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Ahmet Emin YALMAN 
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Telefon: 2UO, - 29316 - 29315 
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Lübnan' dC. ordu 
idareyi ele aldı 
Cumhurbaşkanı, istifa etti 

Suriyede bir hükôınet darbesi 
1teşebbüsü önlennüş 

_K_U_f_l_U 1 U $:-1 , Beyruı ';;;:,~;;·~:rbaskanı 
Beşara El Hurinin bu sabah isti 
fa etmesini müteakip Lübnan, 
kendisine bir halef seçmek me-

SERVİS KAMYO~UMUZ 
ÇELtx L.blB:\Ll ALMAN 

TONFUNK 
Radyo nllmunelerJ ile bUtllo 
Anadoluyu dolaşmaktadır 
Meınleketiınlze emsali gelm& 
yen bu fevkalAde Radyolan 
görüp tecrübe yapmadan baş. 

k.a markalara karar vermeyiniz. 
Abdülkadir l\lemt~oğlu Katırcıoğlu Han 1stan~ 

Mrşl. Monlgomery 
fdirne' den dönüyor 
Mareşal dedi ki: 

«Askerleriııi%e kaı•şı lıaı•p 

·· eııııeği kat'iyeıı isteıııeııt» 
nunuı .&:u!,ablrlml:•hft ~ 

Edirne, 18 - Bugün saat 18 • 

de Kuzey Atlantik paktı kuv· EDEN iLE 
veUeri baskomutan yardımcısı 
Mareşal Montgomery, ile kara 

kuvvetleri komutanı Orgeneral rı·ro'NUN 
Şükrü Kanatlı, birinci ordu mil. 
fettiş vekili İsmail Hakkı Tuna. 
boylu ve Trakya hudut komu· G u• • neşı· ~=~~~'.yle karşılasmı~ bulunmak· 

El Huri'nin istifasına yol ::çan 
siyasi gerginlikler halledilmedik 
çe bir Cumhurbaşkanı seçmenin YAZAN: 
müşkül olacağı tahmin edilmeiı: 

Grneral D. Elsenhowcr l akla~an Amerika Cumhurba~kaulığı seçimler i iı:in propaganlla nutuk
larına de\am etmektedir. Resimde General l ndlana'da verdiği bir nutukta demokrat partbi 

şiddetle tenkid ederken görülmektedir. 

tanı Tuğgeneral Kadri Perk Kırk NUTUKLARI 
larel~ isti~ametinden_ s~~rimiıe 
gelmışlerdır. Kendılerını Kı-
yık me\'klinde bir jandarma kı· 
tası, Vali ve şehir erkanı kar
şılamıştır. Aynı ıamanda Edime 
halkı da cadde kenarlarını dol
durmuş bulunmakta idi. 

Ahmet Emin YALMAN 
1ztnire giden bir trene binerse· 
)' niz, Ankara)a urmağı bekli· 
ebilir misiniz? Bizim bugün 

~e\·cut siyasi parliledmlz de ÖY· 
e Uzu\·larılıı· ki görebilecekleri ı 
~a~ife iktidar inhisarına de· 

1 .aıııJı ~ekilde sahip kalmak eme· 
ıııe göre ayarlıdır. 
b ·~u aletler sa~·esindc: mürnka· 
eJı bir milli hakimiyet hedefi· 
~e \'arnıak, millette huzur, istik· 
ıı:ıe gü\en yaratmak, umumi 
b· Yattaki insnnlnrııı meıi et 'e 

tedir. 
Bu arada ordu komutanı Ge· 

, neral Fuat Şahap, devlet ve hü· 
kfımet reisi olarak mu\·akkaten 
idareyi ele almıştır. 

Teşrii usule riayet edilecek 
olursa, parlamentonun 8 güıı ı· 
çinde yeni bir Cumhurbaşkanı 
seı:mesi icap etmektedir. 

Parlamento azalarından bazı· 
!arının gayri resmi mahiyette i· 
leri sürdükleri tahminlere göre, 
parlamentonun yeni bir devlet 
rei 1 seçmek için önümüzdeki 
hafta iptidalarında toplanması 

İstifa eden Lübnan Cumhurbas· muhtemeldir. Bununla beraber, 
kanı Beşarc El Huri <Devamı Sa: 5 Sil: 3 1e> 

D. P. genel idare kurulu 
mühim bir tamim raptı 
Partilililerin 

Bıızı 

idari işlere müdahale ve parti 
istismar etmemeleri bildirildi 

nüfuzunu 

iııceleııiyoı• 

Mareşal, ihtiram vazüesini ifa 
eden jandarma kıta~ını teftişten 
sonra, kıta komutanına askere 
söylenmek üzere ~u sözleri söy· 
lemi§tir: 

11- Askerinizin beni selAmlar 
ken gözlerinde okuduğum mani. 
hür dünyanın her zaman için 
Türk askerine itimat edilebile
ceğini gösteriyor. ÜnUorma \'e 
teçhlzatınızın nizamını memnu· 
niyetle müşahede eltim. Da\'a. 

<Dcumı Sa: 5 Sil: l de> 

lngiltere ile Yugos
lavya münasebetle
rinin düzelmekte of. 
duğu belirtildi 

..tnodolu M•rın 

Belgrad, 18 - Bn~ün fn. 
giltere Dışişleri Bakanı An· 
thony Eden şerefine ve:diği 
öğle ziyafetinde söz alan 
Mareşal 1'ilo şunları söyle
miştir: 

~ı.ınete göre sh rilmesini \ "C 
3Uksclmesini beklemek lmkin· 
11l.dır. • imdilik politika hayalı· 
llıtıda geçer akçe, iktidara ne 
tı:ı.haya olur a olsun, sahip kal· .. ----------.. 
~ak, rakipleri kötulcnıek, men· 

1 
aat .) oliyie taraftar kazanmak· 
ır. 

ı 
llufttri llMJuı~lriıaf:dtft 

Ankara, 18 - Demokrat Par
ti çok mühim bir karar almış ve 1 
bunun tatbikatına geçmiş bulun-

cı Yugoslu')'a ile İngiltere 
arasındaki şimdiki işbirliği, 
bir tararıan mazideki mfis
terek mücadele \'e işbirliğin
den, diğer taraftan da yeni 

1 

bir tecavüz teşebbüsüne kar
sı dUnyııda sulbü korumak 
ve mU terek müdafaa için 

İktidarın milletin bir emaneti 
~lduğunu 'c ~ıkı :u·tlara bağlı 
b~lu?ıluğuıııı ı>i~ ası partilerimiz 

1 
• lnıı) orlar mı? :\'asıl bilmiyor· 

,~r. nıiıkeınmei şekilde bili.)'or· 
k~r. fakat aııc:ık nıuh:ı l detıe I· 
~n ... İktidar için çarpışırken 

~1Cd:ıııi ~uuı l arı ke kin. alılikl 
llYgulan d:ıiın:ı U.)anıktır. l\e 

tılre ki bir dera iktidara \arın· 
~· oı a ·a ınah u pembe ı;oz· 
ilkler taktlt)ol', mutat .ıc\aUan 
llıurekkep muhit kurulu or, el· 
:tklni kaçırmamak he nbına 
er \ası ta olağan sa) ılı) or. 

Jlu, ucdcn böl le? Si.>a i parti· 
b • lel'imlzde ıcmiz adamlar, 
•lı \'alan en•rlf'r, nır.mleketin 

f elaınrti ' e i.> illgi ııamıııa J1er 
rl'dakiırlıgı göze a larak tıynette 
eragallılaı· ,.e faziletliler 3 ok 
~U? \'ar, lı r.I' birinde pırlıın tn 
f.'bi \ ataııılnşlar eksik değil ... 

8knt bun l :ır; bir kenara atılın· 
tı.>·a, yeise \'e ümit izliğe clü iin· 
~eye kadar parti te aııudfi :r:lr.· 
t anında mahpus kalmnğa 'e ha· 
tketsiz bir halde ürünmeğe 
~ahkfımdurlar. Öyle bir zindan 
d.1 zlndancıları parti liderleri 
a:iıı, pnrli bünyesini kendi he· 
t' Jılarınn kemirmeği bilen ha· 
tı'.sler, açıkgözler 'e tufeyliler· 
t ır, llluhallf ııartiler, ganimet 
flt~j ed~~ek bir nıe\ kide olma· 
flll•~:ırı ıı:ın l_!luhall'fet nıelkiin· 
3 
~ ıken tufeylilerden mürekkep 

b ll~lt'ri mın ak kat bir surette 
il arı!leı·. r:ıkat hrle bir iktidara 
elsınler, ay ni ııe ,· i hıfoylllcı

:tl~lığa iişiişnıenin ve iyasi zıı· 
dttın mahsullerini ideali tler· 
en ı:almanın 3 olunu bu lurlar. 

l)ert nerededir? l n,·akkat, 

01 
menfi \'aziyetler müste nn 

~.llıak üzere, pnı·lllerimlzin fi. 
b;r 'e giirüs birliğine dayanan 
tıı r tcrnnu leri, bundan (loğan 

U bet bir gayeleri )'oktur. Her 
~ me\amı n: 5 ~fi: 7 d~ 

Yurd ilaveleri 
Ekibimiz 
Doğu' da 

l\fcmlekettc geniş bir nlA· 
ka uyandıran yurt llihelcri
tnizden Sivas, Erzincan, Gü
tnli5banc, Erzurum, Çoruh, 
J\ars, Ağrı, Van, Hakkliri, 
'.Mu:ı, Bitlis \'C Siirt illlveleri· 
lllizi haı.ırlamak üzere hare· 
ket eden Ahmet Emin Yal· 
inan, Kemal Aydar ve Foto 
l\~ustaf:ı Daykaldnn mUtesek
kıı ekibimiz Si\'as vllilyetln
dekı tetkik ve temaslarını bl· 
lirmiştir. 

Ekihimiz yukarıda saydığı 
lnız \ilfıyetlcrj sıra llc ziya· 
tct erl rcek 'c iltı velerlmiı: i· 
~in lüzumlu malumatı top
la) :ıcaktır. 
k l>iğer taraftan önfimüzde-
1 harta c:arşamba günü Kır. 

§ehir illllemiz çıkacak, onu 1 
C>kimde Yo:.s:at ~c 8 ekimde 
Corum ilil\ e~crimiz takip e-

~llr. __ 

Sıtkı Yırcah 
İşletmeler 
Bakanı oldu 
Y1rcalı, Tekel . Ba
kanllğmı da vekô· 
leten idare edecek 1 
Ankara, 18 - Tekel Bakanı 

Sıtkı Yırealının İşletmeler Ba
kanllğına asaleten \'C Gümrük 
Tekel Bakanlığına ''ek!ıleten ta
yini hakkındaki kararname yük
sek tasdikten çıkmış \'e Yırcalı 
bugün yeni vazifesine başlamış- ./~~tiLK.1.i 
tır. 1 K d 1. -<DC\·amı Sa: 5 Sil: 6 dal ore .e ~~.ııt du. en. Al~ar Xuri .Paınir'Jn elbhesi rşi tarafından 

Asken ) luzeye verilmıştır. Resımde şehidin elbi c:.i görülüyor. 

Korede, robot ınermiler 
kullanılma~a· başlaııdı 
Radyo ile idare edilen 

isabetle 
roketlerle komünist 
bombalanıyor 

hedefleri 

Güney Kore verildi mümtaz • 
msanı 

' 
Türk Tugayına 

•• 
1 

.ıuoci41•1 p..,,. --
Ya~ington, 18 - Bir takım düğmelere basılarak idare edi-1 

lecek olan aOlomatik Harb• ça~ı 

B
• Jı • • • • Korede resmen ba;ılamış bulun
ı ı• lff va HSSH maktadır. Cephenin çok gerilerin 

der radyo ile irlare edilen muaz-
k ıı ı• ıı fd tf z:ım mermi \'e roketler gayet t-

abelli bir şekilde komünist he

..t11orlaltd Pruı 

Thule CGrocnlanda), lB - Bir 
lcşik Amerika bugün Thule ya. 
kınlarında. Şımal Kutbu bölge
sinde muazzam bir ha\•a üssU 
kurduğunu ilk defa olarak res
men açıklamıştır. Tesisleri he
nüz tamamiyle bitirilmeyen bu 
hava alanını, bir harb vukuun
dn, düsman uçaklarının önünü 
kesecek bir tcpkill uçak grupu· 

<De\"amı Sa: 3 Sü: G dal 

Aınerikalı 
hakkuıda 

deflerine tevcih edilmektedir. 
Birle ik Amerika Deniz Kuv

\'etleri tarafından dün açıklandı· 
ğına göre, ilk otomatik roketler 
komilni:.t hedeflerine, gayet i
sabetli bir ~ekilde, 27.000 ton
luk cıBoxerı kruvazörüniin gfi. 
vertesinden gönderilmiştir. 

Robot mermiler denilen bu 
yeni siH'ıhın ilk kullanılışında ha 
zır bulunarak gördüklerini bir 
makale şeklinde yazan Associa· 

c Devamı' Sa: 5 Sü: ı de> 

iki atlet 
tahkikat 

Geçen olimpiyatlara iştirôk eden atletler hediye 
kabul ederek amatörlük vasıflarmı kaybetmişler 

Xevyork. 18 - Birleşik Ame· 
rikn Amatör Atletik Dirliği ce
çen Olimpiyatlarda altın madal. 
ya kazanmış olan iki Amerikan 
atleti hakkında mühim bir tah
kUrnta girişmiş bulunmaktadır. 

Atletik Dirlik teşkillltı kayıt 
isleri komitesi başkanı Pinky So 
her ,·erdiği izahatta suçlu görU. 
len iki sporcunun durumlarını 

açıklıımak Uzere komite<le k~ 
konuşmaya da\'ct cdildiklerınl 
soylcıniştir. 

Her ikı sporcu da para \C he-

diye kabul ederek amatörlük 
şartlarını ih131 etmiş olmakla 
lthaın edilmektedirler. 
Haklarında tahkikat açılan at. 

Jetlerden biri 200 metre şampi· 
yonu Andy Stanfield diğeri de 
Amerikan kadın yüzme ekibi 
şampiyonlarından Mis Mac Fag. 
gs'dir. 

AAU - Amatör atletizm bir 
llğine mensup bir idareci he· 
nilz bir karar:i varılmadığını tah 
kikata de\·am edileceğini bildir. 

<De\·anu Sa: 5 Sü: 8 de) 

:llıs ı r eski Kı-aliçcsi ~eriman 
h , iı;rl') c gidcrJ;.en !tornada 

Eski Kraliçe 
Neriman tedavi 
Ediliyor 

(Yaı.m 3 fincıi sayfamızda) 

maktadır. Bilhassa Demok'"Tat 
Partinin iktidara geldikten son
ra tc~kilattn bulunan bazı parti
lilerin c:;ki bir itiyada uyarak 
deYlet ,.e hükumet i lerine mli
dahale ile menfaat temin etme· 
ğe çalıştıkları du~·ıılmaktn idi. 
Bunların adedi az dahi olsa, yap 
tıkları işler parti aleyhinde can
lı bir propaganda teşkil ediyor
du. Bunlar arasında, pıırtıye gir
mek isteyen yeni ve genç uzuv
lara mllni olanlar, geriliği istis
mar edenler, parU nüfuzunu 
kıymetlendirmet:e çnlı5anl:ır. p:ır 
tı prc tijini kıranlar \·eya parti· 
deki temiz. ,.e ideali t rükünleri 

<Devamı Sa: S 8iı: 4 de) 

mUşterek menfaatlerin mev
cudiyetinden ileri gelmekte
dir. 

İngiliz Dışlşlcri Bakanının 
bu z.iyarelinin iki memleket 
arasındaki münasebetlerin 
gifgide iyileşmekte ,.c sa~

lamlasmakla bulunduğunu 
söyleyen ?ılarcşal Tito, de
mi Ur ki: 

cBu ıiyarctln, memleketle 
rlmiı: arasındaki i birliğinin 
il&dcl.i gcll mesi için bü
)'Ük bir ehemmiyet taı;ıdığı· 
na inancım \'ardır. 

ruü terek menfaatlerimiz 
yardır .Bunlar arasında en 
mühimi beşeriyeti yeni bir 
felaketten kurtarmak için e
limizden geleni yapmaktır.• 

l\fareşnl Titoya verdiği ce
vapta T'.den, anlaşmalar mü
zakere \'e akdetmek için da· 
'et edilmediğini belirttikten 
sonra şunları sÖ)'lemiştir: 

Hamalhkfa 
Gedik usulü 
Kaldın il yor 
f!kelelerde uzun yıllardanbcri 

sürüp giden gedik hamal usulü
nUn lağvedilmesi karnrlaştırıl· 
mıştır. 

_ .. .. .. ı O' lemleketlerimizi Ugilen-
J.on troloru Rem1iyl oldıırmekten sanık Ililml (!tolda) {ne\'l nır Sa: 3 Sü: 8 dı') 

HHının )anında ~~~~~~~~~~~~ 

Bu lağv karanna, eski devir· 
lerde olduğu gibi bugün dahı 
büriik memuriyetler yapmış kim 
selerin ısrarla mürııcaat etmele
ri sebep olmuştur. 

Üsküdar'da, bir t.ramvay 
koııtrolörü öldürüldü 

Öğrendiğimize göre bundan 
böyle hamallar heı· sene kendi 
aralarında seçim yaparak kahya
larını, kolba5ılarını ve kesedaı·
l:ırını kendileri ı;eçcbileceklcr
dir. Hamal katipleri de bu şekil

<Drnnıı Sa: 3 Sü: 8 de) 

Papaz leonard 
Mahkemeye 
Verilivor 

Bir müddettenberi Gedikpaşa
daki bir kilisede 'afız veren \'C 

bu arada e'n limitsiz. hastaları 
dahi iyi edebllrceğinl söyleyen 
Kanadalı Papaz B. J .. Leonardın 
bu kilisede gösterdiği faaliyeti 
kanuna a~·kırı bulan Emniyet 
l'ılüdürlüğü, dünden itibaren Pa l:~k 
paz I.eonardın faaliyetlerine son 
\'ermis; gerek kilise idaresi ve ge 
reksc ~·ukarıda ismi zikredilen 
Kanadalı Pııpnz hakkında tahki· 
kata te\'essfil edilmiştir • 

DUn kendisiyle görllştilğümüz 
Ilirinci Şube .Müdfirü, bu me\'ZU ı 

<Delam ı Sa: 3 Sü: 8 de) 
Öldürülen Remzi, icadi)·ede 

bekçi iken 
-0-

Ceylıaıı'da karakola 
diııaınit atddı 

Ankarac!a bir dolandlfıcı ile bir kasa hırsızı 
yakalandı . Gümüşhanede soygun hareketleri 

başladı . 50 - 60 kişinin yolu kesildi 
Bu.nııl llu1ıcllil'fnri:•fl" 

Adana, 18 - Bugün Ccyhanın 
Ayas bucağında müessif bir ha
dise olmu:ı, bir şahıs GliınrUk 
Muhafaza kısım amirliği bin::sı
na dinamit atmıştır. lliıdise şöy
le olmustur: 

Cebbar Çakır adında birinin 
birçok defa dinamitle balık av: 

<Devamı Sa: 3, Sü: 6 da) 

__ .,____ 

Sarıyer cinayetini 
• 
!~i incelendi 
Sarıyer cinal etinin tahkikatına 

dün de de,·am edilmiştir. 
Akşam gazetelerindC'n birine 

<Devamı a: 3 Su: 8 de) 

A \'DOGAX ÖXOL 

Dört gün ewel Üskıidarda bir 
tramv:ıy kontrolörünün d6vüle· 
rck öldüriilmesile neticelenen ye 
ni bir cinayet işlenmiştir. 

Hadisenin tafsilAtı söyledir: 
Üsküdar Amerikan Kız Kole

ji arkasındaki Bcyleroğlu bah
çe i civarında oturanlar, 16 cy
lfil 1952 salı sabahı saat 6 sı· 
ralannda, Beyleroğlu arsasında 
yüzü ı:özil kan içlnde, pantalo
nu ve donu sıynlmıs olarak yer
de yatan bir yaralı görerek \'a
ziyeti polise bildirmiilerdir. 

Bundan sonra zabıtanın işe 
müdahalesiyle, koma halinde bu 
lun:ın yaralı derhal liaydarpa~a 
!\iimune Hastahanesine kaldır;!. 

<Denmı Sa: 5 Sil: 6 dr) 

Tecavüz ve 
Kazalarda 12 kisi .. 
Oldü, 31 kişi 
Yaralandı 

lftu!l.C "'"''"'"P(ıaf:dt/t 

Ankara 18 - Bu sabah Yeni· 
mahallede ile yaşında Feridun 
isminde bir çocuk ısu dolu ,·aril 
içine dü erek boğulmu tur. Ha· 
diseye savcılık ellrnymustur. 

Adanada öldüriılenler 
Adana 18 <Hususi) - Bölg~· 

<De\8mı ~a: 5 Sü: 4 tle) 

Yecdi, hadise hakkında \'l!rdiğl ifade) ı fmularbr 



l.GONON YAZISI 1 

.Artık güzlük ekim 
• • • • 

mevsımıne gırıy~ruz 
Hububat zer r fAZAN : ' dişle başıbozuk 

!yat sa. yilrtiyen bu işi 

hamızın juz- ı •rulllftll K ı yeniden organı. 
de 80 ııne · 1' tı•oç ze etmemiz icap 

~akın hır kıs·:...----------~-..... -----------· eder. Bu suret-
mı guz mev- le blr taraftan 
ıim.nde ekılır. onun için Tıır· leri hazır, hatta icap ederse ge- slmdiye kadar olandan daha 
kiye zıraatınde guılük ekımln ce mesaısi içın traktorlerinin geni~ bir çalışma ile istasyonla. 
l>Uyük ehemmı)ctı "ardır. Bu- clcktr k trrtıbatlan arızasız bir nmız mesaılerini hızlandıracak 
günlerde bu mevsimin ıtıne halde olmalıdır. !ar. Bır taraftan da halk elınde 
g rmlş bulunu)or:.:-. Çiftçıle- 1\Iar"hall pl nından memle- \l!rılenlerin dejenere olmasına 
rımiz hazırlıklarla mes;:uldur· kete ıthal edılmlş ziraat Aletle. mahal kalmadan tohumluk ver 
ler. Kımısı tarlasına son tırmı- rı arasında eıan tuccarın cm· me isi bir plAna bağlanacaktır. 
Jıı çekmekte, kimisi tohumunu rlnde satılmamış oldukı;a mil· Standart tlcarct tiplerinin va. 
çalkamaktadır. hım hır mıktarda mılm.•r (TO· sıfları tesbit olunacak, malları 

İklım şartlarımız güzluk e· hum ekme makine i) bulunmak mız piyasalara buna gore arzo. 
kim için çok mlisaıt imkAnlan tadır. Ç ftçimiz hrr )

1

t'rde he- lunacaktır. 
ih i tt ıo; d ftçılerlmiz nilz mıbzerle tohum ekmenin t va e ıfiın en ı:ı Gelecek rckolte•·i 
b Ad ki 1 1 kA ·ı gU ay fayda \"e kola)lığını kauı)a- ,, ulj ay c m n <ımı en ı. sigortalamak çareleri 
larında tamamlamak ve yaza mamıştır. Zıraat teşkıiatımıı 
bir şey bırakmamak i terler. ve bu işi bilen çırtçılcrımız her 
Esasen hır çok mıntakalarımız. fırsatta mıbzerle tohum ekme. 

ziraatın ba~ka mesleklere na. 

da ) azlık ekılen buğda) Iar g u:· nln ehem mı) etini kom ularına 
lfiklcrın ancak ) arı ı kadar anlatmalı. Zıraat bankalarımız. 

zaran daha ştimullil ve sık 
tekerrür eden riskleri \'ardır. 
Böyle olmakla beraber bir tok 
ana ,. e esas prensipler etüd c· 
dılmıs bulunduğundan bu risk. 

