu aylıkların 5 - 1 O lir a arasında 

olması için t e tkikler yaptırıyor 

.ıl. nl:a•• Aunul muAa!>lrhıfı 1 
KE~IAL BAGLU:\l 

Ankara, ı~rıd~0~irkaç senc· I B·ÜYÜk Dog'"' U 
denberi ordumuz son model 
malzeme ile techlz edilmiş ve 
bu modern harp techlzatında 
kullanılacak ~ersonelin de ye· 
tiştirilmesi hususunda bütun 
ordu b irliklerinde kurslar açıl· 
mı~ ve bu eğitim merkezlerin· 
de yetişen subaylanmız da ye
ni sih'ihları Mehmetçiğe geniş 
çapta öğretmeğe başlamıştır. 

<Devamı Sa: S Sü: 3 de) 

Aleyhine 
Açflğımız dava 

<YazıS1 5 inr1 $3'ffam11daclır.l 

Beogı·adski diiıı B. Sporıı 

5 • 1 yeııdi 

' Şehrımiıde bulunan ncograd ki dün lkln<i maçını Bl'yoğlu Sporla yapmış \'C 5.1 'kıızanmı5tr. 
Resim dünkü maı;tan bir enstantane~ i ıöstrriror. !\laçın tafsllfı lı be~inci sa)famızdaclıı'. 
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1 GiİNiİN YAZISI 1 

Milli Eğitim Şurasının 
................. _ ....._....,,_,,_.......,....~ ... ..,_,,... - --
toplantısı münasebetiyle: Muhallebici ve kahveciler 

fiyat arfhrabilecek 
[ vrzi~:füil Donanma günü 

Parlak merasimle 
Kullanacak 

Cinayet babında 
garıyer cinayeti malfıın. 

Zn·:ıllı Se\ im'in bu el· 
nayete lrnl'b:m gittiği de 
maliım. rakat cinayetin ki: 
min tarafından islendlCı 
lıa!A meçhul. ilkokulların teftişi 

ve müfettişler 
Şehrimizdeki muhallebici ve kahvecılerln halihazır fiyatla· 

rı arttırmak l'Olunda Beledıyc tarife komisyonuna yaptıkları 
müracaatler bu komisyon tarafından bir karara bağlanmıştır. 

Bu karara göre muhallebici ve kahvecilerin komisyona l'Cr· 

dikleri fiyatlar da t •• b,t edılmıştlr. Buna göre muhallebiler 
25 • 35, pastalar 25 • 35, kah\•eler 10 • 20. meşrubatın d:ı 15 . 
25 kuruş arasında satılmasına rnıı~aade eclılr.cektir. 

l'eşilköy .!Urtcoroloji fa· 
tasyonunun tahminlerine 
göre hugıin §elırimlz \'e el· 
varında ha\•a bulutlu gece· 
cek; rllzgArlar şimal istika· 
metinden kıı n·etll esecek, 
ha\•a soğukluğu dilsmekte 
de\·am edecektir. 

27 eylOl, Donanma Günü ola· 
rak kutlanacaktır. Bu mUnasebet 
le gerek İstanbulda ve gerekse 
Giılclıkte geni~ ölçilde törenler 
yapılacaktır. 

Scotland Yard'da seneler· 
ce çalışmış şimdi allını h3· 
tırlayamadığım eski \ e nıe$· 
hur bir polis hafiyesi lıAtı· 
ralarında aşağı ;) ukarı şöyle 
yazar: 

B u ay içinde r ' mak suretly-
1 

fAZA.\ : 
top anacak le itiraz eder-

olan Altıncı ı R ., t 'M.T d E • J se o bolgeye i· MılU EğiUm 1 ft l W ee et ., .. llller kinci bir müfet. 
Şılrası, tama . .._ ______________________ ..,_..J tiş daha gön-

miyle ilk öğ· deri!ir. 
retimi ilgilendiren mesele ve fctti&ierin menşei meselesi atı- 16 - Müfettislere Uç yılda 
mevzular üzerinde çalışmaları- ra karariyle artık kesin surette bir kurs yapılır. 

Esnaf Dernekleri, hazır' :racakları listelerle bu nevi mad· 
deleri satan dukktın \e mile " seteri sınıClandırarak İktısat l\lil· 
dllrlüeüne vereceklen •• r. Anc .. 1' tarife komisyonunun bu kararı 
Şehir l\Iecllslnin Ekim toplantısında umumi heye e a:.:edlle 
cek, tiyeler bu kararı tasvip ;ı~tikleri takdirde tatblkına gcı;ı 
lecektlr. 

na başlayacaktır. Tedvin tari- taayyün etmiş sayılacaktır. Ka- 17 - Yine üç yılda bir mll· 
~i eski ve bugıinkü ihtiyaçlara naatimize göre ilk öğretim mil· fettişler kongresi yapılır. Bu 
ce\ap \'ermekten uzak olan ted fettislerinin yetistirllmesi ne kongrenin ruznamesi ilk öğre
rlsat.ı iptidaiye kanun-u mU\·ak kadar ehemmiyetli ise ilk o- tim ba~müfettiEleri tarafından 
katı ile 4274 sayılı Köy Okul- kulları teftiş Ye bu teftişin mo· hazırlanır \'e Bakanlığın tasvi
ları ve EnsUtUleri TeskilAt Ka- dern esaslara müstenit bir şis- binden geçer. 

Opera binasım 
Bitirmek için 
T esebbüsler nununun "e ilk ö~retimle ilgi- teme bağlanması da o derece 18 - Tatil aylarında müfet· 

li diğer kanunların değişen, ge mUhimdır. VAkıa Bakanlık, tUr- tıslere memleket içi gezılerl 
ni§leyen \'e derinleşen ihtiyaç- li.1 kademeleri muhtevi öğre- yaptırılır. 
Jara göre tAdillne esas olacak tim müesseselerinde tefti~lerin 19 - l\Iüfetti~ler kendi böl
anı mevzular ş(ıra ruznamesin- ne tarzda yapılması Uzım gel- gelerindekl öğretmenler! yılda 
de yer almıştır. Bu itibarla 6Q- dlğine dair çok esaslı ''e çok en az dort defa teftise mecbur 
ra müzakerelerinin ve alınacak yerinde maddeler teshil etmls tutulur. 
ıon kararların ilk öğretim gi· "e bunları tatblka başlıımı&tır. 20 - Tahkikat işleri müfet
bi büyük bir yurt dAnsına ta· Ancak ilk öğretim meselesi gibi tisin teftiş l~lerinc mAni olma
all!ık etmesi bakımından Us- muazzam bir dAva 6lıraya geU- yacak tarzda tanı.im ve idare 
tün ehemmiyet taşıyacağı ıUp- rillrken orta öğretim mUcsse- edilir. 
heslzdlr. selerlnden ayrı bir bünyeye sa- 21 - İdare teftisinin daha 

Ş!ırada ilk okulların "11tı :rı· bip bulunduğu için teftişi de ziyade terbiyevt mahiyet arzet-
lı çıkarılması, UstUn \'e geri tablt a~Tı esas ve prensiplere mesi temin olunur. 
zekAlı çocuklar, ll.-mal sınıfları dayanan ilk okulların teftı! slı 22 - Miifettielerln köy okul
ve okulları, ilk öğretimle ilgili teminin yine liurada müzakere lariyle alaka ve münasebetinin 
mahılll kurullar, ilk öğretimi mevzuu olmasını bir gönül is· daha ıakı ,.e daha yalan olması 
gelistirecek gelir kaynakları, teği olarak ileri sürilyoruz. imUnları sağlanır. 
ilk okul milfredat programları, * 23 - 4357 ı;ayılı kanuna gö· 
devam ve devamsızların takibi Bu noktaya boylece isaret et- re basöğretmenlcrin ve mll:i 
ve alınacak tertip ve tedbir- tikten sonra ilk öğreUm mil eğıtim memurlarının ders yılı 
ler, ilk okul teftiş isleri, basliğ. fettişlerlnin yeti~tirilmesl ve va sonunda öğretmenler hakkın· 
retmenlık, milli eğitim memur sıfları üzerinde duracağız. Ka- da verdikleri raporların birer 
luğu, sınıf mevcutları, sağlık naatimlze göre ilk öğretim mil- sureti müfettişlere ve ilgili öğ-
f§leri, okulların açılıs ve kapa. fetti§leri: retmenlere verilmelidir. 
nış tarihleri, ilk okul kltap!an 1 - Kendi sahalarında ken- 24 - JılUfettişlerin yetiştlrl-
,.e vasıtaları. okul arazisi, kurs dilerine uyulacak bir otorite el, yol giısterlci, hataları tas· 
lar ve seminerler gibi mc:ulc- olmalıdır. hlh edici olmaları Uzerindc mut 
ler birer, birer gözden ~e,ırl· 2 - Bir yabancı dili, o dil- laka ve ısrarla durulmalıdır. 
lecektır. de yazılmış eserleri okuyup an. 25 - Yirmibeş yıl ftısılasız 

Milli Eğitim Bakanlıj?•r.ır. te )ayacak ve tercüme edecek ka· miıfetti&lik yapan, Öğretmenllğı 
mel dAvamız olan ilk ögretiın dar bilmelidir. unutabilir. Bu sebeple bUtUn 
meselelerini §ılraya toıı\u bır 3 - İlk öğretim mll!etti~leri: ilk öğretim müfettisleri on yıl. 
mevzu olarak getirmesi i&i cıd· a) İlk öğretmen okulu mezunu da bir yıl yine müfetti~lik uh· 
dl, ehemmiyetli ve sist.?mll tut. olmak, b) Beı yıl köy ve şehir- delerinde kalmak şartiyle öğ
tuğuna gUzel bir de!ıldıt. Bun- lerde başarı ile oğretmenlik ''e retmenlık yapmalıdır. 
dan haklı sevinç duyduğumuzu ya ba&oğretmenlik yapmış bu- 26 - l\lufettişlerin mesleki 
burada tekrar etmek ister!z. lunmak, c) Bu öğretmen ve ba. neşriyatı muntazaman takip e
lik oğretimin ana mes"lflerln- fioğretmcnler iki yıl eğitim ens debilmesi imklnları gerçeltlea· 
den biri de teftiş i&leridlr. Biz tltUlerinde, iki yıl da tlniver- tirilmelldir. 
bu yazımızda teftiş i§lerlne ait &ite Pedagojt EnstilüsUnde o
du5üncelerimlzi ve bunu takip kutmak suretiyle )"ettstıtllmbll
edecek diğer yazılarımızda da dir. 
yukarıda adları geçen mesele· 4 - Bu derecelerden geçen 
lere müteallik fikir ve kanaat· başöğretmen \'e öğretmen mil· 
lerimlzl dillmlıln döndUlU ka· fettiş nanızedldir. Bir yıl için-
dar söylemeye çalışacağız. de \'erdiği tertiş raporları Ba· * kanlıkça vo belli bir mevzu il· 
Bakanlık ilk 6ğretim mil· :ı:erinde hazırladığı tez ele tini· 

27 - Mufettlsler icabında 
kendi bolgclerinde y1?t15tirlcl 
kurs açmalıdır. Teftişlerın en· 
çok itimada \'l! terbiyevt esas
lara dayanması ı;arttır. 

* Öğretme:ıl kendisinden kil· 
çilk gören mUfetti~in ter
<Deumı Sa: 5 Sil: 8 de) fettişlerinln yetiştirilme· \'erslte Pedagoji EUbcsl NO!e· 

cıinde ilgililerden bnı ıorular sörlerıyle eğitim enstitUleri öğ ,-----·------
ıormuştur. Bu sorular ilk öğ- retmenlerinden müte~ekkll bir ( ) 
reUm müfettişlerinin: heyet tarafından kabul edildi-

A - Eğitim enstitülerinde ti takdirde o mUfcttiş nıımz.e-
yeU~tlrilmcsi, dinin asaleti tasdik olunur. 

B - Bu maksat için açıla· 5 - MUfcttişler bildikleri ya 
cak kur&lara katılan ve ba,:arı hancı dilin konu~ulduğu yer. 
gösteren başöğretmen ve öğ· lcrc bir yıl için: staj maksadiy 
retmenler arasından seçilmesi, le gônderılir. DönUslerinde ken 

C - Açılacak imtihanda ba- dilcrinden tetkik, mUşahede ve 
~arı gösteren başöğretmen ve mUtalAaları muhtevi rapor Is-
öğretmenler arasından seçil- tenlr. Bu raporlar Talim ve Ter 
mesi, biye Dairesince tasvip ve tak-

D - Basöğretmenllk ve mil- dlr olunursa sahipleri bir de
li eğitim memurluğu yapmış o- ret'c terfi ettirilir. 
lanlar arasından imtihanla se· 6 - ilk öğretim mUfettl~le
çıimesi nokta! nazarlarını lhtl· rl beşinci, dördilncU, UçUncU, 
va etmektedir. ikinci, birinci ı!ilnıf mU!ettişler 

Bu sorulara •;erilecek ce· \'e basmllfettisler olmak Uzere 
vaplar tek noktada ve meselA altı grupa ayrılır. Milfettişln 
A fıkrasında belirtildiği veçhi- bir dereceden bir Ust dereceye 
le ilk öğretim mUfcttişlerinin geçebilmesi için Uç yıl içinde 
eğitim enstiUilerindc yetiştiril- \'erdiği idare, ders teftiş ,.e tah 
mesl noktasında birleşecek o- kik raporları, öğretmenleri ha· 
lursa ilk öğretim teftiş kadro- :ı:ırlama "e ireat yolundaki fa· 
suna bundan sonra alınacak mil aliyetleri esas tutulur. 

7 - Bütün ilk öğreUm mU
fettlıleri her vllAyette bir ilk 
öğretim başmUfettiıl ile birlik-
te çalışırlar. 

8 - MUfettlsler :ı:amın, :ı:a
man grup teftişleri de yapar
lar. 

9 - MU!ettislerin kırtası mu
ameleden kurtulabilmesi için 
başmilfettişler emrinde turumu 

kadar teftiş kAtlplerl bulundu· 
rulur. 

Belgrad sulh 
muahedesi 

214 yıl evvel bugün, Tür· 
kiye, Al'Usturya ve RusY• 
ırasında Belgraıl ı;ulh m'Ja· 
htdcsl lmllılanmı~tı. ;lluahe· 
de hukıimlerinc giire, Del· 
graıl \e Şimali Sırbistan, 
Küçuk l:f!Cık Osmanlı devle· 
tine iade ediliyor, Tnna \'e 
San nehlrltırl '.l ürki ·c ile 
Avusturya aratıında hudut 
oluvordu. Rusya, Atak ,.e 
Ka;ı.ıtenlıde harp gemisi 
bulunılurmamağı kabul edl· 
yordu. 

Ttlı.BE'STÇİ 

Sen olmasaydın 
bakılamazdı. 

- Ke~ki daha 

Taksimde in5ası yarım kalmı& 
olan Opera bina~ını tamamlamak 
için ecnebi \'e yerli sermayedar
larclan mlirekkep bir grupun Be
lediyeye mUracaata hazırlandığı 
haber veriliyor. Şırket binavı, 
yirmi sene işletmek hakkı \eril
mek suretiyle, tamamlamağı dü
şünmektedir. Teklifi kabııl edi
lirse derhal inşaata başlanacak, 
yalnız ilk plAnrla bazı ufak de
ğişiklik yapılacaktır. 

Grup, Dclerliyenın istlrakiyle 
bir anonim eirket kurulmasını 
düşünüyor. Belediye Opera için 
simdlye kadar iki buçuk milyon 
lira ı;arfetmlştir. İnşaatı tamam
lamak üzere dokuz milyon lira
ya daha ihtiyaç vardır. Belediye 
sarfettl~i iki buçuk milyon lira 
ve arsanın bedeli ile ~irkette his
se sahibi olaraktır. 

Opera binasında iki tiyatro sa 
lonu bulunacak, bunlardan biri 
2100. diğr.ri 900 kişi alacaktır. 
Tiyatro salonlarında ihti •aca gö
re piyes oynanacak, yahut film 
gösterilecektir. 

Zemin katında sahneli bir bar 
bulunarıık, burası 400 kişi ala
caktır. Dirincl katta bir Jokanta 
açılacaktır. 

Opera binasında tablo ve sa
ire teşhiri için iki salon, bir kil
tüphane, giriul ayrı bir merasim 
salonu, bir konferans salonu bu
lunacaktır. Damda büyük bir ı:n
rino tesis edılecektlr. Denizden 
150 m"tre ;)lıkseklıkte olan d:ı
mın harikuUıdc bir manzarası 

bulunacak, buradan Boğaz. ?ıi.'lr· 
mara, istanbulun her tarafı gö
rnıecektir. Damdaki gazinoya 
asan~örle çıkılacaktır. 

Grupla Belediye ara5ında an
laşma olursa in,aata hemen bas· 
!anacak ve bina 1953 senesi ~o· 
nuna kadar tamamlanııcakttr. 
Ayni zamıınrla Operıının ifoıinde
ki :Elektrik İdaresine ait bina \"e 
karakol yıktırılacaktır. 

O. Bankasının tamir 

ettirdiği fİfepler 

Denizcilik Rıınkası Haliç Ter
sanesi hletmesinde gemi tAmir 
ve Urlil işleri son glinlerde bir 
hayli hızlanmış bulunmaktadır. 
Diğer taraftan i\Ialatva şilebi 

de kısa bir mlicldel zarfında t5· 
mir tdil!'rt'k sefere hazır bir ha 
le getirilmiştir. 

Geçenlerde blr İtalyan gemisfy 
le r;arpı~n Rumen bandıralı 
Mangalya gemisinin 10 Is gilnü 
zarfında tftmlrl de ylne bu !$· 
!etme tarafınclıın deruhte edil· 
mis bulunmaktadır. 

nlğer taraftan, ötedenbcrl Ha 
llç tersanesi fııletmesine bağlı 
olarak idare edilen Camialtı ve 
Hasköy atelvelcrlnin de bundan 
böyle müstakil birer IEletme ha. 
ime lfrağı karar altına alınmış 
,.e tatbikata J:l"cilmlştlr. 

Daimi encümen 
" 
Uyelikleri 
Mücadelesi 
Şehir meclisinin eldm toplan, 

tılarının ilk, ikinci ,.e Uçüncü 
celselerinde Daimi Encümenle 
diğer komisyonların seçimleri 
yapılacaktır. 

F,welcc do bıldirdığimiz veı;
hile Şehir meclisi U)·eleri ara
sında bu seçimlere büyük ehem· 
miyet verilmektedir. 

Bu arada gene meclis Uyele
rinden büyük bir ekseriyet ko· 
misyonlara seçilecek olanların 
buralarcla iyi randıman \'ermele
rini temin için meslekleri)•le altı
kalı komisyonlara getirilmeleri
ni \'C gellşigtizel seçilmemelerini 
istemektedir. 

Bunu sağlamak için de gene 
bu gnıp tarafından meclis iıye
leriııin meslek ve \'azifclerini 
göstl'reıı listeler hazırlanarak 
liyelrıre dağıtılmağa lıaslanmıs· 
tır. Bu listelere göre Şehir 1ee
llsindc on bes avukat. yedi mli
hendis ve mimar, ııltı doktor, 
sekiz gazeteci, on yedi tüccar, 
iki hankarı, altı muha~irı. iki ı:J. 
raatçi, iki klmyager eczacı, Uç 
teknisyen. on iki is adamı bu
lunmaktadır. 

Geçen yılda 142862 

öğrenci okudu 

Belediye Neşriyat ve istatistik 
miıdurhığiınce hazırlanan 951 
Sl'nesi istatistiklerine göre 9:i0 -
51 ders yılı içinde lirhrimlzdekl 
r!'&ml, ozel ilk, orta, 11 e, ünlver. 
ı;ite ve ~ Ukselı: okull rda 'i7,607 
erkek, 65,1G5 kız talebe okumus 
tur. 

Bunlardan 12.153 i erkek, 
9.745 i de kız olmak üzere 
21.003 talebe yıl sonunda me· 
zun olmuslardır. 

Sosyoloji kongresi 

çalışmalarını bitirdi 

Dlr haftadanberi Fen FakU1te 
~ı salonlarında çalı~malarıııa de
vam eden lllilletlerarası Sosyo· 
iojj Kongresi dün öğleden evvel 
•apılan merasimle sona erml~· 

tir. 
Dünki! toplantıda. muhtelif 

memleketten gdmi$ bulun:ın de. 
legelcr, kongrenin basından so. 
nıına kadar gayet mfikemmel i
dare edlldiğmdcn, çok \'erimli 
olduğundan \'e krndllrrine gö~
terllen misafirpl'r\'erlikten b:ı· 
hl&le organizasyon komitesine to 
şckkilr etmişlerdir. 

