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Tasarı büt('eye 68 milyona mal olaeak 

Politika 
Tufeyl ileri 

( l'AZA:'ıl : 

Ahmet Emin YALMAN 

s•thın altında bir şeyler la· ı 
nııldanıyor. Demokrat P.ıı·· 

ti iktidarında uyanma emaı-el~· 
ri belirmi lir. Parti bünye ini 
lemiren bir hastıılığa karşı mu· 
ka,emet istidatları peyda olmu<; 
CÖriinüyor. Ebt.ıli kulluk, küle· 
lik, aıtakat teminatı ile parti 
lıin etnrına ü ü5en, parti}e da· 
Yanarak imtiyaz. ganimet, nıifuı 
l\'cılılına giri en tufe~li suru· 
l"inln parliye bir hiımet getir· 
lnedlklt.ri. tamamıvle aksine o· 
larak ağır bir yük -oldukları çok 
§iikür artık farkedlliyor. 
Şu da anla51lıyor: Parti !ikıi· 

lneti kısmen mesut bir talihle, 
'kısmen ce ur 'c ı abetli ha· 
~ı teılbirlerle bir takım iyi 
lırli<'clr.r elıle etmi~tir, memlc· 
'ketin hari<'i si~ a et, a kt.rlik, ik· 
hsat sima ı bu aye.de değişmi · 
tir. J.'akat bu nrtlcelerin kar ı· 
Jığı olarak parti kredi alamı.) o~ 
btenfaati tııtmin t:dilenler.in ha· 
ticinde kalan taraf ız. !drik sa· 
lıihi utanda !ar ara ında se\g 
te _gu\ r.n temin edemh·or. Çii:ı· 
'kü tufeylller böyle hnklnları 
Çatır c:atır krnıll he aplar•ııa 
•enıiı İ.) orlar, bu gibi mldeeilcr 
\e açıkgözler ~ üzünden t•artinin 
•leyhine :ıf'ılan hata ve günah 
hanesi gittikçe kabarıyor \'e çok 
••barık olan hizmet hanesini u· 
llutturu~ or. A) nı ı.ebeple milli 
«'epbe felç haline ılüşih·or. akın· 
«'ı, yaratıcı bir denin kabet· 
tlrdlği ünıillc, şevkle, güve11lc 
dolu iklim bir türlü mey<l:ın:ı 
lelemi3or. 

}fer cemi.) etin içinde karınca 

1 l1UN61 J/ııtı~MP(rııi;c!uı 

iii j Ankara, 19 - Memurların 
maaşını yükseltmek üzere Maliyr 
Bakanlığınca hazırlanan }eni 
barem ta arısı Bakanlar Kurulu
na scvkedilmek üzeredir. Bu ta· 
sarıdaki esaslann tatbiki IJlltçe 
ye 68 milyon liralık bir ~ülfe1 
yüklemrktedir. Bunu hemen önii 
müzdeki bütçcd<' tahakkuk ettir· 
mek imkanı olmadığından, ay
lıklara l apılacak zamların 2 • 3 
~cncdc kademe kademe \erilme
si, yani her sene ~·Uzde 30 • 3j 
bir zam yapılması hususunda da 
tasaııya bir madde konacaktır. 
Bu usul nktiylc Fransada dl 
tatbik edilml tir. 

Yeni tasarıda memurların ça
lışm:ısını en verimli hale koyn· 
eak, memura insiyatif Yerecek 
hükümler de yer alacaktır. Bu 
hususları tetkik etmek üzere Ba· 
kanlararası bir komisyon top
lanmıstır. Devlet Bakanı Mu
ammer Alakantıo başkanlığında 
yapılacak toplantıya Maliye, İ:; 

Cumhurbaskanı Celil Balar, Ankara Arkroloji müzesini gezmi<jtir. Yukarıdaki resimde Celal 
Da) ar müıede izahat alırJı.~n görülüyoı·. \ 

İ~lcri, F.konomi ve Ticaret, Mil· 
O» 111mı ~:;: 7 "iıı: ti ıl:ı' 