!erin bertaraf edilmesi çarele· 

mıh ut \er r. Çıftçlll.'rin gıiz da mıbzer alacaklara hususi 
me\ ı ı on beş e) lıilden kasım kola\ !ık go tcrmelıdırler. 
o .. talarına kadar de' am eder. :Mıbzer giızluk zer'iyatın ideal 
HattA bazı meraklı ve tecrubeli bir şckıldc tahakkuku !çın ye. rl de mahlm bulunmaktadır. 
çiftçıler Ka ım gunlerinln baş. gAnc bas vurulacak hır 'ası ta· 
}angıcı olan srkıı. ka ımda mu· dır. Radyo neşriyatımızda or. 

Teknik çıftçllıkte ana pren
siplere urularak blitun isleri 
,·aktinde, l'ihrnkli \e bılgilı bir 
şeklide l lıruterek tehlikeleri 
onlemek 'e zararları azaltmak 
usulleri demektır. 

hakkak guı.luk zeriyatlarının man )angınlarına karşı halkı. 
bıtmiş \e sapanlarının duvara mızı ikaz cdıcl sôzlerle uyar-
asılmış olmasını f terler her mamızı takdır edenlerdımlm. 
ne kadar ondan r;onra zemheri Guzluk zer'ıvat mevsiminin de-
devTe ınde de kışlık zer'l)at vamınra çiftçimizi radyolarımız: 
:1aprnak mumkUnse de bu ek. la fazla ekmeıte teşvik etmemizi 
seriya bir tesadUf Işı olmakta faydalı bulmaktayım. 

Mesela tohumları ekmeden 
il~çlamak rnzımdır .. llu sayede 
yüz.de 30 hatta yüzde 50 zarar 
ihtimali olan &Urmc hastalığına 
karşı durumumuz. sigortalan. 
mış olur. 

'e zemheri tavına güvenıleme. 
mektedır. 

1953 Hasadının 
Mu,ııffakı ·etı 

1953 smesınde )apacağımız 
hasadın muvaffakıyeU, el

de edeceğımıı: mahsul bugUn
lerın mesaısine n çıflçılerıml· 
:zın bu mes.aidekı basan ına 
bağlıdır. Ne kadar çok ekcr
f.ek \C ne kadar silratli hare
ket eder ~e işte geclkmezsek 
1953 yılı hububat rekoltcmız 
o kadar buyuk 'e verimli ola· 
caktır. 

:Bunun için hepimize dilşcn 
vazifeleri bugunlerde ihmal et
memeli, çiftçilerimizin başarısı 
için elden gelen gayreti gos
termellyız. Zıraat Bankası ve 
dığer milcs esclerımız bu hu
ı;usta ne gibi l'ardımlar yapa. 
caklarsa, en genıs kolaylıklar 
içınde ,. e silr'atlc ~ apmalıdır· 
lar. Tanm Bakanlığı tohum 
iUı;lamada bUtiln hızile sellek
torlerıı'ıi çalıştırmalı. De\lct Ü· 
retrne çlltlıklcrı tohumlukları. 
nı satış merkezlerinde hiç bir 
gecıkme~e mahal \ermilccck 
şekılde hazır bulundurmalıdır. 
Çıftı;ılerimiz de işin chemmlye. 
tini takdır ederek geceli 'e 
gUndüzlü calısmalt, kabil oldu
tu kadar fazla yere tohum 
kapatmağı is edinmelidirler. 

Makineleşmi§ çıftçllerimlı.in 
traktörleri ~c ekim Aletleri re. 
vizyon görmOş ve )akıcı madde 

ÖL O M-,ı 
İzmirin tanınmış ailele· 

rinden ve Yapı 'e Kredi 
Bankası l\IUdurlerinden Re
fık Ci\elek'ın oğlu Hukuk 
Fakilltesi talebesi 
Mustafa Zen at CİVELEK 

5.9.1952 tarıhlnde vukubu
lan motör faciasında vefat 
etmiştir. 

Cenazesi bugUn (10.9. 
1952) öğle namazını rniltca 
kıp Şişli Carnlinden kaldı· 
rılarak Zlncirllkuyu Asri 
Mezarlığında ebedi Jstira-

hatgAhına tevdi roileeektlr. 
Aİl.F:Si 

MEVLID 
Henüz ha~atının baharın· 

da bizleri unutulmaz acıla· 
ra garkederek aramızdan 
ayrılan sc,•glll kızımız 

llulıuhat ihracatcm 
Bir millet olduk 

5on senelerde lsUhsal haya- Kımye\1 glibre kullanılacak· 
tınıızda bilyuk gQcilmUzU sa bu sayede hasılatın yüzde 

gostcrdık. Artık hububat ıhra. 50 artması kabıldır. Gubre bu. 
catcısı bır mlllet olarak i tatls gunlerdc tohumla birlikte top. 
tıklerde )er almış bulunul'O- ra a '<erılccektir aksi halde geç 
ruz. Bilttin satıcı mıllletler kalınır ve fayda temin olun· 
mallarının yilk ek 'asıflarını maz. 
standart tıplerını ileri surcrek Orta Anadoluda eyhil ayı so. 
rakıplerllc boy olçilşilrler. Bi· nunda hazan bereketli yağışlar 
zlm de bu bakımdan dıkkatli olur. Fakat bu dC\Tede ı;iftçıle· 
olmamız 'e arzedece imız. mal rimlz ekseriya hazırlıklı bulun. 
Jarın standart oluşuna, l iiksek madıklarından 'c hazan da te
\ asıflı bulunuşuna ehemmıyct reddilt ve korkudan bu fırsat· 
'ermemiz icap eder. Şunu da tan faydalanamazlar. Eğer ya. 
hem"n so,>JJ,>cUm ki ıklım ve ğan yağıli toprağın tist tabaka· 
topraklarımız dunyanın en iyi tarını nadasın nemine ka\ usa. 
~e l'Uksek kalıteli hububatını cak tava getirdiyse kat'iyen 
) etıştirmcğe mil alt :ıartları korkmadan hatta gUndUılıl ge. 
kcndındc cemetmJş bulunmak. celi çalışarak bu tav kaybolun 
tadır. caya kadar hamleli bir mesai 
Çıftçılerimiz de güzel ı;ası!lı yapmak icap eder. 

\C )Uksck \onmli tohumluğun Bazan da gliz ayları kurak 
ehemmiyetini ktiçilmsel'en in· geçer. Yağmur yağmaz. Toprak 
sanlar de ıllerdlr. 

lllah ull rı ıhracata arzedıle. tava gelmez. Bu guz kuraklığı 
cek bolgelcrın ne gıbl kalite orta Anadolu zlraati için Uk ba 

har kuraklığı kadar milhimdir. 
ı;eşıtlerı yeti tirme i ıcap ede- Bu takd' d t h 1 A T n k 1 h ır c o um ar naçar 
ce6ı arım a a~ ı ınca. e· (l>e\•amı Sa: 5 Su: 8 de) 
men ta.>1n edılmelı bu bol ele 
ri kendi üretme çiftlıklerlnden 1 r """ 
veya kontratlı çlftçllerln üret· ' 

mclerlnden temın edılcn to-1 
humluklarla beslemelidir. 
Tarım l~akanlıgı tohum vcr. 

me işini artık bir p!Ana bağla· 
maJıdır. Bılha sn bu day ihraç 
eden bir memleket h.'ıline gel
dıkten sonra bunu pek acele 
yapması icııp eder. Bu plAn 
şımdıye kadar olduğu gibi yal 
nız ~ etı~tırilen \ c topyekftn 
dağıtılan tohum rnıktarını sby· 
lemekten ibaret olmıyacaktır. 

İhraç malı lstıhsal edecek böl 
gel er ayrılacak 'e bu bolgc. 
Icrde mu an en çesitlerin zira. 
ati )apılacak, tohum de ştir
me bakımından teknik icaplara 
göre o bölgeler çıftçılerinc kaç 
senede bir tohum 'erilmesi i. 
cap edi)or a kalıtc tohumluk· 
!ar ~alnız buralara verllecC'k 
ve çıftçilerin lıu tohumları ek. 

mc·i çın teŞ\ ikler yapılacak 
nasihatlar edilecek ve kolaylık 
lar gösterılecektir. Toprak o. 
fisin müba~aa primleri bu esas 
lara göre ayarlanacaktır. 

Ne dersen 
Onu biçersin 

Bu atalar suzllnun şlimulll pek 
geniştir. Fakat asıl kast 

hakıkatcn ne ekersen onun bi· 
çileceğini ifade etmesi bakı. 
mından ı;lftı;iyc matuf bir hi· 
taptır. 

GECM.IŞTE 
BUliUN 

Büyük bir 
yangın 

3s3 yıl eweı bugün, 19 ey. 
Hıl 1569 da istanbulda bil

yuk bir yanı;ın olmu5tu. Ya
hudi mahalleslnden çıkan 
ateş, sür'atle etrafa ya) ılmış 
\C bütün ı;a)Tetlcrc rağmen 
önil alınamamıştı. l'en~eri 
Ağasının hasta olarak e\in
rlc yatma ı lnfüam ızlıklar 
da doğurmuş, a ker bazı )''-r
lere uktinde yr.tlşememişti. 
Bir rivayete göre yangın 
tam bir harta geceli günılıiı
lü devanı etliklr.n sonra an
cak ı;öndünilehilıııiş, hinler
ce bina kül olmuştur. 

TÜI.lml'\TÇl 

Dal yakında ıslah 
edilecek, 

HAiin ıslahı hakkındaki rapor İl Genel l\feclislnln ekim 
devresi toplantılarında gôrüşülccektir. 

Bu hususta dun kendisiyle goruştliğilmüz Tarife komisyonu 
başkanı ihsan Gokçay şu izahatı vermiştır: 

•- Sebze Halinde uzun zamandanberi haklı şikayet ve di
leklere \esıle olan sebepsiz yer ışgali muhtelıf komısyonlarla 

beraber Tarıfe komisyonuna da ha\•ale edilmişti. 

Bildiğiniz llzere HAiin ortasında kooperatif tarafından filzu-
11 bir işgal 'ardı. Bılhassa HAiın sebze kısmında eski Belediye
nın ihmali ) ilzıınden bazı kimseler kendılerine kabzımal sllsil 
\ererek, \"e yahut da hatır ve ntifuzla ellerine birer yazıhane 
geçirmekte \'e kooperatUın de hlmayesıne girerek fiyatlarda is· 
tedıkleri gıbi rol oynamakta idılcr. Bunlar, hem fiyatların ~Uk
selmeslne sebep olmuş, hem de Beledıyenin HAiden istifadesi· 
ne sed çekmış bulunuyorlardı. Gene bu kimseler piyasarla nA· 
zım bir rol oynaması icap eden kooperatifi de maalesef Atıl bir 
hale getirmişlerdi. 

Komisyonumuz aldığı kararla kabzımalların durumunu tek
rar kontrole ttıbi tutm11S Hı Halın tek"Tar parsellenmesini kaıar
laştırmıştır. Bu parsellenme işi yapıldığı takrlirde simdi yüz iki 
parsel halinde bulunan HAi binasına. otuz iki par&cl daha il.ive 
edılccek \e bu liekılde otuz iki vatanda~ daha burada ticaret ya
pabilecektir. 

Verilecek yeni yerleri ancak kabzımal um anını haiz olan 
kimseler işgal edebilecekltr ve muta\'assıl olarak 'eçinen ziımrc 
ayıklanacaktır.• 

Rapor İl Genel Meclisinde kabul edildığl takdirde derhal 
tatbikata başlanacaktır. 

Komünist 
Talebeler 
Mahkum oldu 
İki sene kadar bnce Çiçek Pa 

las salonunda yaptıkları bir top 
lantıda konıiınıı:m lehine propa
g,nda yapan Vecdi Özglinar, Ah 
rn"t Cenap Karakayn, fün•r: AY· 
tekin, Veysel Akkaş, Nuran 1Jo.. 
zer, Şehnaz Akıncı, GonUI na. 
earanoj;hı. Zektıi 1\arakaşın 1 jn
cl Afjır Ceza Yargıçlığında ya
pılan duruı:maları sona ermls· 
tir. 

Dıırııs-ma sonunda, mahkeme 
heyeti sanıkların 6 şar ay hap
sine ve 3 er ay siirgünıı gönde· 
r!lmeslne karar \'ermlstir. 

lstanbul hastahanelerin· 
de tedavi edilenler. 

nelecfüc Nc~riyat \'e istatistik 
mUdürluğunlın hazırladıitı 1951 
scnrsi istatıstiklcrlne göre şeh· 
rirnizdr on altı111 de\ktc, ııltısı 
Dclrcl i) C'\C, ) lrmi i bzrl şahıs \"e 
müe ~e"elere, dördil azınlıklara, 
seki71 yabancılara ait olmak fiıe
re ı:ıllI dört hastane teshil edil
miştir. 

Bunlardıın de\ lrt hastan,.le
rinrlc 6110, Bf'lrdiye hastanele
rinde 1777. lizel hastanelerde 
727. ıızınlıklıırdıı 904, \'e yabancı 
hııstanelr.rde rle 5R2 olmak llze. 
re rem'an 10.100 yatak bulun· 
mnktııcl ır. Biltlin b11 hastanelercle 
g"nc hu sene :zarfında yalakta 
104.787, avakta 737.200 \'atanclnş 
tedavi cclilmiştir. 

Gl'nc ayni yıl içindr sehrimiz
dr on altısı \'err.m, beşi rleri ve 
zlihrevi hastalıklar, mlitebaki5İ 
de umumt hastalıklarla meşgul 
elli yrdl dispanser faaliyette bu
lunmuştur. 

Bunlardan ,-,.rem dlS'Jlan~erle
rindc 72.092, deri ve zUh ... vi 
hastalıklar dispan~erlerinde 77 
bin 669 ve umumi hastalıklar 
dispan erlerinde 384.633 olmak 
Uzere cem'an 534 394 kişi mua· 
yene \'e tednvi edilmiştir. 

P.T.T. yoni bir pul 
serisi çıkarıyor 

Ankara, 1B (Anka) - P. T. T. 
Genel MUdilr!UğU Erzurumda 
kahramanlık gostercn Aziziye 
tab'yasının 70 inci yıldönUmll mU 
nasebetiylc bir seri pul çıkar-

Göz hastahğına 
müptela olan 
Soförler 
Bazı şoforlerın, Gl'hirde muh

tclıf yollara ve geçitlere konul· 
muş bulunan renkli işaret lAm
balarını gormcdıklcrı anlaşılmı~ 
\'e Belcdıycce yapılan teklıf üze· 
rine Sağlık llaknnlığı butiln şo
forlcrin renk korluğu hastalı~• 
bakımından muayrııcyc tabi tu· 
tulmalarını knrarl:ıştırmıştır. Bu 
hususta alakalı makamlara da 
tebliı::at l'apılmıştır Muayene ne. 
tiresinde rrnk kör!Ul!il ha$talığı. 
na mliptclfl oldukları anlaşılan 
şoforlcrln ehliyetleri iptal edi:e
cektir. 

Karadeniz: acentelerinin 

toplantısı bitti 
Karadeniz. acentelerinin Deniz 

cilık Bankası Genel MUdilr Yar 
dımcısı Uh•i Yenalın riyasetinde 
3 gilndür dr\ am eden toplantı
l:ırı diln sona crmlstir. 

Bu toplantılarda, Karadeniz 
hattındaki yolcu tchacUmll \'e 
hayvan nakliyatı güçlUkleri mev 
zuubahs olmuş ve yeni bazı 

kararlar alınmıstır. 
Dıı cUmleden olarak, haft:ıda 

Z defa Karadenlzln son iskele
sine kadar sefer yapan postalar 
dıın sıır'at postasının Rlzeder: 
diınmcslnc, diğerlerinin llopaya 
kııclar clc\·anı ederek her iskelede 
t::hmil tahliye için gr.rcken 1a
manın tesbit \'e tarlllinc. iske
lelerden .}'oku ve yUk tahmili i
tin harb yılları içinde konulan 
tahditlerin kaldırılmasına, sil· 
rnt postalari:ı:Ie hayvan nak· 
ledilmemc~ine; Abanaya ka· 
dar giden Bartın posta· 
sının önUmUzdeki yıl Sam· 
suna kadar uzatılmasına ve Zon. 
guldak kömür amelesinin mcm· 
leketlerine dönebilmeleri içi"l 
her ay bir geminin kaldırılma· 
sına karar verilmiştiİ-. 

Ameleleri memleketlerine ı:ö· 
tllrcn gemiler, dbnUşte hayvan 
yiıkleyerek boş donmemiı ola
c:ıklardır. 

maya kar;ır vermi6tlr. 
Bu pulların resimleri Genel· 

kurmay tarafından tesbit edi· 
lecektir. 

( H Av AJ.'ii1 Bir hırsız dün 
VAZIY•TI ,. . 
nsııkoy nıeıeoroloJı is- Adhyeden kaçlı 

tasyonunun tahminlP.rine gö Ve vakalanamad 1 re bugun tiehrlmlz \'C rha- • 
rında hava sabahleyin pu lu, 
sonralan umuınl)ctlc lıulııt

Ju geçecek; rıiıgirlar cenup 
istikametinden hafif olarak 
esecek; hau sıcaklığı düne 
nazaran hiraı artacaktır. 

I>ıin §ehrlmizde hau ı;a. 

bahir) in deniz yuzu puslu, 
sonralan az bnhıtlıı l:P.tmlş, 
ruıgArlar dr.ğlşlk lstlkamr.t
Jcrden harir olarak esmiştir. 
Gunıın ı;ıcaklıgı ı;olı;ede aza
mi 21.8, asgari tıı.2, gune~tc 
ise 52.5 santigrat olarak kay 
ıledılmi•llr. 

KUCUK HABERLER 
Tl}RK FfJ, f JJOSTJ,ARI 

nF.RKEGlNIN GF.NF.L 
KURUL 1 OPLAJllTISI 

Turk Film Do tları Derneği 
diın ılk genrl kurul toplantısını 
l apmıştır. İki aylık faalivet ra
porunun okunma mı mUteakıp 
idare heyeti seçilmiş ve yeni 
mevsim çalışmalan uzerinde ka
rar alınarak toplantıya son \'e· 
rilmiştir. 

TEUTONiA KLÜDÜ 

AÇILIYOR 

Şehrimizde bulunan Alman ko· 
lonisi men511pları hukiımete 
miıracaat ederek Teuton!a isimli 
eski Alman klüblınun yeniden 
faaliyete gr.tme~inc mlisaade O· 

lıınmasını iskmislerdi. HilkQ
mcttc bu mlısaade \erıldığınden 
klup yakında faaliyete geçmek 
Ozere 2 ekımde ilk umumi he
yet toplantısını yapacaktır. 

GI. AR~OI.D 

GET.I>İ 

Kara grupu vardım hevetl baş 
kanı Tum.ı:eneral Arnold Trak· 
yadaki tetkik ve teftişe lştlrAk 
etmek Uzrre diln, Ankaradan &eh 
rimize gelmiştir. 

BiR ESRAR YUVASI 

RASJLT>I 

E rar satmak ve içirmektr.n sa 
bıkah Muzaffer Gillpınar ile ka· 
rısı Srherin tekrar faaliyete l:l'Ç 

ti~ı b)trenilerek, Tesvikive Topa 
llacındakl ~ecekondularına yapı. 
lan baskında bir esrarkes vaka· 
lanmış \"l' muhtelif suç Metleri 
ele geçirllrnistir. 

Ev sahipleri ile esrarkeş Tu
ran Eroğlu haklarında takibata 
başlanmıstır. 

YAll<:JCl.Alt ARASll'mA 
Tı\"\ il\LElt 

Şehrimizde yeni kurulan icra 
yargıçlıklarına Kadıkoy 1 inci 
Sulh Hukuk Yargıcı Mehmet Tok 
yay ile Ileyoğlu 1 inci Sulh Yıar
gıcı Adnan Sözmen tAyin edıl
mişlerdir. 

İcra Yargıcı .Mustafa Hakmen 
de Beyoğlu 1 inci Sulh Hukuk 
Yargıçlığına tayin edılml5tlr. 

(-TAKViM-) 
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c4'1nıt•. 

Diln Adliyede bir sanık muha
fızının yanından fırar etmiştir. 

Bir milddr.t e\\el hırsızlık su· 
çundan yakalanmışken; kaçma 
nın yolunu bulan Şrhabettın İS· 
nıindekı a~ker fırarisi tekrar ya 
k:.ılanarak Sclimiye Askeri Ceza. 
evine gönderilmişti. 

Dun yargılanmak üzere Adli· 
yeye sevkedilen Şebabettin mu· 
hafız tavuşunun krlcpı;eslni çı
karmasından istifade ederek kaç 
mıs ve yakalanamamıştır. 

Ayrıca, Ali Haydar isminde 
bır sanık da fırar etmek lstemls 
se de yakalanmıştır. 

--0-

Anadolu ajansının 

Bir acıklaması 
Anadolu Ajansı Genel MüdUr 

Vekili SUreyya Kalabaydan aşa· 
ğıdaki yazıyı aldık. Aynen neş
rt'diyoruz: 

16 E)lQl g52 tarih H 13/4071 
sayılı nllshanızda çıkan ajansı· 
mızın 15.9 1952 tarihli Çorum ha 
brrinin yanlış olarak huUsa edil 
eliği görıilmilştUr. 