ÖnUmllzdeki kongrenin 1954 te 
Fransada yapılmasına karar \"e· 
rildikten sonra kongre fiilen so
na ermiştir. 

Öğleden sonra delegeler !Şe
hir içinde serbest olarak gc;;iııti 
yapmışlar, bu meyanda Alman 
delegeleri Bakırköy llez Fabrika 
sını gezmişlerdir. 

DUn §ehrlmlzde ha\·a az 
bulutlu gcçmtıı. rıizg6rlar 
&imal • şark istikamelinden 
kunetli esmiştir. Gtinün sı· 
caklığı gölgede hami 28.6, 
asgari 17.4 santigrat olarak 
kal dedilmi~tir. 

-----------.................. .... 

istanbuldaki törene saat 10 da 
Taksimde baslanacak, bayrak me 
rastmındcn sonra alay Harbiye, 
Akaretler yoluyla Beşiktasa ine. 
rcktir. Burada, Barbarosun Pre
\ ezede kullandığı sancak levent 
kıfayetli iki er tarafından gön
dere çekilecektir. Bılahare, gll· 
niın önemini belirten konuşma
lar ) apılacak "e topalntı bir r,e
çit resmi ile nihayete erecek
th-. 

KUCUK HABERLER 
EGiTİl\I UZMANI 
Kt: \RCI:\'S GELDİ 

Milli Eğitim uzmanlarından 
Prof. Wılliam Kuarcevs, dün u· 
çakla şehrimize gelmistir. 

Prof. Kuarcevs, milli eğitim 
sahasında tetkiklerde bulunacak 
\ e bir mUddet memleketimizde 
kalacaktır. 
nmıışımt KA \ 'GASI 
SO:\UNDA YAUAJ,A~DI 
Bakırkoy Hanodaları sokağın. 

da Taşkcipr!ılU Selim isminde 
bir şahıs Yahya -.e Bayram Da· 
vuku isimlerindeki hemşerileriy 
le kavgaya tutuşarak fizerlerine 
tabanca ile 6 el ate& etmiştir. 

Tabanca kurşunları isabet el· 
memişse ele \'ak'a yerine gelen 
Selimin dayısı Cemal bıı;akla 
Yahya) ı ka ığından yaralamıştır. 

Yahya tcda\ i altına alınarak 
kaçan sanıkların aranmasına bas 
lanmıştır. 

Bundan ba ka. Bakırköy Kar
taltepc Cam Fabrıkası işçilerin
den Enver ismindeki şahıs da 
bir iş anla~mazlığı ) üzllnden ar
kadaşı Mustafayı bıçakla yara
l:ınııştır. 

Yaralı İcçi Sigortaları Hastııha 
nesine kaldırılmış, suçlu yakal3n 
mı tır. 
1 if'ATrnT \'EKAI,F.Tİ 
Mti:=;Tı~ş \RT.I<1JlliA 
\' 1'11.ı\Cı\K TA\'İN 

:Faruk Silııterin ba~ka bir ' 'a· 
zifcyc tayini ile boşalan Tica
ret \ 'eklileti lllıısteşarlığına, Av
rupa İktısadi İşbirliğinde TUr
kiyrnin trnısileiliğinl deruhte et 
mekte olnn Celıi.I Yarmanın tA· 
yin cclileeeği alAkalı mehafilde 
sövlrnmektedir. 

Cel51 Yarman, daha evvel, Tı 
caret Vek:Uctindc muhtelif vazı. 
fclcr ~iırmllş ve tcmayUz etmiş 
hır ah ıvct~ir. 
ntıGllAY Pil' AS \SlNDAKİ 
C \ 1'"1.11 m: DEVAM 
ımh'oıt 
Buğday plya :ısındoki canlılık 

devanı etmektedir. 
Ofoin devnm eden mUhayaası 

d:şıncla serbe t piyasarla da ha· 
rarrtli leler görlılmektedir. 

1Hılen serbest satışlara göre. 
Polatlı birinci mallar 32, !!iks 
mallar 34. 50 kurustan muamele 
ı:cirmektcdlr. 
nin r:e ·nE 2.1G2.ooo 
LiR ~l.11~ iı1Rı\CA1' 
Yr\PIJ,Ill 

Ayrıca 27 eylül gUnü Gölcilk 
tc bir geçit resmi yapılacak, sriy 
!evler verilecf'ktir. Töreni mil· 
teakıp emekli deniz subayları ile 
mahalli basın mensuplarına ordu 
evinde bir ö~le yemeği verilecek 
tir. Bu arada, Gölciik körfezin
de ı;por eğlenceleri yapılacak· 
lır. 

Bundan ayrı olarak 26 eylQl 
gllnU istanbuldan lllınan basın 
mensupları ile öğrenci ı·e yavru 
kurtlar, donanmaya mensup ge. 
mill'rP blndirlfecek ve bu gemi
ler lllarmarada bir gösteri tatbi
katı yapacaklardır. 

Batan motörden bir 
ceset daha bulundu 

12 gUnclenbcri kayıp olan Zey. 
yat Ci\'clek adındaki bir gencin 
cesedi. dun saat 8 de KôprU no 
hz iskelesi yanından çıkarılmış. 
tır. 

Sarnyburııu önlerinde bata:l 
nıotorde bulundugu tahmin edl 
len Zeyyadın cesedi morga kal
dırılarak tahkıkata başlanmıştır. 

ZAYt MAKBUZ 
Silmerbank l\Jıiesscsinln 1stan 

bul Giriş Gumrüğilnde muamele 
gören (14120) sa) ılı 15.5.1048 
intaç tarıhli beyannnnıe ine ait 
(132125) numaralı gümriık mak· 
buzu zayi eclılmiştir, 

Za)iinden kayıt sureti alınaca
ğından aslının hükmü kalma
mıstır. 

Antalya Umumi Nakliyat 
Turk Anonim Şirketi 

TEŞEKKÜR 

l\Iilli Eğıtim Bakanlığı \'Uksek 
Öğretim Genel .Mildilrıi 

llAlnnt AKVERDİ 
nln vefatı mtinasebetiyle dost, 
akraba ve dığer tanıdıklarımız ta 
rafından telefon. telgraf \'e mek 
tupla vfıki ba~sağlığı dıleklerine 
ayn ayrı &Ukran mukabele<;inde 
bulunmaya derin acımız imkan 
vermediği için bu duygumuzun 
iletilmesine muhterem gazeteni
zin tavassutunu saygılarımızla 
rica ederiz. 

Eşi: Mediha Ak\Crcli 
Kardeşlrri arlına: 

Naci Akverdi 

('-TA \liM-) 
DUn !iClırimlzden muhtelif dıs 

memleketlere giden barsak, 
külçe bakır, iç fındık. ma\i has· 
h:ış. acı çekirdek, ce\•iı kiitüğü, 
keprk. tUtUn. yumurta ve ana· 
~onun ihraç kl\•metleri tutarı 2 
milyon 76? bin liradır • 

1 
18 EYJ,()J, 19SZ 

l'l:RŞEl\lBE 
AY 9 - GUN 30-1117.IR 136 
nm1i 1368 - EYı;OL s 

K \Ç \1" TA llı\lW' I\ 
l'ırnR'ITİT mi y \KAl.ANm 

Falih MUstakimzade sokağı 4 
numarada oturan ve avııı vrrrle 
gnzoNı~ı t!ımlrcilii!i yapan Üte· 
~ ir İyikôvün dlıkkAnında vom 
lan nramada 157 ııdCt kaçak Na
gant tabanca mermisi ele geçiril 
rrlşlir. 

fermller mu adere edilerek 
sanık hakkında takibata b:ışlan
mıstır. 

HİCRİ 1371 - ZiLHiCCE 28 
\'asa ti 

SABAH 05.46 
ÖGf,E 12.08 
iKİNDİ 15 37 
AKŞAM 18.14 
YATSI 19 46 
İl\ISAK 04.03 

a ... ı .... ,. f6n4ınl•n ~tt•• 

rfmllf b<ul!nn. ~~" 
ı4'Rmtı. 

t:ıanı 

11.26 
05.52 
09.21 
12.00 
01.32 
09.47 

•Ter..1".ilbelerlme doyana· 
rak iddia edebilirim ki fn· 
illeri en kolay bulunan cl· 
na} etler, çok karışık 'e pek 
esrarlı gorülen cinayetler· 
dir. Yalnız bunun için, isi 
karı~tıran tiırlıi ipuçlarını 
\'e birinrl planda gorünen 
muhtemel cina~et sebeple· 
rlni bir tarafa bıral.ıp ipuç· 
Jarın~n en t'hemmlyetslı 
sanılanı le cinayetin muh· 
temel ı;ebcplerlndcn en de· 
ğersizinl C'le alarak bunlar 
etrarınıta çalışılmalıdır. nen. 
kendi lıe~abıma, bu suretle, 
en karışık cinayetlerin rail· 
lerlnl meydana çıkarmağa 
muvaffak oldum. nuna kar· 
&ılık, faillr.rlni bulmakta eı:ı 

fazla giiçluk çektiğim uka· 
lar, ipuçları kat'i \ e sebep· 
teri !ldeta malum gibi görü· 
nen cinayetler oldu.• 

On sene kadar eV\el de 
lngilizceden fran&ı~eaya çev 
rilml5 çok orijinal bir zabı· 
ta rom:ını okumuştum. 

nu romana görl', bir el· 
na\'et 1 lenmiştir. Bu dna· 
) elin failini ıneyrlana çıkar· 
mak içio bir İnıtiliı, bir Brl· 
çikalı \e lıir İtalyan polis 
hafi.) eı;l kendi buldukları 

ipuçlarına le kendi gdrü5· 
lcriııc göre ara5tırmalarını 
)İıriitiirlC'r. -

Şolırct sahibi Uç polis ha: 
fil esi nihayet hir gece • dok· 
torların konsiiltasyonuna 
henzc) en • bir toplantı ya· 
parlar. 

nu toplantıda İngiliz da· 
yandığı d!'lillerl orta) n d!i· 
krrek katilin A olduğunu 
15bat edt'r. Onun ipuçlarına 
,.e nıutal:i.alarına bakarsa· 
ııız, katil gerçekten A dır. 
Belçikalı dıı ba~kn ipuçlarıy· 
le katilin n olduğunu me)'• 
dana çıkarır. nu sefer de 
Belçikalı) a hak \ 'erirsiniz. 
Fakat bir de hal) anın ipuç· 
!arını \ "C mutataalarını öğ· 
renlııre katilin C olduğuna 
J.:anaııt getirirsiniz. 

Fakat. •. Hu toplantıda bu· 
lunan mahalle bekçisi her 
uç polis hafiyesinin ellerin· 
deki muhtelif ipuçlarından 
mlıştrrek olan \ 'e en eheın· 
ııılyr.t iz görıiıırllığıi !~in bir 
tarafa atılmıı bulunan bir 
tanesini alarak kntllin ne A. 
ne n \e ne de C değil, ~ 
olduğunu orta,·a kor, lı l ne 
polis hariı·clcri \'e ne de 
ı;ll gık dcyebilirsiniı. Nite· 
kim X da gık diyemeden 
• .ıçunu itiraf eder. 

Bu roman da, meşhur 
Scotland l'ard hafiyesinin 
tl.'rruhr.lerlnl teyit eder ına· 
hiyettedir. 

Şu hale göre, Sarıyq el· 
na} eti fnili en kolay bı;lıın· 
ması gereken \'akalar ı;ını· 

fına giı'mekledir denilebilir. 
Yalnız hiın)e indeki karışık· 
lığa alılanmayıp ehemmi· 
yetsiz \ "C basit gbrunen ta· 
rafından yıirUmeği tecrübe 
etmelidir. 

Sadun G. SA\'CI 
OT\" KF.T,fl\IF:\'LE 

Rusya, Giivrnllk Konse· 
~inde 51. \'etoııunıı kullan· 
mıfi ... 

Kullana kullana 
eskitti! ... 

vetoyu 

TATUSERT 

te bulunacak de~ilim. 
- Yoksa evlenecek misin? 
- Fazla sorma, Freda. Her 

10 - İlk 6ğretim mllfettlş
lerinde de bir ilim dalında ih
Uus aranır. 

11 - Her mUfettlsln tcfUs 
bölge.dne en çok elll öğretmen 
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feyln sırası var. Çok çektim. 
Yıldırımla \'urulmuş ı:ibiyim. 
Ya,aş ya~aş kendime gelmeğe 
çalıvacağım. Biraz param var. 
Size yük olmam. BiHıkis yardı· 
mını dokunur. Fakat artık bu 
:ıkşam bunlardan bahsetmıye· 
lım. Rica ederim susalım, Fre
da. 

- Annemin hakkı ''armı5. 
Sen de balıan gihi enalnln bi· 
riymişsin. 

verilir. 
12 - MUfettlşlerin tefUs böl-

geleri her yıl değil, Uç yılda 
bir değlıtırlllr. 

13 - Her mUfettle kendi böl 
geslnde bir yılda en az beş nU· 
mune dersi vermekle ınUkellef 
tutulur. 

14 - MUfettlş kendi blilge
slnln biltiln terbiye \'e kültür 
faaliyetlerinin nAzımıdır. 

15 - Teftiş raporları teftls· 
ten ençok onbeı gUn sonra 
öğretmene tebliğ edilir. Öğret
men mucip sebeplere dayan. 

-= aıi•l"tUH"IBI 
-,,~a~ &fr4S&yHl 

ZAHARIADIS 
lıtıltlıl C.clcl. No. 334-336 Tel. 40785 

• Okull•" tulimet mUc:scscmlzc:e y•pılır 

Bu kadar kat't bir suale aynı 
eekılde kat'I bir cevap vermek 
lAzımdı. 

Curtis dışında köpekle oyna· 

fiıp duruyordu. Kllçük Emma 
sofada dolaşıyordu. Freda, 
Ray'ın cevabını duyunca so· 
murttu. Fakat yine de sual sor 
maktan geri kalmadı. 

- Bari seçtiği19 yatak sana 
epey bir \'aridat temin ediyor 
mu? 

Bu &özleri söylerken, Fre
da'nın hem Ray'ı ayıpladığı. 
hem de için için ona gıpta et
tiği belliydi. 

- Umarım ki dostların sana 
karsı cömert da\•ranmışlardır. 
Seni tenkid edecek değilim a
ma her halde bir~ok kl~i ile 
dUşllp kalkmış olacaksın? 

Demek ki Walter ile olan mil 
nasehetinl duymamıştı. Giz.le· 
meğe çalıştıkları hayatı kimse 
bilmiyordu. Bu kadar sene böy. 
le bir sırrı muhafaza edebil
ml~lerdi. 

- Hayır Freda. Yalnız bir 
kişi ile yaşadım. 

- Bir kisi mi? Üstelik de o
nun parasız \'e züğiırt olduğu
nu da mı iddia edeceksin? 

Çok şUkllr! Walter'I liılmiyor 
du. Ray, Allaha bin kere 5Uk· 
retti. 

- Onunla karı koca gibi 
yaşadık Freda. Ben onun mel· 
resi değıl, karısı gibiydim. 

- Ne yazık! İnsan kapatma 
olmağa razı oldıııdan, böyle bir 
zilleti kabul ettikten sonra hiç 
olmasa faydalanmalı .. Yoksıı a
damın karısı gibi cefa çektik
ten sonra tapatma olmağa de· 
ğer mi? 

- Belki hakkın var, Freda. 
Fakat ben böyleyim işte. 

- Ne aeaip sey! Demek ki 
&imdi de aile ocağına döndün. 
Ben de Emma'ya senin hakkın· 
da ne peri masalları uydurmuş 
tum. Nevyork'da mükemmel bir 
l§in olduğunu, çok para kazan· 
dığını siiylemlstim. Mademki 

çalışmısordun, Ne\•york'da \'er
diğin adres ncrenın adresi? 

- Oturduğum apartımanın 
adresidir. 

- Su halde bUtun bu söyle
diklerin doğru, ôyle mı? 

- Evet. Çocuklara karsı kU. 
çük düşmemek için size şimdi· 
ye kadar çalıştığımı söylemiş. 
tım. 

Peki, bu adam kimdi, 
Ray? 

Bunun ne ehemmiyeti 
var? Kim olursa olsun. 

- Do~ru. Fakat bilmek is-
terdim Zenrrin miydi? 

- Zengindi. ~ 

- O halde? Neden ... 
Ray, Freda'nın sözllnil kesti: 
- Ri::a ederim, rica ederim 

sus. 
- Kızma bana. Ray. Ama in

san J?ilnah işledikten sonra değ 
melidir. 

Rav. Frerla'nın hıı haline az 

kalsın gUlecekti. Freda sözleri. 
ne devam etti: 

- Annem her zaman söyler
di. Senin kötli yollara sapacak 
bir kız olmadığını tekrar eder 
dururdu. Çünkiı bu yolun yol· 
rusu olanlar daıma istifadele
rine bakarlaı. Senin ise n!' pa
rada, ne malda giiziin yı•.tur. 

Sen, baban gibi saf bir insan
sın. 

- Hakkın \'ar. Frcda. Diz 
öyleyiz. F kat artık bu baya· 
tını sona erd·. Ondan ayrıldım. 
Yeni bir hayata ba~lıvarı1t:ım. 

Freda, endişeli gözlerle Ray'a 
baktı ve sordu: 

- Yoksa buraya mı yerleşe· 
ceksln? 

- Hayır. koca aptal. Sadece 
sizleri :ılyarete geldim. Henüz 
kat'I bir şev yok ama .• Belki de 
basıma iyi bir seyler gelebilir. 
Şimdilik söylemem Biraz bek
le. lJl'r haldP. kölii bir harrket-

Freda, istihfaf dolu gözlerle 
Ray'ı ı;üzUyordu O aralık oğlu 
ile kocası içeriye girdıler: 

- Bizim kuş ym·aya döndU 
Haydi bunu kutlayalım .. dedi. 

xxx1v 
Ra~·ın Emma'nın yattığı o· 

daya verleşmcsi ev lı;.nde bir 
çok güçlüklerin meydana gel 
mesine sebep oldu. En Cazla ra· 
hatsız olan Ray'dı. Çünkü Hu· 
go ve Krugl'r. her sabah soka~a 
çı~mak veya mutfağa inmek i
çin o odadan geçmeğc mecbur· 
dular. Sonra Emnıa'nın her ak· 
eam diş fırçasını, gecelik ve sa· 
bahlığını alıp karşı komsu o· 
lan arkadaşına yatmaıta gitme· 
si de Ray'ı üzllyordu Emmll da 
bundan memnun değildi. Çiln· 
kU komşunun, Emm3"dan on. 
on iki yas büyUk, lç~i merak· 
hsı iki oğlu vardı . 

ı Orrnmı var l 

ta 
ıı 

ro 
ıı 

" 
lo 
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Moskova 

Görüşmeleri 
Yazan: E. T J 

l{ıııı Çinin Dış işleri Bakanı * İngiltere Dı~ İşlrri Uaka-
Şu An 1..al bcs hafta en·el, rıı Anthony ı;dcn, görüş-

ka1 melerde bulunmak üzere :ıbalık bir ht'l etin başında 
0Qrak l\tosko\ nyn gilmi&, mera- Belgrada gitti. 
ıı~~ 1 * l.libnanda grev hareket. 