Cumhur&a,kanı dün 
Çorum'a gitti 

Cehil Bayar, halka hıtap ederken : ccÇorumlulan, inkılôp, 
hürriyet ve istiklôl dôvasında en ileride biliyorum.» dedi 

.Lııai!olu .&failll 

Çorum, 19 (A.'1.) - Cumhur- Bu defa da büyük alaka ve mu· 
baskanı Celal Bayar, bu akşam, lıabbct gösterdiniz. Bu alaka \'e 
vilayet konağı önünde toplanan muhabbeti, benim şahsımda, in 
halka hitaben demiştir ki: kılap, hürriyet ,.e demokrasi 

o:- Aranızda bulunmaktan da. davasına bağlılığınızın bir ıi~a. 
ima büyük bir zevk duydum. Gü. nesi telakki ediyorum. 
zcl şehrinizi bu defaki gelişimle Çorumluların hürriyet, istik. 
dördüncü defa ziyaret etmiş olu. lal ve inkılap davasında, bu da. 

1 
~orum. Her defasında aynı sa. vaların tahakkuku için nasıl fc. 

A "k il B k Fi l tt mimi tezahüratın şahidi oldum. menmı Sa: 7: Sü: 8 de) 
merı a ava a anı ne er-----------------------

•• 
Zafer, irticaı 
Takbih ediyor 
«Türk iye bir Ortaç ağ 

devrine asla 

--...~ 
Bir müddet önce 1ran mallye i hakkında incelemeler ~·aparak bir rapor nrmesı ıçın Dr.) 
Hjalmar Scbacht, Tahrıın'a da\•ct edllmlsti . Schacht. Tahran'da dört gün kalmıs \e bu arada 
Başbakan Dı·. l\lusaddık'ı )atak odasında ziyaret ederek lzalıat \'ermiştir. Yukarıdaki resim bu 

görüşme sırasında çt'kilmiştfr. 

Mrşl. Tifo, lngiltere'ye 
dCivet edildi 

Yunan Savunma Bakanı, Türkiye'nin yardımiyle Balkan 
yarımadasını fethedilmez kale haline sokacağız, dedi 

Y akıııda Y ııgoslavyadaıı Tiiı•kiye'ye bir 
ga~eıeciler hey'eti gelecek 

.&uoetıtl•1 Prıu r= 
Atina, 1U - Yunanistan Sa· ı • 

\ unma Bakanı George ?ılano~: 
halen Atlnayı ziyaret etmekte o
lan Yugoslav askeri hc)etlnin şe 
refiııe .tertiplenen bir ılyafelle 
dün gece ezcümle şunları söy· 
!emiştir: 

«- Türkiyenin işbirliği ve yar 
dımiylc Balkan Yarımadasını 
[ethedilmez bir kale halıne SO· 
kacajız. Yugo lavva, Türkiye ~ c 
Yunanistanın bu gaveyi gerçek· 
leştireceklcrindcn emlnfm.11 
Bir Yugoslav gazeteciler gnıpu 

geliyor 
Bclgrad, 19 (Anka) - Yugos

lav hükumetinin davetlisi ola
r::k Yugoslavyay:ı gelen Türk ga 
ıetecilerinin, ziyaretlerini iade 
maksadiyle. Yugoslav gazetecile
rinden bir grup bu ayın sonla· 
rına doğru Türkiycyc gidecek· 
tir. 