De' lct Bakanı Çorumdaki ko· 
nuşmasında ihracat ve itha!Atta. 
ki tedi) e muvazenesinin atık ol 
duğıı hakkındaki iddiaları 'a
tanlamamış, bi!Akis açığa işaret 
"derek hunun neden ileri s:eldi· 
ğini asağıdaki sozlerle izah et· 
mıştir. 

.fı;ındc bulunduğumuz senenin 
ılk )edı a)lık ihracat ''e ithı.· 
!~tındaki tcdıye muvazrneslnin 
açıklığından dolayı şiddetli hU· 
cuml:ır yapılmaktadır. Bir mem 
lckctın tedıye mın azenr~indekl 
açıklık arttığı ve memleketin is 
tlhsal ve ihracatı azaldığı tak· 
dırde netice vahim olur. Halbu 
ki bu senenin ilk yedi ayınd3ki 
ihracatımız. Cumhurivct tarihin 
de gbrlılmP~ en bir miktara balığ 
olıııuştıır. Son yılın ilk yedi ayı 
içlıuleki ihr:ıcatıınız 563 milyon 
lira olup 104!) da bu miktar 3Ci?. 
mil)on lira idi. Memleketin kal· 
kınması \'e milli savunma ihtiyaç 
lıırı, traktör. makine. fabrika ak 
samı ve nakil vasıtaları ~lbl it· 
tıaUıtımızın fazla oluşu. tedivn 
muvazenesini ale) himize çevir 
miştir.• 

Bu l azının ilk çıkacak nüsha
nızda neşrini rica ederim.11 

Tıp kongresi hazırlıkları 
XII nci .Milli Türk Tıb Kon· 

gresi 25 • 29 eylQl tarihleri ara
sında Hukuk ve iktısat 1-'aklilte· 
teri salonlarınrla toplanacaktır. 

Kongrede serbest tebliğde bıı
lunmak ve m!inakaşava istirAk 
etmek hakkını kazanabilmek için 
Aza kayrlolmak şarttır. l\türacaat 
lar her ı;ün saat 14 · 17 arasın· 
da Cağalol!lundaki Etıbba Odası 
Türkiye Tıb Encilmeninde kar
ş,Janmaktadır. 

DUnyanın her yerinde bu s:lbi 
tıb kongrelerinin hazırlanmasın. 
do belediyelerin birinci plftnda 
yardımları görUldüğU, beldenin 
ııaltlı{tını konıyacak trdhlrlerin 
konusuhıp milnakaşa edildi~! bu 
gıbl ilmi toplantılara belediyeler 
CP. elden ııı:ılen blltiln kolaylık
lar gösterildiği halde htanbul 
Belediyesi bıı hususta tamamen 
pasif kalmıştır. 

HattA bu hususta, iki glin ev· 
vc'I şehrimizdeki hastahaneleri 
zıyarcti sırac:ında Sa.!!hk \'e Sos· 
yal Yardım Bakanı Ekrem Hay 
r. Üstilndağın da dikkat nazarı 
çl'kilml&tir . 

r:ı:tı ıt]ı)] 
Yoldaşlann 

Merakı 
n tlantik paktı konseyinin 

son Lııhon konferan· 
sında bir karara ,·arıJmıştı: 
Komıinlst dc\letlere mensuP 
eltilik memurları, bulıındukİ 
ları memleketin Dı§işJer 
Bakanlığından yazılı olarak 
izin almadıkça hlikuınet 
merkez.inden 40 kilometre 
ole ·e seyahat edemlyecek· 
]erdir. 

Bu karar komünist der· 
!etlerin ()ani So\ etler Bir· 
Jlğb le pe klerinln) elçilik· 
lcrinc bildirilmiş bulunma\ 
tadır. nuna rağmen So,'.l·e 
elçiliği mr.murları, son ıa· 
manlarda, hiç bir izne ıu· 
:ı:um gorıneden garip geıln· 
tilrrc h:ı§lamışlardır. Mese· 
lA hlıkiimet merkezinden de· 
falarca 40 kilometre uzak· 
ta olan Erıurııma, İzmire··· 

A bay ) olda5lar; 
Sbe bu gPZin!I merakı 

nereden geldi? 
Gezmek, hau almak isti· 

yorsanız, .Ankarada gldileceİ 
yer mi yok? •• 

l\Jr.sel.ı naraja gidin ... O· 
rıının man1arası hiç de fc· 
na değil ..• Su ''ar, :reşilllk 
'ar, hatta • ;) akınlarda An· 
kara)a gıtnır.diğinı itin bil· 
mh·onım • hAHI lşth·ors•· 
soguk bira içilecek bir de 
gaT.fno u Yıır. 

n tnrııfı heğr.nmiyorsanıı, 
heri tarafta çiftlik nr ... O· 
raM da ağaçlıktır. hn·adar· 
dır. Jlrm "raılaki lokanta \'C 

ga7.inonıın l~ler halde oldu· 
ğunu biliyorum, geçenlerde 
r\nkaradan gelen bir arka· 
daş ı;ôvleml ti. 

He ernnlı geılntl arı:ror· 
ı;anı Hipodroma buyuru· 
nuz ... İstanbuldıı sona er· 
nıek uzere olen at yarı~tarı 
nkında orada başlı~ acak .. · 
t (' be ganyan 'eya pJAse 
bileti almak, yahut da lkllfre 
çirte;) e beş on Jira yatırmıık 
hr.' er.anınızı arttırmak için 
bi relıi rd i r. 

O da nıı olmadı? .• Daha 
meraklı gezinti mi istiyor· 
sunuz?... Jlay,·anat bahçe!I· 
nl ~ereflenıfirin ... Yakıl bU 
bahçe, dıın ·anın sayılı hnY· 
yıınat bahçelr.rlnden değil· 
dir amma ~lnc ho ça nklt 
geçirirsiniz. Orada filler ,·ar. 
papağan 'ar... Ba ka haY· 
\'anlar da \'ar. Fakat en dik· 
kate drğcr olanlar sanırım 
fıllerdlr. l\Ic eU Azad! hl· 
mlledir. Hem hatırını sorar, 
hem bir loğosa şerbeti irer· 
siniz. Fena mı olur? •• 

Fakat bu masum gezinti· 
ler bu bavları tatmin etmeı. 

l'a? .. ille Erzurum; çUn· 
ku 1'"ato Baekomutnnı ErzU· 
rumu 1iyarr.t etti: haydi ar· 
kasından: ... ille İırnir; ı;iin· 
kiı oraya Nato karargahı 
)·erleştl; ha ·ıti oraya! .. 

!illi aadelerlle haber ve· 
relim ki hu tarı gezintileri 
de blıl tatmin etmiyor. 

Sadun G. SA \'CI 
O~ KEI,İl\IE1"1,E 

Ted8\'iıldeki paramız art· 
mış ..• 
İnanmıvorum: Artsaydı 

bir ikisi de bana uğrardı!~ 
TATLISERT 

Şehrimizde görülen 

hastnlıklar 

Belediye Sağlık mUdUriü~ün· 
drn bildirlldiğine göre bu a)·ın 
ilk on beş gunlinde şehrimııdC 
iki lekeli humma, altı kara ııunı· 
ma. altı paralifo, altı difteri, Uç 
kızıl, sekiz kızamık, dokuz şar· 
bon ,.c sekiz boğmaca .. ·ak'ası tef 
bit edılml~tlr. 

nilz bilmiyorum. Sadece dinli· 
yorum. Kendimi hayatın cere· 
yanına kaptırdım bo} lece gidi· 
)orum. l\laddl sebeplerden do· 
layı bu halım uzun mliddct de· 
'am edemez. Çalışmağa mcc· 
bur kalacağım. Fakat şımdilık 
hiç bir 5ey dtiştinmuyorum. 

AFET YOLAl.'an 
ruhuna hedi)e edılmek il· 
zere öl!lmünlin birinci sc· 
nei devriyesine mUsadif 
21.0.1952 pazar günU ikin· 
di namazını mkteakıp Şış
ll Camii şerlfinde mevlidi 
şerif okutulacağından bil· 
tün akraba ve dostların, 
kendısini sevenlerin '<C ar
zu edenlerin teşrifleri rica 
olunur. 

iste bugünlerde çifttilcrlmiz 
ne ekerlerse onümilzdeki ha
satta onu blçeceklerdir. İyi bir 
netice istiyorsak bOtUn ııllikalı 
lar elclc versinler. Herkes tıı. 
rafından aranan yuksek vasıflı 
malın yetistirllme i için bu an
da fırsat \'e imkan elimizdedir. 
Malımızın kıymetini dlişijren 
amillerin bazılarını çiftçileri
miz bugünlerde bir partn dik· 

YAZAN~ FANN., NUllST 
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çEviRr11~ 'REZZAN A.E. YALMAN 
- Aman Yarabbi: Ne müna· 

sebctsiz kadınsın. Senden baş· 
ka hır! i kesesini doldurur, par 
maklarına da tek taşları takar· 
dı. Halbuki senin bir çopUn bi· 
le yok. 

1brahlm Yolal Ailesi 

Çamqırlarını%ln tam 
manasl)le beyaz: kalma• 
aı tçln son ıuya bir par
ça Colman ökUzbq Çl· 
vitl tl!ve edlnlz. 

katli olmakla giderirler. Mesc. Freda'nın kardeşi Kruger de 
lA çavdar ~e yabancı ot tohum. aynı c\'dc oturul ordu, sinirli ve 
larını tohumluklarından ayır· soğuk hır dclıkanlı idL Vilcudil 
mak için ailreek fedakarlık 'c ara sıra elektrikle çarpılmıs 
ga)Tet go tererek kalburlama, gıbı sarsılıyordu, aile onun bu 
çalkama ~e nıha)et sellektor. haline alışkın idi. Fakat Ray 
leme suretlle bunları bertaraf bir türlti bu hale alıliamıyor. 
edebilirler. Maamafih asıl gaye du. 
miz yüksek u ıflı ve yüksek Hugo hıç değişmemişti. San· 
\'erimli mııl yetiştirmektir. Bu ki aradan bu kadar sene geç-me 
gayr) e ulaşmak için senelerce mis tıbi idi. Yine eskisı gibi 
sarfedilmlş me aiye ihtlvaç '<ar küçük memur hayatının esiri 
dır Filhakika tohum ıslah htas idi. Havagazı saatlerini oku. 
\•onlarımız bo} le bir takım yilk· makla önırUnU geçiriyordu. 
5ek va ıflı çe itler yeti tirmiş. Fredayı sinirlendiren ve hayal 
lerdir. Devlet çiftlikleri bu çı:ı. sukutuna uğratmış olan glınde 
Aeşitlerl Uretmlşler ve hatta bil !ık üzilntü \e galleler Hugo'ya 
viık sahalarda çiftçilerimiz b~ hiç tesir etmi)ordu. Küçlik Em. 
•eo:itleri ekmişlerdir. ma bir çok hususlarda baba· 

Buna rağmen ihracatçı blı;. sına çekmişti Mektepte iyi ça. 

rağmen hazan muvaffak olamı· 
)ordu. Herhalde buna sebep 
goı.lerinln kbtil hali idi. On Oç 
yasına kadar kör olmak tehlı. 
kesi karşısında kalm15tı. Şimdi 
artık bu tehlike zail olmuştu. 
Emma bu iyilik haberini aldı. 
ğı zaman fazla heyecanlanma· 
mıs ve SC\'lnmemışti. Çünkti 
kor olmak ihtımalini kilçuk 
yastanbcri o kadar içine sin. 
dlrmişti ki, olmıyacağını öğren· 
mek onu faz.la se,·lndlrmedi. 

Ray, bir sene evvel geçirmi5 
olduğıı yazı hatırladı, Waltcr 
ile beraber deniz kenarındaki 
apartmanda yasıyordu. Ona gU. 
zel l'emekler pişiriyor. onunla 
kumsalda dolaşıyordu. Gece 
vakti mehtapta Walter ile' sc. 
vlştiklerini düşllndUkçe içi par 
çalınıyordu. O yatla şimdi ge 
çirdil'li günleri mukayese et. 
mck Hay'a pek acı geliyor· 
du. 

Walter kim bilir nerede idi? kenarına Hişti. Ray'ın iştihasıı. 
bir tavırla kahvaltı etme.sın! 
se.} rcdı) ordu. Nıhayet kendıni 
tutama) ıp sordu: 

- Senin ı;:izlı bir derdın var 
Ray? Nedir acaba? Derdin ne 
ise soyle. 

- N'c derdim olacak Fre. 
da? 

- Ne bileyim. sakın benim 
bir şey ima etmek istedığiml 
zannetme. Ama mlithiş bir der 
din olduğu halınden belli.. 

!ile kapatıyor, etrafını görmek 
bile istemiyordu. Kendi es)ala. 
rı, elbi eleri bu Adi dekorlu O· 

daya hıç uygun dlişmü~ordu. 
- Sana bugune kadar olan 

her şe~ı anlattım Freda. 
- Evet. llçmen hemen her 

&eyi SÖl ledın galıba. 
- Ehemmi)eti olmıyan u. 

fak tefek tefcrrüattan başka 
hepsıni so.} ledım. 

- Seni rahatsız .etmek iste
mem Hay. Senin burada biı.im 
aramızda kalman bizim ıçln u. 
mulmaz bir fırsattır. Fakat bu 
hal hep de\'am edemez ki.. Bun 
dan SOl'Jrası için projelerin ne
dir? 
ıProjelerim nedir? Projele

rım nedi1 ?n dıye düsUndU, Bu 
sözleri kafası içinde çınlı) or· 
du. 

Bu çok rloğru idi. Ray'ın ne 
bir mllcc\hcri ne de bir kıy· 
metli eşyası vardı. 

- Senin gibi hayatını bir tek 
adama bağlıyan başka bir ka· 
dın belki de yer :ı UzUndc yok· 
tur. Fakat hiç olmazsa eline ge· 
çen fırsatlardan istifade etsey· 
din. Vaktlle seni istemiş olan 
Kurt Shendler ne oldu? Habe
rin var mı? Ona varmış olsaY· 
dın bugUn mılyonların olur· 
du. 

- Mümklindn Frerla. Fakat 
ben yapamazdım, 

- Aman Allahım! Ne buda· 
lasın. Ben de hayatımı Ilugoya 
bağladım. Ama hiç olmazsa ço
cuklarım var. 

- Emmacığı ben çok seve
rim Freda. 

- Bunu ben de bilmek ıs. - Allah vere de benim gi· 
terdim Freda. Fakat projeleri· bi o da talıhsız olmasa. Eğer 

Fredanın dlişlinıllığü doğru 
iıli. el\liitlıiş bir derdi& vardı. 
İçindeki yaşama ,şevkini kıran, 
onda biltün glıııU geçirmek iı;in 
sarfedeccği galTCti hiçe indi· 
ren bir dert vart1ı. Bu içini ke. 
mlrlyordu. İlk günlerin heyeca 
nı geçtikten sonra şimdi ona 
bir takatsizlık gelmişti. Bu 
güneşli ve sUriü odada biltUn 
vaktini yatağına uzanarak ge. 
r;;1rlvordu. f'ok defa vilzünu ko millet durumuna geçtiğimiz i- tışı)or Fakat butiln l:avretıne 

çin şmdi)e kadar ya\aş bir gi ·-----------------------·---·-----------------------·--_..---------------------~ 

Belki de Corlnne ile beraber 
e\e donmUştU. Kım bilir mek. 
tubu oku) unca ne hale gelmış. 
tı? Walter'in ne kadar öfkelen
miş oldutunu tasa\'\·ur etmek 
kolay değıldı. Ray ı.evdiği er
keğe ıslırap çektirmiş olduğun 
dan dolayı Uzgilndil Fakat Wal 
ferin ıstırabı kendi çektiği ile 
mukayese edılemezdi. Ray Us· 
telık bir de lı.zetinefsi kırıldığı 
lı;in UzgUndU. Walterin kendi. 
ııne indirmiş olduğu darbe çok 
nılithi6ti. içinde hir şe) in kı. 
rılmış olduğunu hissediyordu. 
Yatağı üzerine uzanıp billün 
bunları du~Unllyordu. Bazan 
sabahleyin santlerce böyle u 
yanık yatıyordu. ı;reda ve ya. 
hut da Emma ona kah\'altısını 
getirinceye kadar yerındcn kı· 
mıldamıyordu. Bütan vakti geç 
mis zamanı düşünmekle geçi. 
\ordu. Bir crıın ı-~redn vatafın min ne oldu;tunu brn de he. ı Or.\3mı \ '8r > 
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d n 
r z 1 ı ? 

Yazan: E. T 
}llrll' miş lllilletler 11ın11mi kıi-ı 

tlbi Lir, s:ınıhlcnln toplan
r:ıasının ;>aklaşması munasrbe. 
lı le ı:ıcçrn h:ıft:ı lıir ba~ın top.

1 
lantısı \apmı•;, birçok mrsclr
lrrdrn hah rt ıııMlr. J,lc C\\ cm 
h}!ırl~ıniş tlllrtlrr Kunılunun 
Ukiim 'r niıfu:r.unıın eski 1 lıa. 

dar lm\'ll'tli olduğunu O) lemi 
\e demiştir ki: 

·~lulıtrlir ml'rnlckrtll'r. muh
leJif ml'srlelrr lıııkkındn hergün 
lııüraca:ıtlarda hıılunll\ orlıır. Ru 
l!ıuracaatlar Tıirl rşmlş lllilletlr.r 
J\uruluna olan ln:ıııçlıınnın a~la 
ıarsıımadıl'iını gii trrmclıtr.d lr. 
lııı bakımdan k ıYnıellidir.• 

* Liıhnanıla Cumhnrhaşka· 
nı istifa etmi , idareyi 
Cicnf'ral Şıhoıl Fuaı ele 
almıştır. 

* Korcde Hlrle miş llt illrl. 
IPr ku\\ etleri tarafından 
ilk drla robot mermiler 
kullanılmağa bıı~lannıı:s· 

tır. 

* Güne.> Kore Cumhurba5. 
kanı tarafından Tiirk tu. 
ga~,na mümtaz blrlik nl· 
~an ı \'erilmi tir, * Jngiltr.re llışişlrrl Daka. 
nı A. Eden Yugo J;wya· 
ıl ık! görüşmelerine de. 
\3m etmektedir. 

Rusya, :Afganistana 
ültimatoın verdi 

Sovyetlcr Elganistantn Amerika ve Birleşmiş 
Milletfor yardımı ile Kuzey hududunu kalkın· 

d1rma programından vazgeçmesini istedi 
AuocUıtıd 1'rt11 

Torghıım (Pakistan • Afı:.:nnistan hududu), 18 - Buraya 
'aran inanılır haberlere cnrc- Rusya Afganistan:ı gonderdiği ,.e 

ı bir lı;timatoma benzeyen bir nota ile Afg:ıni tanın, Blrlcşmi§ 

lllilletlcr 'c Ameriknnın y:-rdımı ile kuzey hudut f'ynletini ge· 
liştirıp kalkım!ırmak pro;:rıımından \azgcçml'"ini ihtar etmiştir. 

!Ceyhan'da karak 
dinaınit at-~~L-

Sakla saman ı ( Baıı ı incide> 
ladığı tesblt edllmi5 ve bir defa-

Mısır'm ~eni lideri Gene- sında mahkemeye verilerek mıh 
ral ?\"celp miih im karar- kQm edilmiştir. Cebbar gene dl· 

!ar alı) or. nam itle balık a\"lama{!a devam 
etmiş, GilmrUk Muhafaza kısım 

l\lesct :ı. şu kadar ~enelik Amirliği Cr.bbara yeniden ihtar-
fcsin katdırılnıası, kıyafet· da bulunmustur. Bu ihtarlara 
ll'rin rlerhal rl l'ğişmesl, nrı· kızan Cebhıır busiln bir dlnami-
ğın. külahın tarihe karıe· tin fitilini ateşlemiş \'e Gilmrlik 
mıısı. ilah... Muhafaza kısım Amirliği binasına 

Bunların her 1 b 1, ~üıel.... atmı5tır İyi bir tcsadu{ e~eri o
\'alnız harı, lısırlı dost- !arak dinamit binanın a\ lu du

larımıı nkıllılık edip dP., fes, \arının bir metre ilerisinde pat. 
sarık, çarşaf gibi e~)alarını, lamıştır. Bu infilAk sırasında bi· 
inkılap hr) eeanı) le fırlatıp nanın du,arı harap olmu~ ve 
atmasalar. 

1 

camları kırılmıştır. insanca za. 
<.iın ola demokrasi ola, )iat )oktur. Cebbar yakalanmış. 
Ye siin nla Hızım ela... ifadesinde~ kısım Amirini korkut 

EC'\"f:T GCRESiN L..----------- mak içtn inamiti attığını &ô~. 
lcml~tir. 

Bir kasa hırsıılığı 

Ur. İlyas, birkaç gün sonra Kon
yaya gelmiş, makara tllccarla· 
larıyle anlaşmış, makaranın ki· 
losunu yedi liradan \"ermeğe ra· 
zı olmuştur. 

Dolandırıcı İlyas ,.e iki tüccar 
Ankaraya gelmiş. dolandırıcı ye· 
nl mUsterllere makara nUmune- ı 
lerlnl göstermi5tir. l\laldan ı;on 
derece mcımnun olan Konyalı 
tüccarlar iki bavul makara aln· 
caklarını bildirmi~ler, bunun' 

D N İ LE 
İTO'N N 
UTU RI 

( Başı 1 incide) 
diren en mühim mes::ıleler 
hakkında siz.inle ve mesai 
arkaı:hGlarınııla !ıkir teatisi 
ne geldim. Aynı zamanda 
memlekctınizi daha yakından 
tanımak 'e dünya milvacehe 
sındeki bugünkü durum '"e 
mc\ kıi hakkında daha iyi 
malCımat edinmek için gel· 
dım11 

İngtltere ile Yugoslavya •· 
rasındaki si) ast si~tcm far
kının her ikı de\let tarafın· 
dan benimsenen isbirliline 
engel te~kıl etmemesi gerek 
tığlne işaret eden Ingiltcre 
Dı~islerl Bakanı sözlerini 
5öyle bitirmiştir. 

Lle bıındıın sonra umumi lır.- ___________ ..,.-

l'etın gelecl'k loplııntısınil a r:ö-

Afganlı ,ah~iyctlcre görr, Rusya, ı:undcrrliği bu notada, 
kuzey hudut eyaletinde Birll'şmiş l\lıllctler \'C Amerikaya mrn
ı;up teknık mUşa' irlrrin mrvcudb etine şiddrtlc itiraz etmiştir. 