'111 e ka ılanmı tı. Çin nakanı leri dc, a m edllor. 
Sa'1et hiıkömet aıtamlan)le gö-
tii ntelcr )aptı, talin t, rafın- * İ ran ordu unun yeniden 
dan kabul edileli. rakat bu gö- te kil edllereğl blldlril-
'ii1nıeıerc \ ' C bir n t'til"e ·e \•orılıp mcktedir. 
tarılnıadığına (lalr hiç bir haber * Suriye \ 'C Ürdunıle ısla-
l!ıııaın:ıdı. Giinlcr, haft:ı l :ır geçi. hat )Bpılması için te~eb· 
'
0r, Çin nı lşır.rl nakanının blhlcre geçilml~lir. 
~Olikovaıla ikameti f'.snırlı bir -----------...ı 
lekiJ nlıyorılu . 
~·ihal et dün ge len habcrlf'r 

ldrüşınclerin sona rrdigini, bu 
'1u ııasebctle Krtmlln'ıle hüyük 
~lr zi ar e t \ erild iğin i, sarayın 
' ' knlfiılc urettc dnnııtıldığını 
~idirdi. Fakat nı- redildlğl ha-

r \ erilen tehliğ muhta ardır, 
>"lPtlan müıakerc ,.e elde ed ilen 

Kı bns Müftüsü 
Türkler faraf rndan 
Seçilecek 

A 11odated l'rı .. 
tlte hnkktnıla etrnrtı bir fikir 

•treınemekteılir. LcCkoşe, 17 - Kıbps hükQ
ı. AJarıslann blldlrillklrrlne göre mctl bugün Adadaki Turk cA· 
"'bligdc Japon)'antn r l'an t cca- miasının mükerrer taleplerine 
liiı emeller! be 1rı11ğinıl cn , bu uyarak \C bundan b6yle cAmia· 
lf&eple nı Komünl t ('in hükfı. nın dint reisi, Müft.Unun. hilkO~ 
etinin isteği Ur.eı ine Rusyanın met tarafından tayın cdıleceğı 

Parı Arth ıı r'tlc n keri km'\ct yerde bu makama seçimle seti· 
ltındııracağınılnn bnhıoed llmek- rllmesinl kabul (llmlştir. 

ltdfr. Çin heyr.U 1110 kovaya gi. Adayların asgari 40 yaşında 
4erı;erı ~oriı err~i mc r.leler nrn. olmaları \'e lstanbul, Ankara \'e· 
ltııda J'lort Arthur'iln Rus kil\·- va El Ezher llAhlyat Fakültele· 
~'tleri tararınıt:ı n ho nll ı lmnsı rinde.n mezun b~l~nmaları şart· 
SIPğlniıı ıte hulıınihıliu hlldirll· tır. Kıbrıs l\lüftilsü, bu makama 
ltı~li . Şimıli hundan ,·ugeçilmP.· cçildikten sonra vazifesi sını· 
t~ııin So\-yetlerin man ~e bt'lki sı!'~.a iktid~rsızlıÇı \cya ihm"\!i 
~ ba ka ahalarıla menfaatler ı::orulmedlğı takdırde, 70 yaşına 
lD terınesi nçtkcsl olması muh- kadar müftil!Ukte kalacak \'e 
leınrhlir bundan sonra emekliye ayrıla· 

Çin lı~ycti, lll ançurl lmcnrll- caktır. 
~tlerinln Çinlilere teslimi gibi Amerikada 18 komünist 
•ter bir takım m c f'leleri, bu :ada bilhassa Çine lktı adi :> nr- tevkif edildi 

la Ilı i~lnl göriişrcektl. Ru husuo;- Vaşington, 17 (A.P.) _ B. A. 
t bir anin mayn urılmı~ ını- mcrika Adalet Bakanlığı bugün 
t r? Yanlmı a mah l eti nedir? memleketin merkez - batı ve ba
•b11larn dair henüz maliımat tı sahlli böJ ... elerlnde faaliyette 

rıaınnmıştır. 0 

b Cin, lıüyii k bir lktısaıli ve mali bulunan lR komünist t'lrbaşının 
tıb ran geçlrmf'ktf' ıli r. Komiini t tevkif edildiğini açıkamıştır. Bu 

1tHnıi memll'kf'tl f'kl ıııkıntıfarı şahısnr hükmeti kuvvet ve şid· 
01'tadan knlılı rıımanıı$hr. nl!Akls det istimaliyle devirmek için 
·~'• letin nrttıltı. lılik(lnıetln her- fesat kurmakla suçlandırılmış. 
·~ı:ı 1 ır. !ardır. ~I Yeni gilçlükll'f le ka~ı astı.ı;ı 

ldlrtllyor. Ç'in, bu n7.lyet kar
hıınııa Sovyet Rusynıl an mali 
~a?dıın ı tenıll5tlr. lllosknvada 
a hen ,;nrfi mf'lrr nte\7.Uunıı 
~nun tc~kll t'lti •I muhaklrnktı r. 
tilin Port Arthur'ün lluslar t a
,~lııf~ndan lsr,allne dcvnm cdilınr-

ı kabul rttij!lnr, lançu ri 1-
« 'bdiferlcrlnln dr.\"rü te llmln
qtn balısrdllmediğinc ı:öre Ru<:
L_rın t~\·iz olarak malı yard ımı 
~but ettiklerine hükmcdilcbi-
ır, 

lı~ltusya, Çine 300 milyon dolar 
' ~·ardımda hulunmaJ;a e \'Vel· t: razı ohnıı tıı . R11 yardım para 
• Ya ınaJzrme teslimi suretiyle •et· Dq ı ı , harp l e\·azımı \ererek ya-
' llııştır. Çin, kalkınma hu u
~ bundan istifade edeme-

'f~NI SABAH 

miştlr. Şimdi 300 milyonluk yar 
dım hu u unda )eni bir anta:ı
m:ı) a '\'anldığı tahmin edili}or. 
Jaamafih bu, Çinin lıugüıılıti 

derdine del·a olamnL Cin gibi 
450 milyonluk insan kutlrsi lm
lunan bir memleketin talkınma
ı için hliyfik, çok bfıyfık para a 

\e n ıtalara ihtiyaç \·:ırdır. Şim

diki artlar d ahlllnde Ru yanın 
bunu temin etmesine imkfm yok
tur. nu sebeple yaıııI:ır:ı'< yar
dım kısı bfr zaman itin \n1lyctl 
bir d erece ıslah edl'lıil""l'ktlr. 

lUoskova<la Kore harhiııiıı, 
llzakdoğu meseleler inin de ıtii. 
rfişli l düğü şüphe izd ir. Fııkat hu 
husu ta henüz h iç bir haber sız. 
mamı:ıtır. 

ıslahat Suriyede 
hareketine geçildi 

7'1M: llıı~d!I A./c:ıı.n 

Şam, 17 - J\Tısırdan sonra Suriycde de hUkOmet tara fından 
büyük bir ıslahat harck~tıne giri§ilmlştlr. 

Bugün alınan bir kararla, Suriycnin Londra ve Parls büyük 
el~llerinln 'aıifclerine son \'eritmiştir. 

Ayrıca, Suriye Dış İşleri Bakanlığında muhtelif mevkilerde 
bulunan 25 memur da i:lnden çıkarılmı~hr. 

Polis, Bayındırlık ve Adliye tefki!Atında da geniş ölçüde 
tasfiye yapılmaktadır. 

Hükumet sözcUsii, bu tasfiyeyi htıkOmetin büyük ıslahat 

programının bir parçası olarak \'asıflandırmıştır. 
Ürdünıle de ı•lahat yapılarak 

Amman, 17 (T.II.A.) - Ürdün parlamentosuna mensup bir 
grup milletvekili, bugün Baebakan Tevfik Ebiılhilda'ya mühim 
bir muhtıra tevdi etmişl erdir. 

l\tillelvckilleri hu muhtırada Ürdünde de diğer Arap mem
lekctierinrlckiııe miinıasil olarak geniş ölçlide bir ıslahat yapıl· 
masını talep etmektedirler. 

Diğer taraftan ayni muhtırada, Ürdiin ordusunda ve bazı 
idari makamlarda \'azi!c ~ören İngiliılerin de !~ten çıkarılmaları 
istenmektedir. 

Başbakan Te,·Iik AblllhUda, bu muhtırayı dikkatle tetkik 
cdeccgini milletvc~illerine vadetmiştir. 

Türkiyeye yapılan 

Amerikan yardımı 
Az görülüyor 

Anadolu .t/.Jnn 

Vaşington, 17 - Türkiye Dil. 
yük :Elçisi Feridun Cemal 1-~r. 
kin, Dı~iıleri Dakanlı(:ı Ortado. 
ğu işleri yardımcısı Hcnry By
roade ile bir saat kadar gfırü~me 
sini müteakıp verdiği beyanatta 
Türkiyenin 1053 yılı temmuz a· 
yında sona erecek mali yıl zar. 
fında Amerika tarafından yapı. 
lac:ak takriben 70 milyon dolar
lık askeri ve iktisadi yardıma 
gü\•endiğini söylemiştir. 

Büyük elçi beyanatına de\•am 
la bu rneblft~dan daha düşük 
herhangi bir miktarın iktisadi 
ve askeri kalkınma prosramının 
tatbiki hususunda Türkiye e 
ııck aı: geleceğini i!Ave etmiştir. 

Jlcnry Byroade ile millfıkatı 
hakkında sorulan &uale Feridun 
Cemal ETkin bu goru§nıcnin 
•cari ıne elelerD Uzerinde cere
yan ettiğini beyanla iktifa eyle 
miştir. 

iki Yunan subayı idama 

m a h kum edildi 

İran Şahmm 
Muhafız alayı 
Lağvedildi 

A.n44olu Alan,. 

Tahran, 17 - Sabah gazete. 
terinin bildirdiklerine göre t. 
ran Şahının muhafıılarının ku· 
mandam Gençral Arayana, baş
ka bir vazifl'ye tayin edilmiştir. 

General, muhtemel bir hü. 
k(ımet darbesi hazırlamaktan sa 
nıktır. 

Gazetelere cöre Başbakan Mu. 
saddık, Şahın muhafıılarının da 
ğıtılması için de emir vermi~
Ur. 

Son gUnlerde İran gazctekrl, 
Daşbakan Musaddık'a açık mck· 
tup nt'şredcrek kendisini muh· 
temel bir hUk<ımet darbesi hu
susunda ikaz etmckteclirlr.r. 

İran orılusu ~·eniden 
te~kil edileck 

Gedikpaşa'da ıııııeize 

Kar makinesi yaratan bir papaz 
Ankaradan Çoruma g1den 

l\luammer Ala'kant: 
"Ben d iyor, 265 kilometre· 

llk ıssız )'Ollardan geçerek 
gl'ldlm.o 

"\'ani &iz.in anlayacağınıı; 
Alak antımııa yolda kim e H 

ta mam ı 3. 
Ye öyleyse memlekette A· 

sayl~ bP.rkrmAI. .. 
nerkeınll amma, )'ola çı

kan her otohusiln, her oto. 
mobilin önünde yol açan bir 
bakan arabası bulahlbek ... 

EC, 'ET GÜRESİN' 

( Baeı 1 incide) giıldil . «Haydi $ekerim dedim, 
eöz, işitmeyen kulak! . Yeniden haydi!• tereddüt ediyordu. Etra 
islemeye, görmeye, işltmeye, doğ hna bakındı. Herkes gözlerini bi 
rulmaya baslayın! Size emredi· zt• dikmiş, neticeyi merakla bek· 
yorum!• hltabiyle başlayan bir liyordu. cllaydi Olana Gray de
mucizeye, fevka!Ade hiç bir şey dlm, koşal'aksın, koşmalısın!ı> İş 
cereyan etmediği halde inanıyor le o anda. Tanrının emri yerini 
tar. buldu, doğduğundanberi dlzl<'ri 

Size dün gece, tam 4 saat S<'Y· bükülmeyen küçük melek, yavas 
retUğim ıahidi olduğum bu hA· ynaş yerinden doğruldu ve Si· 
diseyi aynen nakledeceğim: ralar arasındaki yoldan önce ya· 

Kilisenln kapısından içeri gir- wış, sonra koşarak yukarı do~ru 
diğim z.aman saat 19.45 di. Ka- çıkma} a başladı .. . 
pıya yakın bir yer bulabildim. Diana Gray Gimdi, Colombla· 
kerisi daha saat 17-18 arasın· nın West Minster kısmında 810 
da dolmuş bulunuyormuş. Bunu 1 numeralı sokakta oturuyor ve 
bana oracıkta do~t olduğum bir muhitinde, Tanrının o anda ken Lübnanda grev Ermeni \'atandas sö>ledi. Bir dlsine \·erdiği kudreUe, Tanrı 
haftadır, Gedikpaea semtinde ne hizmetinde, ga)Tetlerine devam 

Bu" f u" n ş'ıddef 'ıyle kadar dertli insan, bir hastalıkla edi)'Or, Üç &ene zarfında en az. 
m&IOI ne kadar meyuı insan var 770 bin ldel bu kilı;iik kızın e· 
sa, hepsi: daha gündüz.den ki· !inden şifa bulmuş. kudret kuv-

Deva m ediyor liseye geliyor, en ön sıralarda \'et 'kazanmı6tır,J) 
mevki almaya çalışıyorlarmııı. Zi Ve bundan soı;ıra kalb! artık 

ı-a.ıo H..:ıurıı A lııu• ra muhterem peder Leonard, \'aA tamamen işllyemıyecek hır hale 
Beyrut, 17 - Oç giındenbe· zını müteakıp vazifeye ba5lıyor, gelen bir diğer adamın nasıl i

rı ba&lay~n umumi grev, bugtın hastalara, dertlilere. illetlilere &i yl olduğuna dair ikinci hikl· 
de bütün şiddetıyJc de\'am et· ra dağ ıtıyor. ye ... 
mi5 \'e Bcyru!la diğer bazı fi.'· Biz böyle konufu~ken, kilise Bu ut. peder Leonarda geldl-
hirlerde seni~ nümayl~lerc vesi. adamakıllı doldu. Öyle k i. bir· ~1 zaman, doktorlar •Sen artık 
le olmuştur. çok kimseler, pencere kenarları . b:ı kalple ancak birkaç ay yaşa. 

Muhalefet liderleri yayı:ı!a. na tırmandılar, sıralar arısında- •abilirsln diyorlarmıs. Röntgen. 

koydu. Ye meehur hitabesiyle 
şunları söyledi: 

cıBelkcmiğinden birkaç kemik 
yana kaymış ! Kulaklara giden sl
nirler i~lemiyor. Bobrekler yor
gun Sağ taraf sinirleri birbirine 
kr.rı$mıı' Şimdi sana emred i~·o
rum ey bütün fenalıkların anası 
kötil nıh' Menhus &cytanl Bu \'Ü 
cudil terket' Kemikler yerin e 
gelsin, kulaklar 1$itsln, bobrek· 
!er tamamen deği&sin ve sinir· 
ler düzelsin• Emrediyorum! h a 
Mesih aşkına emrediyorum, bil· 
tıın bunlar &imdi olsun. liimdi!.• 

Ve neticede o uullı ihtiyar 
biraz güç kazandı, hattı buto
nunu kullanmadan merdl\'enleri 
indi, tebrıkl('re gUldU ama, ben 
dcı de bir merak: acaba bu mo
ralin biraz takviyesinden başka 
bir ıey mi? 

Kalabalı.l:tı yara yara ihtiyara 
kadar sokulablldim Oturmu~·or, 
ayakta duruyordu. fyisiniı ya de 
dim. 

c- F evkalAdu diye cevap ver 
dl. 

er- Dizleriniıln kuvveti nasıl:» 
.:- Demir sibl !•. 
•- Ya ağrılar, ıız.ılar?D 
c- Onlar de\·am edi~orı. 

Eh hepsi de bir arada olmaz 
ki... 

dıkları bir çok beyannaı:le va ki bo5lukları doldurdular 'e H· lerlnl raporlarını !ıtan göstC'r
nutuklarla kalka ;revden vaz. at tam 20 de Kanadalı Papaz B. rr.lş. Fakat mudz.e olup bittik
geı;erek iflcrine donmeğl tavsı· J Leonard ve tercümanı kırmızı ten, hasta kalbi n~erini tama. 
ye etmişlerse de, l'ıiltOn bu mü. elbiseli genç kız kürsüye geldi· men yeni bir kalp aldıktan son· Ve sonra bir tehaccümdür ha~ 

l racaatlar \ 'C teşebbüsler akim ler. ra, 0 z.at doktorlara müracaat !adı. Akıl hastaları, uğırlar, dl 
kalmı§tır. Size biraz mucize papazdan b.ah etmi ş. Tekrar röntgen ini almıs· zi tutmayan, gözü görmeyen, kan 

Grevcllerlc nhmayi~çiler hil- ıetmek istiyorum. 45-50 yaşları lar. Hayreti Bu kalp, bir ay ev- seri, \ crenı i, trahomu olan: ka-
kum ette ,.e resmi dairede esas. arasında gorünüyor. Uzun bir \'CI röntgeni alınan 0 hasta kalp dın, erkek. genç. ihtiyar 10 dan 
lı bir temizlik yapı~madıkça gre boyu ve atletik bir yapısı \'&r. de~ilmiı. Yepyeni, sağlam: hayat faıla insan peder I.eonardın mu 
ve nihayet vermi~~t'eklerlnı a· , fnsan onu ceketsiz olarak. bol dolu... cizeli ellerinde fifa aradılar Du· 
çıkça hildlrmi§lerdir. jestlerle konuşur bir halde gö· Görsen iz, mucize papaz bunla. <laklarında tebesslimle yerlerine 

Üç Genera l :ıılf'ılild l rilnce, Adeta bir papaz ddılde rı anlatırken, orada bulunanlar döndiller. Si1 eğer bu filnlerde 
Be,•rut 17 - Lübnan hlikiıme bir beyzbol oyuncusu olduğu ze· nasıl bir vecd içinde d inliyorlar. Gııdikpa6a~a uğrayacak olıırsanıı: 

ti bugün aldığı bir kararla ordu habına kapılıyor. dı. İnınmı~lardı \'e muhterem size Rab !sa Meslhln !dın.1 ve-
da yüksek vazifelerde bulunin Papaı Leonardın sempatik bir pederin zeki gözleri zafer ışıkla· rcrek temın edecekltm'lır kı. Pa-
üç generali azlctml~t i r. ı;:ıhsıyeti var, başı tepesine doğ· ri)le parıldıyordu. 1n:ınmak \'e 1'8% Leo~ard au. &ehlrde daha 10 

Bundan başka , Cıımhurbatı· ru tamamen çıplak ve kilrr;üde inandırmak mühim şey, bunu an 1 ~Un drğıl de bır &f'ne. kals•: !s-
kanlığına bağlı Uç yilksek me. parıl parıl parlıyor. Sakalı hı· 1 dım. tanbul o ebedi hayat ıksirinı 1ç
murla. Adliye, Maliye ve Jçi6le- yı:ı yok, yani malru6. Sizin an a Sonra mucizeler ba$1adı. KUr· miş mes'ut. ~ıhhaUl insanlardan 
ri Bakanlıklarına mensup Uç 8" Jayacağınız, alı~lmış papaı tipin sünün bulunduğu sahneye ilk 0 • ~üteşekkll bır belde oluverecek 
nel müdürün vazifesine de ni. den tamamen ayrı, bambaEka s6 larak 65 lik bir ihtiyarı çıkardı· tır. . 
hayet verilmiştir. rllnüşte bir zat. !ar. Elinde bastonuyla çok bitik Hem papaz Leonard . ılbı bir 

Cumhurba knnının lsıırası Samiinl selimladıktan ıonra, bir hali olduğu uzaktan farkedl· muhterem pedere sahıp olduk· 
. lstf'nd l mAneviyat mevzuunda uzun bir liyordu. Galiba uğ tarafı da ha- tan sonra, hayat pahalıymış, ve. 

Beyrut 17 (A .A.) - Muhale- vaaza basladı. Ara sıra kjtjse fıf nüzUllU idi. • rem artıyormue. karpuz, r.kmek. 
fete mensup 18 m<'bus bugün korosu ve cemaat tarafından s6y Mucize papaı:, ul? elini ihtiya. le yasanmaz.mış ı:ibi dedikodula 
l\leclis Başkanımı bir takrir gön !enen farkılarla kesilen söılerl nn ba~ına, sol elini de omzuna ra ne lilzum var a canım? 
dererek, dokuz senedenberi Lilb arasında, Papaz Leonard, samll· 

nan Cumhurbaşkanlığını yap· ne: aünahsız insan olamıyacalı· Amerı·kada 
makta olan Başara ı-;ı Hurinin nı, gilnahtan kurtulmak için bir 
istifa etmesini talep etmteler. şey olmadığını, ancık ı:Unahla-
dlr. nn itirafının mevzuu bahis ol-

Sao Polo'da şiddetli duğunu . Tanrının bunu emret. 

k h tiğinl, binaenaleyh insanların I· 
fırtına büyü asar çlnde bulundukları huzursuılu-

yaptı ğun bundan ileri geldığini. her 

Türkiyeye karşı 

Yakınhk 

Manisa D.P.Başkanı 
Bir of o mobil 
Kaı:ds ı nda öldü 

llun.11 ll n~•~•rlmftlı9' 

Atına, 17 (A.A.) - Dir Yu· 
nan divanı harbi, bugün baltala 
ma h3rcketlerindc bulunmak su 
çundan muhakeme edilmekte 
bulunan Yunan ha,•a kuvvetle. 
rine mensup iki subayı idama, 
diğer on kişiyi de on sene mu. 
cbbcd hapse kadar olmak iizerc 
muhtelif hapis cezalarına mah. 
kum etıni§tlr. 