Gazeteciler Ti.irklyede 10 ı;:lin 
kadar kalacak ve tetkiklerde bu 
lunacaklardır. gibi çalışan, i)i şe' ll're lnıı· 

ilan. fedakarlığı haz bilen iyi. 
ler de \'ar, bunların emeı.terlnın 
lrıabsulünU kurnaılıkla çalma0 1. 
•ırr Şe.) lanetlerini kullanarak 
lıer tarafa sokulmağı, lmti.>:ızlur 
koparmağı, hayat kumınnı lılle· 
il bir ekilde oynamağı is edi· 
ilen, bunu bizzat namusluca Çll· 
lışınaktan daha cazip bulan tu· 
fevliJer ve mideciler de •.• 

Amerika Bahriye ve 
Dava Bakanları geliyor 

Churchill, Titoyu dnet etti 
Belgrad, 19 (A.P.) - tngllte-1 dönmiyecektir» <Devamı Sa: 7, Sü~ ı de)- Kitsa hırsıılığından sanık Oktay Poyraz, yakalanmadan önce 

Çorum Demokrat Parti kon- bir barda eJlenlrken 

gresinde bir delegenin kad•n •r anlıea 
haklarını inkar eden bir tak~m n 
geri :Cikirleri müdafaa etm2sl 
her tarafta teessür uyandırmı~ 
tır. ~tünıtaz Faik Fefik bu mil· 
nasebetle <Zafer) gazetesinde 
·İ nkıHipları sadnkıılle koruyaca· 
ğı~· başlıklı bir makale ne~r:?t 
miştir. Makalede deniliyor ki: 

yolunda maskeli 
biı• gencin ya tikları Ture,liler parti nüfulunu !ten Kimhall ve Finletter askeri tesislerde tetkiklerde buluna-

di he ~pları na kullanıyorJa~ i· 
dııre adamlarına. adliyeye biıtıı caklar Deniz ve ha a k ti · · · d h f 1 k 
Olt.yorlal'. 7.anf bulduklatllll • v uvve erımızm a a az a ta -
baskı altına alı~·orlar. Kendile· viyesi de •• •• ·· ı k 1 
rini, me\·kilerin'i .muhafaza en· goruşu ece mevzu ar orasında 

<Devam1 Sa: '7: Sü: 5 de) 

dlşesiyle kar51 karşıya bır:ıkı· ·-----
Yorıar, 'irdanlarını felce uğratı· 
l'ıırıar, bu ı;uretle hasis menfa· 
atıerinl yürütüyorlar, kendileri· 
111 ,., adamlarını kanun hükiim· 
lerfndt'n imtinızlı bir hale ko. 
)·u.rorlar. Krn.dilerlne dehalet e· 
deıı 'e köle olan suçlular 

mevamı Sa: 7: Sü: 6 da> 

Yurt ilaveleri 
,Ekibimiz 
Erzincan' da 

Memlekette geniş bir ala
ka uyandıran yurt ila\•eleri
rnizdcn Sıvas, En.locan, Gll· 
rnUş:ıne. Erzurum, Çoruh, 
Kars, Ağrı, Van, Hakkirl. 
Muş, Ditlis ve Siirt ilaveleri· 
tnizl hazırlamak üzere hare· 
ket eden Ahmet Emin Yal· 

Lübnant~a 
Cumhurbaşknn ı 
er.imi hazırhğı 

2"urı. l1 ullllı• .ı ıantt 

Beyrut, 19 - Cumhurbaşk:ın · 
lığı namzetliği için bütün siya
si partilerde hummalı bir rnilca
dele ve faaliyet göze çarpmakta
dır. 

Muhtelif partiler arasında giz
li toplantılar yapılma'kta, müstak 
bel Cumhurbaşkanlığına kimin 
seçileceği üzerinde müzakereler 
cereyan etmektedir. 

lie,·amı ~a: 7 sü: G Ja) 

Hacılar 
Hakkında bir 
Takrir verildi 

tnan, Kemal Aydar \'e Foto l71U1U1 UulalifrCtnf:4ın 
htustara Baykaldan mnte5ck-
ki1 ekibimiz Sıvas vilftyetin- Ankara, 19 - Kırşehir millet. 
deki tetkik ,.e temaslannı bl· vekili Halil Sezai Erkut, Mecli· 
tirdikten sonra Erzineana se bir takrir Yererek t.:ıc .1ese-
&cçmişllr. lesinin Başbakan tarafından c~ 