Kremlınin, not3rla •en tchditk!lr bir ton• kııllandıtı bclirlilmck
trdiı·. Til'smi .\fgan makamları hu nus tazyikini yıırumlamaktan 
kııçınrnışlarsa ela, hiikiıınrtlc sıkı temasları olan bir şah~iyete 

ı;iirr, \'islıinsky hirkaç glin e\\'cl Afgaıılst11n111 l\Ioskorn büyük 
elçi•ini Sovyet Hariciycsire çaıtırtmıs ve Krt'rnlinin notasını el
çiye \ermiştir. Bildinldıginc goı"t', So\yet lıukfımctinin bu ha
rekl'tinden derhal llindıstan, B. Amrrika, lnsllll're hiikfımetle· 
rb le Birle~mi~ Millr.tll'r cenel merkezi haberdar edilmiştir. 

Bulgaristandan 
Sirayet eden 
Orman yangını 

Ankara, ıs <Hususi) - DDn 
gece şehrimizde Arsen Lupen 
mukallidi bir kasa hırsızı ~ nka· 
lanmı§!ır. Giinlerdenbcri ~chri· 
mirin mağazalarına dadanan ve 
ondan fazla kasa soyan kasa fa. 
resi şehrimizin tanınmış bir aile· 
sine mf'nsuptur. 

Uzerine İlyas da makara getır
mck maksadıylc bavulları atmış, 
tüccarları Konyaya göturecek 
otobüsün kalkmasına on dakika 
kala gelmiştir. Bavullar açılma
dan tartılmış \'C nıha ·et tllct'ar
lardan bırl bin, diğeri de bin 
bee yilz lira makara bedeli öde· 
ınişkrdlr. Kon) alı tüccarlıır C\'· 

!erine gelince bavulları açmıelar 
ve hayretle ta5 ''e tuğla parça
larını gurmU&lerdir. Tüccarlar, 
hemen polise müracaat etmlşler-ı 
dir. Yapılan tarif ilzerine dolan· 
dırıcının İlyas Sökmen oldu~u 
anlaşılmılilır. Sanık yakalanarak 
sorgusundan sonra te\"kif edil· 
miştir. 

ırİngilterenin karsılastığı 
cüçliıklere rağmen. sulh ve 
ıstlkllıllni korumak yolunda 
Yugosla\-yaya elimizden ge
len yardımı esirgemlyece
ğız..• 

rıı~uıecck me rlrl!'rflrn bahset
~! tir. Bunlıınn h:ışında Kort' 
lııeselesi \'ardır. Kor<'dc ate in 
kı:-siJmc.c;I \'e bir mutarekc la
llılınası için on dort a) dan heri 
~orüı;mrlrr ';ırıılı} or. Göruşmc-
1ttin bir tıirlti llcrli) ememe i 
' itler mr.sr.lr lnılc ııııla,;ma ola
lııaınasından ileri ı:ıelllor. Komü
lllsttcr bıitun e irlr.rln teslimini 
1 tl.>ortnr. llirlr mlş l\l illr.tler 
defo"clerl bir kısım esirlerin 
lııeınlekrtlerlnc dônmek istcme
dıJıırrinl, bunların zorln gönde
lil"ml'l'et!'klerlnl soylih orlıır. 

İhtilar b11 srbcplr. dernm rılip 
ıilderkl'n lll ck ika, mr.mlrkctJr. . 
tine (lonmı-k lstrmr ·en komü
lllst e irlerin t:ıraf ız bir mem
lekette yerli' llrllmr.lr.rlnl ileri 
1Grınu tıir. tımumi hl'yct bu tck
iifi ıtrirlışerl'ktir. 

Tetkik edllrrck diğer meseli'· 
ler ara~ında Tunus \e Fa için 
lapılan mür;ıcantlar, Ortadolıı 
llıeselell•rl, As ·n \"C Crnubi A
ltıerlkanın lktıs:ıdi katkınma~ı, 
•hııstun:ı sulh muahedesi, sl
Uhlan bırakma isi de vard ır. 
l.ie, hıınlanl:ın r:oğu hakkında 
1~i ki!rarl:ır ,·erllcceğinl iinı it ct
lııcktedir. 
Blrleşmi l\llllr.tler umumi ka

tibinin sozkrl :ırasında en mil
hlını. millctlerarnsı va71yrıte a7 
tok 1) ilik olılugu hakLınılakl kn
llaat1dlr. ı.ıe hu h1151ısta ol ıhık
~a l.>im er giirünmüs, ,\\·rupaıla 
arp tehllkrslnin geçen sı-ncye 

lıisbetıe aı.aldığını sö) lcın1$tlr. 
Si~i!sl YDZİ~l'ti ):ıkın d;ın takip 

eden Uc'ııln bu sözlerini ml'm· 
~tın(ukla :karşılarız. Aıır:ık şunu 
d~ iline etmek l zımd ır ki bu. 
lı'rle~nılş l\lillf'tler Kurulunun 
1eslrinılrn zh adi' tlnntlk Jlaktı 
de\letlerinin ·aldıkları tedbirle· 
}in netice iıllr. ı\llıı ııtlk p:ıktı 
devlctlrrlnln lm\"\'eti imdi, ge
ten sene\ r. ıılsbetlc bir misli 
Fa.ı ıadır. ·nu kun et arttıkça ta· 

fi0RRIYET -VEJ,1BEŞE 
l\ANUNU 

Sedat Simnl, eskt Ticaret 
Bakanı Zühtu Vcllbe&e'nln le· 
ııı bir basın kanunu baıırla· 
lltakta olduğu hakkındaki ha· 
berterdl'n bahisle bunun <Ve· 
libese kanunu) aılını ahıca· 
tını öylü) or 'c dh or ki: 

• Velıbcşc kanunu ile ka· 
leın tutanların \C serbest ko· 
nuşmak isteyenlerin başında 
bir tokmak olacaktır. 
Tuhafı ~u ki tarıhtc k6tU 

taraftan da şohret yapmış o
:an ınsnnlar çoktur. lşte Zem· 
zeın kuyu unu kirleten adam. 

Bana kalır a, Velibeşe'nln 
kanunu a la çıkmıyacaktır. 
Cilnkü ıktidar Vclibcşe'den 
Cok kıllıdır. Ve onun getire· 
Ceği kanunu mılletin huzuru· 
na çıkarmakla prc5tijini sars· 
ınaz. Muhakkak olan bir şey 
'Var a yukarıda dediğimız gıbl 
VeJibeşc'nln teklif edeceği 
kanun kendi ismini taşı)acak 
\e Ahir ömrune kadar \'e hat· 
ta nesli boyunca bu kölil na
nıı clıedileştirecektir.• 

YENi S A BAH 

••• P \ R1STl;!li 
l>li:\0 ER 

l'eni Sabah ~azıyor: 
• Bilyilk mükıHat kazanmış 

Fransız muharrirlerinden 
llarccl Plcard. mcmleketının 
Cdeb ''at ıızetclerinden bırin· 
de 952 TürkbMI• başlıklı bir 
ll'lakale ya) ınlamış. Doğrusu· 
nu ister eniz, biraz dalgınlı~ı
tnıza else, bu makııleye fs. 
tanbulun b:ı~ıı b:ışına bir met· 
hi ·c i dh ebiliriz. 

l\la\•i tüller içinde uzanan 
80!'.aziçini mi, altın l aldızlara 
arınmış dalma yarı gece uy· 
usundaki Halici mi, bir ba· 

hdr mnhmurlu~u içine dalmış 
Adaları mı arıırsınız, hepsi 
ın l(ıılecle me\ cu t. 

Ü tada göre, hemen her şey 
boyıe· Ya mahmurluk !cinde, 
~ahut u~kuda. 

Fakat bu !~de bir yanlışlık 
Var. Bu kadar mahmurluk ve 

Yunan Kraliyet 
Kabinesinde 
Bir istifa 

A uoc<ııhıl Pruı 

Atina, 18 - Kraliyet kııbinesi 
genci sekrctl'ri George Ventirl· 
sin bugiin i~tifa ettiği Saraydan 
tebliğ edilmiştir. Bu istifa, ı:ıcnel 
sekr<'terin kardeşi Nikolıı Ven
tirlsin yazdı~ı Amerika aleyhta
rı bir makalenin nl'şriııi takip 
etmektedir. l\lakalcnin bir foto 
klişesi bugün •Tl'thnikos Kyrlx• 
gazetesinde çıkmıştır. Ni ola 
Ventiris 2 ay eneline karlar bu 
gazetenin başyazarı \'e sahibi 
bulunmaktaydı. O tnrihtenberı 
gazete el değiştirmiştir. Kral 
halen Atina dışında bir ı:ıezlde 
olduğu cihetle George \'cntirisln 
istifasının kabul edilip cdilml
l eceği bilinmemektedir. 

Romanyada Streptomi

sin' in gramı 245 lira 

fünih 18 (T.H.A. • Hür Av· 
nıpa Radyo~u) - Romanynd., 
Sovyct kıtalarının i,;.:ali altındn 
bulunan yerlerde halkın hirçok 
maddeleri elde etmrkte çok ~ı 
kınlı çl'k\UH bildirilmektedir. 
Rıımrnler, bilhıı~~a hııyatl ehem 
miyetl olan ilaçları çok zor tc· 
min l'dehilmrktcdirler. Hele m;i 
him bir ilac olan streptomisin! 
bulabilmek Rumt'n halkı için he 
men hemen lmkanqz hale J:cl· 
miştlr. Rumt>nler SoYyctlcr tn· 
rafınd:ın satılıın ~treptomi~inin 

bir gramına 24~ lira ödemek 
mccburlnlinde kalmaktadırlar. 

. 
lramn Amerik<' 
Elçisi mali 
Yardım istedi 

Rus ordusundan 
Kaçanlann sayısı 
Arhyor 

Anadolu AJann .hıoelalııl Prt11 

Vaşington, 18 - franın yeni Hcidelhcrg. 18 - Avrupadaki 
Amerika hliytik elçisi Allahyar Aml'rikan ordusu karargahından 
Sıılih, bııglln Dı-an Achcsonla bildirildiğine göre geçenlerde 
yııptıJ!ı f!oruşmcde, ona, iranın 1 Hus ordusundan kaçarak Batı 
lktısadl durumunun \':thim ol- bolgcsinc iltica ctmls olan bir 
rlıığunu bildirmiş \c Amerika Hus askeri, miiracaatı üzerine, 
yardım t'hnrdiğl takdirdr, h.ı Amrrıkan ordusuna yazılmışltr. 
durumun hür dilny:ıya ipin ucu- 1950 yılında Kongre tarafın· 
nıı kaçırtııcıık kad:ır daha dıı ''a dan 'erilen bir kararla Amcri
himlc cccğinl siiylcmiş ''<' söz. kan tabıiyctindc olmayan kimse-
lerine şunlıın Hiffc ctmistir: ll'rin Amerikan ordularına yazıl· 

j . . maları kabul edilmiş \e orduda 
·- ngılız petrol hisselerini bu maksalla 12.500 ki ilık bir 

devlctleştırmek hususunda lr:ı. k d 1 t 0 t lht c:'ım 
h ki · t :.· k A · a ro a~rı mış ı. :ır en ., 

knın ad hı 15 l'~!neb' arşlı m~~ı· diye kadar ~nlnız 386 yabancı 
anın a a genış ır an ayış gos- . 

1 t i · · ·zı b ü Amcrıkıın ordusuna a ınmıştır. ermcs "lçın sı ere u m racaa-

llıuuıl lluhablrlmUdıl\ 

Kırklareli 18 (Hususi) - Bul- Fen Fakültesi fransızca öğret-
garıstandan ılımızın Mall:oçlar menlerinden Utir Poyrazın oğ
koyıi ormanlarına &ira~ et eden lu ' e Atatlirk lisesi son sınıf 
yangın bu ana kadar sbndüril· ı öğrencisi iken okuldan ayrılan 
lememiş.tır. Yanı;ın hfılcn Edi~- Oktay Poyraz evınden de çıka
nenin :Kıırapınar \"e Vaysal ko. rılmıştır. Okta •, bavulunu almış 
:ru, Bakacakkule istikametinde l "e Bilyük Otele yerloşmış, gan
ılcrlemektedır. Kırklareli \"e E. gster romanlarını okumuş \'e 
dirne valısi, iki ilin jandarma 1 aradan biraz geçtıkten sonra ka· 
komutıınları, orman bölge mu. salar soyulmağa haşhınmıştır. 
duru ) angın ) erine gıderck ma· I Ailesinden ayrı bulunan bir gen 
hallinde gereken tedbiri almıfi· ı cin orıtda buradıı bol para sarf et 
!ardır. nıesi ve Sl'fahf't Alemleri yapma· 

sı gerek ailesinin gerek polisin 
VEFAT ghziindt>n kaçmam15tır. 

Ray \'ER\'A!\1' ÜTÜCÜ1'AN' Nihayet dün gece ?ktay Foy-
CBİ . BA. 80 Tuhafi ·e l\Jağazası 1 raz Hfı! ~frarında. bır dükkftn 

Sahıhi) ) kepenğını açmak ısterken polis· 
. 1 !er tarafından yakalanmıştır. 

vefat etmıştır. Oktayın Büyük Oteldeki bavu. 
Cenaze merasimi, varın cumar-1 Junda kasa kllitlf'rinl açmeğa 

tesi 20 E~lfıl 1952 aat 17 mahsus lıletler çıkmıetır. Oktay 
de Beyoğlu Balıkpazarı Üçhoran bütün suçlarını itiraf etmiştir. 
Ermeni Kılisesinde icra oluna- Bir doland ı rıcılık 
cağı derin teessürle blldirılir. Ankara, 18 (Hususi) - Şeh 

Kederli Aile rimlzde bir dolandırıcılık vak'ası 
Cenııze Levazımatı ve Sen•isi olmuştur. HAdisc şöyle cereyan 

Garbls Celil. Tel.: 42746 etmiştir: 

tı yapıyorum. ~------ Sayın Doktorlara ••••••llıı. lıyas Sokmen adında Adana
nın meşhur sabıkalılarından bir 
dolandırıcı otobiislc şehirler ara 

Dr. Musaddık ve tarartarl:-rı 
lranın siyasi ve iktısadl hütUn
IUğllnn irlameye samimiyetle ça
lışmaktadırlar. Fakat iktısadl du 
nım ~ iizUndcn bu hali devam et· 
tirmek çok güçleşmiş bulunmak· 

A. C T D 
. 

SCHERING 
25 ve 2,5 Ünite lik 

2 Ampullü k kutularda 

l 
sı.nda ı;eyahat yaparken Koı:ıyalı 
hır tüccarla tanısmıştır. Ilyas 

1 
kendisini makara ttıccarı olarak 
tanıtmış, piyasaya ucuz \'e lyi 
kalite makara satmak \'e mlişte-

tadır.• iilll-• Gelmiş 
nir ' alinin C\ ine taarruz 

edildi 

ve Eczanefere dağıtılmıştı r. ••• ı ri temin etmek için seyahate 
çıktığını ilAve etmiştir. Tüccar, 
memleketinde makara ticaretiyle 
uğraşan iki arkadaşı bulunduğu. 
nu, eğer kendileri)le göri.ıstirse 
memnun kalacaklarını söylemis-

Tahran, 18 (A.A.) - Basında 
çıkan noksan haberlere göre, 
Tahran ch arında Vcramın'de kn· 
!abalık bir halk ki.ıtlesi ,·alinin 
e\'İni basarak kapı ve pencere· 
lcri kırmış, uç:ıklardan baııları-

• 

(.umüşhanede soygunculuk 
Gilmilshane 18 CANKA) - 11 

hudutlarımız dahilinde bulunan 1 
Torul'un Fol yaylAsı. Zivano'· 
nun Çakmaktaşı mevkii ve ci· 
varındaki muhtelif yerlerde Ka· 
ra Ali oğlu ve Kaplanoğlu nam
larındakl iki şahsın reisliğinde 
bir grup eşkiya, kurdukları il~ 
pusu ile birçok vatandaşı tepe
den tırnağa soymuşlardır. 

İlkin BeşikdüzUn'den ve Şal 
pazarı'nın mıJhtelif köylerinden 

Triveste takslm edllerek 
Londra, 18 (A.P.) - İngil 

terenin, Trıycste serbest böl 
gesıni daimi olarak İtalya 
ve Yugoslavya arasında tak
sim etmeği dcrpis eden uz
laştırıcı bir plftn üzerinde 
çelııtığı ve bu maksatla her 
iki htikıimet nezdinde gayri 
resmi \Oklamalar yaptığı bil 
dırılmektcdir. 

ııelen Osman Başkan, Osman s • f' 
ÜsttUrk, Sabri Yüzbaşı n arka· anyer emaye 1 
da~larının ~ ollarını keserek ( Bacı 1 lnddel 
·Davranmayın, eller yukarı'• ih· bir itiraf mektubu göndererek 
tarında bulunmuş, yokuların 
Ustlerlni başları~ı aramış, ce· katil olduğunu iddia eden $ah· 
kellerini. tabancalarını almış ve sın. Kadıkbyde oturan bir deli 
hattA kadınların iç çamaşırları olduğu anlasılmıstır. 
na varıncaya kadar soymu~lar Dun de tahmın ettiğimiz gibi 
dır. bu ) otU ~akayı yapan Ba?aett!n 

A 1 Ü ki t d d 
Bakırkoy Akıl Hastahanesıne sev 

yn g n ı saa e\'am e en k d 1 t• 
b ' t' i d 50 60 e ı mı& ır. 
u. &Olgun ne ıces n e • Cina) ete kurban giden Se\ ım 

ki~ınln yolları ke~llmis. malları B b ... 1 i,.·1 kullan' 
b dil . 1 S 1 1 d a•ayın O"U ması .. n •• 

gas e mışt r. oyu an ar anı ı 1 1 ltıb atu\·ar muayenesi 
Osman Ba•kan adındaki ~ahıs an P n, or 
tabancasın; vermek istememişse y~pılmıs~ır. Muayene neticl'slne 
de ikinci bir pu•uya dil•ilrUle göre, ipın terkibinde bulunan . ~ ,. s· 1 . . r dde ncak de-rek burada tam techiıatlı eski ı • ın ~ ısım 1 ma • a • 
yalar tarafından kafasına dipçik nizcllerln işine yarayan, suya mu 
le vunılarak ,.e sağ eli b•caklaıı kavim iplerin yapılmasında kul-
mak suretMe parabellum ta· lr;nılmaktadır. . . 

• "' · · ti ı d nı~as bancıı•ı alınmıştır ı ıne aynı ıpın zer n e ~ . 
Htıdise muhitte· korku ve he talı maddeler gör~.lmesi d~.' ala· 

yecan uyandırın·~. halkta emni· kalı memurların onemle uzerln 
yet hissi bırakmamıştır. ae durdukları bir meseledir. 

Yatan: Bu h~d'•e:vi tahkik et· Bundan bas~! dondurm~cı Sab 
mek istedik. Telefon kanalları rı ile Osman ısımlerln~ekı şah.ıs· 
kesik olduğu için Giimilshane lar hakkında .da tahkıkat derın· 
valisi ile konuşamadık. Kaydı le~tırılmektedır. . 
i: iyatl ile \•erlyoruL l'llahalll emnhet te•kıUtı, f. 

kinci Şube memurları 'e Sa\ cılık 
tahkıkata de' am etmektedir. 

Fuarındaki 1 zm i r 
--fhli ı· 1- k l-h nı yaralamış, ondan sonra da kö-
amız ma ı aza aca , su l 'e 

Kutuplarda 
Bir hava 

Eski Kraliçe 
Neriman tedavi 
Ediliyor 

Papaz Leonard 
sükunun dc\·amı teminat a ltına ye hücum rdcrek dilkkAnları l ag 
alınacaktı r. ma etmişlerdir. Bankacllık büromuzda"' 150 liral ık h esap 

açtı ran lara mahsus 

.. 
Ussü kuruldu 

( Başı 1 ind df' ) Lozan. 18 CA A.) - Eski Mı· 
nıın şimdiden kullanmakta ol· sır Kraliçesi Neriman bugün 
duğu da bildirilmiElir. .Montchoise'deki kliniğine gide. 

1 

Tahminen 263 milyon dolara rek meşhur kadın hastalıkları 
malolmuştur ve 90 bin dönümlük mUtchassısı doktor Rodolphe 
bir aradyi kaplıımaktadır. Rochat'ya muayene olmuştur. 

< Baaı 1 incide) 
!le a!Akalı olarak bize şunları 
söylemiştir: 

Sağlık Bakanı Doğuda halkın silahlanmasının ı;llAh merakından 
ileri geldiğini siiyledi. OT O M·o B 1 L Şimal Kutbu dairesinin ebedi Doktor Rochat, eski Kraliçe 

burudet meselesini yenen teknis Nerlmanı gelin olmadan e\"iel 
yenler, ylizlerce kilometre uzun. de tedavi etmişti. 

ıı- Bılındiği, gibi ecnebi tab'a 
lı din adamlarının memleketi
mizde ufıı verebil mel eri için 
n:utlak olarak hükümetin müsa
ade ini lstıhsaı e1me1eri lfızım
dır. Papaz T.eonard ,.e ,,a:ız ''er· 
diğı kıltse idıırcsi bu husu•a ria
\'et etm,.dikleri icın haklarında 
kanuni takibata gecilmi•tir. Biz 
a~Tıca Kanadalı din adamının hu 
rafelere davanan valı: §ekli hak· 
kında da incelemede bulunU)'O• .... 

Köy!üler - \'aaııy, sende mi silaha meraklısın be hcm~eriın?. 
( Cumfıımııll) 

uyku bolluğuna bakılırsa, ıis· 
tad, galıba şehrimizi değil, 
onunla meş~ul olmaları !Azım 
gelenleri görmUp 

CUMHURiYET 

BİLE ·E 
AŞK 01,SUN! • 
Doğan Nad i yıııyor: 

•Alın bakalım size bilme
cemsi bir mesele: Türkiyede 
hayat pahalılığı var mı, yok 
mu? 

Ekonomi Bakanlığına "göre 
yok. 

Ticaret Odasına göre var. 
Bazı Bakanlara (Muammer 

Alakant) gore yok. 

İktisadi mehafile göre var. 
Dilnyanın her yerinde hU· 

kfımetler hayat pahalılığı ile 
mücadeleye ı::lrlitller. tedbir· 
ler almağa çalışıyorlar. Biz. 
daha böyle bir pahalılık var 
mı, yok mu onu kestirem" 

d[k.• 

SON POSTA 

C~YLl-:R BENİ 
nh,tm 

ı:reıimen t Ekrem Talu ,·er· 
gl kaçnkçılığıııdan " bunu 
yapanların tr.şhlri tekllfinden 
bah isle d iyor ki: 

• HikAye belki de malum· 
dur.. Bır mecliste, irtıkftbile 
meşhur bir adama ol'kelenen 
yine o de\Tin ricalinden hırı, 
dayanamayıp, orada hazır bu 
lunanlar:ı hitaben: 

- Bcıylcrl J<;fcndiler! Bu he 
rlf adi bir mürtekip, bir miır 
leşidir. 