Sao Polo, 17 (AA.) _ Sıo şeyden el'\ el; biltiln kusurları· 
nuz, gOnahlarımız. \•e yanlış ha· - - ı l'olo eyaletınde Sao Bernardıno rekeUerimizle, samlmi~etle Tan 

de Campos fiehrinde bu akşam rının kar§ısına çıkmamızın Uı · 

Tahran, 17 - HlikCımetc men. 
sup yetkili bi r ııahsiyet bugün 
İran ordusunun ye.1id"n tefki
lfitlandırılıp modernlt?şlirilr.ceğf. 
nl söylemiştir. Orduyu halen 
Harbiye Bakanı sıC:ıtile Bnsba
kan Dr. Musaddık kontrol etmek 
tcdir. 

Vafl!lgton, 17 - Kasım genel 
seçimlerinde cumhuriyetçıler ka 
undıkları takdirde, B . Amerika 
Ayan meclisi Dış Münasebetler 
komisyonu başkanlığına getiril
mesi muhakkak addedilen Wls
ronsin eyaleti senatörU Alexan
der Wiley, B. Amerikanın Tür
kiyeye yardım etmek ' 'e bu de\'· 
Jetle ittifak kurmak suretiyle <'n 
mükemmel bir dış plasman yap. 
tığını inanarak resmi bir tetkik 
gezisinden Va~ingtona dtinmils· 
tür. 

fımlr, 17 - :Manisa D. P. ba,. 
kanı Ba)Tam Konyalı ile oğlu, 
bu sabah saat yedıde Manlsadan 
7 kilometre uzaktaki ba~lanndan 
otomobille şehre dönerlerken, 
tren geçidinde otorayla çarpı~
mış \'e otomobil parçalanarak 
baba oğul ölmüslcrdlr. Bayram 
Konyalının cenazesi bugün de· 
mokratlar tarafından merasimle 
kaldırılmı&tır. Cenaze merasimi· 
ne &chriınlıdt'n bazı Demokrat 
Partililer de katılmıstır. Mer
hum Bayram Konyalı muhitinde 
çok se,·ilmrkte idi. 

Savcı iddiasında, sanıl'ları , ko 
münistlerin idare ettikleri C-S· 

s usluk \'e baltalama ~cbckesine 
dahil olduklarını ılerl sürmüş· 
tür. 

1 kopan kasırga neticesinde hu· ıım geldiğini, asıl kurtulu~n bu 
sule gelen hasarın 50 milyon olduğunu, uzun uzun \•aAz etti. 
Cruziros tuttuğu s6vlcnmckte. Bu sözleri o kadar enerjik jest
dıı. Din kadar evin damı uçmus !erle söylüyor ve iyi hatiplere 
tur. Kasırgadan sonra 20 dnki- mahsuı. o zekl oyıınlariyle dik
ka dolu ya~ınıştır. Evlerin bil· katin da[ılmamasını öyle kolay. 
tiin camları kırılmış, içlerini su !ıkla başarıyordu ki. zekAsını tak 
ba~mı~tır. dır ettim. Bu konuEma saat 23 c 

Dolu tarla ,.c b:ıhçelcrde tah kadar devam etti. Ye i6te asıl 
ribat yapmıştır. Dolu taneleri· ondan &onra, Papaz Leonardın 
nin bazıları 500 srnm sıkletinde mucizelerini gormeye hazırlan· 
idi. Dlr çok insan yaralanmı~

dık. 
tır. cSlz şimdi burada bazı fevka· 

M. Savunma Bakanlığı ilde htıdi.Eelerin olacağını inanı 
Müsteşarlığı 

Ankara, 17 (Hususi) - Bir 
müddettenberl \'ekAletlc idare 
edilmekte olan Milli Savunma 
Bakanlığı milslc$arlığına Kor· 
general Fevzi Uçanerln tayini 
yilksek tasdıkten çıkmıstır. 

Senatör Wiley demiştir ki: 
·- 1>15 memleketlere yatırdı

ğımız sermaye bakımından. B. 
Amerikanın Türk ordusunu tak
viye \'e tethiz için sarfeltiğl para 
bence en semereli plasmanımız. 
dır.• 

Amerlkadı Türkiye hakkında 
layımlar yapılarak 

RiR OTOBÜS 
ADAl\J ÇİÖl'\'EDİ 

Bugün ı;aat 15 sıralannda ıo
för Yusufun idaresindeki 28 pll 
ka sayılı yolcu otobüsü Yeld~
ğirmeninden geçerken Şükrü Ön 
der isminde bırlne çarparak ağır 
surette yaralamı!tır. Soför yaka
lanmıştır. 

Şlıunt DE BEDAllETİ 
iNKAıt 

A \ 'eni Sabah Dc\•let Haka nı 
rıluanımer Alaknııt'ın Çonını · 
1~ Sİİ) lcd iği nutııktn it ha tatla 
b' ral':ıt ar:ısındn nlr.yhlınlzde 

1
1r fark olıluğu iıld lıısının ya. 

1a.ıı oJıJuj!u iıldia ındnn bahis· 
e di)or ki: 

ibretle okunacak 
dilek ve kararlar Selanik Bankasının 

)'onmnuı, değil mi?ı> diye t'ema 
ata sorup cEveb cevabını al. 
dıktan sonra, Kanadada. Colom 
blya ıehrinde cereyan eden bir 
mucizeden bahisle söze ba~ladı. 
Papaz Leonard, Uç sene evvel, 
bu ıehirde, bUyUk bir kili6ede 
\'&lı veriyormuş. Kilise çok bfi· 
yükmüş ve anfi ecklinde lmlı. 
Dinlerce insan onun sözlerini din 
Jemevc ve mudıelerini gormeye 
gelmişler. Vah ederken, sol ta
raftaki ön sıralırclan birinde, 11 
yaşlarında küçiik sevimli bir kız 
çocuğu dikkatini çekmiş. Yavru 
cuk bacaklarını dimdik öne uza· 
tarak oturuyormuş ve kötürüm 
olduğu bu halinden kolayca an· 
Iasılıyormuı. :Konu~masını biti · 
rip de, Tanrı hizmetine baelamı 
Anı gelince kürsüden fner(lk o ço 
cuğa doğru ilerlemiş ve ismini 
ı;ormue. Kızın ismi Diana Gray 
mış ve doğduğundanberi bu hal 
de olduğunu muhterem pedere 
itiraf edivermiş. Papaz Leonırd 

Nevyork, 17 (AP.) - Bugün
den itibaren B. Am<'rikada yfız. 
den faıla radyo istasyonundan 
birden ·Tılrklye. mevzulu ya. 
yımlar ba~lamıştır. 

Merkezi Ne\')'orkta bulunan 
W. İ. N. S. radyo ~ebekC'sinde 
yapılan bu yayımlarda 15 mil)'O• 
nu aşan hır dinleyiciler kütlesi
ne Türklerın içtimai hayatı ve 
Türk killhirüne dair bilgi .,·eri 
lecektir. Yayımlar 26 hafta de· 
um edecektir. 

Yakalanan tütün 

kaçakçıları 

nalıkesir. l 7 - İ\Tlndi kaıa. 
sı Yeniceli Kabir köyünden Mus 
tara Kı)maı ve oğlu Hüseyin or 
man içinde kaçak tüt!in kıyarlar 
ken suçfistu yakalanm:lilardır. 
nu arada bazı malı.eme \'e 359 
kilo kaçak tütün el3 geçirilmiş. 
tir. d •Bir defa böyle bir açık ol· 

d u u bir iddia değildir ki 
b 0 ru veya yalan ol un. Du 
~ r VAkıadır, bir rakamdır, bir 
tatıstiktlr ve bu istatistiJ;I 

"erenler de gene Alakant'ın 
llıcnsup olduğu hilltOmctin 
;~llfeli makamlnndır. Bizzat 
~ •carct Bakanı böyle bir açı· 
hırı \'nrlı~ını kaydetmis \'e 
l' tından endişeye mahal olmı-
acağını ilave eylemişti. Bu
funıerde yurdumuzda tetkik
b:rde bulunmak üzere gelen 

1 ır Atneriknlı maliyecinin, A· 
dakant'ın nutku ile ayni giln
trıe, gazctr.Jerdc yayınlanan de
~cinde bu açığa temas olun
b kta \'e bunun mevsim ka
v 1 Olduğuna işaret edilmekte 
~ Yakında bu açığın kapan
ı ası Umidi de izhar edilmek· 

1etıfr. Bedahetlerl ve rcalltet:ti inkAr etmek, onların \'Ü· 
, dunu nefyeylemek en iyi bir 
1l'aııet değildir.• 

~~T 
İl'\ÖNÜ Ol,l\J SA "\'Dl 

~ S dat Simi\!, n. P. Kum
~ •ııı llil anra lmcnğında ftJil 

111'treın Sarol'ıın . 1nönli ol
ltı~saydı C. H. P. llP. h allP.dP.
QI l'eretımtı hiç bi r mc ele 
l' llıa1dı. s!iıiindcn bahisle dl -
or ki: 

t :tnunU olmasaydı, Halk rar 
ı bünyesi pek çelimsiz ve 

1; ita bir parti olarak kalacak
ıı· Sence İnönü demek. Yal

'-.:· H. P. nin lideri demek 

Çorum D P kungreEİ kartın mı'rnurlJrırı 
ı~trn nırtnı:ıo;ını Kabul ı•ıtı' 

lonıren111 alkıslarlı 11nıbın 
mnlıar oıu dı;ff ddtkler: 

değildir. İnönü, kendisiyle be
raber çeyrek asırlık bir mıııi 
!:ışıyor. Bu mazinin içinde Tür 
ktin yUıUnü af:ırtan muahede
ler olduğu gibi, şanlı, şerefli 
harpler de \'ardır. Yalnıı bu 
kadar da kalsa gene hiç bir 
şey değll. Atatürk inkı!Apla
rını ortaya koyuşta ve onları 
> aşatmada 1nönilnfin do 'ok 
büyfik rolü vardır. 

İşte bütün bunları dtişOnc· 
rek diyorum ki: İn6nil, Halk 
Partisinin belkemlğldir. On
suz bu parti ya~ayamaz. Onun 
olllmO dahi Halk Partisi için 
bir bayrak olacaktır.• 

YENi ISTANBUL 

T ÜRK KADINll'\'IN 
YATANDAŞI.IK HAKKI 

rıı . Nermi Demokrat Parti 
Ç-0nım kongre inde kadın 
haklan ta rtı~masırdan bahis
le dbor ki: 

•Anayasa, hukuk anlayışı
mızın temelidir, birkaç parti· 
linin oyuncağı değil. Türk ka· 
dınına e~it haklar 'eritmiştir 

ve hiç kimse, yurt davalarına 
yürekten bağ lı vatandaş yı. 
ğınlarınııı çok haklı tepkileri· 
nl düşünmeksizin, bunlara el 
uıatmıığa yeltenemez. İnsan 
haklarını , erkekliğe ve dişili
ğe göre düşünmek, z.amanı · 
mızda ~aşayan hiç bir hukuk
çunun, hiç bir hfiku'mct ada· 
mının \ 'C hlı; bir aklı başında 
politikacının ka\Tayamıyacağı 
blrşeydir. Ortaçaj!ın erkekler 
cemiyetini mi diriltmek isti· 
yoruz? Abdülhamit il bile, 
öğretim memuru yeti5lirmek 
için, bir Dar-Ul-Muallimat aç
tırmıştı. 

Türk kadınının kazandığı 
eşit hakları, yalnız korumak 
değil, aynı zamanda, ı:eli~tir
mck ve genlşktmek zorunda
)'IZ. Vatan dılvasının en b:ışta 
geldiğini hepimiz biliyoruz. 
Gene biliyoruz ki, bugilniln 
sava~ı ve savunması, geniş ve 
kuwctli bir iş-bölümü ıster. 
Tarihin ciddi günlerini göz
bnünde tutarak, erkeklik \'C 

dişilik konusu üzerinde dura· 
mayız biz.• 

• 3/Aralık/1952 
Ke&ldesine i~tirak ederseniz, 

30.000 
1 ADET 

5 ADET 

10 ADET 

liralı k para lkra· 
mlyelerinden: 

20.000 LiRA 

1.000 LiRA 

500 LiRA 

Kazanabillr!iinlı. 

Yatırılan her 200 lira , b ir kur'a numarası alır 

HE SAP AÇTIUIAKTA ACELE EDtstz ! 

• • • 
Şubeler: . Galata \'e Sultan hamam • İstanbul . Saat 9 dan 

18 e kadar. 

lran Ataşemiliteri 

memle ketimizde n 

ayrılıyor 

Top rak Ofis mübayaatı 

Ankara, 17 (Hususi) - Top
rak Mahsulleri Ofisi tarafındın 
nıcmleketln biltun istihsal bol
gelerlnde girlsılcn hububat mü· 
bayaa kampanyası büyük bir hız 
la devam etmektedir. 

sozlerinln burasında sesini yük· Ankara, 17 (Ankara) - Ha- Bu sene. asgari bir buçuk mil 
Eelterek: her aldığımıza göre Iranın Tur- )·on ton hububat mübayaa edebi-

« Birdenbire dedi, içime tarif kiye ataşemlliteri Sayın G.-neral lecck bir mevkide bulunan Top
ı;lz bir merhametin bir acımı hlı Hüse) in Siyasi Türkiye<leki -.·a. rak l\lahsulleri Ofisi, alım kam· 
&inin doldu~unu hissettim. Elımi zifesi ı;onı erdiğlncıen dolayı ya- panyasının ba~lad ığı haziran ayı 
küçük kızın omzuna koyarak Dİ· rın memleketimizden ayrılmak başından, eylulün ilk haftası nl
ana Gray dedim sen şimdi yil· tadır. hayetine kader, blltün yurtta 
rJyeceksin! Şaşırdı. aSenin yürü. Genelkurmay Başkanlığı Türk 820.497 ton hububat milbayaa e
yt'!meyeceğine inanan iU insanlar Ordusu namına hatıra olarak bir dilmlştlr. Bu milbayaadan milı· 
la alay edeceksin ve filmdi kal- Kırıkkale tabancası hediye et- tahsile intikal eden para yek!ını.ı 

~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~!.'._k~ı~p::._. _.:k~a~p~ı~~·a~k~a~d~ar:__;k~o~ş~a~ca~k~s~ın~!!,• ~m~lrt~l~r·:__..:. ___ _ ___ _:221 milyon lirayı bulmustur. 
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cam ıırmanlarınııı içinden geı;mekledir 

Karayollarrnrn Gazeteciler icin tertiplediği yolculuktan notlar : 7 

Doğu'yu gezen ecnebiler 
hakkımızda ne düşünür! 

R ize'de ben Karayollarının şu-
be binasında kaldım, Ar. 

kada lar otelde misafir edildi. 
ler. Ertesi sabah hepsi otelin 
inlizamsızl ığından, helaların. 
dan şik6yctçi idiler. Şirin Ri
ze, )eşil Rize, şu Rize. bu Rize 
ama o~eli kendi vatandaşımızı 
bile tatmın edemedikten sonra, 
Rize, ne yazık ki şimdilik, tu· 
rist celbetmekte güçlük çeke
cek. 

Sabahleyin altıda Orhan Mer· 
sinli ile beraber şube bınası. 
nın ömindeki tabıi pliljdan 
denize girdık. Ağaclarıp içine 
gizlcnmi~ beyaz evlerden mü. 
teşekkil olan şehir, uzaktan 
öylesine temiz, serin. rahat gö
runüyordu ki . . o sabah .va
tan• ın dün çıkan Rize ilave. 
sinde uzun boylu bahsi gecen 
ray fabrikasını gezdik ve Ho. 
pa istikametinde yola koyul. 
duk. 

10 uncu Bölge Müdürü Şükrü 
Börükan'm verdiği izahata gö
re Trabzondan Rizeye uzanan 
86 kilometrelik sahil yolu 1945 
c kadar otomobille ancak 12 

saate aşılırmı ş. Buglin devamlı 
bakım sayesinde bu mesafe 
iki saate ınmistir. 

Rize • Hopa )olunun dunı. 
mu da önümuzdeki bir, iki ) ıl 

içinde tamamen değişecek. Bu 
) ol halen sahilin tabii inhiraf. 
Jarını takip etmekle \'e \'İraj. 
ların <:okluğu yüz!inden, 128 
Km. llk yol 14,5 saatte asıla· 
bilmektedır. 1053 de deniz ke. 
narından dlimdüz ilerJiyen ye. 
ni bir ) ol in sa edilecek 'e bu 
mesafe de bir hayli kısalmış 
olacak. Yeni yolun projeleri 
tamamlanmış. istimlfıki başla
mış. 

Rizeden llopaya gittiğimiz 
gün talihimize ha\'a çok gliıcl. 
di. Sahili takip ederek kıvrıla 
kıvrıla Herlerken harikuUide 
dağ ve deniz manzaraları bir· 
birini süratle takip ediyordu. 

f Karsımızda kah iki katlı dağ 
evleri, ormanları, gölgelikleri 
ile bir dağ mamarası beliri. 
yor: k6h, otomobilin bir vira· 
jı dönmesiyle masmavi denizi, 
kayalıkları, kayıkları, denizde 
yüzenleri. sahil evlerini görü. 
yorduk. Bir muntazam otel ve 
gazino \e bir kaç trmiz pan. 
si~on, bu sahili 1'urkiyenin, 
hatta bütün Yakın Sarkın belli 
ba,lı bir sayfıyesi haline geti· 
rcbilir. Turistler bu tabii gü. 
zelliğln cok daha azını bulmak 
için nerelerden nerelere gitmi
yorlar.~ 

1\RT\'hiE DOGRU 

Öğle yemeğini Hopada yedik. 
ten sonra Artvine doğru 

yükselmeğe basladık. Bu yol. 
dan altı yıl evvel arazi otomo· 
bıli ile sarsıla sarsıla geçmlf
tim. O günden bugüne bakı.m 
sayesinde yol çok düıgilnlcş· 
miş, Çam ormanlarının arasın. 
dan yükseldikce rutubet az.a. 

Belediye Reis Muavinle

rinin değiıtirilmesi işi 
Valinin de teyit etmesine rağ

men Belediye reis muavinleri 
arasında yapıltıcak nakillerin 
uzaması muhtelif tefsirlere yol 
a~mıştır. 

Bu arada Belediye meclisi üye 
Jeri ,.e partililer arasında bu isin 
gecikmesi \'e hattA sarfınazar 
edilmesi doğrudan do~ruya ge. 
çenlerde Hasköydeki D. P. top. 
Jantısında söylenen ve reis mua· 
\'İnlerini kasd~derek •Onları na
ııl temWedikse diğerlerini de 
temizleyeceğiz• yolundaki söz. 
lerin sebep oldugu bildiril
mektedir. 

Gene bu arada doktor Mü
• errem Sarolla D. P. İl ba~kanı 

Jıyor, hava gitgide serinli~·or· 
du. Arada bir, bir vırajı dö
nerken tı1 uzakta denizi gö. 
rüyorduk. Bir müddet sonra o 
da giirunınez oldu. Etraf ala. 
bildiğine yeşıl... Sular akı)or. 
Sık sık durup pınarlardan, kay 
naklardan buz gıbl sular icl
yoruz. Yollarda hanlardan ge· 
çi) o ruz. Kerevete hasır seri!. 
miş, baş dayamak için tahta 
bir o:yastıkn... Geceliği 10 ku· 
rusa~ Dünyanın tabii güzellik 
bakımından, muhakkak ki en 
muhteşem bölgelerinden biri 
olan Hopa • Artvin yolunda 
«10 kuruşa gecelenilcbilcn o. 
tellerimiz vardır!• diye övune· 
biliriz. 

* Hopa • Artvin yolunun di-
ğer bir özelliğini de Çoruh 
nehri teşkil eder. Yol dar bir 
vadi boyunca ilerler. Vadinin 
dibinde Çoruh akmaktadır. Yol 
kıvrılır, Çoruh kı\TJlır. Yoldan 
bakınca Çoruh iki dağın ara. 
sındaki yarıktan süzülerek iler. 
}iyen yeşıl bir yılan gibidir. 
lstikametlerimiz ayrıydı, Ço· 
ruh denize gidiyordu, biz içe. 
rilcre. 