Diye bağırınca, bahis mev 
zuu adam: 

- Canım! Ne bağırıyorsun? 
demiş! Be~ ler beni bilir! 

E\ et . Kaçakçılar blrb rleri 
nl esasen bilirler. Te&hir edi 
lecekler de ne olacak? Utan 
mıvacak oldnktıın sonra' • 

Keşidesine y u rdun h er tarafından i~tirôk e dile

bilir. Bunun için b ütü n şube, a jan s , fab rika 

ve satış mağazalarımız vasıtasiyle hesap açtı

rabileceğin iz gibi p o sta hava lesi d e y a pa

bilirsiniz . 

Bu büromuz da açtırılacak h esaplar aynı za

manda bankamızın d iğer ikram iye ke~idelerine 

i~tirôk hakkı kazanırlar. 

Fırsattan istifade ederek 
Hesap açtırmakta gecikmeyiniz. 

SUMERBANK 

lu~unda ucus pisti ı;eb~kcleri, Snlfıhiyetli çenelerin bildir
mazbut hangarlar. tAmlr atelye- dıklerine gore, Neriman doğum 
!Eri \'e personelin iskAnı için kul danberi çekmekte olduğu bir ka 
!anılan bina teslslr.rint pek kısa dın hastalığı icin doktor Rochat· ruu 
bir zamanda ln$a etmlslerdlr. ya başvurmuş bulunmaktadır. --- ---------

füsun bir mahallinde takriben Neriman burada Beaurivage H il 
400 metre ytiksekli~lnde hir rad otelinde kalmakta, dilkk!ın dük- ama ' ar 
yo kulesi, bu me\'kl ile \'aşlng. kAn dolaşarak al1$'iCrişte bulun- ( Buı l incide) 
tondaki yüksek komuta heyeti ve maktadır. de bir seçme)e tAbi tutulacak. 
Amerikan müdafaa zincirindeki \'ert partisi ba~kanı ?t\ahas'ın tır. 
diğer noktalarla teması temin et eşinin kürkleri Gene bu karara göre Türk 
mcktedir. Kahire. 18 <A.A.) - l\Iısır ga )Urddası olan herkes hamallık 

Rusya bir harbe kalkı~tığı tak zctelerinin \erdıklerl bir habere :,apabılecek ve yeni hazırlanan 
dirde, B 36 Jar gibi ıığır bombar. •ı göre, Veft partisi başkanı Naha· talımatnameye gore hamallar 
dıman uçakları veya hAlen seri sın zevcesinin Mısıra a\•deti sı- dort sınıf uzcrtne ayrılacaklar. 
halinde in&a edilmekte olan n 52 rasında eşyalarının gümrtik"te dır. ilk hamallık edecek kimse 
tipinde tepkili bomba uçakları· yapılan muayenesinde her birı dorduncli sınıf olarak işe ba•la-
nın bu Ussil bir !ıcraml tahtası dört bin lira kıymetinde dört ~acaktır. " 
olarak kullanıp Eurassl (Avru- kürk bu!unmustur.. . . 1 Bılındiğl uzere hamal kAhyası 
pa-Asya· kıtasının en uzak nok Nahas ın kayınbıraderının tev ve dığerlcrinin gündelikleri ıo • 
tatarına akınlar yapablleccıklerı kıfı hakkında emir \'erilmlşse 50 lira arasında tdı. 
anlaJ!!maktadır. de hemşiresiyle l\Iısıra gelmesi 

J B• I • beklenen bu adam uçak )olculn- G " " k •• t l "ğ' • 
aponyanın ır eşmıı rı arasında bulunmuyordu. umr u yene men ı ının 

Milletlere girişini m ü dde ti b ir yıl uzatıldı 

Rusya vetoladı Genel toplanmalar Ankara. 18 (Anka) - l\lu\'ak. 
kat tatbik müddeti sona eren 
GümrDk Yonetmeliğinln mfidde. 
ti hır ) ıl daha uzatılmıstır. 

:ievyork, (Birle~mış Milletler) 
18 (A.A.) - Glı\'enlık konseyi. 

kanunu hazırlanıyor 

nin on üyesi Japonyanın Birleş· Ankara, 18 (Anka) - İçleleri 
m1ıı :\rilletlere ithali lehinde oy Bakanlığı İçtlmaatı Umumiye Ka 
vcrmi~lcrdir. nunıınun )erine kaim olmak Ü· 

Sovyet Rusya Japonyanın Bir zere yeni bir aGenel Toplanma-

GUmrtik ve Tekel Bakanlıı?ı i
cap ve ıhtlyaca uygun yeni bir 
) önetmelık hazırlıımaktadır. 

leşml~ Milletlere ithalini \'eto. !ar Kanun• tasarısıhaıırlamak 
~~~~!_ll!~~~~~~~~"!!!!'J!!!!~~--..ııı• lamıştır. tadır. 

' - - ....__~· ----------------------
Yonetmelık yakında tasdika ar 

zedllccek \ e yürürluğe konul&· 
caktır. 

HOŞ MEMQ · Aatba ? 
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Göz atabildiginc kadar uzanan lıü~ iik plaj. cruk haltında görülen burun, kilometrelerce 
ötedeki Galera Burnu, dur. Plaj burn:ıa kadar kesinti iı de,·am edt!r. 

Bu pazar, $ile'ye gelin 
almaya gi tik ... 

Bazı :,erler \ardır, a~Tılırken 
a) aklarınız geri geri gider. • 

İtınızdc, oraya doyamamış ol· 
manın bır sızı gıbi ~er ettiği· 
nı duyarsınız. İşte, Şılc de be
nım için boyle yerlerden biri. 
Hem de sık sık gittiğim, uzun 
uzun oturduğum halde ... 

Getenlerdc yakın dostlarım· 
dan biri, vŞıle~e gelin alma~a 
gıdcccğtz, sen de gel• dediği 
zaman, sevdiğim bu 'kas:ıbayı 
tekrar görmek Cırs:ıtı ı;ıklığı i· 
tın adeta sevindim. 

Pazar günü, sabııhın erken 
saatlerinde Üsküd:ırd:ın otobüs
le ~ola çıktık. Şile, Üsküdara 
71 kilometre uzaklıkla .. Otobüs, 
ortnlama iki buçuk s:ıattc va
rı) or. Yolun dortte üçü asf:ılt. 
Yalnız, Ömerli ilerisindeki •es 
kı :ıol ıı :ıakınlarıyle ıErenlcr. 
ara ında kalan kısım şo e h:ı· 
iihde, oldukça toz :ıapıyor. I 

1 SAGLIKU BAHiSLERi 

Radyo - :Aktivite'nin 
ne gibi faydaları var? 

Yazan : LOKMAN HEKiM 
İlıcalarda hastalar (4) cihetten lığı sevmış olsun! Hele kadınla· 

istifade ederlel': rın hepsi için ihtiyarlık deh~etli 
ı - Suyun sıcaklıgından. kabus gibidir. İhtiyarlamamak 
2 - Suyun çeşitli madenle· için en birinci çare ruhumuzu 

rinden. her zaman neselendirmek, genç. 
3 - Radyo • Aktivite'den. !eştirmek, kalbimizi zayıflatma· 
4 - Kaplıc:ı şehrinin hava- mak, her ,·akit kuvvetli bulun· 

sından, güzelliklerinden, manza· durmak gerektir . 
.ı·alarından. Bu iki kuvvet sağlandıktan 

Bugün size (Radyo - Akth ite) sonra saçların beyazlanma sına 
nin insan 'Ucudunda yaptığı şi- hiç ehemmiyet vermeyiniz. Yü· 
falı tesirlerden bahsedeceğim. zünüzdeki buruşuklukların, kı· 

l\lıkropları öldürme hass:ısı:ıı rışıklıkların zerre kadar önemi 
birinci olarak yazıyorum . Bun- yoktur. , 
dan başka yüreği kuweUendi- ihtiyarlıkta güzelliklerden, )"e 
rir. kalbın cllizı::lin işlemesini şilliklerdcn, akan sul:ırdan istı· 
sağlar, vücudumuzun (m!iclafaa fade etmek en iyi yolduı· ve · 
askerleri) olan beyaz küreleri bunlar insanı SCn~Jeştirir, kUV· 
c;of:allır. Kırını1.1 yuvarlak ,·ctıendirir. 
cıkları arttırır, idrarı söktürür, 'rabiatin, senelerimizin ihti
böbı·ekleri temızlcr, cskimış ka- yarlığı kı§ mevsimidir. İhtiy:ır· 
dm hastalıklamu giderir. Her 
keste ve bahusus ihtiyarlarda lık da hayatınıızın bir so!uk 
oynak yerlerde toplanan (asit kışı gibidir. Göniilleri ku\'\·ctıi, 
ürik) namındaki kumları dışarı ruhları neşeli insanlar kış me\" 
atar. Vikudümüzün bütün hue- siminde bile nasıl eğlenip k.!
releri, gözeuklcri üzerınc t1?sir 
ederek hayatı mükem•nel tan· yiflenirse insanlarda (kış çağı) 
zim eder. Hastalıklara karşı da olan ihtiyarlıklarında da öylc\;e 
yanıklık vcl'lr, damarlMn ~eniş- neşclenııreli, mes'ut olmalı! İh· 
letır. Orta derecedeki tansi~o- Uyarlık zamanlarını evde otu
mı dU~Urür. nıp uyuklamakla, derin dfişün· 

Sinir cihazı, sinir fabrikası Ü· ce ve yeis ile getiren ins:ı.ıl:ır 
zerine tesir edcl'. Sinlrlcri, ıığ· çok yaşamazlar! Türlü türli.1 ıs 
rıları, s:ıncıları durdunır. Vii· tıraplarn uğrarlar, hiç teselli bu· 
cudun ötesinde berisinde olan lamazlar, gönüllerini eğleıırlire
illihapl:ırı. ufunetleri şlşlcrı mezlcl'. En saglam ve mes'ut ih 
erilir. Deri Uıerindeki yaraları tiyarlar, hem kendileri ve hem 
çabuk kapatır. de e\·lfıtlan vesııir inşmlnr için 
Şeker hastalı{!ına fayda ver!.. hayırlı olmalıclırl:ır. Tecrii'ıclı>· 

Y:ısamamızı Iıakkile sağlıyan , rlndcn, bilgilerinden hiç usan· 
en önemli hayat işlerini ida•·e mıyal'ak çocukları. r:c lçlerı nur
eden (hormon fabrikaları) nı landırmağa çalışmahdma~ ve 
ve hele bedii hayat hormon:.ınu böyle hayırlı, k!\rh cğlencc!crlc 
kamçılar. kuvvetlendirir. teselli bıılm:ılıdırlar. 

1 Karaciğerin üzerinde harika 
bir tesir yapar. safra:n arttırıı, 
iltıhaplarını siderır, uf:ık tasl:ırı 
düşürür. 

Radyo • \ktivitenin otlar, çl· 
çekler, ağaçlar üzerine de tesiri 
çoktur. Biiyütür, ku\'vetlendirir. 
lşte bu tesirlerden ötüriidür kı 
Yalovada, Bursada, ağaçlar, mey 

SAYIN I>OKTORI.ARA 
Ademi iktidar, belgevşek· 
liği, asabi )'orgunluklara 

kaf1il • 

PROKOPIN 

. ~ 
GENERAL ALI FUAT CEBESOYtue i~~ ~ 
~ ı.,,.,. ._ ____ _ 

Dahili isvanlar karşısında 
Bir ôn evvel isyan mıntakasım temizlemeğe karar vernıİj 
ve· bundan sonra başlaması ihtimali bulunan YunaJ1 
taarruzuna karşı ciddi ·askeri tedbirlerin alınması içİJ1 

' serbest kalmamızı düşünmüştüm. 
- 197 

F.rkanı Harbiyei Umumiye 
lıarl'kete gpçınektcn 
ı;ekini) ordu 

G "Y\'C ,.c ~tudurnu yığınak
larımız 21 mayıs aksamına 

kadar tamamlanacaktı. 23 ma
yısa kadar da taarruz hazırlık
larımız bitecekti. Artık tedi;> 
hareketine b:ışl:ımamıza bir 
mani kalmamıştı. l\Iudurnu kı
taları arkad:ışım Miralay Refet 
(s:ıyın General Refet Bele) 
Bey kumand:ısında, Geyve kı
tal:ırı da benim kumand:ım nl
tınd:ı hareket edeceklerdi. Yı
ğınakl:ırın hitam bulmuş olma
sına rağmen henüz Erkanı Har
biyei Umumiye noktai nazan
nı bize lıildirmcmi~ti. Bundan 
Erkanı Harbiyei Umumiyenin 
harekete seçmekten çekindl~i
ni hissediyordum. 
lsvan mıntakaları tnm:ııniyle 
faik kuvvctlel' tarafından çev
rilmiş, asiler birkaç gün evvel
ki Geyve taarrıızlarıyle çok za
~ iat ,·ermiş, kısmen dağılmış
lardı. İzmitte teşekkül etmek
te olan ll:ılifc kolordusun:t 
mensup bazı kıtalardan başka 
İstanbul hükumetinin elinde 
toplu bir kuwet kalmamıştı. 
İzmillc ve civ:ırında f ngiliz iş
gal kuwellcri vardı. ı;-akat 
bunların asilerle beraber hare
ket ettikleri görülme'mişti, is
tanhul hi.ıkOmetl bu \'aziyetlc 
i-yan n11ntakasında bize karşı 
çok zayıf kıılmı~tı. 'fılıılı:ıkkak 

Bolunun kı~ın çekllmi bir resmi Gelın alma\ a gidenlel'in oto· 
bu lcri husu ı; yani, günlüğüne 
kir:ılanmış. Böyle olduğu lcin 
rahat rahat ~ erlcşebildık. Üs· 
kficlar İ kele meydanında muh
teli! gnıpların km:ıladığı beş • 
altı otobils d:ıh:ı \nrdı. Ayrıca 
otomobiller ele dolmuş yapıyor Yazan 

Şilenin meşhur feneri 
sarp kayalık halini alclıl!ını ı;ö 
r ti) or unuz. Yel' ) eı· atiacıkl ti' 
halinde kaya kunıekl'i var. A· 
m;ı, her ka) :ının clıbinde kilti.ık 

valar bereketli olur. 

1 
Drajeleri Almaııyadan gel- harekete geçmek lftzımdı. Eğer 

ı hli)arlar nasıl yaşamalı? 1 mış \C eczanelere teui harekele gcçıniyeceksck, neden 

itin seri bir taarruz hareketi 
hazırlamıştım. Hendek"in tara
fımııdan işgalinden sonra l\tir
nlay Refet Beyin de hareketi
mize iştirakini islcmistim. Bu 
harekeli sağlayacak olan emir 
Ye yapılan muhabereleri sıra
sıyle arzdeceğim. Bu Yesikal:ı
rın daha evvel neşredilmemiş 
olduğunu da hatırlatmak isle
rim. 

lindeki biltimum mıntaka ın~: 
halefet \e isyan mıntakası a 
dedllmeli, tedibat yapılmaııdıt'· 
Çatallepcsi civarındaki noıtc; 
pe Lazlarıııdan hiç olmazsa b• 
kısmının ussatııı birlikte hatf: 
kel ettikleri dahi tahakkuk c 

du. l&f • , 
Zaten, bugun ıçin Şı)CH~ git. l r. eltlf ı CflCf9 

B ilirim :ıklı b:ışında hiç bil' in· edilmistir. ı hıı kadar kiilfetc kallanar:ık 
san hulımıaısınız ki ihtiyar- iiıı•••••••••••llli" lınzı orılu kılalarının garııizon

mişlir. 1 
3 - Hareketi umumb'C' 

menın tek zorluğu, nakıl imkan 
l:ırının pcrisanlığından ibaret. 
Po ta ) apan otobusler kamyon
dan bozma. Eski; hurda, her ta 
ı ;ıfı, ate li bır h:ı lalığa tutul· 
muşca ına tıtnyor. Oturacak 
~erlcrı dar. Ü tclık balık isti· 
fı doldunnorlar, Buna ra.,men 
yer bulmak ayrı me ele. 
Dolmuş y:ıpan otomobiller İ· 

se hem pahalı. hem de her kc- • 
se) e u~ ı;un dcğıl. Onun için 
Şılc, sımdıki halde, husu i oto-

•• 

mobilleri olan, bır gDn itin el· 1i3ii1•L"J 
li altmış lıraya taksi tutnbilcn 
\'ntandaşlarla, :yimli otuz kişi
lik grup haline ı:ıclcrek otobüs 
kırala~anların glinUbirliğinc gi 
d ip d<lneblleccklcri yer olmak· 
tan ileri gıdcmi)or 

yoı oldukça muntazam demiş 
tım. Bununla beraber çok 

vlr:ıjlı Alemdagı köyünfi get
tikten sonra ,mUtemadlyen sa· 
ğa, sola kıvrılıyor Yolun k:ıs· 
ten uzatıldığını anlamak için 
mühendis olmaya da lüzum 
yok. Adeta, paranın bol olduğu 
zamanda. yolun inşaatı, müte
ahhidin in afına bır:ıkılmış ... 
'Muhakkak olan şu ki, müteah· 
hıt de in arın pek uzağından 
geçmiş ... 

Virajların çok olması. sUra
ti, labılnin allına düsUrUyor. 
Bö) le olm:ıkln hızlı stircnlcı· 
yok dcğıl. Onlar d:ı kaza yap
maya mahkum. Sık sık yapı· 
yorlar da ... 

Yolun onunda bir yokuş 
\ar. Adı aVasıyct ba)ırt•, neden 
böyle demişler? Anlattıklarına 
gurc, oldukça dik olan ~okuş. 
tan inerken. dıkkatsiz şoforle
rin, hurd:ı olobu lerle faı.laca 
kaza yapmaları :ı; üzUnden. Bu
nunla beraber, son ') ıllarda V:ı. 
si) et bayırın ela knza olmamış 
gıbi .. Anlaşılan niha> et karı;a
nın guzil açılmış ... 

Vasiyet bayırının hemen al· 
tından geçen Şılc deresine gel
diğiniz zaman. solda, mısır tar· 
lalarının arkasında dünyanın 
en gfüel p!Ajlarından birini gö
recek ıniz. Hele arabanız ba) ı. 
rı tırmanıp tcpc)e çıktığı an, 
kilometrelerce de,·am eden 
muhte em kum alı ayaklarını· 
ıın <lıblne serilmiş bulacaksı· 
nız. Ö) le bir kumsal ki, Ame
rikan fılmlcrinde gördüğilnfiz 
Pa ifık plfıJları bunun yanın· 
da çocuk oyunca •ı gibi kalır. 
Burada su, denızc doğru yi.ıı-

~ile Helediye Rci r 
İbrahim Karaca 

lerce metre gltscnız kı a boy. 
lu hır ndamın bası hizasını geç 
mez. Ne kuyu, ne de anafor 
tehlikesi urdır. Kum; rıh gi. 
bi ince, altın gıbi tertemizdir. 
Kademe kademe gelen, birbiri 
üzerine beyaz köpüklerle yısı
lan dalgalıır, hem denize gl· 
renlere, hem de plajı seyreden 
lere a)Tl bir zevk verir. Bu 
müstesna plfıj ın ortasındaki 
«Kumb:ıba• tepesi, -ki burası 
büyük bir kum tepesıdir- kum 
banyosu yapmak isle) enlerin; 
arayıp la bulamıyacaklan C\ saf 
tadır. Bütün bunlara rağmen 
kumsala ins:ın eli bir şey kat· 
mamış, ihtiyatl:ıra cevap \e· 
reeek en ufak tesis yapılma

mıştır. 
• ilenin altındaki kumsalda 

Belediye Plüjı var. Buraya ) ir 
mi otuz kişılık soyunma yeri 
yaptırılmış. Kabinelerin üzeri· 

ne beton çekilip, gazinomsu bir 
yer haline J:etirilmlş. Hepsi bu 
kadar. Öle yandan oııbinlerııı 
istifade ed~bileceği koca plaj, 
bomboş duruyor. 

Şile, Kartal yurnsı gibi bir 
kasaba. İki taraflı. ı;öz ala

bildiğine uzanan kumsalın mu
nisliğinden kurtulup, Karadeni 
ze kafa tutarc:ısma ilcrı)e uza
nan yuksek sırtın üzerine ku· 
rulmuş. Fenerin bulundugu )C· 
re geldiğinız ıaman, sahılın 

hır kumsal bulmak mümklin. 
J>:ılgaların bu adacıkların dibin 
de bembeyaz kopukten dantel-
ler işlemesi gorülccek şey ... 

Şılenin ı;ahıl lok:ıntalarınd:ı; 

azametli bir manzara~ ı kar· 
tal ) U\ a ından sc)TCdcrmişçc
sıne - lstanbulda kenar koflc· ' 
cılerınc vcreccğinız. pal'a mu
k:ıbılinde • karnınızı doyurabi· 
lirsiniz. l\Ie,·cut iki • üç otelin 
de, ) er varsa: çıft yataklı, te
miz bir odnyı heş liraya kira
J:ıy:ıbilırsinız. Ekseri aileler, 11. 

fak ücret nıııkııbilını\c terte
miz odalarını ziyaretçilere vc
rı~orlar. 

Fakat, Sile hep böyle ı;ül
fük gUlüslanlık mıdıl'? fülıetle 
onun dıt noksanları, dertleri 
\ar. Yoldan bahsctmistin\. Yet 
miş 1 kilometrenin, kırk • kırk 
beş kilometreye indirilmesi, vi 
rajl:ırın azaltılması mümkün .. 
Hem de bu, oldukça ucuza mal 
olabilir. Fener civarında ufak 
bir mendirek ~apılabilir. Bu 
da Şileye denizden de gidilme· 
sıni ml.ımkün kılar. Kısın da 
bırçok can • mal kayıblarının 
öniıne geçer. Mevcut adacıklar 
mendirek insaatının m:ısrnfını 

tok azaltacaktır . 1 
sılede elektrik var. Geceleri 
.. s:ıat l!l ile 2-l arasında, bir 

de cumartesi, pazar günleri öl?· 1 
leden sonra \·erıliyor. Eğer bu
rası turistik bölge olarak ele 
alınacaksa. elektrık ve su diı· 
vasının halledilmesi ı;erck. Çün 
kü su, henüz çeşmelerden ko· 
va ile taşınır. E\•lerdc, oteller-
de akar su ~oktur. Halbuki, l:a 
saba civarınd:ı, Kosloplu mev
kiınde. Ta~delcne yakın lezzet 
te bol bir su; boşu bo una a
kıyor. Bunun Şıleye getirilme· 
si için teşebbüse geçilmiş. Ken 
dilıginden tazyikli olarak evle· 
re vermek miimkün olacak. Ka 
saba bugün 2.000 nüruslu. Su 
i(e 8.000 nüfusa bol bol yele· 
cek vaziyette. 

Fener dibindeki otelin J(azl
no unda Belediye Heisi İbra. 
hım Karaca ile kah~elcrimizi 
) udumlarken, o dert yanı) or: 

,,_ $imdi)e kadar bu su I· 
çin ellıbeş bin lira harcandı. 
Blitun kesIIIcrl. planları ta
mam. Daha 143 bin lira lilzım. 
Otuz bin liralık bclcdıye büt· 
çe iylc bu işin başımlmn ına 

(l>e,amı a: 5 Sli: 8 de) 

Şilenin altındaki Bele<liye Plajı \e denize er plten adacıklar. -------·· 
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YEKÜ~ ....... .. 61,lil!I 
Valarrlıışların ,.e müesseseler ile birliklerin ~ ıırdım

larını, (İı:, Ziraat, Yapı. Kredi, Osmanlı, Garanti. Tiirk 
Ticaret) !•atıkal:ııT :ıcılan hesanlıırrla kalnıl rtnwkt,.ılirlPr. -
Hava Kuvvetleri Komufanhğmdan: 
l - 1952 Ekim ayında 1076 sayılı kanunun 29. Maddesine 

göre '>.'edek Subay muvazzaflık hizmetim bitirmiş veya 
1 El\im 1952 de bitirecek olan Fakülte, Yüksek Okul 
\'e olgunluğunu vermiş lise mezunlarından kendi is
tekleriyle tahsil hariç 6 sene hizmet etmeği tekeffül 
edenlerden uçucu )etislirilmek uzcre Yedek Subay alı. 
nacaktır. 

2 - Giri- artları: 
a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Kendisinin ve ailesinin kotu bir hali ve sanı bu· 

lunmamak. 
c> Vücut yapılarının düzgün, sağlam, en az 1 60 co çok 

1.90 boyunda olması. 
d) Yapılacak sıhhi muayeneler, beden kabiliyeti yönet. 

mellğinln CBölfim 11, 64 · 76 cı maddelerindeki> 
evsafa göre ilk muayeneleri varsa her askerlik ııu· 
be merkez.indeki tam teşekkUllü a~kcrt h:ıst:ıneler· 
de: yoksa tam teşekküllü memleket hastahanelerin· 
de vapılacaktır. İlk muayeneleri kazananların ayrı. 
ca Esklşehirdckl hava sıhhl muayene merkezindeki 
uçuculuk muayenelerini kazanmaları ı;:ercklr. 

c) 1steklilcrden olgunluk imtihanını vermiş ilse me· 
ıunlarının 23, )"Üksek okııllıırdan isteklilerin 24, 
yüksek okul mezunlarının 26 yaşlarındıın 15 Ekim 
1952 gününe kadar gün almamış otmalan. 

3 - Tekeffül ettikler! hlzmetled bitirenler istedikleri tak· 
dlrde Milli Savunma Bakanlığının göreceği lüzum ve 
ihtiyaca göre muvazzıır sını!:ı nakil edilebilecekler· 
dir. 

4 - Uçuculardan uçuşta muvaffak olamaynıılar havanın yer 
hizmetine nakil edileceklerdlr. 

5 - Uçucu olar:ık yetlştirileceklcrin tahsil sliresi hariç 6 
utuşta mll\•affak olamayanların hava yer hizmetinde 3 
sene hizmet edeceklerine dair noterden bir t•ahhüt se • 
nedi vermeleri ııarttır. 

6 - Di~er mufassal ve lüzumlu ma!Omat için askerlik şu 
belerlnc. ha\•a tıirlik ve teşkillerlne başvurulmasını, 

7 - fsteklılerin en geç 15 EylQI 1952 gilnüne kadar te
kemmül etmiş e\•raklarını lla\•a Harb Okulu Komutan· 
lığında bulundurulmaları ilan olunur. 

Jarında k:ılarak seferberlikleri
ni yapmalarına mani olmus
hık? İzmir cephesinden muha
rebe kabiliyeti yüksek olan 
milli müfrezeleri Gcy\'e ve 1\Iu
durnu) a t:etirtcrek o ccpheyl 
neden ı.ayı!latmıştık? 

İs~an mıntaka ını 
temizlcnıcğe karar 
,·ermiştim 

B en, yukm·ıda arzettiğim se-
bepleri dikkat nazarına ala

rak bir an evvel isyan mınla
kasını temi7.lemeğe karar Yer
miş 'e bundan sonra baslama· 
sı ihtimali olan Yunan t;ıarru· 
zuna kıırşı cidc.li askeri tedbir
lerin alınmnsı için serbest kal
m:ımııı düşünmüştüm. 

nıı maksatla 23 mayısta icra 
edilmek üzere Geyve grupu 

Kolordu emri 

B irinci vesikayı takdim ediyo. 
rum. 

Gey\ e 22/5/336 
Kolordu emri 

• 1 - İnayeti Hakka istina
den yarınki 23/5/336 günıln
den lllb:ırcn ussatın tedibine 
başlanac:ıktır. 

2 - Elyemt işgal etmekle 
bıılıındu.ıtumuz Geyve boğazı 
tarafındaki :ıraziden Sakary:ı 
;;;arkında Değirmcııderc - lla 
midiye (namı diğer Çınardi 

hi) - Kumba~ı \'e Sakarya gar
bında İlmiye • İkramiye • Bıç. 
kı haltının ve Geyve şimali şar· 
kisindeki Saraçlıüstu. Ceril· 
ler - Taraklı ve Bolunun şima· 

· tr· 
Ethem Bey kumandasındaki uıt 
dip kuV\'etleri yapac:ıktır. 24. 0 
eh fırka emrindeki NizaıtıO..t 
'e Kuvayı l\lilliye müfrczcl• 
de bu harektıtm ynn ve geril : 
rint işgal surelfyle setir 'c tc 
min edccektır. ıı 

4 - llarckfllı unıumh·crı 
ıı· 

ilk hedefi Adapazarı - SaP3 c 
ca k:ısaba \'e mıntakalarını 'ı: 
badehu kemali si.ır'atle HandC C 

\ ' C havalisinı işgal etmek ~
~ludurnu grupıınun Bolu d ti 
ğınclan Dil7ı!e iızcrine h:ırekCr 
esnasında Hendekten ayni silj: 
atJe Diizce~ c ilerleyerek en tt1 t• 
him isyan mınt:ıkası hu sucdrc p 
le iki lar:ıftan tazyik ve t 

1 

olıınmalıdıl'.• . 
Bu kolordu emrinin mabadı· 

ni ) arın takdim cdeceğını. 
c ue,•amı \'ar J 

'furkİ)C §Ckcl' Cabrikaları, kamı) anya açılıhğındanbcri 200,000ton pancar hlemiş Ve 30,000 toll 
şeker imal cdilnıi~tir. Resimde pancar getiren kö)lüler göl'illiiyor. 

• 
defa kurulan \'e ycnı ın a edilen modern bir binada faaliyete geçen lfay' :ın 
sası diin törenle a~ılmı~tır. Resmimiz, borsanın açılı~ını tesbit etmektedir. 

iti 
&I 
dı 
1 

tj 
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Birleşik Amerika, kuru incirden alınan gümriık resmini yüz. 
de seksen nlshctinile arttırdı. Amerikan mahsulunli koru

lllak itin \erilen bu karar Türkl)e ,.e Yunanlstanila fena te
sir )aptı. Amerikaya oldukça mühim miktarda kuru incir gön
deren bu iki memleket ) .. pılan z.ıımdan 'azıeçllmr. 1 lcln Bir
le lk Amerika hükumeti nndlnde te$rbbü te bulundular. Te
lebbüsiin ne netice 'ereceği hcnilz bc111 değildir. 

Dünkil gar.ctelerde, bu husu~a dair, alı\hiyetll bir zatın 
beyanatı çıktı. Bu ut Anıerika)a )apılan kuru incir sel kiya
tıııın umum ihracat nazarnn az bir > r.k<ın tuttuf;unu, lhraca
t~n azalmasının bu rheplc buyuk tr. lr yapmayacağını söy
luyordu. Sa!Ahl)etll ıafın ötlrrl doğrudur. Kuru inclrlerlnıl
lin başlıca mU terilerlnden biri olan Almany ile tlcnrdln 
Yeniden gellşmrğe başlaması, ) rnl piyasalann açılma&ı lndr
lerinılıin elimizde kalmaınasını temin edecektir. lUr. ele bun
da değil, Amerikanın takip etmeğe baelnilığı usuldedlr. nlr
leşlk Amerika, serbest ticaret rejimini kabul etmlsken, son 
zamanlarda bunu bırakarak hlma)e usuliıne rağbet etmeğt 
ha§lamıstır. Bu hal her taraftan lilkA)·etlerln yiıkselmesino &e
bep oluyor. 

Anupadal.i Amerikan si}'a i ıahsl)etlerl de himaye usu
lüne mrylrdllmeslnl tenkld ediyorlar. nunlar, pek haklı ota. 
tak diyorlar ki: •Anupa de\letlerlnln iktısadi kalkınma ını 

tenıın etmek irin mali ıırdımda bulunuyoruz. Fakat bir ta
raftan hunu )• ııarken dif,er taraftan, himaye tt'dbltler1)1e, 
Aınerlkan pi asasını bu de\letlere kapatmak i tiyoruz. nu 
doğru değildir.• Amerılıaııın mali 'e lktı adi i~ler için A\'
tupada re,kalfıde elçisi olan M. Draper, Başkan Truman'a 
Conderdlğl bir raporda bu noktayı izah edettk A\•nıpa dev
leUerinin, dolar açı ını bpatmak ilıerr., Ameriknya daha 
fazla ihracat yapmalannı temin etmek Umm geldiğini; güm
ruk tarifelerini, arttırmak liÖ)le dursun, indirmek icap ettl
llnt bildlrml tir. 