* ,\rtvinin ışıklarını karanlık. 
ta gördlik. Gitmiş olanlar bilir, 
Artvin bir türlü ~u !aşılama. 
yana bir şehirdir. Karşı dağdan 
virajlan döne döne ilerlerken 
biraz ileride, karşınızda Art\'i. 
nin ışıklarını gorürsünUz. •Gel· 
dik» sanırsınız: halbuki yama· 
cı inip, köprüden geçerek Ço. 
ruhu asmanız, karşı yamacı tır. 
manmanız ve nihayet Artvine 
girmeniz en asağı iki saat sü. 
rer. 

Evvelce 11\'atanıı da çıkan 
oDoğu Xotlarııı başlıklı bir ya· 
zı serisinde Arlvinde, Ardahan 
da Karsta gördüklcnmi naklet 
mistim. Zaten bizim gcçtiğimıı 
\•ilayetlerin «İlave• lerinl ha· 
1.1rlayacak olan ıVatana ekibi 
halen Doğuya hareket etmiş 
bulunuyor. Xotlarımın çoğunu 
,.e idari makamlar tarafındı:n 
bizlere \'erilen billtenleri, m:ı. 
JUmatı, istatistikleri onlara 
devretmek daha doğru olacak. 
Bu seride bu seyahatin hika. 
yrsinl anlatmakla iktifa ediyo. 
rum. 

l\IA:SZARA YA \'AŞ 
\'A \'AŞ DEGiŞl\'OR 

G rceyi Artvinde gecirdiktcn 
sonra, ertesi sabah Arda· 

hana doğru yola koyulduk. De
nizden uzaklaştıkça, sefalet ar. 
tıyordu. 

Sahil bölgesinin muntazam 
evli, ferah köyleri geride kal. 
mış, kerpiç ve tezek yığınları 
yeniden başlamıştı. Ardahan'n 
yaklaşırken manzara da fıni o. 
!arak değişti. Ormanlar birden· 
bire bitiverdi. Ağrının müjde. 
cisl çıplak dağlar, ucsııı: bucak 
sıı: Kars yaylaları ba~ladı. Ar. 
dahanda az kaldık, o ı;:ece Kar. 

Maslak yolu ikiye 

ayrılacak 
Maslak yolundaki son kazalar 

dolayısıyle Seyrüsefer mOaOrJU. 
ğil Mecidiyeköyü ile llacıosman 
bayırı arasındaki yolu geceleri 
parlayan ve kedi gözü tfıblr c 'i
len ışık Jıuzmelcriyle ikiye ayır 
mağa karar vermiş ve bunun da 
tatblkına başlamıştır. 

Kedi gözleri bu şekilde yola 
tatbik edildiği takdirde l\llslak 
yolu geliş ve gidiş istikametleri 
olarak ikiye ayrılacaktır. 

Necmi Atesin bu Is ldn An!tara
ya gittikleri \'e durdurulan bu 
naklllerln çıkarılmasına çalışa

cak!rı.rı söylenmektedir. 

sa vardık. Karsın tnl'iht bakım· 
dan a!Aka çekici tarafları da 
çok, dertleri de çok. ilerısi için 
büyük ümitler sağlıyan cihet· 
kri de ~·ok. (Yakmda çıkacak 
Kars ilavcmizcle bundan uzun 
boylu bahsedilecek.) Karsın 
genç, uyanık ve dinamik \'ali
sini sabahleyin makamında zi. 
ynret ettikten sonra Ağrının 

yolunu tuttuk. 

A'.\IERİKALIL,\UL,\ BİR 
KARŞILAŞMA 

Öğleye doğru koc:ı dağ kar. 
şımızda belırdi. Aras neh· 

rini takıben ilerliyorduk. Yol 
bir hayli bozuklu. Dir toz bu· 

lutu içinde. sarsıla sarsıla iler-
lerken karşı istikametten gri 
bir kamyonetin geldiğini gör· 
düm (belki rengi siyahtı da, toz 
dan gri olmuştu ). Yanımızdrn 
geçeı kcn, b:ıktım kamyonetin l· 
cinde, arabayı kull:ınand:ın 
baııka Amerikalı bir bayanla 

b ir genç kız oturuyor , Ameri· 
kah oldukları bir bakısta belli 
oluyordu. «Her halde turist O· 

lacaklar, bir broşlir \'eya ki. 
tapta Türkiyenin tabii güzel. 
lıklerinin bahsini okuyup, mem 
lekeli gezmeğe heveslcnmislc". 
dır11 dıye düşündüm. Bir gece 
e\ \'el Karsta kaldığımız ... otelin 
helftsı göıüınün önüne geldi:
Kırık ddktik, yos•ın bağlamış 

taşlar, pis bir ibnk, otrlin i· 
kinci katından aş3ğıdaki boş 
arsaya acılan bir -;ukur. Hu iki 
sık kadın, o gece, bizim klldı. 
ğımız otelde kalacaklar, o helA. 
~a gireceklerdi. Geçtiklt'ri ki>y. 
!erin halini, şehirlcrimizd~ da. 
lıi rastlanan kaç • göç'ü gör· 
duktcn sonra, bu turistle:: mo. 
dcrn Türklyedcn, •modern 
Tiirk kadını~ nclan acaba ne 
gibi sözlerle bahsedebilccekler 
di? Köylerin içinden geçerken 
gördüğümüz manzaradan bizim 
gcizlerimlı: yasarı)·or, içimiz 
parçalanıyordu. Ecnebiler 20 
inci asırda bunları gördükçe 
acaba ne düsUnürlcrdi? 

Biraz sonra baktım bizim ka. 
filenin öndeki arabalan ikinci 
bir gri kamyonetin yanında 
durmuşlar ... Biz de durduk. A
rab:ıdan indim • .Meğer kamyo. 
netler Amerıkan İktisadi İsbır· 
liğl Tiirkiye mlimessill Mr. 
Dayton'a ve arkada!;larına ait. 
mis. Tanıştık. nusscll Dorr 

memleketimizden aynldıkt:ın 
sonra bu vazıfcyc tayin edilen 
Dayton, Doğu bölgesini tanı. 
mak ve yeni yolları, Amerikan 
yardımının sağladığı neticeleri 
görmek için bir tetkik seyaha. 
tınc çıkmış. Ayak üstü biraz 
konuştuktan sonra yolumuza 
devam ettik. 

TuzJucaya yaklaşmıştık. Öğ 
le yemeğini yedikten sonra. 
Rus hududu boyunca ilerliye· 
ttk ve 15 yıl ewel müştereken 
yaptırılan, fakat bugün yalnn 
Rusların ı~ine yarıyan meşhur 
S:ırdıırabat barajını ziyaret c. 
decektik. 

lnönü Trakya seyahati 

hazırlığına devam ediyor 
C. H. P. genel baskanı İsmet 

İnönü İstanbul İl merkezindeki 
temas ,.l' görüşmelerine dün de 
de\'am etmiştir. 

İnönünün İstanbul il idare ku 
rulıı üyeleri ve Trakya teşkiliıt 
mensuplanyle birkaç gündenbe· 
rl yapmakta olduğu bu toplan· 
tılarda, Trakya seyahatinin prog 
ramı bDtün teferruatıyle tesbit 
edilmektedir. C. ır. P. genel bas 
kanının Karadenizde geçen Jk
baharda yaptığı ilk muhalefet 
gezisinde topladığı alfıkayı bu 
yeni seyahatte dı temin edip 
cdemiyeceği siyasi çe\·relerdc 
münakaşa dilmektedlr. 

İkinci Elizabeth ' in aiti 
ayhk Kraliçeliği 

1. ngiliz Kraliçesi Viktorya, Jıü- çekilirken resmi islere ait bazı 
kiimdarlığın kadınlar icin pek dosyaları beraber almaktadır. 

uygun bir iş olmadığından dem Elizabet sabahları ilk is olarak 
vurur; bunun tamamen erkekle· T.cndra gazetelerini dikkatle göz 
re has bir vazife olduğunu söy- den gcriı ir. Bundan sonra sek
lcrdi. Bir yazısında sıı satırl!ır reterlerle o gün yapılması ka
vardı: ıGlin gcc;likc;e bu husus- rarl:ıştmlan isler, yeni !,Clen 
taki kanaatim kuvvetleniyor. iliz rcsnıi evrak ve öğleden öncesi 
kadınlar; hi zevce olmak, ka- için tertiplenen müliıkotlar et
dınlık hususiyetlerini muh:ıf:ıza rafında görUşmeler ) ap:ır. Kra
etmck, sevimli bir ev kadını kal- lice öğleden sonraki saatleri Ye· 
mak istiyorsak hükiımd:ırıık bite ni çıkacak kararlara, resmi ya. 
m[inasip şey değil doğrusu . . • zı~malara \'e şahsi işlerine tah-

Viktoryaııın parlat~ vas.U:ırın· sis etmektedir. 
dan bi~oğunu teva::iis eden Devlet işleri Kraliçeyi aile ha· 
Kraliçe İkinci FJizabet nltı a)· yatından büytlk fcclak~rlıkl1'r 
dır hlikiimdar olduğu Iıa11c Vık- yapmağa mecbur etmekle ise de 
toryanın, cinsi latifin lıu lıusJS· Elizabet resmi mcımalelcr ara
taki zaafı hakkında göst~rnıiş ol- sında ne yapıp yapıp çocukl.1-
ıluğu euı}lşe ve tcreddiidc asta rıyle bıraz oynayabilmek ır;in iki 
dü~müs değildir. Şayanı takdir fasıla yaratmaktadır. 
derecede kendine hakim olan Kraliçe, 
genç Ellzabct; Kraliı;clik, 7C\'<'C· atlatılmak istemez 
lik \'e annelik gibi üçüz.lü \'uzi· 
fesini 0 kadar emin t.ıir şekilde Haftada bir defa ve ekseriya 
ifa etmektedir ki İntiiliz Bakım· salı g[iıılcri öğleden sonra 
!arı, saray müşavirleri, hanedan altı buçukt:ı Başbakan Çörrili 
efradı ve dostları hayretten kcn kabul eder ve bir saat gönişlir
dilerini alamıyorlar. ler. l'arlmantcr bir memleketin 

hükiımdarı olması dolayısıylc 
Efüabct e kidcnberi genç Kraliçe Başbakanın yaptığı 
hükümdarlık için teklifi kabule mecbursa da Eli-
;yeti~tiriliyordu zabet bu gibi esaslara tamamen 

Çok ağır 5artlar altında \'~ talı- bağlı kalmaktan pek memnun 
min olunan zamandan hayli değildir. Genç Kraliçe hükümet

evvel tahta cıkan genç Kralıçe çe teklif edilen kararın ne gibi 
celin vazifesini iyi hazırlanmış tımil ve saikler altında alınmış 
bir sekilde deruhte etmiş, dünya olduğuıııı uzun uzun incelemek· 
hfidiseleri ve memleket halkının tediİ'. Kndın olması 'e gcnçlif.:i 
dertlerini kavrama hususunda hasebiyle atlatılmak istenmesine 
devrimiz hükümdarlarının bir- asla müsamaha etmez. 
çoğundan fazla anlayış göster- Bundan allı ay evvel İngiliz 
miştir. tahtına çıktığı z3'nan İngilizler 

Elizabet bugünkü ıığır vazife.:.i Yirminci asır Elizabct devri ya. 
için on beş scncdcnberi yetişli· şayacaklannı ümit etmisler ve 
rilmekte , e bu işler için keneli· İkinci J;lizabetc efsane' t Kral 
sine önderlik yapan müteveffa Arthur'i.ın teshirkfır rnsınarıyle 
babasının Elizabete karşı gfü·enı Birinci Elizabetin cesul'ane ıl· 
son zamanlarda gillikçe artmış hamlarmı nefsinde toplayacak 
bulunmaktaydı. bir Krnliçc nazanyle bakmışlar· 

Tahta ait vazlrelcre tamamen dı. 
lıflkim olabilmesi için Kraliçe Bugün hu i.imit gerçekleşme· 
Elizabct daha birçok şeyler öğ- miş olmakla beraber iyi \'e se· 
renmek zorunda kaldığından gıi- vımli bir Kralice olan İkinci Eli
nün birçok saati.eri bu işle: iı;:in zabette bir hlikümdarın muvaf
nyrılmıştır. Günlük çalısma prog fak olabilmesi için mevcudiyeti 
ramına söre Elizahet ise pren· ı;:erekli vasıf \ 'C mrziyetlerin bir 
seslik zamanından bir saat evvel çoğunun bulunduğu görülerek 
yani sabahın saat yedisinde b:ış. daha fazla takdir edılmektedlr. 
lamakta ve gece yatak odasına Çeviren: B. Akset 
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Heybeliadada arozöz 
ihtiyacı 

Hcybcllaıla llii-;ryin llııhmi 
sokağı 44 nunıaıaıla oturan ncıt. 
ri Erdil'den aldıgınıız bir mek· 
lupta deniyor ki: 

•İstanbul Belediyesi Bü) m~
ııdanın sokaklarını sulamak üze· 
re bir arozöz tahsis etmiııtir. Ilu 
sayede Bilyilkadanın sokakları 
sulanmaktadır. İnşallah diğer 
adalar da pek kısa bir z:ıman 
içinde bu ınua mazhar olurlar, 
diye beklemekteyiz. Bu hal böy
le olmaklıı beraber gözle görii· 
nen lıir hakikati de y\iksek ma
kamlara duyurmanın insanın icin 
den gelen bir duygu olduğunu 
kabul etmek lüzımdır. Hepimiz· 
ce maHım olduğu iizere Heybc
Iladada 500 yataklı bir verem 
saııatoryomu vardır. Bu s:ıryator
yoma günde 40 - 50 kişi Istaıı
buldan muayene \'e tedavi ol
mak üzere gelir gider. Yatan bu 
500 hastadan da günde 20 - 25 

1 kişi izin, iş ve saire gibi muh· ı 
1 telif sebeplerle İslanbııla gidıp 
gelirler. Şu hale nıızaran takrihi 

ı bir he~pla günde 50 • 60 ve- ı 
remli Camlimanı ile He~ belı· 
ada - İstanbul arasında se)·ahat 1 
ederler. 

:'\lali \'aziyelleri müsait olan
lar bu mesafeyi bazan ::raba ile 
Turyolu Uzerindcn yap::: lar. Bu 
gidip gelme esnasında istemiyc. 
rek yollara Hiklirenleri, kışın 
lodostan müterssir ola.ak ku 
sanları bi1 Adalılar herı?ün gör· 
mckteyiz. nu işin ne kadar m:ı.ı
turlu oldutıunu aliıkalıların her· 
halde takdir edeceklerine :ısla 
şüphem yoktur. 

İşte bu sebepledir ki Düyük
aılaya nisbctle lıi.7.iın adaya bir 
arozöz tahsis etmek daha önemli 
bir durum arzetmektedir. Hem 
adanın temizliı'ti bakımından hem I 
de umumi sıhhat bakımından 

çok faydalı olacaktır. Bu işin bir 
an evvel lııılledilm!!Sinl menafii 
umumiye namına flgıli makam
lardan bilhassa rica ederim.• 

Çocuğunu evlatlık olarak 

vermek isteyen baba 
·Dokuz yıllık evliyim. Üç ço-

0 man llıur sazcteınizc gcler~ 
dedi ki: 

•Dokuz a) lık e\•liyim. :Cç ço
cuğum \ar. ikisi erkektir. En 
kliçüğü kız olup altı yaşındadır. 
Bu kliçiik kızıma bakacak du
rumda değilim. Kız çocuğumu 
iyi bir ailenin yanına vermek is· 
tiyorunı. inşallnh bir iste) en bu
hınur. • 

Her Akşam 

22.30 <lan itibaren 
Otel Deniz Park 

DENİZ KÖSKÜ'nde . , 
(';ız Kralları 

DUO JOHNNY 

HIGHSMITH 
Dlin) ac:ı mc~hur l sp:ınyol 

Yıldızları 

RAPHAEL de LUNA 

:ARMEN ve MONTOYA 
istanbıılıı ha)Tan bırakan 

Şark nansözli 
MUKADDES GAMALI 
DIKK ".T: Amr eden mü~· 
terilerlmiz geliş 'e gidıs· 
•erde sen·is arabıımıT..d · 

1 tifacle edebilirler. 
Hıırcket s:ı:ıtlcrı: ııcr .ı'< 
ş:ım Taksimden 19 -15 ve 
22 00 (Kristal'ln kö e in· 
clf'n) . y ~-silkövden 24 'lO 

ve 200 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Dekanhğmdan 
Üniversiteler Kanununun 3 8. maddesi gereğlnce Fakülte

miz Orta Çağ Tarihi ve Rus Dili ve Edebiyatı Kürslllerine 
birer asistan alınacaktır. 

isteklilerin yabancı dil imtihanları 29.9.1952 Pazartesi gü. 
na saat 9 da yapılacaktır. 

Ankara Üniversitesi aslsta nlık )Önetmcliğinin 4. madde· 
sindeki şartları haiz isteklilerin dilekçe ve belgelerble birlikte 
imtihan gününden e\'\'cl Dekanlığa müracaatları. 

( 14349) 

GENER'AL ALİ FUAT CEBESOYem 
~~.,.....,. ........... 

Dahili isvanlar karsısında ,. 

Nöbetçilerin ateş açmaları üzerine Erkônı Harbiyei 
Umumiye Vekôleti binasmda içtima halinde bulunan 
Meclis Reisi ile bazı vekiller ôsilerin baskınına uğra
dıklarını zannetmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa beni 

Ankaraya çağırıyordu . 
-196 -

l\lakinc ba~ında 
Yeıilı•ıı haber 

İlk isim Ankara ile temasa 
geçmek olmuştu. Tesadii· 

fen Ankarada da aynı gilnde 
Geyve hfidisesine benzer bir 
hadisenin cereyan ettiğini bu 
ilk muh;ıbcre neticesinde öğ
renmiştim. Erkfını Harbiyei 
Umumiye Vekaletine karar· 
gfıh ittihaz• edilmiş olan Zira
at çiftliği binasında, muhafız. 
l:ır uzaktan gelen bazı kimse
lerin iızerlerlne ateş açmışlar· 
rlı. Bu sırada binada iı;tima 
halinde bulunan 1\leclls Reisi 
ile diğer birkaç Vekil, fisiler 
tarı.fından taarnıza uğradıkla
rını sanmıslarrlı. Bu hAdise, bi· 
rnz daha büyüyerek emniyet 
ve iUmadın artık hiçbir yerde 
kalmadığı zannını uyandırmış. 
tı. nazı arkadaşlar bu ş;.,·Uar 
"Hında \'azife göremiyecekle· 
rini alenen söylemişler, diğer 
birkaç arkadaş da bu karışık 
zam:ında benim tedbir ve çare 
bulacağımı dlislinerel< derh'ıl 
Ankaraya dönmemi istemiş· 
lerdi. 

Bu hfıdiseyl telgraf başında 
haber vernıiş olan bir maiyet 
zalıill, Meclis Reisi Mustafa 
Kemal Pasanın beni Ankara· 
)a çağırdığını da ilave etmiş
ti. Cevap vermeden evvel er· 
kanıharp Binbaşısı Halis ve 
Salih (sayın General Salih O· 
murtak) Beyleri makine bası· 
na çağırmıştım. Bu iki arka
daşım, nöbetçilerin yanlı,şlıkla 
mı, yoksa hakiki bir tecavüze 
karsı karargahı muhafaza mak 
sadıyle mi ateş ettikleri hak· 
kında kal't bir malumat sahibi 
olmadıklarını bildirmişlerdi. 
F aka t şehir ile karargiıh ara· 
sındakl telefon muhabere hat· 
!arının kesilmiş olduğunu, sc
hirdc gayri tabii bir halin 
nıliş:ıhede edildiğini söylemi~ 
lcı·di. 

~ 

r• 

Binbaşı Halis Bey 

Halis Bey, vaılyete hakim 
Olacağını söylüyordu 

Q 'günlerde iki defa baskına 
uğradığımı hatırladım. Er

kanı Harbiye! Umumiye Ve· 
kaleti binasında toplanmış O· 

lan yüksek sahsıyetlere karşı 
aynı teşebbüse cür'et edilmi:ı 
oln.ası ihtimalini düşilndilm. 
Ankaraya o günlerde dönmek 
kolay değildi. Çünkll birkaç 
gün sonra gelecek olan Çer· 
kez Ethem Bey milU mfifrezo
siyle Düzce ve Bolu isyanları· 
nı bastıracak, ordu kıtaları ile 
de İzmit civarındaki halife ko
lordusunu dağıtacaktım. Diğer 
taraftan Geyve istasyonunda 
hasıl olan buhran da henllz 
sona ermiş sayılamazdı. Bu 
müşklil durumu telgraf basın· 
c!. Halis ve Salih Beylere m:ıh 
rem bir şekilde anlattıktan son 
ra o zaman Ankara kuman· 
danhğını üzerine almış olan 
Halis Beyle Ankarada sükü· 
netin ne şekilde iade edilebl· 

leceğl hakkında konuştuın·te~· 
Halis Bey, bana alacağı fi 

birleri anlattı. Bundan so1
\,. 