Lübnanda idareyi 
Ordu ele aldı 

<Başı 1 lnrld~> 
El Huri taraftarlarının mecliste 
çoğunluk teşkil etmeleri ve 77 
mtımessıllikten 52 !ini elde tut· 
maları yeni bir Cumhurbaşkanı 
seçimini milşkilllcştirecek mahi· 
yettedir. 

1uhalefcti tf'şkil rdrn so~\·a 
llst Milli Cephenin P.linde yalnız 
8 mebusluk vardır. Bununla be 
raber §imdik! halde umumi er
kftr bu grupu destçkler gıbl gö· 
rlinmektedır. 

Müşahitler General Şahap re· 
jiminln yzun stirrceğinl zannet 
memektedirler. Kendisi Mısır 
UslCıbunda Lübnanlı bir Necip 
sayılmamaktadır. 

Yeni kabine 
Bcyrut 13 (A.A.) - Yeni ka· 

binenin §Öyle te§ekklil ettiği bil 
dırilmektedir: 

General Şahap: Başbakan, İç 
IElerl \e l\lilll Savunma Bakanı. 

NAzim AkkAri: Başbakan )ar· 
dımcısı, Dışişleri, ~afıa, Posta· 
Telgraf, Sağlık ve İstihbarat Ba 
kanı. 

Basille Trad: Milli Ekonomi. 
fı;:Umnt hler, Adalet ve Maliye 
Bakanı. 

Göruşme 
Beyrut 18 (A.A.) - Cumhur

ba~kanı Bcşare El Huri'nln is· 
tifa51, Hüseyin Üveyni'nin baş
kanlığındaki \'e Mecit Arslan, 
Phılippe Takla, C'harles Helou 
\C Sabri Hamad'dan muteşekkıl 
kabınenin istifasından az sonra 
vukubulmuştur. 

Bundan sonra Cumhurbaşkanı 
kukla hlıkümetin de istifası ti· 
zerine General Fuat Şahabı a· 
cele davet etmiştir. 

Birleşik Amerika geren srne pamuk mahsulünün )arısı
nı, tütün mah ulunun dortte birini, muauam miktarda mamul 
eıya ihraç etml5tir. Auupa bu malzemenin parasını '.Ma11al 
Pllnı n Ka11ılıkh Yardım Teskilltı sayesinde ödeyebllml5-
tlr. Fakat bu hal uzun mi.ıddet bu ~ekilde de\'am edemez. M. 
l>raper'iıı raporunda !iÖ) ledi~i gibi himaye tedbirlerinden 
\'azı;eı;erek Auupanın malısulunü Amerikada satabilmesi lm
klnını sağlamak lftıımdır. 

Enis Tahsin Til 

1 
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mebusun imzasını taşıyan ve va· 
zlfcye getireceği herhangi bir 
hllkfı mctı bilAkaydi şart dcstekH 

Mareşal Montgomery 
( Ba&ı l incide) 

llıız, mUtearrıı düşmana karşı 
:nsterek sa\'Unmaktır. Bunda 
Ilı UVaffak olacağımııdıın emi-

.ın.11 

1.\ lıtaresal Turkçe olarak rAllaha 
d lllariadıb demiş \ e yol boyun 

0 
•ki halkı seltımladıktan sonra 

1 toınobiline binerek yanında bu· 
~~an zevatla \'ali konağına git. 
t ıı,_ orada bir milddet istirahat 

4tını5 \ e akşam yemeğini tugay 
rargAhında yemi~tir. 

ij Aıareşal l\Iontgomery'den, Tilr 
l.r,.Ye, halkı ve askeri hakkındaki 
~ libalarını istedim. l\larcşal ce-
then: 
'- Türkivenin çok güzel bir 

:enıleket ofduğu intibamı edin. 
~. TUrkiyeyi çok sevdim. lle
~z her tarafını gormcğe fırsat 
t Ularnadım. Tekrar gelerek di
l' er kısımlarını da gonnek isti-
01'\ım. Tilrk halkını da çok sa
~ını buldum. Nereye gittiysem 

0Ylüler de dahıl, halkın beni 
~örnıeterinden memnun oldukta 
'il:J.1 farkettlm. Hepsi arkadaşça 
ı: Uınimlyetle beni sellmlıyor-

r. 
~ 'turk a&kerine gelince: Buntnr, 
~ clret bakımından ordunun en 
t(!11.etıı malzemesidır. Askerle. 
~n IB)et sert olduklarını mU 

şahede ettim. Bununla beraber, 
Uzerımde çok buyilk bir \'aille 
duygusuna mahk bulundukları 
intibaı hasıl oldu. Kendilerınl 
harp ederken gormOş değilim . 
Fakat şuna emmim ki, onlara 
ka!'iı harp ctmcğı hiç bir zaman 
istemem. Bılfıkis onların dalma 
benim yanımda olmalarını ter
cıh ederim.> 

Mareşal yann Edirnede uke
rl incelemelerini yaptıktan son· 
ra şehrimizden ayrılacaktır. 
ratln RüJtü Zorlunun beyanatı 

Ankara, 18 (Anka) - Nato 
meseleleri üzerinde hükumete 
izahat vermek için şehrimize 
g_elmi~ olan Nato delegemiz Fa. 
tın Ruşhi Zorlu bir beyanatla 
bulunmuş, Turkiyenin Natoya 
girmekle muhtemel bir teca\ u. 
ve karfı savunma mes•ulbetinl di 
~er 14 devletle pa)lfışmış oldu. 
ğunu ifade etmi5 ve ıŞimdl Tür
kıye diğer Nato akilleri gibi 1953 
senesi için mUdaCa gaye hedef· 
lerıni tesbit ve tayin edecek se 
nelık raporu haıırlamaktadır. 
demiştir. Fatin RUşlU Zorlu, ya 
kında Nato devletlerinin hazır
lıyacaklan raporlar üzerinde 
mü:ıakerelerin Parlste baıhyaca 
ğını da sözlerine ilave etmi~
tır. 

Korede Robot mermiler kullanıhyor 
~ ( nası l lnclde) 
fiııı l!'ess muhabirinin bu yazısı 
~ dıye kadar ordu makamlan 
~•fından sansür edilmişti. Nı· 
bt~et dün resmi makamlar ha
'tıurin yayınlanmasına izin ver
it iler, fakat mal.~lcdekl bazı 
~~ik trferrUatı çıknrmıslar· 

~ı'llobot roket atılmadım C\'vel 
lu ilde özel elektronik rihazlar bu 
tıı ~n bir kılavuz uı;:ak havalan· 
•·t"ıadır. Gemiden kntapult va
~ •siyle hareket ettirilen robot 
'ccerrni, muayy!!n bir m~safeye 
t dar uzaklastıktan sonra gcml
l:~ kontro1Unden çıkmakta ve 
gı \'uz uı;:ağın kontrolil nltına 
d l'rnektedir. Kıla\'Uz uı;:ak o an
ltıall ltibarrn robot roketi dtl,_ 
~~il hedefi Uzerlne gayet sıh· 
~ bir şekilde &e\'ketmektrdır. 

t•ı bot roket hedefin Uzerine 
>a/ııce ,dilşman uı;:aksavar batar 
~r arının menzilinden ı;:ok uzıık· 
Ct~da bulunan kıla,·uz uı;:ak ona 
t, et ölçUIU bir pike )apdırm k· 
llıake h~defin Ur.erinde patlat-

ta~ır. 
ı,~ket, cemidı-n atılmhını mu 
, b 1 rı özel t'!lektronlk \e radar 
~, •tlırı sayeslnd )'ine gemi· 
ta 11 hütiln se)Tl bo) unca bir ek· 
~ 11 üzerinde takip edilmekte· 
·r. 
~~Uhabir tarafından yazılan ma 
d~~ıle ilk robot roketin gemi-
t 150 mil uzakta bulunan bir 

t r dere gönderlldil:i blidlrilmls· 

t. ~enız kuvu~tlerl lhdli ı;:mrele. 
~ u Yflni mUthis sll&hın mey· 
dalla getirdiği tnhribat hakkın· 
t:ı~lrndillk aı;:ıklamada bulunul
ltr ına izin \'ermemislerrllr. 1-
~ tt edilen en milhlm nokta 
I~ \' bir slltıhın harbde ilk de· 

Ul1anılmış olm:mdır. 
~:lınanların da İkinci Dünya 
ta{blnfn sonlarına doğru robot 
l:t etıer yapmava ı;:alı~tıklan rıı 
t~ltt hic bir vakit bunları ahi 
t • a~ınııan hedrfe kadar arzuya 
~ e bir sf'vir takip ettirmeye 
ıı:,~ffak olamadıkları söylen· 

:S tedir. 
~t'ıu Yeni sllAh bilhas~a çok kuv 
haı 1 bir 6E'kilde ta,·ıınma tertl· 

1 bulunan hedeflere ka:-şı kul 

lanılmak ilzere meydana getiril
ml§tir. Nıtekim simdi aı;:ıklandı
~ına göre ilk roketin gönderildi
ği hedef'de komünistlerin gayet 
sağlam takviyeli bir uçaksa\·ar 
merkezidir. 

Syngman Rhee Türk Tugayına 
ci'llilmtaz Birlik• nl anını \erıli. 

Korede bir mahal, 18 (AP.)
Güney Kore Cumhurbaşkanı 
Syngman Rhce bugün Korcdeki 
Turk Tugayına, Kore Cumhuri· 
yetinin cl\lilmtaz IHrllkD askeri 
nişanını sunmuştur. 

Rhee, yaptığı hitabede, Tuğge 
neral Sırrı Acar'a: 

aBüyiık Cumhuriyetiniz 'e 
Turk Mıllctine karşı en derin mu 
habbct \'e hürmet hislerini ta.ı· 
nınktayıu demiştir. 

Nışan, Türk Tugayına ocak 
1051 de gostcrdiğl UstUn kahra
manlıktan doloyı ımnulmuştur •. 

Mczk<ır tarihte Tilrk Tugayı 
Seoul kesiminde, mevcut bakı
mırtdan çok Ustiın komünist kuv 
vetlere taarruz etmiş, bu harc
kftt sırasında Türk a5kerleri 1731 
duşman neferini 6ldUrmilş ve ko 
münistler ilk bulunduklnn yer
den 16 kilometre geri atılmış· 
la:-dır. 
Şehit Albay Pamlrln elbl r. 1 

&kr.ri mfizeyc iıcdl)c edilill 
Kore Türk Si1Ahlı KuV\ etleri 

Tu ay Komutan Mua\inl iken 
şehit dilsen Albay Nuri Pamlrin 
elbi esi ailesi adına kayınblrade 
ri Selçuk Emre tarafından diın 
A kert Müze MildurJiığune hedi· 
)e edilml5tir. Bu münasebetle 
kahraman şehit komutanın rc
fıkası l\leliha Pamir. 1 inci Or
du Temsil Bürosuna gonderdiğl 
bir yazıda ezcümle şöyle demek 
tcdir. 

,5 Haziran 1952 tarihinde Ko 
re savaşlarında şehit dilşen muh 
terem eşim Albay Nuri Pamlrln 
Koredc giydiği elbisesini Asker! 
filı.eye gönderi~ orum. Anayurt· 

tan çok uzaklarda defnedilmiş 
olan ze\cimln; müze riyaretçllc
rl tarafından hatırlanması hlı;: 
şllphesiz onun aziz ruhunu şade
decektir. Derin acımızın tek te
sellısl. şehadet mertebesine u
lasmasının büvük manasına inan 
mıs bulunmamızdır.11 

yeccğini bildiren bir vesıkaya 
sahıp olduğunu soylemlştir. 
Cumhurbaşkanı bu millfıkat es 

nasında General Şahaptan orda
nun, asa) işi muhafaza \'e vukuJ 
muhtemel herhangi bir taşkın· 
lığı tenkil etmesini talep etmiş· 
tir. 

Bu teklif iizerine General Şa· 
hap Cumhurbaşkanına: •Yani 
bana ateş etmemi mi emrediyor 
sunuz?• diye sormuştur. Bunun 
ur.erine Cumhurbaşkanı, •eve~ · 
diye cevijp vermiştir. 
Cumhurbaşkanının yanına gel 

mcden evvel genel kurmay er 
kfinı ile bir toplantı yapmış olan 
General Şahap bunun üzerine: 
•Ateş aı;:mak emrini \ersem 

dahi bütün subaylarımın ban3 
itaat ctmiyeceğinden korkanm• 
demiştir. • 

İşte bunun iizcrine Cumhurbaş 
kanı: •Mademki ordu beni ter· 
ketti, artık istifa etmemde!l bas 
ka tare kalmadı• demiştir. 

Bu görUşmeden yarım saat 
sonra sabahın iiı;:ilne doğru Cuın 
hurbaşkanı istifanamesini mec· 
li5 başkanı Ahmet };J Esad'& 
vermiştir. O Anda eski meclis 
başkanı Sabri Jiamad, mUstaCi 
Bıışbakan lltiseyin Üveyni ve on 
kadar eski Bııkan ve mlllelvekili 
meclis başkanının yanında bu· 
lunııyoı:lardı. 

.:'\ormal hayat nılct eUl 
Ilcynıt 18 (T.H.A.) - '.:um· 

hurbaşkanı Beşare El llurl'nin 
istifası ve yeni kabinenin kurul
m:ısı iizerinc, muhalefet liderle· 
ri halka hitaben yayınladıkları 
beyannamedç gre\<·e nihayet \'e
rilmesini istemişlerdir. 

Bu milracnatı müsbct · bir şe· 
kilde knrcılayan gre\·ciler, yeni· 
den işlerine koyulmuş ve Lüb· 
nanda normal hayat tecssils et 
mistir. 

Halk, yapılan hilkümet darbe· 
sini bliyUk bir sevinı;:le karşıla 
mış olup, bayram fsevincl içeri· 
sindedir. 
istifa eılr.n Cumlıurbaşkanı Pa· 

ı·ise hareket etti 
İstifa eden Llibnan Cumhur 

başkanı Ileşare El Huri, bu sa· 
bah uçakla l'arise hareket et· 
mlştir. 

Ordu, memleketi terketmesi 
için sabık Cumhurbaşkanına 24 
saatlik bir mlihlct vermişti. 

Beşare El Huri'nln ailesi 1e 
h•ı akşam Lilbnanı terkedecek· 
tir. 
lleşnre El Jluri'nin nırçhııl bir 

r.mlt. gittiği bildiriliyor 
l'aris, 18 (A.A.) - Eski Lüb

nan Cumhurbaşkanı Be.şare El 
Huri bu akşam Beyrultan Pari· 
se gelen uı;:aktan çıkmamıştır. 

Be~ ru ita rlolasan söylentılere 
güre. Bcşare El Huri hıısust bir 
uçakla meçhul bir semle hare· 
ket etmıştlr. __ _ 
Suriyede blr hükiımet darbesi 

önlen dl 
Beyrut 18 (T.H.A.) - BeY· 

nıtta çıkan ·El - Amaı. g~. : t'?· 
si albay Çıı;:ekli hUkOmetine kar 
şı hazırlanan bir darbei hUkıl· 
met teşf'bbilsilnlin tafsilatını a· 
ı;:ıklamıştır. 

Bu aı;:ıklamaya göre, binbaşı 
Barazi'nin komutası altında bu· 
lunnn ve Sherman tanklariyle 
techiz edilen 2. d Suriye - rhlı 
taburu, Şamdan 30 kilometre 
mesafedeki karargAhından hare 
ket ederek, hUkilmeti devirmek 
maksadiyle başkent Uzerine ) li 
rUmüştilr. 

Bunu halıer alan l inci zırhlı ta 
bur komutanı, vaziyetten derhal 
albay Çiçekli'yi haherdar etmiş 
\'e kenclı~lnden aldığı emir ti 
zeri , ha,·a kuv,·etlerinin yar· 
dımlrle. 2 nci taburun yürilyilşU 
nU durdurmuştur. 

Gazete. bu darbe! hükOmet te 
sebbllsil falli binbaşı Barazi'nın 
Akibeti hakkında hiç bir tefsi 
ltıt vermemektedir. 

BA$MAKAlEDEN DEVAM GÜNÜN YAZISI 

Kurtuluş güneşi Artık güzlük 
< .Ba~ı ı incide) 

kafada adam, partilere üşüşür, 
hiç bir müracaat sahibi kapıyı 
kapalı bulmaz. I.iderlere itaat· 
sizlik meselelerinde haysiyet rli· 
,·:ınları harekete geı;:er, fakat 
parti programına " k:ınaatll'rl· 
ne aykırı bir Jol tuttuğunrlan 

1 dolayı bir insanın bir partiden 
çıkarılması grirulmilş bir ~ey 

1 
değildir. İleri ,.e geri fikirli, sağ 

"-~··-·~' \"e sol kanaatli, idr.afüt 'c mi· 

1 

deci, faşist, liberal, ı;osyalist, 
haıtA komünist, her hirlü un· 

,!f~ urlar ayni partinin çaflarında 
11/'J: rahat rahat "bannırlar. Hadise· 

il 1 krln akışına göre gidişin ı • ri· 
·•"'-'" "''u 1 ne hazan geri, hazan ileri Iıklr· 

~ liler hAklm olur. HP.r hamleyi 

E\'\elkl gün saat yedi sularınrla Jlfani a n. r. İl İıla're Kurulu başkanı Ba)ram Kon)alı ile oglu, 
bağlarındaki ynlık evlerinden şehre gelirlerken tren geçldlndl'ki calıların )Ükselıliğinden Ala
~ehlr otorayı ile ~arpışmışlardır. ?\etkrde baba oğul feci şekilde olmüılerdir. ncı;iın kaz.adan 

it aksi gidişte Mr hamle taldı> e· 
der. Asıl heılef, memleket he· 
sabına bir t;ıkım ideallerin ger· 
çekle mc l değil, her nevi ta· 
raftarl rın boınut edilmul ,.e 
grnl bir kfitıcnln emir altındı 
tutulması oJdıığıına göre si~ asi 
parUlrrlmlzin de\'amlı \'asfı, bir· 
birlerine ut kutuplar arasında 
bocalamaktır. l'\etire olarak, si· 
)a&I bayatta yaptığımız i5, ayni 

sonra arabanın halini gostermek tedir. 

Tecavüz ve kaz;-ı larda 12 kişi öldür 
31 kişi yarıalandı 

( na 1 1 incide) 
mizdo bugiin Uç cina;>et olmuş· 
tur. 

Birinci cinayet, Kadirli ilçe· 
sinin Tozlu köyünde bir kadın 
meselesi yUzUnden iki kardeş 
Mehmet Uçar adında birisini ta· 
banca ile yaralı) arak oldürmDş· 
!erdir. 

Kırıkhanlı Ömer Hırzanoğlu 
ile Çorum kö) tinden KAzım De· 
nizoğlu gazinoda münakaşaya 
tutuşmuşlardır. Bu sırada Ömer 
tabancasını çekerek bir el ateş 
rtmiş ve Kazımı yere sermişt ir . 
KAzım a~ır )aralı olarak hasta· 
neye kaldırılırkl'n ölmii ştilr. 

Katil kaçmış, fakat Kırıkhan· 
da yakalanmıştır. l\laktuliln ce· 
binden bir kadın fotografı cık· 
ması cinayetin bir kadın yUzu~ 
den işlendiği zannını uyandır· 
maktadır. 

.. 
Usküdarda bir 
Tramvay kontrolöri~ .. 
Oldürüldü 

C Ba51 1 incldel 
mışsa da. ifade \•eremiyerek öJ. 
muştür. 

dipsiz fıçıyı doldurmak icln ı 
hablre emek ı;arfetmekten iba· 
rettir. Bugunku hallerlle siyasi 
partilerimiz, nafi harl'ket kay· 
nakları değil, bareketı;:izlik amil· 
teridir. 
Bana diyeceksiniz ki: •!\eden 

l\laktUI kimdir? bu kadar bedblnsln? Mem· 
Tahkıka tı idare eden memur- lekctte her sahada eskiye kiyas 

lar, vilcudunda tabanca , e bı· kahul etmez gelişmeler \'e kal· 
çak yarası olmııdıgına gore; dö- kınmalar pc~ da olduğunu gör· 
\i ilerek bldurulduğunil tahmin mü or musun?• İkinci cinayet, Osmanb enin 

Kahirli bucağının Endel köyü'l· 
de olmuş, Ahmet Tosun adında 
bir şahıs, hUviyelleri henilz tes 
bit erlilemlyen şahıslar tarafın· 
dan tabanca kurşunu ile vuru· 
tarak öidürUlrnUştlir. 

Üçtincil cinayet, Ceyhanın Sir. 
keli köyünde \'Ukua gelmiş, bir 
kavg:ı sırasında Mehmet adında 
biri başından aldığı sopa ya
rasiylc buglin sabaha karşı öl· 

llakime tec·avüzc kalkan üç 
kahadayı 

Bursa 18 (A!'\KA) - Karaca· 
hey ilı;:esinln Seyran köyiınde 
üzıirü bir hadise cereyan etmls· 
tir. Hukuk yargıcı Cıhat An"'un, 
dunımu karışık olan bir tarla 
ihtilAfı için Seyr:ın köye ı::ıttiği 
sırada, Hilmi Baytekin \'e iki 
oğlu tarafından tecavilze u lin· 
mıştır. Tarlayı ölı;:mek isti) en 
h!ikimr, lizerine saldırmak sure· 
tiyle mani olan kabadayılar. 
. sen kim oluyorsun da bizim 
tarlamızı ölçüyorsun • diyerek 
vazife yapmasına mfıni olmuş. 
lardır. i }ç suçlu hakkında kamı· 
ni takibata ı::eçilmiştir. 

ettıkleri maktulun bnce hih·iye- Ce\Bbım ıudur: •l\lemleket 
t.~ni tesbıt etmi~lerdif. l\laktul, hesabına bedbin değilim. l\luay· 
UskUdar Tram' ay 1daresi kon. >en gelişmeleri iftiharla ı;öril· 
trolörlerindr.ıı, P.aazrbişı mahal. yoı um. Götsıim kabarıyor. Fa· 

l Icsi Şair TalAt Eokak 18 No. da kat birbirile hu umet halinıte 
oturan 1!'!02 doğumlu, Kıbrıslı 

1 
olan ,.e heı: hlri avni "'' ı blın· 

Remzi Geçinelim isminde bir ~a ye a.rııalarıle . dert!! bulunan ı 
hıstır. j uı;: sıyasl partıden ıbarel me\· 

Cinsi:y et baklmından da anor- cut dhazımııla umumi hayatı· 
mal olan Remzi, homosekslielli· mızda huzur, istikrar, istikbale 
t;in s fnpui ant nevındendır. Ev gu\Cn yaratılabilereğine, Bal· 
deki eş) al arı :ırasında kadınlara kan \"e merkezi Amerikadaki 
aıt feylcr i de saklamak gibi fı. sahte tip ha~icinde, bir demok· 
detlcri olan Remzinin, Mdıse gU rasi \'e ~.firnyet s.islemlnin ara· 
nil fizerinde, birçok kalemler, mız~a koklcseceğıne, .karş!mız. 
iğne, iplik, enfiye, perta\SıZ. ku dakı fırı;:ıtıardan azam~ lst~fadc: 
tu içinde kırmızıbiber. karabl- imkanını hi~e .'·ereceğıne ınan· 
her ı:ibi garip şe)ler de bulun- ~ıyorum. Ilırbırimizle boşuna 
muştur. d.ıdlşmek suretlle kıymetli ener· 

müştıir. 
Ynlo\'nda bir resel bulundu 
Yal o\ a 18 (Hususi) - Bir 

kaı;: gün ewel GökUğlin Söğüt 
koyil civarındaki ormanlarda ba 
şı gövdesinden ayrılmış bir in· 
san cesedi bulunmuş, o civard!l 
cesedi tanıyan kimse ı;:ıkmamır 
tı. Ö!ünUn ilzerinde bulunan ça· 
maşırlan iki gıin evvel Yalo\•a· 
ya gctirilmitı. bu eşyanın, ilçe
mizin Tes\'ikiye köyiinde karde. 
şi Şabanı bldllrcrek firar edr.a 
Mehmet Ali Baruta ait olduğu 
anlaşılmıştır. 

ÖlilnOn başı Tıbbı Adliye gön 
derllmiş ve gövdesi gömUlmüş 
olduğundan cesedin firari kı· 
ti! Mehmet Ali :Baruta ait ol· 
duğunda tcreddıit edilmektedir. 

Kardeslnl öldürdü 
Balıke ir 18 ( NKA) - tcr

kez kazaya b:ığlı Sa,aştepıı Ko
cabıyıklar kövUndcn Ramazan, 
Çelik isimli bir ı::enç, düğünde 
siliıh atarkrn sekiz :ı asınrlaki kar 
de~i Cenneti yarıılıyı:ırak kazaen 
öllimiine sebep olmuştur. 
Kaçakçılar bir a l<cri öldürdü 

Gaziantep 1R CANKA) - Sıı· 
riye hududunda miiessif bir hfı· 
dise olmuş, bl_r giimrük erimiz 
kaı;:akçılar tarafından ~ehil edil· 
miştir. 

llftdise şöyle olmuştur: Suri· 
yeden topraklarımıza k:ıı;:ak es· 
ya getirmekte olan kafilenin ha
reketi ihbar edilmiş. bunun Ü· 
zerine gilmrük muhafaza bölilk 
komutanı Yzb. Nusretin kuman· 
daııındaki bit müfreze takibe çık 
mıştır. Kaı;:akı;:ılar milCrezemizin 
lızcrinc ateş açmışlar ... e erler
den ı-;n:urumlu Emini iki kur
şunla şı>hit etmişkrdir. 

Öhimle hilen ka1a 
1skcndenın l8 <ANKA) 

•rcrz! Abrllirrnhman Akyilzün 
11 yaslarındnkl oğlu Kazım Ak· 
yUz, !5 ya!lındaki Sami Aşkar'ı 
ı;ifle ile 1ildlirmliştilr. 

Atik'te feri hir rinayet 
Antakya 18 (ANKA) - Be· 

len bucağına bağlı Atik yayl~· 
sında gazinoda bir cinayet iş· 
lenmiştir. 

nir :) aralama 
Tahtakıılcde Kaymakı;:ının lı · 

rınında çalışan l\tehnıedln ya 
nına giden Fatma Çavuşoğlu 
adında bir kadın, ayni zamanda 
Mehmedl görmeğc gelen Fatma 
Hacerle kavı::aya tutuşmuştur. 

Bu arada bıçağını çeken Fal· 
ma H:ıcer diğer Fatmayı yarala
dıktan sonra kaı;:mak lstemlıse 
de yakalanarak hakkında aklba 
ta bailanmıştır. 

Ankarada bir koz.a 
Ankara l8 (ilusust) - Dün 

gece şehrimizin Gölbaşı mc\ ktin 
de iki kamyon ı;:arpı~mış, açık 
kamyon içinde bulunan Ahmet 
Şehbal. artında bir köylU ölmüş 
tür. Hadisey<ı savcılık clkOJ· 
muştur. 

l'lfihalıwk'lrı 
Mihalıççık 1R (A.A ) - Bu· 

gün ı;aat 17 sıralarında ilçemiz 
de bir otobüs de\'rilmişlir. 

Hac'dan dönen hacıları karşı 
lamıya giden 36 kişilik bir oto· 
büs l\lihalıı;:çık - Sarıköy yolurı · 
da devrilmiştir. Dr.\Tllme neti 
ceslnde olobilste bulun:ın ik 
vaşlıırında bir çoruk ölmilş, 30 
kişi de af(ır 'ile h:ıfif olm:ık ilz!' re 
yaralanmıştır. İlçe mcrkez.ine 
getirilen yaralılar teda~ 1 altın:ı 
alınmıştır. 

Rir çocuğa otomohil ı;::ırptı 

Evvf'lki gün Taksim Mete C'a1 
desinde Ahmet Necdetin !dara 
ettiği 21171 pliikah hususi ara. 
banın saılnıesine m!irıız kalan. Be 
yoğlıı Tilrkgüciı Sokak 2 numa· 
rafla ikamet eden Ergin Öıars· 
lan kaldırıldııtı ilk yardım has
tahanesinde ölmiiştilr. 

llddise hakkında tahkikata de 
\·am edilmektedir. 

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

D. P. genel idare kurulu mühim 
bir tamim yaph 

( nası 1 incide) bazı haksız kararlan refettiğl 
klrletmeğe \'C kötti göstermeğe ve diğerlerini tasdik ettiği tah
ı;:alışanlar da bulunmakta idi. min edılmcktedir.' Divan. mr.sa-