Ankaranın yalnız mevzi~ 0
1fa 

rak emniyetini temin ile ık\,. 
etmiyeceğinl, tekmil Ank•

0
P' 

nın hariç ve dahile karşı t ır 
yekıln asllyiş meselesini {lrr 
rine alacağını ve derhal h;afi 
kete geçeceğin 1 söyled!: ııı 
teminat verdi. Ben de Juıtıllld• 
gördüğüm bazı hususlar 
dikkat nazarını çektim. ~us~ 
fa Kemal Paşaya müsterih ,. 
masını ve pek yakında A~ııl 
raya gelecefliml söylemele~aıı 
rica ettim, makine başın 
ayrıldım. ttl• 

Ankara buhranı tahmin e al· 
ğim gibi birkaç gün içinde :at 
!edilmiş ve mutad silkCln .. 
lamı,$tı. Bllfıhare benim An: •. 
raya gitmem meselesi de 
his me\'Ztıu olmamıştı. 

Damat Ferit Paşa 
lzmite geliyor 

~·· Şimdi tekrar isyan mınta 
larına dönüyorum. Asil~ 

rin dört gUn süren taarruıl•,ı 
kendilerine pek pahalıya fil 

olmuştu. Buna rağmen fsta~ 
bula muvaffakıyet haberle! e. 
yağdırmışlar, akla hayale S 
mez şeyler de uydurmuştardl· 

ille 
Harbiye Nazırlıl!ını da Uzer t 
almış olan Sadrazam oaın'1 
Ferit Paşa, erkanıharp reisi• 
beraberine alarak millete k~r~ 
kazandıklarını zannett!k ere 
zaferi yerinde görmek uıe ti 
20 Mayısta tzmite getınl~~ 
Fakat, daha mu\'asalatının \. 
g!inü \'aziyetln tamamıyle ~ 
sine olduğunu görmüşler, il 
şırıp kalmışlardı. Damat fef111 
Paşı.. hazırlaclıı?ı beyanat~ 
gazetelere vermeğe bile ce nıı 
ret edememişti. Bir'kaç S 
sonra başlıyacak olan ~ 
arruz:ları mız karşısında ınlltll~· 
bir inkisarı hayale uğrayac• 
tı. 

< Devamı~ 

~ VATANA. \,. 
. ~~.; SA~A 'ErtTUC~llL 

irleşmiş Milletler 14 Ekin' 
·ıoplan.hsına bau ,ıanıyor 

Daimi merkezde bu münasebetle büylik 

bir faaliyet göze çarpıyor 
New York, Eylıil - Birleş· 

mis l\lilletlerln New York' 
d;:ıkt daimi merkezinde bu son 
glınlerde biiyük bir faaliyet gö· 
ze çarpmaktadır. Ondört ekim. 
de açılacak olan Genci Kurul 
toplantısına hazırlanılıyor. E· 
sas, genel sekreterlik binasının 
yanı başında insa edilmekte o· 
lnn Genel Kurul binası hemen 
hemen bitmiş bir vaziyettedir. 
Burası, Birleşmis Milletler Gc
nrl Kurulunun daimi toplantı 
yeri olacaktır. Şimdiye kadar 
yersizlik yiizündcn muhteli( 
memlekrtlerde toplanan Ge· 
nel Kurul bundan sonra her 
sene toplantılarını bu binada 
rapacaktır. 

Bıı srnckl Genci Kurul top
lantısında ele alınıp görüşiilc· 
eck mühim mevzulardan bazı· 
ları şunlardır: Kore meselesi, 
mlisterck gü\•enlik meselesi, 
Fas ve Tunus işi. 

Bundan birkaç glin evvel on 
Oc Asya ve Arap devleti, Bir· 
leşmiş Milletler Genel Sekreter 
liğine müracaat ederek Fas me 
clcsinin Genel Kurul toplan

tısında ele alınmasını istemiş
lerdir. Bundan evvel, Irak hü
klınıeti de tek basına aynı tek· 
lifte bulunmuştur. 

Birleşmiş Milletler TeskilAtı. 
nın esas bünyesin teşkil eden 
nın esas bür ·esini te~kll ellen 
lar, Genel Kurula takdim edi· 
lccek raporlar hazırlamışlar. 11, 
dır. Bu raporlarda. konsey ve Sekreteri Trygvle Lle Birleş G üvenlik Konseyi hariç ,ıll' 
komisyonların bir yıllık faali· mis Milletlerin bütün raaliye men hemen Birleşmiş 1,ıı tt 
yeti hCılAsa edilmektedir. Ay· tini anlatır bir rapor hazırla· !etlerin bUtUn ~alışma k.°t'' ~ >~ 
nr~ RlrJp<:ml<: Mlll,.llr~r..;.;G.;,r~nc;;,;l;...m.;;.;,;ışmtı;r~------------·'·n•!!•v•ıım-ı .".a.: .s.s.n.: .. ~,,,· 
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Sevim'in katili bir 
Dondurmacı mı ? 

Cumhurbaşkanı 

emniyetimize 
dün iç 

temas 
ve dış 

etli 

BAŞMAKALEDEN DEVAM AMERIKADAN VATANA 

Para siyasetimiz Birleşmiş Milletler 14 Ekim 
( Baljı 1 Ind de) 

< Başı 1 incide) ( Başı ı incide) giht, envesllsmanlara da daha Halbuki F ra nsa, tıalya, J ,üb· 
t Sarıyer cinayetinin faili oldu· bakımdan artık açıkta de~ildir, geniş miktarda tahsisat ayrılma- nan, Surl) e gibi eski tahditleri 
~nu, ak~am gazetelerınden bi· dünya hürriyetinin müd:ıfaasın- sını sağlamaktadır. Bunun neti- ka ldı ran memlckr tlerdc, resmi 
~ne gönderdıti mektupta itiraf da cıhanın en büyük milletlrri cesinde gorilyorsunuz ki daha \ e karaborsa karl arı arasındaki 
ı ~n .~ir şahıstan dUn bahsetmııı ile beraber ~ urlimektl'dir. Bu fazla yol yapılıyor, daha çok su fark ortıı dıı n kalkıyor, bu mem· 
~ Uzerinde blrlz bir parmak busu ta tafsilAt vermece ihtiyaç işleri ele ıılınıyor, asrımızın ha- lcketler bol bol l'yyalı reJbedl· 
ı ~.e bulunan mektupta ezcOm· yoktur. rfz vasfını teşkil eden elektrik yor. Sen-ahlar, tahdid tedbirle· 
il §oyıe denmektedir: İkinci emnivrt mc ele 1. mem- ııahuıncla daha çok santraller rlndrn ileri grlen sorgul ara , .e 
d tS,ze parmak iıiml de gön- lekf'.'tınuzın dahılınde huzur, sil kımılııl or. sı kıntı lara uğrama ti an rahat ra· 

Beogradski, dün 
B. Sporıı S • l yendi 

el'İYorum, beni bulun bakalım. k(ın 'e i tıkrarın devamıdır. Ki- lenfidrıı milsbcte nasıl ge- hat mrııılcke t ,. girip c;ı kıyor. Biz 
di Sarıyerdekl cinayeti ben i le· min tarafından iddıa ''e istismar çili) or. gurOvorsunuz. Bunlar de ise, bir taraftan tahditler, 

Misafir takım çok güzel oyun çıkararak 
umumi bir takdir topladı 

b ~: Çünkü, onu çok sC\iyor \·e edılmek istenirse istensin, kıy. milletin azminden doğan mes'ut dlğr r taraft an mı-murlarınımla Şehrimizde misafir bulunmak 
e .. ırn olmasını istiyordum. meti yoktur. Hakikat uclıır ki hAdlselcr ,e \Akıalardır. l\lilleti- \ :ızlyelln icabına göre karar , ·er · ta olan Yugoslavyanın Beograds· 

be Yalnız ilAn ediniz ki. ben. ser- Turk , atanı suk{ın içindedir ,.e miz, demokrasinin bu memleket- mek al lı hlyetl bulunmamasın· ki takımı dun &aat 16 da Dolma. 
, s~ dolasıyonım. Rahmetlı Sc·ıTilrk mılleti tam bir huzur \e te kö.kleşmcsinin nasıl saadet dan dolayı sey ·ahlar göz gore bahçe stadında Beyoğlu Sporla 

6•,ın.ı; ~ir kayıkçı ipi _Jle boğdum. istikrar fçinde. kendini \'C aile- getfrece~ıne inanmış \'e hakimi- göre fuzuli iz
0

açlara Uğruyorlar. karşılaşmıştır. 
bebı be ı lstemev p fer ·at t. Her iki takım hakem Sulhi "'Psı . • n - 1 ~ e 

1 

ini mes'ut etmek \'e hepimizin yeti rllne alarak bunu nasıl ta- Mali~· .. mlıin e ki huyu, bu g·ı· 
""- dır k b J•· Garanın idaresinde sahada şu S · hilyük aılemlz demek olan \•ata- hakkuk sahnı;ına oymu5sa, u bl meselelerde müsbet fa.r· d 
kaı:cl.ar~mı yolmuştur, o sırada nımızı, azfa topraklarımızı ma- !IC'.I'lrmc hareketindeki baş:ırısı dalann üzer inde değil, menfi şekilde yer alm15lar ır. 
lııa nıımı dGştirdilm, am:ı bula· ı mur hir hale getırcrek dUn\'anın da dr\am edecektir. Ben buna bir nıhl:ı mahmrların ü tiinde Rcograd ki: 
d k~ııslar ve Sevimin avucu için· en ileri millefüri arasına s:irmek inanıyorum ve size bu imanla hi- durmaktı r. l\lııllynln temsil Svetko\iç • Odanovic, Ratsiç, 
\ı saçlarımı da görmemişler. için biıviık azim!<' çalışmakt:ıdır. tap ediyorum. etti~! zihn l.>·et, karaborsanın Ur· • Kaloferoviç, Feriç, Davidovic • 
Qenım bir di•im kırıktır Ada d "' P aniç. Spalç, Antic, Sekiç, Kons. let " • Benim Ttırk ''atanın nn umu- Bunları söylerken, taraf tut- Jı bi r iı mahiyetinde kalmasın ın 

de doktorı~. da. ı.sırdığım yerler- mt milşahedem hudur. mu~orum, millet \'e lıtlkıimet, ve paramızın liyık olduğu kıy· tantino\ic. 
ıı~ bunu .. gore?ılırdi. Çalılar ara. Devletin bütçesi. memleketin hepimizden, hepinizden bahsedl- met se\ ivesi ne "Ükselmrmt'slnin Beyoğlu Sılor: 
"'•da gozlııııumu bulmuşlar n ' J Karuzo • Alcko. Koçis • Rem· tıı 6 • hakiki bilançosu demektir. Bu- yorum.• başlıca ııaikldir. 
a, bundan hlr şey rıkmaz i~ k" ·1 zi, l\laruli, :'ılustafa • Yafa, Va· .. " • ~- giln bilivorsunuz. ı vrrgı rre Şimdi mall'-"enin bir turist pa· 

~ortada c; k var C. fü\ YAR YE MENDERES J ruzan, Tanaş, Kadri, Karnik. 
ıı 0 

·• ı.ım ~apılmamış, bilakis bazı \'er ERZl RUl\IA GiDİ\'ORLAR ra ı c;ıkarmağı düşündligünü ve 
% Icktupta cinayeti isle~iğinl ya gılerden inclirmf'.'lere gidilmiştir. buna dair bir kanun h:ııırlad ı · Oyunun birinci devresi misa-
dı adam, bu i&dc kendısfne )ar Buna rağmen tahsilllt. geçen sc- Ankara. 17 (Anka) - Cumhur ğını gazeteler haber \'Crl)or. n tz" fir takımın üstünlligli altında 
b ~ edenlerin bulunduğundan nelerle muka~ese edılince sey.• başkanı Cclfıl Bayar ve Basba· nyle sanıyoruz ki b li) le hir ted · geçmiş ve bu üstilnlütUn n~tice. 
a ~etmemektedir. Halbuki bu rinin mf'.'mnuniyete değf'.'r 'oldu- kan Adnan Menderes yarın Er· bir, Til rk para ının serbest dô· si olarak Yugosla\·l:ır 15 mci \e 

:uıaye~ pek b.?" kişinin işine .. ben l:unu ICadr rdebllirim. Bazı av- zuruma gideceklerdi. Fakat bu 'iz şeklinde inkisar etme ini ge:· 30 uncu dakikalarda sağ :ır:.k ve 
di~l'~ığıne gore: dUn de so)lC· !arda 20 ila 30 milyon nrasındı seyahat Ani olarak geri bırakıl- rikti rerek ,.e beyhude 1.orluklar sol içleri vasıtasiyl;? iki gol ka
lak ınız gibi. m~ktubun kotfi bir fazla tahsilat elde cdilwe e baş- mıs 'c bilinme.) en bir tarihe )aratacaktır. En kesllrme usul, zanarak devreyi 2·0 gnlip bitir· 

~ olması ihtimali me\cuttuı:. lanmıştır. Bu. memleketimizin k&lmıstır. hariçten gelen seyyahl arın ,.c mişlerdir. 
\ Sıındiye kadar yapılan tahkı· iktısadi sıhhat kinde olduljunıın Muhtemelen Cumhurba$kanı ecnebi diplomatlarının 5,rhcsl ikinci deuede hllkimlyeti el· 
~t safhalarını gozonlinde tutar. bariz delilidir. Bu hal, biltçenln ve Başbakan önUmllzdekl hafta piyasaıla para bozdurmalarına lerinden bırakmayan Yugoslav 
ı k, cinayet hakkında şı! lh~lmal açığını kapamaya yardım ettiği içinde Erzuruma gideceklerdir. bin \'ermek, h ar lrr. gidecekler i takımının iiç golüne anc'lk bir 
erın meydana çıktığı gorlililr: ıl e i htlyaçlarıııı gi71i olarak de· trk golle cevap veren n~yoğlu 
~ 1 - Cinayet bir ııkıl hastası Mr. Eden du .. n Yuaoslav Baskentı"ne ' '. fil , açık olarak serbest para pi· Sporlular ku~·etU rakipleri kar 
rafından işlenmiştir. '3,... )asasınıl ıı trcta r iktr .serbest h ı· şısında 5-1 ı:ıbi açık farklı mağ. 

1 2 - Sevimin serbest hareket- • r:ı kmnktı r. Eğrr lı iikumeı. iç tu· l liıbiycte uğramışlardır. 
Le;iııl doğru bulmayan ailesi er- ( nnşı 1 inrldr) lenmiş bulunmak:ad·r. rlrnı ana) llni llcrl t'! tmck I· Ankara Gençlerbirlil i takımına 
~ntndan biri tarafından işlen· nı Edvard Kardelj, İçişleri Ba· Hukfımet tar.ıfındıın him ve çin t rıl blr :ılır, )"nl siyasr.timbin yapılan teklifler 
tıııştir. k:ını Alexander füınkoHç, Yugos edılcn 11Yııgopre3So :>jıııısı §U siir:ıtle bir iç t urizm Jı arekrti Ankara, 17 (Anka) - Ankara 
b 3 - Sevimi seven fakat yUz lııv hükumetinin Heri gelen di- haberi venni~tir. · yaratmasını mümkiin kılar, ha· Gençler Birli~! takımına ~ıırlye. 

0urlanıayanlar tarafından işlenmiş ter mensupları ve İngiliz Ilü~iik aYugo lavya H:ırcsalı Jo•ef ri ı;len tu r ist C'rlbrlmcnin esas Lübnan, Kıhris ''e Yunanistan. 
elçisi S r ho Malet tıırafından nroz Tito H! Ilı}'!l•l .lovanka trmr.llnl de bö~·Jr.rr. kurarsa. hu· ı dan yeni mevsim için müracaat. 
karrılanmıstır. Broz 18 E\IUI ın:-2 perşembr nunla mu\'azi gidrcek bir para lar olmu~tur. Yapılan bu teklif· b.nu arada evvelki g!in yapılan 

r ihbar; yeni bir durum ortaya 
~ larınıştır. Sarıycrde oturan bir 
~lttor ve eşi, emni)ct makam· 

!la !iU ihbarı yapmı~lardır: 

Yugoslav hava gUciine ait bir akşamı İngiltere B:ıcb:ıkan ::ar slynsr.li Türklyr.ye: h iiy iik bir lcr mUsbet karşılanmıştır. Lig 
bando İngıliı ve Yugoslav mılll dımcısı ve Dışişlcri Bakanı Mr. ferahlık ge tir ir \ 'e Türk para~ı- maçlarının birinci devresi niha 
marşlarını çaldıktan sonra Eden. Anthony Eden şctrfine resmi nın hakiki kıymetini bulmasına )etinde ewclô Suriye, ,.e J.üb. 
bir merasim kıtasını tdtiş etmi~ bir kabul tcrti petmişlerdlr.• yol açar. nanda muhtelif maçlar yapıl. 
'e Yuı;oslav radyosu tarafından Bu suretle ilk drfa olarak, Ahmet Emm y Al MAN dıktan sonra Kıbrısa geçilecek 

ve buradaki karşılaşmaları mü
teakip de Yunanistana gidılerek 
AUna ile Seliinikte maçlar yapı
lacaktır. 

Emniyet klübü sporcula-
rından Emel Atay bir 

kaza neticesi öldü 
Emniyet Klubü birinci takım 

futbolcularından Emel Atay bir 
kaza neticesi dün \'efat etmiş· 
ti.r. 

Emel Atayın cenazesi bugiln 
öJ:jl~ namazını müteakıp Fatih 
Camiindcn kaldırılarak Edlrneka 
pidaki aile kabristanlığına defne 
dilecektir. 

Uün yapı lan 
k f ol maclan . 

:Ocüncii İstanbul Entrrnasyo
nal Ba~kf'tbol Maçlarınıı rl in de 
~por 'e Sergi Sarayında devam 
edilmiştir. Güniln ilk karşılaşma 
sı Yugoslavya ile A \"UStu11 a ara. 
sında oynanmıştır. Tumu\"anın 
favorisi sayılan Yugoslavlar ilk 
deneyi 27-17 önde bitirmişler, 
ikinci devre aradaki farkı dahı 
fazla açarak oyunu 60-31 ı:a· 
iip bitirmişlerdir. 

Gecenin ikinci karşıla5ması 
Fransa ile İtalya arasında olmus 
hır. Fransızlar ilk devreyi 
23-21 galip bitirmişler ''e ikin· 
ci de\Tede daha güzel oynava
rak maı;ı 51-40 galip b!Urmiş
lr.,.dir. 

Buglin takımlar istirahat ede· 
cek ve mfisabakalara yarın tek· 
rar bao:lanacaktır. b '- 1949 S('ne i mayu a~ında 

t lr gün cinayetin islcndiğl el· 
lrda otururken arkamızda hı
~ı işiterek lrkildık. Sesin ıtcl
hı~_i tarafa bakınca. bir elinde 
~k; öbUr elinde de ip olduğu 

yayınlanan kısa bir demeç ver- resmi bir kabul münasebetiyle 
miştlr. Dışişlerl Bakanı İngılte Mareşal Tıtonun İ'"mi bir kadı. 
re ve Yugosla\•yanın ötedrnberl. nın isminin :;:ı: anında yer almış 
harbdc ve sulhte mütekabil bir olmaktadır. 

Dün bir eroin 
De -nsu bas ~ ldı 

Vefi Partisi yeni bir şekil ahyor 
ide yerde ıılirlinen bir adam 

tôrdük Yoldan bir aile grupu 
:elirordu, adam kaçtı. nlz de o· 
~a~an uuıklaştık ve hAdlsel 1 de 
01ıse blldinnedik.• 

11.~u ihbar üzerine doktorla ~· 
~dn tarif t'ttlği eşkAldc bır 
S.a aın bulunmuştur. nu adam 
rıyer Sulnryolu 12 numaralı 

~de oturan 38 ya larındaki don. 
lı llııac.ı Sabri Cebrrdir. Doktor 
a 'il, Sabri ile ktırşıl&stınlınca, 

1 
&ene evvel gördükleri bııçaklı 

~hsın o olduğunu teşhis etmls· 
tdir 
~ Sab~inin evinde yapılan arama 
~ Sevimin boğazındakine ben 

en bir de ip bulunmuştur. 

)akınlık içinde \'e müşterek bir Mareşal Tilo ilk defa olarıık 
tr ebbüs uğrunCa çalıştıklarını, nusyada tanışmış oldıııtıı bir kız 
dünva li:ırtlarını umumi o.larak la rvlcnmlştl. Bunu takip eden 
gıizden ge~irmek için buraya gd ikinal izdİ\•acmın hn~usiyetleri 
dı •mi soylcmiş \'e drmiştir ki: Jıakkınrla hiç kimse bir şey bil· 

11Dlinya sulhUnU gerçekleştir memekteclir. 
mek için, birlikte çalışhj,!ımız tak l'ugnslav a k r.ri heyeti 
dirdc. çok şeyler yapabilirlu Yunanlst anıla 

Tito üı;ilncll defa e\'lendl Atina, 17 (AA) - Belı::rad 
Belgrad. 17 (AP.) - Yarı ackert bol"esl komutanı Gene. 

resmi kaynakların d in sece hil· ral Pa' le Yakçiç'in başkanlıfün 
dirdıklerınf' gö;.e Mareşal T ito daki Yur.oslav askf'ri heyeti dün 
ü~Uncll defa olarak yeni~en ev· nk :ım buraya gelmi~tlr. 

( na 1 l fnride ) 
hlm Ferag, partinin parlamento 
grupunun da kendi kendini fes· 

Emniyet memurları ı\ün, yl-, hcttlğinl ve yakında yeni bir 
ne yaptıklnrı bir baskın netice- grupun te~kil edileceğin! bildir· 
sinde külliyetli m ikta rda e roin miştır. 
ele geçirmi§lerdir. Yaptığımız Bu grup parllnln genel kuru. 
tahkikata göre hadisenin tafsi· ıu olarak vazife görmekte idi. 
ıatı şöyledi r: İbrahim Ferag, partinin top· 

Büyük Doğu 
Aleyhine açtığım i 
Dava 

Uzun zamandanberl maruf e- tan Ifı~vcdilmesinln bahis ko
roıncilerden Osman Keçeli ve nıısu olmadığını, yapılan bu de· 
Parhık Seferle isblrliği yapan ~işikliklerin General Necip hü· 
O .. man Nuri Hoke {Topaç Os- kumetinin i~tedığl temlzlık ha· 
man). Ilcyoğlunda Tolga sokağı reketiyle ilgili 'bulunduğunu 

• 9 numaralı bes katlı apartmanı kaydetmiştir. lzmirdeki Rus sntın alarak, bur:ıyı eroinlerin Türkiycdcn aınl an eski Maliye 
gizlendiği ve satıldığı merkez ha Hakanı te ,·kif edildi 

El "l"k ı lıne getirmiştir. Yapılan taras· Kahire, 17 (A.A.) _ 1951 O· 
ÇI 1 memur an sut sonunda, eroin işini sakla· cak ayındaki Ali Mahir ve son· 

mak için birinci \'e ikinci katla. radan Hilali kabinelerinde ?ılıı· 

No""bet d v• I' d' nnda kumar oynatılan Os. !iye Bakanı bulunan Doktor 
egrş ır er manın nptırtmanına, cliln sa. Zeki Abrliilmultaal dün Türkl· 

yeden avdeti sırasında tevkif e
dilmiştir. 

Bu eski Bakan, hakkında tcv· 
kif müzekkeresi kesildiğini bil· 
diğl halde Mısıra kendi rızası i· 
le avdet etmistir. 

General Necip, T ürk iye B Ü) ük 
E lçisiyle görliştü 

Kahire, 17 (T.H A.) - Mısır 
Başbakanı General Necip. bu 
~abah Türkiyenin Kahire Bilyilk 
Elçisi Fuat Hulid Tugay'ı ma· 
kamında kabul etmlştır. 

Bir saat süren bu görDsme· 
den sonra, bryanatta bulunan 
Türkiye Büyük Elçisi, Mısır Baş 
bakanı ile iki memleketi amı:a· 
dar eden meseleler hakkında 
l!ÖrlişmelPrdP bulunduğunu be 
lirtmlş ve f:ıtla izahat vermek 
istememiştir. 

toplantısına 
<Bası 4 üncüde) 

bu son günler içinde faaliyet
lerine ara vermiştir. Güvenlik 
Konseyinde ise Birleşmis l\lil· 
le ti ere alınacak yeni ü:ı eler 
meselesi gorllşlllmektedir. Kon 
sey toplantıları bir hayli tartı5-
mah geçmelrtedır. Her zaman 
ve her yerde olduğu gıbi bura 
da da Sovyet görüşü ile Anglo 
Sakson blokunun görllşlerı ça
tışma h alindedir. Birleşmiş ili 
Jetlere girmek istevt'n memle
ketlerin bir kısmı Sovyet Rus
ya taarfından desteklenmekte, 
bir kısmının Birleşmis Millrtle. 
re üye olması Batı Devletleri 
tarafından istenmektedir. 

Tartı:ımaların baslıca se!lebl 
ilye devletlerin kabulU şekli· 
dir. Sovyet Rusya, bütün n am· 
ıeUeri toptan o\arak Birleşmiş 
Milletlere almak taraftarıdır. 
Batılı de-,,·letler ise namzetler1 
teker teker inceledikten sonra 
onlar hakkında rey verilmesini 
ileri sUrmektedir. 

SoV)et Rusya , Birleşmiş Mil
letlere gırmek isteyen ve Ame. 
rıka Birleşik Devletleri tara 
lından desteklenen Japonyayı 
itiraz etmektedir. Güvenlik Kon 
seyinin bir toplantısında Sov 
yet temsilcisi Yakov Malik, Ja. 
ponyanı.n müstakil bir devlet 
olmadığını iddıa etmiş ve Ja. 
ponyanın Birleşmis l\Jılletlere 
kabulüne itiraı. etmiştir. 

* G eçen çarşamba gilnil bir ba. 
sın toplantısı yapan Birle5-

miş Milletler Genel Sekrett>rl 
Trygvie Lie, bugiin bircok tar 
tışmaya sebebiyet veren baı.ı 
meselelerin Genel Kurulda kO· 
}aylıkla halledileceğini Umit et· 
Uğini sö;:ı: !emiştir. Bundan bir 
kaç ay evvel Anupaya giden 
\•e muhtelif memleketleri ziya. 
ret edip de\ let adamlarivle gö 
rDşen genel sekret•r Trygvie 
Lie. bu basın toplantısı sıra
sında çok iyimser ı?"orünmektey 
di. Avrupa seYahatindPn çok a. 
mitli dönduğunil söyleyen ge. 
nel sekreter .bu sene harb teh
likesinin geçen sene;:ı:e naz:aran 
biraz daha uzaklaşmış oldu~u· 
nıı belirtmiştir. 

Birleşmiş l\filleller Teşkilatın 
da Genel Kıırul toplantısı için 
hazırlıklar yapıladururken. de
legasyonlar da bu toplantı i
çin hazırlanmaktadır. Bırkaç 
glin evvel Meksika baş deleıe
si Birleşmiş Mllletler Genel 
Sekreterine hilkOmetı namına 
bir nota vermiştir. Bu notada 
Meksika hUkiımetı Koredek! e
sirler meselesinin Genel Kurul 
ea ele alınmasını istf'mekte ve 
b1.U?iin P anmun'7amda yapıl· 
makta olan ve bir tlirlil bir ne-

t lıAdlseye el ko)·an sa' cılık ve 
~llınivet mensupları tahkikata e
~l!ınıiyetle de\'am etmektedir· ,-ürk Uısııadiı Alan" b::h el'kcnden bir baskın yapıl- --- - --------- 18 Eylfıl 1952 - Per&embe 

hazırlanıyor 
ticeye va ram~ an mUtareke gö
riişmelerinin halime yarayacak 
bazı tekliflerde bulunmaktadır. 
Bundan birkaç hafta eV\'el de 
)ine l\lrksika hUkQmeti, Genel 
Kurulda A' ustur ya meselesinin 
goriışulmrsini istemiş ve bu 
memleketle yapılacak olan blr 
sulh muahedesinin şekıl ve im· 
zası hakkında karara 'arılma
sını tt'klif etmiştir. 

Ondört ekimde açılacak olan 
Genel Kunıl toplantısı diğer 
senelere nı betle bu yıl çok 
daha mUhım meseleleri ele a
lacak ve sulha. tam bir sükuna 
erışebilmek :tollarını arayacak
tır. 

SARA ER1TGRUL 

GONON YAZISI 

ilkokulların teftiş i 
ve müfettiş ler 

<Bas-ı 2 nclde) 
tlş vazifesinde muvaffak olaca~ı 
asla iddıa edılemez. Hele ders 
teftlsi tamami)ıle büyük bir 
sanat lşıdır Tefttslerınde sil· 
lı:Qtu konu_maya tercih eden 
mUfetıls bu de\Tin müfettişi o
lamaz' O, okuldan ıçcri girdiği 
uman :ııarattığı geniş sempati 
bava ı ıçınde daima yapıcı ve 
yaratıcı rolündedir. Ancak böy. 
le tefti&lerden feyyaz ve mes'ut 
neticeler ,alınır. 

Mlifcttis bilgi, görgü ve sez
gisiyle, tevazuu. sempatisi ve 
irşatçı \'azlfesiyle. ö~relmenle 
Is ve muk:ıdderat birlil!i yap· 
tığından dolayı ona karsı de
rin gonUl ı;rvgisiyle. Adil ve 
munsif hııktimleriyle. inandırı· 
cı ve sevdirici vasıflariyle. bir 
dAva adamının taşıması lfızım 

~elen enerji ve hevccanla. mDs 
bet göriişleri ve zihniyetiyle. f. 
·i örneklı-r verme mevzuunda 
yük ek kabiliyeti le muhitinin 
bir numaralı irfan '!!\ gılisidir. 
O okula gl"ldıği zaman öğret
menler de. çocuklar d:ı en iyi 
''a~ınarla mücehhez. fazileti a
dalette. adalet! cfkat ve fa. 
zilette arayan hassas. müşfik, 
olı:ıın, sın-imli ve sevgili hir 
babayı karşılama hey~canını du 
yarlar. 

l\lüfettls ilk okul ö/!rı>tmenl· 
nl bövle bir baba kalbiyle se· 
ver. Ö\'er. Zira fü!retmen en 
çok sevilmrye. övlilmeye lavılt 
bir \'arlıktır. Tanrının ver\'U 
?!inde ~all a nat mülkO. ilimdır. 
ilk okul ö"retmrni de c:alıs
kanlı~ı ~~brl ve {edaUrhjtı ile 
bu mUlkün ornek insanıdır Te. 

mel vapanlara sevgi ve saygı 
temelli "lmıılı' 

nırııt ~rr<lrt El•rlmer 

BUtMACA 
1 ı 1 • 1 1 1 1 ... 

Aydolan ÖNOL ::--.......__ _____________________ __ 
Başmubarririmiz Ahmet Emin 

Yalmanın BUyük Doğu gazetesi 
neşriyat mudüril Hüseyin Yanan 
lı ile Abdurrahman Şeref Uç a. 
le)1ııne açtı~ı hakaret davasına 
dün Toplu Basın Mahkemesinde 
dc\Sm edilmiştir. 

İzmir, 17 - Şiiphe]j halleri mıştır. J k ) f b "k ı s ISTANBUL 
ile nazarı dikkati celbeden üç Baskın esnasında. SUÇ delile· e e a rl .a an us vapuru 12,57 Açılıı ,.. pro;ıram. 13,00 Ha 

Hus memuru bu sabah erken· rlni yok etmek isteyen Topaç Os ( Başı 1 incide) tıerıu, ıa.15 T rkiiler f Pi J 13,ao .. - . - • - - - llt 
den İzmirden ayrılmıslardır. m:ının kardr.51 Mustafa Doğnı ve Hususi e'hasa ceğlnl, tek imallıtın pahalı ola- Dau mütllt (Pi) 13,,~ Sark ar - • 

Dışişlerinde yeni 
Tayin ve nakille 

<Başı l lnl'ldcl 
h!iyük elçiliği başk!ltlpliğl
ne Ercüment Tatarağnsı, 
Cidde bil~ ük eltiliği baEkli
tlpiığine Fevz.1 Ödemli, İs
}tnderlyc maiyet konsolos· 
Uğuna Galip l\lubarek El
denı, nızaiyc mua\ in konso
~0Sluğunn Nafiı JlaEmet Ter-
~n. Üsklip konsolos mua

\>~nliğine Huhi Cengiz. Ml
dılJi muavin konsolosluğuna 
Orhan Ermetc, Musul mua
"ln konsolosluğuna Pınar, 
lteksika elçiliği ikinci kfı
tıııliğine Dündar İdlz. Paris 
konsolosluğu kançilArynlığı
~ Mehmet Yalçın Kurtbay 
''l\To nezdindeki Tilrkhe 
dalını delegesi mUtehassıs 
~fre memurluğuna :Muazzam 

erkhan \'e Ahmet Y .ıvuı. 
:~receleriyle tayin \'e nakle-
1lınişlerdir. 

~------
Bursa da büyük 
8ir yangın oldu 
lı l1unuı tt11~"1>fri•ıtt4ın 

~r Ursa 17 - Bugün sabaha 
lııılı Sehrimizde büyük bir yan 
qn °IrnuE \e fıçı imal eden dük
~ 1•1'Jn bulunduğu çarEının bır 
~1 Yanmııtır. 
~ngın saat dort sıralarında 
~~ ış \ 'e birdenbire parlıyarak 
~ 1 bir zamanda allı dilkklln 
~la 01ınuştur. Yanan kısımla a. 
't~11lda hır duvar bulunması 
otli taraftaki dokuma atölye
~trı. nı Yanmaktan kurtarmıştır. 
'lıt &ı ıı sebebi üzerinde savcılık 
ı•ıtıırııyetle durmaktadır. 

~ıraaf abidesi 
&pflnhyor 
~ llıuwt Jlubnbfrimfz4en 

~t~~ara, 17 - Ereğli hTiz köy 
~tıı u ünde bir zlraat Abidesi 
~~lllası için Tarım Bakanlı
ttı eınir verilmiştir. Abide. 
>erd tapınaklarının bulunduğu 

e ln~a edilecektir. 

Yazı sahibi <>lan sanık mOdafaa 
hakkını ) eni hücumları için fır
sat bilmi~tir ve ileri ı:eri konus· 
mustur. 

Gazetemizin avukatı ?.leh. 
ıret Ali Sebük ise suçları sabit 
olan sanıkların Türk Ceza Kanu 
nunun 480-482 ncl maddeleri ge 
reğince cezalandırılmasını isle· 
rr.iştir. 

Sanık avukatın bazı talepleri. 
n4 ycrsız bulan mahkem(' heyeti, 
s:ınıkların esasa nit mlidafaaları 
nı yapmaları iı;ln duruşmayı baş. 
kot güne bırakmıştır. 

MI. Monfgomerynin 
Dün yapflğı 
Tetkikler 

( B:ı51 1 incide) 
terde Birinci Ordu birlıklerl· 

1 ni tetkik edecek ve ayın 21 inde 
şehrimizden a)Tılacaktır. 
Mareşal bugün Trakyaya gide

cektir. 
l'çü.scü onou:-ı-"UN 
MANEVRASI 

Ankara, 17 (Anka) - Üçüncü 
Ordunun Erzurumda bir manev. 
ra yapacağı haber verilmekte· 
dir. Bu manevralarda NATO 
Baskomutan Muavini Montgo. 
mery•dc bulunacak \'e ordumu
zun bu maneualannı pkından 
takip edecektir. 

Ayrıca bu a) ın 25 inde An· 
kara ci~arında hır askeri tatbl· 
kat da )apılacaktır. 

Bu tatbikatta Montgomery'nin 
de bulunması muhtemeldir. 

Bulgar ordusu manevra· 

• lora baıladı 
Edirne, 17 (T.H.A.) - Yuna

nistandan alınan haberlere gö· 
re, Bulgar • Yunan hududunda
ki Bulgar birlikleri bUyUk çap. 
ta manevralar yapmaktadırlar. 

Bu manevraların bilhassa hu· 
dut bbl~elerinde yapılması. At· 
lantik devletleri man!!'Talarına, 
bu arada Türkiye ve Yunanls. 
tanda yapılan mane\Talara kar. 
şı girişilen bir hareı:el oldut~ 
bildirılmektedir. 

:Memurların Ankara istikame. Top:ıçın adamların ilan Esat Al· 'f cağını \ e buna zaman ayıramıya - Okııyan M:m de Sft:.n ,.. Gillsenn 
tinde hareket ettikleri tahmin tın kaya ile knrısı Nil Uf er de ya· cağın ı bildirmiştir. Bu d i§liYI G Te.-nıı 1'..20 öaıe kanım ı Pı ı • • • 
edılmektedir. kıılanmışlardır. Devrediliyor yapm:ığa talip olan )erli ustala- u,, 5 Salcılar (Pi) ı.s.oo Kapanıe - •• 
Diğer taraftan dün gece, yl. Daskındn üst kattan taraçaya rın te11cbblisllnden bir netice çık * -. 

ne Ankaradan fzmire Rus bil. çıkan merdivenlerin içerisine dı ll!UIUI Jtu~ablrlml:ıfın mayacağı anlaşılmı~tır. ıa oo Acı.ha ... Danı mlizıfl (Pi> • 
ytik elcıllğine mensup, 3 memurl şandan. hiç belll olmayac~k şe- Konyn, 17 - Bugiln Ticaret Vapur sıkıntısı çekildiği bir u,20 ltolodUel' ı~.so Memleket ııauıa • - i 
daha gelmistir. kilde gızlenen 5 kilo eroın ele 1 Odasında şehrimlı. tilt'car ve cilt zamanda Sus \ apurunun tamiri n 111 oo Habnler tll ı!I lhhmet Ak- .. 1 

Bu Uç memur da Aksu vapu· geçirilmiştir. çilerinin iştirakiyle yapılan top. meselesi Denizcilik Bankası için ıu •• hartaü 111,,!I Konu&111& ı9.~s • • • • • D 
runn yerleşmi !erdir. So\•yet el- Eroinler mDsadere edilerek sa ı lantıda hazır bulunan Gilmrilk çok ciddi bir mevzu haline gel· Sarlct.lar 01rnT&n ~kr- ıı:ııııı:ar ::o. ı s Sııldaıı Sata. 1 _ Amıpa mem· 

çilik memurları, vapurıın diğer nıklar hakkında takibata baş- \C Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı, miştir. Geminin mukadderatı Radro ı:aıeı.ıl, :ıo.so Kısa ı•hlr ha· ıaktılrnnd•n 11 r 2 _ Au - ur 
mtişterileri He hiç temas et· lanmıştır. . iç ve dış ticaretimizdeki inki- Uzerindc ne karar verilect'ğl me· tı.rlerl 20,u Baftanua ııı-.ruı 21.10 ıııomı: :hanı 1 fatı. , ·- Gra u te

memrkte. yemeklerini dahi ken Bundan başka sabıkalı croın· şafları belirt mis, Tilrk malları- rakla beklenmektedir. Vnınraııe koroau 2uo Emin aro· rlınlulııd•n b rı. ı; - l! r n~ a: Dıı
di kamaralarında yemektedir· cilerrlen. Fatih Çarşamba Mesdt nın harici piyasada büyiik bir Geminın teknesi de, durduğu ıınıla 22.00 6arkılar Oku>·an .ıuaal nnlr. il - tı.rnı. 1 - Rlr trkeıı: adı. 
lcr. soka~ 1!l numarada oturan Gaf· itibar kazandığını bildirmiştir yerde harap olmaktadır. fer Birtan 22.so Ell•nc•ll müılk s - Satronc ıorımıulndan h rt 

l'ılcmurların birbirini t:ıkip e. far Ünalın evine yapılan ha~kın. Bundan sonra Tekel maddeleri- - --- ----- - (Pi) 22 • .as nalMrl•r 21,00 Kamblro Ynlı:arıdan Aıafıra : ı - Arnıpa 
den fa:ıliyetlcri, kendilerine ili· ela da 250 gram eroin ve ilgili ne temas eden Baknn. A<l:ına !erinin imalinin serbest bırakı· Bona •• ııronaıııJ&r 2 s.o7 Danı ,., momlıkollor nd•n b rl , 2 - \ ı l4~ eı. 
rıst süs il 'ermelerine rağmen a· bir çok malzeme ele J.?ecirilmiş ve fstanlıııldaki bira fabrika ları- laeıığını bildirmiştir. aı mttııtı ırı > 23 .u Bafıf urkılar a - B r cıc.ıı R rıı ' - ıı.r cnıı 
çıkça belli olmaktadır. \'C yakalanan G:ıffar hakkında nın Kasım ayında çıkacak lılr Bakan gelir vergisi hakkında 24.oo Xarıanıı. puta. s - s ı r klı 11 - ı .•• n ı a : 

Evvelce de bildirildi.IH nfbi, d~tak_·ibata b:ı$l:ınmı•~ır. ___ kanıınla husust scrnıayel"'re dev- ı b0 l b k un * 0 .. soru an ır sua e. U anun Aurtıayun T rk rı d• inde : F:rk it 
Rus elçilik memurl arı, Nato Gil· M. Vek"ılı" redilcceğıni, rakı, tuı. ve sigara ~·akında tadil edileceğini söyle· TEKNtE CNt\"ERS!TE k&rdu 1 - noıan 1ı: 9 - nır muıı-
ney .Doııu karargfıhı İzmirde hariç, diğer bütün Tekel madde miştir. 20,u Acılı• ,., Turı.: müıitl (Pi ı t aıeıı 
kurulmadan evvel Fuar zaman· •• _ _ -·-· 20 u ı...·ıhfk :eatı miiılll (Pi ı "2 oo l '} 
larında dahi İzmire gelmemek. Q b • - - ~ ı;~panıı • ' Dl !\' Kl B Ul ... 'HACANL"ıl llAl.l.İ 
te idiler. ZÇO an m evme ,... Soldan Sa.a : 1 - E ç 2 - .u· 

HlfSIZ girdi ~ ÇANAKKALE 12s Acıl!ı~~~~~~ T.ao 11 s :~.::~:~~ı.~r.~:- :u~ R~ • 5·~ Er aylı klan 1954 
Yılında artacak 

( Dıış ı 1 incide) 
Miııt Sayunma llakanlığı ve 

Genci Kurmay Başkanlığı, as· 
kerlik nıUkellefiyetinl yapmakta 
olan kahraman l\lehmetçığc bu· 
gün \'Crihnekte ohın 31 kuruş 
ınaaşı çok az bulmakta ve bunun 
arttırılması için tetkikler yapıp 
imkanlar aramaktadır. 
Anc:ık. Mehmetçi~in sigara ve 

ilnlUk zanırl ihtiyaclnı karşıla· 
yac:ık 5 - 10 lira gibi asgari bir 
maaşın verilmesi biltçeye 30 • 
50 milyon liraya mal olacağı 1· 
çin bu iyi tcscbblislin 1953 büt· 
çesi ile temin olunamıyacağı 
yapılan tetkiklerden anlaşılmış· 
tır. 