Deınokrat Parti umumi idare 1 isini bir iki gün içinde bitirecek 
heyeti biıtün bunları t:ısfiye iı;:in 

1 
v~ kararl~r mahalli te~kilfıta bil

bir karar almış \'C partililerin dırılccektır. 
lıiari işlere ııılirlahale ctmeınclc- '.Merkez Haysiyet Dh·anının fa. 
ri \'e parti nlifuzunıı şahısları 
namına istismara kalkmamaları 
hususunrla teşkiıtıta bir tamim 
yaymıf buh,nmaktadır. 

Diğer taraftan, şimdiye kadar 
bazı partililer hakkında mahalli 
tesekkilllcr tarafından \'erilen 
kararları trtkik r.tmek Uzere 
Icrkez Haysiyet nh·anı da bir 

haftadanbcri ııehrlmlz p:ırtl mer 
kezinde dr\'amlı olarak toplantı 
halinde bulunmaktııdır. İstanbul 
millch•ekıll Cem Fuat Tiirkgel
ılinin başkanlığında devamlı şe
kilde toplanıın bu divanda Fa
ruk Nafiz Çamlıbel, Miifit Erku
vuınru, '1ıızaffı>r Kıırbanoğlu \'e 
Ömer Sanaı;: ıızadırlar. 

aliyl'U haıı mahfıllere yanlış ak
setmiş ve bir iki milletvekili 
hakkında da kaı ar alınmak üze
re olduğu zehabını uyandırmış
tır. Yaptığım tahkike göre böyle 
bir vaziyet yoktur. Esasen mil
Jetvekılleri hakkındaki kıırarlara 
Yüksek Hay.siyet Dıvanı ile Mer
kez Haysi) et Dİ\·anından müte
ııekkil karma komisyon bakmak· 
tadır. 

Bugün için sadece bir iki mil 
letvekilınln seçim dairelerinde 
yaptıkları seyahatler sırasında 
propaganda olı;:ü&ünü ı;:ok aştık
larından 6ikAyet edılmektedir. 

.Kore değiştirme birliğimiz 

22 Eylülde geliyor 

Remzinin karısı da kocasının jı ve zamanların boyuna heder 
bu hallerini bılmekte.dir. edilmesi ihtimalini ı;alip görü· 

IHidisr.y i aydınlatan kırmm yo~ım.• d 
düğme u yaıı an maksadım da si· 

Remzinin ölU olarak bulundu· yası bir çıkmaza saplandığımız 
kanaatini u~·a d k · ·· ğu sırada tetkıkata de\•am eden J n ırma \e mus· 

memurlar'ın ele geçlrdıklcrl kır bet \'e sfiratll tedbirlere olan 
mızı hır düğme hfıdi~enln aydın. ihtiyarı duyurmaktır. 
!anmasına imkan ~ermiştir. Rem Tedbirlerin faydalı olabilme· 
. . . si için bir tek ''Ol ,·ardır: J\lem· 
zın~~ kansı, duğme kendısıne .ı::os leketl. mukadd. t h kk d 
terılınce· era ı a ın a 

: mes'uliyet \e endlee du)·an Türk 
«- Koca~ın, yolda bulduğu \ atanse,•erlerinln, ister parti 

her şeyı cebıne atmalı; gı~ı huy· mensubu, ister müstakfl olsun· 
~r~tad\ v~rdı. Bl u duğlmb~I·.' de so lar, ) fiı yfize gelmeleri. 'arıla· 

a u u? a m!s o a ı ır .• de- cak müşterek, milli hedefleri 
mesl, tahkıkatı kla:e edenleri fe bit etmeleri, bizde anarşi ha· 
yanl~ş yol.? sevketmış e de, dllğ- llnde oynanan siyasi oyunun 
menın .. muca~ele. esna ında, ~tr· kaidelerini beraberce koymalı· 
m~zı .ı::om.leklı .hı.r ş~h~stan dilş- rı \e umumi bantta iyiye fırsat 
mils olabıleccğını dUşunen. S~\·cı ,·ererek, kötü~ ü ya§atmıyacak 
,.e me.m~ırlay. bıı yoldan yUrUye- ha\ a) ı ha11rlamaları... Partile· 
re~ hadıseyı ııydınlııtmıs ve !all I riıniıin: ·Kim hal..lıılır?• muna· 
lerı y:ı~alamışlardır. kasasını bırakıp: ·Memlt.ket i· 

CınaycL na ı1 1 lendi çln doğru ,.r. iyi olan )'Olu be· 
~emzi, ly e~lül pazartesi. J:C· rabcrrr. arıyalım, müşterek 

ersı saat 24 de Tramvay i çıleri mcr;'uliyetimidn icaplarını hep 
Sendıkasının Bağlarbaıı Neo'e Si beraber dü OncJlm• derneğe 
nemasında tertip ettı 1 sünnet ba§ladıklan gtin, Turk milleti 
dıigUniıne .ı::ıtmiştir ?Uğilnde .ı::e için siyasi intibah le kurtuluş 
ec saat 3 e kadar içkı içen Rem- güncıl doğmuş demektir. 
zi, sllnn"tte ,hulumın ~2 yaşla· Ahmet Emrn YA• MAN 1 
rında Vecdi Orsoğlu ısmlndek1' __ 
bir ı:r.nce sataşmaya başlamıştır. 1 
Vccdının hfidıscyi anlattıt;ı Hıl-ı 
mi; adındaki bir arkadaşı: 

ÖLÜM c- Sen ne derı;c onu yap. 
nereye göturürsc gıt, ben senı 1 
arkandan takip edeceğim merak Merhum Faralyalızade Haci 
elmc,• dem iştir. llalilin bil)'Uk oğlu 

Dunun ilzerine elinde rakı şi· İHSAN FARALY.\ LI 
şcsi de olıiuğu halde Remzi, Vec uzun zamandanberi çekmekte 
di ile berabrr sinemadan ı;:ı'ka- olduf:ıı h~stalıkta,n kurtulamıya. 
rak Reylerol:lu arsas ıııa gelmiş rak Fethıyede vefat etmiştir. 
tir. Arsada tam Vecdiye tasallut ~rerhuın. İhs.an Faraı~:ah Ro~os 
edeceği sırada ) eti sen Hilmi, " Fethıyenın en e~kı bır ~ıl~· 
Remziye birkaç yumruk vurarak j sine mensup~u. v~ tıcar~tle ıştı· 
yere sermiştir. O sırada korku· al etmekte~d~, Kendısı ~ardım 
&undan kaçan Vecdı tekrar si· ve hayırseverlığıle tanınmıştı. 
nemaya gılmis ve biraz sonra da Merhum İhsan Faralyalıya 
Hilmi ile buluşmuştur. Tanrıdan r~hmet. k~derll ailesi, 

Salı günıindenberf 150 kışlnin ı;:ocukları, karde.şle~ı ve akraba· 
ifadesini alan alakalı mf'murlar, !arına b3ssağlığı dılerlı. 
ihtimaller çemberini daralta da· 
ralta nihayet dün Vecdinin üze· Toplantılar 
rinde durmuşlardır. Yalan söy- htınbul 'Xu Lfuılnden Y•tlun'ar 

lE-menin fayda$ı7. olduğunu an- Dun•.t nı.n 'lllllnıııI tcııantı.u ıs •kı.m 
layaıı Vecdi cinııveli itı~af etmiş. ıos2 c:umartMı ll'ilnn ıaat ıs dt o· 
tir. nıı sırada. Remzi) i asıl dö· ı knlun konf•r1111 11 onunda T•rıılarık· 
ven llilminln hlldise günli kır ıır. Btittın m•2nnıar dnet!ıdlr. 

mızı dliğmell gömlek gıyıliğini 1dm hentı 
öğrenmek de gUı;: olmamıştır. 

Wlml rina' f't hfidı sesinden 
Yeni Neşriya t 

sonra fırar etmiş. fakat zabıta· 
nın rıkı takibi sonunda arkada· .ışçt GÜCUo 
şı Vecdi ile beraber yakalan· •hti GUcil• gazetesinin yir· 
mıştır. mine! sayısı çıkmıştır. Flatı 10 

A~Tıca. Hilminln da)ak attığıj kur1u.~t•u•r1. ••••••••• esnada. kendisine )ardım etmtsi 

muhtemel ?lan. arkadaşların~~n l lstanbhl f ı' la,.. rmonı· 
Erdoğan, Fıruıan Yılmaz ve Yuk 11 
sel Yılmazın isimlerı llzcrinde de ı 
durulmalttadır. -- ------
Sıtkı Y ı rcah 

( Bacı 1 lnriill'l 
Bu tayin, değiştirılmcsi bekle 

nilen bazı Bakanlar Jıakkında1'i 
sayfaların tekrar tıızelenmeslne 
vesile olmııstıır. Bu,Rilnlerde hfiy 
le bir tebeddıil heklenmemf'kte 

Derneğinden ~ 
Derneğimizin senelik ge

nel toplantısı 1 Ekim 1952 
çarşamba gUnü saat 18 de 
Dernek merkezinde topla· 
nacaktır. Asli azamızın teş. 
rifleri rita olunur. 

Merkez lla)'siyet Dh·anı İstan
bul, İzmir, Ankara \'e l\fersin 
parti teşekküllr.rince b:ızı partl
lller hakkında \'erilen ihraç ka
rarlnnnı tetkik etmektedir. Di
van bilhassa İstanbul \'e İzmi:: 
partilerinin \erdikleri kararlar 
me§gul etmiştir. Haysiyet Diva
nının çalışması gizli tutulmakta
dır. Bununla beraber, divanın 

Ankara. 18 r AA ) - Milli Sa dir. Ancak. kabiıırden ayrılacak 
vıınma Bakanlığı Te'msll BUro- \C kabineye ycnidrn girecek çah 
sundan tebliğ olunmuştur: &iyetler hakkındaki kar .. rların 

GÜı ·nEM: 1951 - 1952 
senesi yönetim kurulunun 
raporunun okunması, ner· 
nek hesab vaıiyl'tinin tetki
kı; l onetim kurulunun ib
rası 1912 - 1953 bütçesi· 
nın tetkıkl. Yeni )önet1m 
kurulu üyelerinin secilme· 

24 Ağustosta Koreden anavata Başbakanın Londra cyahatin-
na hareket etmiş bulunan wn de den e\'\·el \'e olmadıF,ı takdirde 
ğiştirme birliğimiz 22 eylulde tz Jerlicin aı;:ılışına teltaddnm eden 
mir Jımanına mu\·asaslat edecek günlerde alınacağı ısrarla söy-
tlr. lenmektedır. 

.. 
ı;j, ................. 

ekim 
. . 

mevsımıne . . 
gınyoruz 

(8a51 2 incide> 
kuru bir tohum yatağına atılır. 

Memleketimizde gtiz.liık ekin· 
lerın yazlıklardan \'e erken e
kılenlerin geclerden daha iyi 
oluşundaki Amil ve sebepler }a 
takların kok teşekkUltıne da
yanmaktadır. Yapılan tecrube. 
lerden oğrenilmi5tir ki buğday 
kökleri günde ortalama bir san 
tim kadar uzarlar. Eğer huğ. 
day nebatı eyliıl sonunda ekıl· 
mek suretıle faaliyete geçırıl
dıyse kemal tarıhi olan haziran 
sonuna kadar geçen 270 gunde 
koklerde toprak şartlarını mil
saıt bulduysa 270 santim denn
lığe kadar ula5mı1ilardır. Halbu 
ki meseltı ::-;ısanda ekılen bir 
yazlık buğday kemale kadar 
90 gilnlük bir hayat devresi i. 
çlnde ancak bir metre derinli
ğe kadar kökleri siırebilir. 
Mayıs ayında vukua gelen 

bır kuraklık karşısında güz.lok 
ler ıki metre derinhkte bir 
kok sıstemıle yazlıklarsa 50-60 
sanlimhk bir kok varlığiyle ku 
raklıkla karşı karşı) a kalırlar. 
Hazıranın ılk günlerinde ekin· 
Jer başağa kalkarken bır metre 
murabbaı buğday tarlasından 
gtinde < 7) lıtreye yakın su is
hhlAk olunur. Bu muazzam su 
sarfıyatını ancak derin köklil 
guzlukler karşılayabilirler. Böy 
le bir izahtan &onra zannede. 
rım erken zer'ıyatın chemmiye 
ti ve gilzllıklerin yazlıklara fa. 
ikiyetı sebepleri daha iyi anla. 
şılaca ktır. 

Yeni sene i in 
Tahminler 

Artık iyıce anladık ki bol ve 
bereketli bır istihsal hepi

mizin yüzUnil ı;uldilrUyor. Mıl. 
11 ekonomimmn ana kaynağı 
topraktan istıhsal eltiğımiı 

mahsullerden 1.1raat mahsulleri 
miı iı;:inde mıktar \'e kıymet i

tlbarfle hAkim olan hubu· 
hattır. HAien öyle bir an ya51. 
yoruz ki. 1953 senesinın refa-
hını bugünlerde çalışanların 

mesaisine borı;:lu olacağız. 
Çah~kan ı;:Iftı;:ılerimiz size gi1 

veni~oruz:. Hepınize yeni mah. 
sul senesi itin başarılar diler. 
ve bol bir mahsul temenni ey· 
leriz. 

SUMAN KffiAÇ 

Bu Pazar Şileye 

Gelin ,ılmaya aittik 
CBa&ı 4 üncüde) 

imkAn yok İller Bankasına 
borçlansak. ödeyemeviz. Bunu 
devlet babadan bekliyoruz.,. 
İbrahim Kara, vücut yapısı· 

nın gösterdiğinden çok enç. 
Tabii Demokrat: ama muhalif, 
muvafık. müstakil herkes se· 
\'iyor. Cı.inkü; ı;:alı~kan. maka
mını arpalık değil, bir hizmet 
yeri telAkki ediyor. 

yazı uzadı. Daha anlatacak 
~ok şey var ama. almaya git 

tı imiz gelıne yer kalmayacak. 
Gelın onseklz yasında inci gibi 
kızdı, damat grnç bir sanatkfır. 
Zaten Şıle kızlarının ekserisi 
\'asatın üstünde güzel oluyor
lar. Ayrıca bir bahtiyarhklan 
da var. Kimsenin kendilerine 
ı.ataşması korkusu olmadığın
dan, her zaman. her yerde 
kalp huzuru iı;indeler. ÇünkU 
Sile erkekleri. tahminin fev
kınde mcılPnl. Bir erkeğin . ka 
dınlara sarkıntılık etmesi, ora
da rastlanır hAdi:e değil . Hat· 
IA. fstanhuldan gelip, kasaba 
lı;:lndP mavo ile şort aU.!ı kı

yafetle dQlaşan kadınlara, ba
şını çe\'lrip bakan olmuyor hl· 
le ... 

Hırsızlık yok. dnavet. yara
lama nAdırat kabılind~, Onu 
da dışardan gelenler yapıyor. 
Yalnız bol bol orman davası, 
yani kaçak odun kesmek. kö
mür yakmak gibi şeyler. O da 
ekmek parası Nzünden olu
yor. Kısacası Şile, bugilnkü a
sayişsizlikten iirkenlf.'J'in hiç 
olmazsa pazar günlerini iç ra· 
hatlığı ile gcçirebileceklcri. ra 
hatsız edılmek korkusu olma
dan gezebllecekleri yer olarak 
da tercih edilmeye değer. 

s evgili okuyucular, gelinden 
bahsederken gene başka 

mevzua atladım. Aslında ge. 
!in alma)·a gidis. bu yazının 

yazılmasına vesile oldu. Geiı· 
ni, basit. fakat samimi bir dil· 
ğiln merasiminden sonra geldi. 
~imiz otobü•e aldık. Neş'e için 
de geri döndük. Onlar erdi mu 
radına, dansı dostların başı-

na ... 
lllELİH YENER 

Amerikah iki atlet 
P.~ kında tahkikat 

C nası ı incide> 
mi6tlr. 

Atlet Sranfield, mensup oldu
ğu okulda atletızm işlerınl tan
zime memur edtlıs> buna karplık 
4000 dolar almakla Mıss Faggs 
ise bir sürü «hediye kabul et. 
mekle suı;:landırılmakıadırlar • 

' 
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...--SONBAHAR ve KISLJK , İhtiyaçlarınızı 

1\TA 1 M. T.A.S. tinden . • 

);]iı ~~:..~ 
l . ,,ı l , .. 
'14!'.Y~!VS ISTANSUL 1,ı. 

temin edebilirsiniz:. 

YÜNLÜ MANTOLUK ve ROPLUKLAR 

iPEKLİ ve PAMUKLU kumaşlar 

ERKEK ve iNGİLİZ KUPONLAR! ve 

PAL TOLUKLARI. 

Her zaman : Zengin seıit - iyi kalite - Ucuı fiyat 

.......................................... ., 
BULMACA 
l z J ' 1 • , • 

ıvorcu :; -
Jlrf , e b r ıaı 6 - D mt1n: Cıı· 

r •lkJ.r n n:. aha a ~. 7 - ~du; A· 
aıı. 8 - 1 sa ın ı:um.ıııda hl>rıha. 

l"ubr dan Aıaf 1a: 1 - nır mır· 

•n; ! oklu\:. 2 - G~ Ptl'T&DtıL 3 -

Ceml edat : D r harn . ' - lliltehar 
z'.k; n r r 1.:. :; - Bir lıarnıı ; 1'a· 
ba h r kunıa1 6 - Gu el. '1 - Tlllı:· 

ı o\:; Kıra par ası. 8 !.. Ttıııelı:; Dlr 

' lıarnn n t kt •• 
l>Ül\'KÜ BULıılACANL~ RALL1 

an Sa a: 1 - Fe emenlı:. 2 -

l t 3 - A ; Du 4 - Edat. 5 -

a - K: 
Tdarıdan ~·~ r a : 1 - Fr11111. 

s - :ıı ıı - L1 ı; .Aı. ' - :ı;::,ı.:, 5 -
lI temad. 6 - Er: Dada~ . 7 - Nı· 

'tıa at. 8 - \ . 

ISTA~BUL 
19 E}liil 1!>52 - CU)f ı\ 

ı. 7 A ılış ,.. ı:ıror;ram 13,00 lla· 

hr er l ı., T r\: ltr (l'I ) 13,80 Dıı· 

l & 4 ~ earı.:ı ar ı~.oo 

* 

* t:-.fY r: İTE 
1 ~ A ı 1 ,., k'iı lı: BıU m l 

( P ) O :Kapan • 

ANKARA 

J lrl 

le 

Ti lJ s .l· 

• 7.45 Habu· 
(Pi.) 

-~ llan UPO?U, ~ o M 
~ o G~ n pro aıw n kapan~ 

* 

aı.ıam pro:nmı 

, . la a ı 

Ti ll S A· 

toerler, • ,00 l'rorrıııı Te tapaıı·s. 

iz MIR 

Yeni es Opereti 
llcr akşam 21 de 

l'a\ uzlar ı\ilesi 

Opcı et 3 Perde 
Çarşamba halkıı 

Cumartesi talebe 

Doraa haberler! 

ycı lenziliıllı ve Pazar günU 
Matineler 13 da 

Tt:I: 49369. - . 
tmu~ırı sahıbi : iNAN n.urt'L.r: 

Neşri~atı rillcn idare eden 
l'azı i lel'I Mesut 1'1iidürU 

l\IEl,İ ll \'ENEK 
ffATANl Gazetecilik ' e !Uatba. 

acılık T. A. S. - 1 tanbuJ 
\ 'ATAN lllAT.BAASI 

EN SAQLAM, EN DAYANIKU 
OTOMOBiL LASTIQI 

THE 

KARTAL iŞARETiNi 
TAŞIYAN GOOD YEAR 

TENEZZÜH 
LASTiKLERiDiR 

Tabu ı- dıha h lı n YI 

son derece takv ıyell olup 
'Llstilin ömrU bir misli 
ırttırılm ııtı r. 

• 
Daha genlı YI daha düz 
bbın, dıhı yuıı esii· 
dlll gibi baklna dilimi 
ııklindekl tertibat llst ı
l ln yolu tutuık kaymı· 
ıına mani olur. 

• 
Son dertcı takviye edıl· 
mlı olın yınlar llstığin 
muklvemetinl san dere
ce ırttırmı1tır • 

• 

Xll. Milli Türk Tıb Kongresi 

Başkanlığından : 
25 - 29 Eylül 1952 günlerınde istanbulda Hu1mk v e İk 

tısad Fakülteleri dershanelerinde toplanacak XII. ~filli 1'ıb 
Kongresine üye kaydına devam edilmektedir. 

Kongrede serbest tebliğde bulunmak ve müna· 
kaşaya iştirak etmek hakkı yalnız kongre üye

lerine münhasırdır. 

Kayıd ücreti (10) liradır. fstanbuldan ka~dolmak isti· 
yenler her gün saat 14 - 17 arasında Cağaloğlu Etıbba Oda
sı Türkiye Tıb Encümeninde kayıdlarını yaptırabilirler. İstan 
bul dışından kaydolııcakların ka~ıd ücreti olan (10) lirayı 
Encümenin İstanbul Ziraat Bankasındaki 31495 numaralı 
hesabına yatırmaları, makbuz \"C iki \'esika fotoğrafını EneU· 
men Genel Sekreterliğine göndermeleri lazımdır. 

İleride sıkıntıya girmeme!· için meslektaşların biran ev. 
\ 'C kaydolmaları 1·iea olunur. Telefon: . 27092. 

Odun Tanzim Sahşlan Mutemetliği 

Hakkında 
İstanbul Belediyesinden : 

Önümüzdeki kış devresinde Belediyece odun tanzim satışları 
na de\'am edilecektir. Şimdıli!.: Mustafakemalpaşa İşletmesinin 
Karacabey bölgesi, Karacabey Boğazı yıkık kahve i tif yerinde 
'C 50 si sırf meşe, "ô 50 si karışık olmak üzere 5.000 ton odun 
mevcuttur. Mesc odunlarının tonu yerinde tc<:Jim 22.60 lire, ka. 
rışıklan ise 20.20 liradır. Çeki ba ına gcr;cn yıl olduğu gibi mu· 
tcmct kAr -.c masraf karşılığı olarak konulan muhammen be· 
del 335 kuruş da dahili hesap edilmek üzere şehirde alıcının 
göstereceği yere kadar teslim şartı ile sırf meşe odunları lr;in 
çekisi 13.25 lira, karışıklar için 12.65 lira fiyat tahmin olunmuş
tur. 

Odunlar ~üz tonluk partiler halinde 952 sonuna kad:ır i tir 
yerinden aldırılarak şehirde 1'asımpaş:ı, Unkapanı, Fınd ıklı, Ye
nikapı, Üsküdar, Kadıköy semtlerinde en az birer bayilik tesisi 
suretile satışa arıedileceklir. 

Satış için teshil olunan diğer hususi şartlar Belediye Za· 
bıt ve Muamelat 'Mildürlüğündc mevcut olup 1951 ~ılının ay 
nıdır. 

Taliplerin 2500 liralık teminat mektupları ile birlıkte 8.10. 
1952 günU saat 15 de Daimi Komisyonda bulunmaları lüzumu 
il~n olunur. (14960) 
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PAN AMERICAN'IN YENİ 
TURİST SEFERLERl 

lsTANtUL
0

don Nl W YORK'o 

• Son sistem \'enl 
Douglas Supe r-6 Clip· 
per uçaklorı ..• ,·e yep
\'eni ucuz bir ta r ife! .. 
\'alnız gidi' için 439. 
gidi' • dönüş için i 90 
l inı istifadeniz: olacak
tır. Tek bir PAA bileti 
ile herhon~i bi r Am eri
kan şehrine gid ebilirsi
niz.! 'j',., 37 Ur "ağlıyn n 
Amerika d ahilindeki 
di~er ıenziJa tlı turi"t 
sefer leri ile !"ew Yor k' 
ta müsa it irtiba t m ev
cu ttur. Her türl ü iza. 
ha t için Seyahat Accn
tt'nıze \'C\'a Pa n Ame r l· 
<'8n Havayollon büro· 
!a rına m ü racaat ed in iz: 

IST&NIUI ı Oıı_,..,, t...ı ç.,.. 
it, h l ı 4 121t· ttStı. ' il. ı lt71 

. ....... ' ·~~ ... , .... oı.ıı. 
, .. 1 1:1611 

• Tnııl • •Mark, , .. .,,. , ,,_ • ., ~., •• 

u ......... "''· ..... " ··'·· ....... . 

1 •"* 
PM 

00NT ANIN i N ucıüuıı MAY•."YOUHI 

~O~INE~ 
MALT ve YUMURTA 

"HOLA A 1 
"' Sporeuı rın kuvvet 

menb • .oı n ... 
bir gıdadır. 

s•· Memleketimizde her giln al" 
:)1sı olduğu kadar ıiöhretı d?.rti1' 
tan ve Avrupanın en ~u. 0• 

kamyon fabrlkala~ından bırt]ı cıı 
lan STEYR DAiMLER p 
Fabrikaları mamulatı ı1 

5 Tonluk Dhmı. Kamonlaf~· 
en fena \'e arızalı ~ ollard.a cek 
nizi en az masrafla görcbıl~ı;atl 
yegane kamyondur. Bu batı 
kullananlardan sorunuz. 

Türk iye Umum Mumessıll: 

YAKUP SOYUGENÇ 
Taksim, Cumhuriyet Cad. Pak•PJ 

Tel. 87352 • 87353 

4 lambalı S TAN O AR O mode l! 

Pilli AHı~~ 
Ceviz möbleli, üç dalgalı d ır • Kadron ompulu otomotil 

yanıp sondüğünden batarya sarfiya tı oıdır. 

Oığe r modellerin ltotoloğu talep üzerine gonderiliı 

Sağ lam, Parlak , lemız Oışıer 
Sıhhi Oış Ellerıne sahıp olmak ıçın 

dış lerınızı gunde en az ıkı dela 
IPANA Dıs Macunıı ı le fırçalamak 

FAYOAUOIR 

Devlet Havayollan 
Müdürlüğünden : 

Be) rultan ur;ak kiralama talepleri karşısında Beyruttan muh 
telı! şehirlerim ize 22 kişilik uçakların yalnız geli3 hususi kira 
iicrctleri aşaf:ıda gostcrllmistir. 22 kişiden fazla beher yolcu 
için kira bedelinin 22 de biri alınacaktır. Talepler sıraya tı\bi 
tutularak ımkiın nlsbclinrle karşılanacaktı r. Taliplerın büro, a-
centalık \'e) a meydan müdürlüklerimize mliracaatlan rica olu· 
nur. ( 14971 > 

Bc)rul'tan Ankara'ya 3.087.- T. L. 
) Adana'ya 3.127.- « 
) A!yon'a 3.710.- • ,. Antalya'ya 3.895.- « 
> Balıkesir'e 4.585.- « 
) Bursa'ya 4.417.- • 
:a Diyarbakır'a 4.577.- « 
... Elazığ'a 4.249.- • 
:ıı Erz.urum'a 4;998.- • 
!> Eski~chir'c 3.843.- • 

Gaziantep'e 3.749.- « 
lt iskcnderun'a 3.640.- « 
JI İstanbul'a 4.319.- c 
> İımir'e 4.447.- • 
lt Kars'a 5.909.- c 

" Kayseri'le 3.251.- • ... Konya'ya 3.316.- • 
111 Malatya'ya 3.923- c 
111 Samsun'a 4.411.- « 
JI Sivas'a 3.741.- c 
:a Van'a 5.610.- • "t--

6/lt----•TORM EXPRESS LINE _____ _ 

Danimarka Bayraklı 

«GERTRUD TO M~ 
\'apurıı , eyliıl 19-20 tarihinde llmanımııda beklenmekte 

olup, tahli)cı.indcn sonra 

CENOVA, KAZABLANKA ve NEW-YORK 
limanları için eşya kabul ederek hareket edecektir. 

GEN EL ACENTE : K. S i S K İ D i 
liı••Galata, Karamuslafa Cad. Hl/l Telefon: 42612.•••ı 

e Yıkar 
e Suyu Alır n Başattır 

e Çalkalar 
e Sıkar. 

.OTOMATiK ,. 
ÇAMAŞIR KURU1'~fb 
VE UTU MAKINAI.,..:-

Toptan \ ' C p erakende 

TREN KOT PARDEŞÜ 
Satışlarına başladığımızı sayın tücearlarımıza \C 

halkımıza bildiririz. • 

Salôhaddin Karakaşlı · Müessesesı 
~fahmudpaşa: Kapalıçarşı kapısı ) anında No. 18. ............. ..rı ............ :::::;:a 

Tl RK BAYA.~ Lı\RI 

Biçki - Diki~ Terakki Yurdu 
Ka)1tlara başlanmıştır. Pazardan maada her giın 10 • ı7 

arası müracaat kabul edilir. 63· 
Adres: Altınb:ıkkal Radyoe\'i karşısında Babıl sokak No. ~ 

Tele fon e. ı; 7 00. r!f!ll""' 
••~İlaveten erkek çamaşırı, çiçek, nakış dersleri. 