BU iyi teşebbüs etrafındaki 
çalışmalar deyam etmektedir 
\'e bu teşebbUsUn l!l54 bütçesin· 
de tahakkuk ettirileceği de kuv
\'etle umulmaktadır. 

Kasım Gülek seyahate 

çıkıyor 
Ankara, 17 (Hususi) - C.H. 

P. Genel Sekreteri Kasım Gli
lek gelecek hafta Şark seyahati. 
ne çıkacaktır. Kasım Gillcğin 
bu seyahati bir hafta silrecek 
Van ve HakAriye kadar gidecek 
tir. 

- A BI• DESi• i\TE Ayan. 7.sı Mılılk < Pı.ı 7 es Hallet· r .. hrıı!ın Asa •r• ı - r:ı bank ( Başı 1 incide) • •J ..., 
·~ t • • <r"- ._ _ :J lu 00 Turkfil@r (Pi. ) ıı. 2ıı na .. a ra 2 _ ıı 1 _ C• anı , _ it lif s _ 

kaçırılmıstır. Kıymetin aılesi, , 
kıı,.ırmrı hAclisesinden ancak ~a· ı ~ ~ 
bah haberdar olabilml:lerdir. ~. Y AHDiM (..,iste: 4 
Aşık şoför y:ıkalanmıştır. ~ 

Bir aıl ıınıın uyurken başını 
balta ile kestiler 

İskilip , 17 CA~KA) - İl~e· 
mizin Tepeyolaltı köylinden Et· 
hem Curkuş geceleyin uyurken 
balta ile başı ikiye ayrılmak SU· 

reliyle öldlirlllmllştCır. Katilin 
Mehmet Kurşı.ın :ıdındakl adam 
olduğu tesblt edilerek yakalan· 
mıştır. 

Azılı bir katil yakalandı 
Afyon. 17 (ANKA) - Afyo

mın Çölovası sakinlerinden A· 
!im Bilir adında bir sabıkalı iki 
kişiyi yaralamaktan \'e bir ki· 
şiyi öldlirmcktcn sanık olarak 
uzun bir müddcttenberl aran· 
makta idi. İki gUn evvel 10 khl 
lik bir jandarma ekibinin taki· 
bl neticesinde yakalanarak a· 
dfilete teslim edilmiştir. Duruş· 
masına yakında ba~ııınaı.-ak olan 
azılı katil tevkif olunmuştur. 

Bir yaralama 
Evvelki gece Bakırköy cam 

fabrikası işçilerinden Mustafa 

Lira 

Bir evvelki )'el ün ...................... .. ..................... 61,853 
4. Tumen .... .......... .............. ... .•••..... .••.•••.•.••.... 805 

Mühimmat Depo&u ······· ·-····················......... .. ... . 31 
As. Pnn anlorJ om .... . ....... . . . ....... . .............. ...... . . 65 
Ula~tırma Th. . . .. . •.••. •• .• .•• . .• . •• .. . . . • .. .. .. .•. . . . ••••• ••••• 24 
Ölçli \'e ı\yar memurları .... . . . .. . .. ........................ JG 
Sana) 1 mlifettfşliğl ......•.•.•.••....•.... ................... t 1 
llaydarpa:şa As. Ifastıınesl •.•••....•. .......... ......•.•.•• .ao 
Gümüşı-.uyu As. Jlası:ınesl •..••.. .......................... 69 

Hayan Vasfiye Oray . ... ......••••....•...•..•. . ...•.•.....•• 5 
1.lnıan l\lüfreze K. •. ••.•• .•••.••.... .•. . .• ... ... .. .......... . 20 
,\ksaray P. T. T. memurl a rı •...•.....••.•.••.•••.••••••.. 13 
Tekel l\lahcmr Alım memurları ........••................. 22 
n eyoglu Yrrgl dairesi .................................. ..... 30 
Tekel S tok Ş. mf'mıırl:ırı ................. ... .............. . . 21 
İ6t . Heılen Terbh·f'si nıemurlan . ....... ......... .... . . .... 2-1 
X\'. Kor. KarargAhı ... ..... . .. .. .... ......................... 133 
Likör fabrikası .......... ............... ..... . ....... .......... 42 
Helf'diye E\·rak memurları ......................... . . ...... 10 
Re lediJe Veteriner' müıl ii rlüğü ......................... .. 17 

ve En\'er aralarında kavga et· l 'EKÜN . ..... ............... 63,%51 
mişlerdir. Bir aralık Enver. e· 
llnde bulunan bıçağı Mustafa· Vatardaşl arın ve MUesseseler ile birliklerin yardım 
nın karnına ve başına saplamış !arını. ff!I Ziraat, Ya"ı Kredi. Qcmanlı. Garanti. Tilrl: 

ııoru .ao Sıbah mliıl.l<lerl C Pi ) 9,00 Kaulıa ıı - aa • lr ı eı) 7 - Tar· 
GUnUn rro.ırramı " kapanıı. 

* 12, ll'i • 18,SO Aalıer n aU: 
ı2, ı5 M•ml•lıettn oellm. 12,20 

ll•mlokeıe ullm. 12,30 Tilr'o: kahra 
manlı.tı 12.45 Saı anleri 13,00 M 

S. A7•n ... hı~rlor, 13 U MatOı 

(Pi) 18,SO Ö41• ırau eıl, 13 45 llu 

11lr (Pi) 14 00 Han raporu, Alrıım 

ı>ronımı ,.. lı:arıan•ı .. 
tG,M Acılı: 11ro~am ,., :.ı S. Ara 

n lT 00 Sarkı ar (Pi ) ı 7,SO Sorhttt 

ıut 170 trk ar Okn va n a r Rt ., '"" 

Ahoy, Rorrln Erha7 1 ,20 Knnuın:ıı 

1
18 SO lneeuı 19 00 M. S A arı •• 
Babnl•r, 111 J 5 Tar,hten blr 11pralr 
ıll 20 Turktilor ıll 45 Rad)'O ı • lnırı 

Hıct :?O 00 M ı lr (l'I) 20,IS Had 

10 ıoutul, 20,SO Eukılar, O!nıran 

ll•Uhal P ara. 21 00 tı:oıuııma, 21,15 

l!uzılr (Pi.) 2 ı.sc Baurc ... aı• adım 

21,45 Mıh!k ı Pi) 22,00 Konnıma 

22, l 5 Md:ılı 1 Pi ) %3.4S l1 S Ayarı 

u bsberler. 28 00 ıı:onuıma , 

Prozram ... lıırıınıt 

tz•t• 

23.0~ 

U .58 Acıhı H Pr&l1'111S. 15,00 Ze7 

b lı:ltr nclror, u ao Burtılı .. nat 
Urlar (Pi) t!,•5 Sarkılar. 11115 

Son parca!ar (Pi) 111 80 farı turkl 

ini li.00 Da na mfiı,fl t P ) 17.30 

ıaıı . - S.:a ı. ?;em 

Amerikan ilim adamları 
geliyor 

Tıirkiye ile Amerika arasında 
alttedilmis bulunan Fulbrıgt ktil 
tür anlaşması c:r.reğınce 952 953 
ders yılı ıçındc memlekctimiı.e 
"elecl'k Amerikalı llım ad:ı 'Illa· 
rı. 24 ev!Cılde M:ırsilvadan ha· 
reket edeeek olan Ankara va· 
ouruvla şehrlmı•e mateveccl
'ıen harPl.:et r'lereltlerdir. 

Tıirk Pnh "r tel,.rinde bir se
ne nı:'ddetle calı r k olan bu 
~mPr!kıılı ııım adamları su ze· 
v;ııtan miite rkkildir. 

Prof C'arl F Taue t'h ve eşi, 
Prof. .Tohn \'olkmann, eşı ve 
kızı. Prof Gror~e Whıchcr \e 
eşi, Prof l.e~1rr M Beaı~. esi ve 
ıkı çoruı!ıı. Prof llenry C. Mılls. 
rşl ve iiç ÇOt'u~u. 

Henl!z i~imleri öğrenllmemıs 
bulunan dl~er azalarıyla birlik· 
te. gelen heyetin 24 klsilık ol· 
du~ı b !dirilmektedir. 

Mandn ın 111'!1~" 111 ,)') lhbttlu \O 15 

l>a~ lr ıark lar 111 •~ K ııt a 11'.6S 

Pi ID<I ınl arı 2 1 n ,) .r.ı@• .. ı 
:o.so T ırkı •r 21 ' ı:tu ar 21 ıo tır. Yaralı hastaneye kaldırılmı~ Ti,.aren J ',ı.,ı~rı n.-•hrı ı..,p .. -ı . r.ı., ı- .. ı. .. 1 ... .,, ....... ~;rı,.r 

En\'er yakalaJlmıştır. ' ----··--··------------------• 
tncouı, ıs.ıs 07un ıı ...... ıan ı .KO Bnl'I& haberleri, proı;ra'.'I n kapan• · 
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Uzun yollarda 
her türlü 
nakliyat 
için 
~nİyisidir 

4.1. S. ftO,.AL FLEETllA \ 'daha Cazla tilomttre yapmaıun 1atlu, çftnkG bo 
Utdk •tır yllklerl ıiıratle we ouk muafel~e tqımaktaa 1DUte•ellit {ula hmraretıa 
..Ula\11.e lı.arp k.oymu cız~,. imal edilmiıtir. Sırttaki dllqQD dtmı aa7wade 
FlEETWAY eok HDD milddetdayunr, iyi çeklf, kolay dir~kıiyoa. emia fren,. ıllratJI 
.. alk.ıı temia eder. FLEETWAY, rômork telı.erlelleri için aıDkemmel bit U.tiku;. 

Alacağınız lastiği göreceği iıe göre seçiniz ... 

iLiM TOLU il! H ZMU 

. . 
türkiyede Umum Satıı Yeri: MOTOR LiMiTED ŞTi. 

T•ktlm, Doğu Palaa altında - Telefon: 12204 • 82205 - Telgrcıf: MOLIM • ISTANIUL 

Ankara ve Eıkitehir'de : KOÇ Tf CARET T. A. Ş. 

SADECE 
EKMEK KAFİ DEGİL 

OLAMAZ 

dairemizi tel'si ettik ... 

TRENÇKOTUNUZU • 

MANTONUZU 

GABARDiN • PALTO 

ve PARDESONOZO 

Mutlaka 

_,,ı~TALAR M.T.A.Ş.'inden 
~IWD4Ntl\l 55 1 f•ı) 

- STA~ll\Ul tedarik ediniz. 

BAHÇEKAPI - MEYDANCIK No. SS 

~ ............................. ~ 

Piyasamızda me\·cut Çimentoların en yiıksek evsaflısı olup, 
en eh\·en Iiyatla satılanı, Almanyadan ithal ettiğimız .. 

UÇ YILDIZ MARKALI 
HAKİKİ ALMAN MALI ÇİMENTO 

lardır 

Daima takdir gören ve aranan bu çimentoların r.ıarka 
\e men~elerine dikkat etmelerini sayın ihtiyaç sahiplerin 
den kendi men!aatleri namı na bilhassa rica ederi..: . 

Bundan evvelki partilerimizden ihtiyaçlarını karsılaya
madı~ımız ta~ra ve şehrimizdeki sayın ihtiyaç sahiplerine 
yeni bir partimizin daha gl!ldiğini bildiririz. 

Halen muhtelif i. kelelerden alıcı kara nakil va ıtaları· 
na teslimen satışlarımızdan maada, toplu mal almak ihtiya
cında olanların, Sirkeci nhtımında bulunan bir Vapurumuz. 
dan hiçbir masraf alınmaksızın alıcı Deniz vasıtalarına da· 
hı ehlen fıyatlarla teslim etmekte olduğumuzu arzcderiz. 

ÇEHRELİ-İŞ E Lİ 1İTED ORTAK 1 w ( 

DEMİR ve İNŞAAT MALZEMESİ 
Galata Fermen"ecller caddesi Xo. 50 

1"elcrar: ÇERRİŞME~ - Galata Telefon: 4:?:?63 

Merinos Parça Kumaşı Sahşı 
Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi 

Müdürlüğünden 
Bursa Merinos \'e Herekc Yünlü \'e Halı Dokuma Sanavi 

)Jüe~sese:.i Merinos Fabrika~. imamlı olup halen i tanb~l 
Cibali depomuzda bulunan takriben 2859.70 metre parça ku· 
maş satıJacaktır. 

Taliplerin i~ bu ise ait sartnaıneyi görmek lılzumlu iza
hatı alarak teminatı yatırmak ve tekliflerini \'ermek üzere 
24.9.1952 çarsamba güniJ saat 16 ya kadar müessesemiz 
l ünlil ~ubesi müdürlüğüne müracaatları rica olunur. 

~tüessesemiz satısı yapıp yapmamakta serbe:;Ltir . 
CUi22) 

1. E. • 
Erkek Orta Terzilik Okuf u 

Müdürlüğünden 
Yeni öğrenci kaydına baslanmıstır. Okula 12-17 )asında kız, 

erkek ilk okul mezunları ile orwı okuldan naklen ,eıcnler alı-
nır. (14635) 

Müracaat: Beyoilu Me~rutiy~t caddesi N. 114. 
Tel: 43471. 

$;J; 
/ ili C it t it/Ut 

cde,~k Jaal 

MÜHENDİS 
Aranıyor 

Taahhüdümüz altında bulunan Büyük ~lillet Meclisi XI. 
inci bölüm doğrama inşa:ıtı i~lerinde bir müddet Ankarada 
\ '6 bilahare An:ıdolud:ıki diğer i~lerimizde çalısmak üzere bir 
mühendise ihtiyacımı? vardır. 

i steklilerin ı cteranslarile bil'likte calı~ma şartlal'ını 
30/9/1952 tarihme kadar İstanbul posta kutusu 962 ye bil
dirmeleri. 

PAT EK PHiliPPE 
S tler. elmı ır. 

Sahş yeri : DIAMANSTAYN 
' 

SOSYETE KADININ 

Tüı·kiye Turiım Kurumu 

. U~akla 
SELASIK I<UARI 
GEZİSİ 

2.; · :?8 EJ liıl: 
210 T.L. 

Yerler mahduttur. 

Telefon: 49842 

ÇOCUKLARIN HUYSUZ· 
LUCU, APIŞ ARALARININ 
TERLEYiP PIŞMt:SINDEH 

. l'-~Rl GELiR, 

PERTE 
Ç.2CUK PUDRA"I 
• '" l!ll!ZUllUlll 0111.Cl 

ı· eni Seı; Opereti 
Her akşam 2! de 

Yavuzlar Ailesi 
Operet 3 Perde 
Çarşamba halka 

Cumal'tcsl talebe· 
ye tcnzllAtlı ve Pazar gUnil 

Matineler 16 da 
Tel: '9369. 

, >OKTOR ~ 

1 
Raif Ferit Bir 

\'erem ve Dahtu Hastalık 
ları Uütebusm 

Muayenehane Bestkta~ 
rram\"ay Cad Emniyet San 
dığı yanında No. 12, Tel: 
84395, Muayene 17 19.S Ev 
Vali Konağı Cac!. No. 33 
Başaran Ap. Kat 1 relefon· 
'l."IAA4 

JAK DEKALO ve ORT. 
lalanbııl • Teht•kal• it/ 

Styrahat ını cdece~t-ıniz? 
O halde vaktiniıı en iyi §ekilde kullanmak 
için bir lJ:ılda Portatif maldncre ıhtiyacınıı: 
\'ardır. Zarıf ~c hafif siklcttc olan Halda')ı, 
modem \'C uçak madeninden mamül çantası 
ile ta~ımak (ok kola)dır. Meşhur IIALDA 
tuy '·uruşu, temiz, guzel yuısı, sessiz çahJrııası 
\'C t;cıı:!en yormır~n Y<'şil rl'ngi, lıyat ıl:ivcı;i 
olmaksızın portatif Jlı\LDA' da mevcut olan 
illive mczi)etlcrdir. llALDA portatif yazı makı· 
nası evjnirdc \·e scyyahatlarınızda senelerce 
yazı arkadaşımı: olmak uzerc itina ile imal cdıloıı~tır. 

Parmaklarınıza.~ 
~· kanat takınız 

lS\'EÇTE YAPILMIŞ 
HAFİF SIKLET BiR FAClf 

MAMULATI 

HP ı 

PORTATiF YAZI MAKINASI 

TURı<IYEOE MÜMESSİLl 

ELi BURLA ve Ortaklar1 
Goloto, isıanbul - Telefon : 44766 

Makine Mühendisi 
Aranıyor 

Ortaklığımız makine l§lerinde çalışmak üzere bir makine 

mühendisine ihtıraeımız vardır. Makineli yol insaatlannda ça· 

lışmış olanlar \'e y:ılJaucı dil bilenler tercih edilecektir. İstek· 

Jilerin re!eranslarile birlikte çalısma şartlarını 30/9/1952 ta· 
rihlne kadar İstanbul posta kutusu 962 ye blldirmeleri. 

. . .. . ' .. 
DUOU#l.U , 
rENCERELE ifil 
EriCİH EDİN//, 

PİYASADA $ATILHAX'f'-,J 

•• Tİİ/!ICIYl urış DEPO~U . • 1J 
"ll!Nlll SAFllA v• OllTAK'!:ıı, u-.-.,. ÇIÇEIC PAl.ARI 40 ·İSTAlll"i 

lmtıyaı sahibi: SINAN KORLE 
Bu sayıda >azı lslerhıl fiilen idare eden mes'ul müdUr: 

MELİH \"EJl\ER 
(\'ATAN> Gazetecilik ,., fatb:ıacılık T. A. s. - lstaabuJ 

VATAN l\lATBAASI 
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