Ekibimiz ~·ukarıda saydı· \"a plandırılmasını istemiştiı". E:ı 
i!ıınız viliıyetleri sıra ile z.1. takrirde aşağıdaki sualler ~o· 
Y:ıret edecek ve ilavelerimiz ruimaktadır: 
için lüzumlu maHimatı top- 1 - Bu yıl. hacca giden va-
layacnkt.ır. tandaşların bircoklannın Bey. 
Diğer taraftan önUmUıde- ruttan geri dönmeleri, ziynet· 

ki hafta çarsamba günü Kır- terini ynpanlann aradan uzun 
Şehir ila\cmiz çıkacak. onu zaman geçtiği halde hail yurd3 
l ekimde Yozgat ,.e 8 ekim· dönmemiş bulunmaları, döviz 
de Çoruh ilavelerimiz takip verilmek suretiyle toplu bir hal· 

d de yurt dışı seyahate ,.e ,.iyare· 
-.,:,; ecc,k.t.ir. ·-------·· (De\'amı Sa: 7; Sil: 5 de) 

' 

I 
BU.tUn '1 ıı"a~ırımı;dtn 

. An~ara, 19 - Amerikan mnh- temelen önümiızdcki harta lieh
fıllerınden aldıgımız nıalOmat:ı l'imize gelecek, devlet \'e hiikıi· 
göre, Amerika Bahriye Bakanı met adamlarımızla temaslarda 
Dan A. Kimball ile Hava Bakanı bulunduktan sonra Gölcükteki 
Finletter önümüzdeki günlerde 1 tersane ve donanmamızı ziyaret 
memleketimizi ziyaret c?deecktlr. edecek ve Tiirk donanmasının 

Bahriye Bakanı Kimball muh- (De\·amı: Sa. 7; Sü. 6 da) 

«yeni Büyük Dolu» 
gazetesi kapatıldı 

K. Gülek askeri 
Mahkemede 
Yargılanacak 

Zltı.tUlt llul\,Mnnti:.tı11 

Ankara, 19 - Geçen sene :ıra 
seçimleri sıı·asında Bilecikte 
bir propaganda beyannamesi 
yayınlayan Halk Partisi Genel 
Sekreteri Kasım Gülek hak~ın
da 161 inci maddeve i~tinaden 
Ankara garnizon k.omutanlığ1ı1. 

Gazete; Minnettarlık hedef ine sadakati ca nk tahkikat açıımıştır. 
Bugünkil •Ulus• un habr.ı· 

yüzünden bu manevi mecburiyetin alt.na verdiğine göre Kasım Gülek 

g ird ig" in j söylüyor hakkında son tahkikatın açılma· 
sı:ı:ı karar \•erilmiş ve dosya iki 

Şehrimilde yayınlanan gilnde- billnmiyen bir suretle bu tatil <Del·amı Sa: '7; Sü: 5 de) 
lik ·Büyük Doğu• gazetesi, bu- k:ırarı verdirilmiştir. Bu cihetı -----------
gilnden itibaren · kendi kendini •Büyük Doğu• gazetesi dünkü 
kapatma kararı vermiş ve neşri· sayısında dolambaçlı ifadelerle 
yatını tatil etmlstir. açıklamakta ,.e birk:ı~ ay sonra 

Bu gazetenin yayınlan geç de neşir hayatına daha geniş im
olsa iktidar partisinin dikkatin- kanlarla avdet edeceğini belirte· 
den uıak kalmadı~ı için, bizce <Denmı Sa: 7 Sil 3 de) 

Bir ıııeıııur ~ .:iınıııetiııe 

30.000 lira ğeçirdi 
Eıine Tel<ol memuru Süleyman Öz:ı,ık, açığını iekel 

ile savcılığa bizzat bildirdi 

' •, Zlıuull .ı:ulıalıfrlmf:deıı 

Çanakkale, 1!1 - Ezine ilcesi Sanık 30,000 liralık açığın'ı 
Tekel memuru Süleyman Özışık Balıkesir Tekel başmüdürlüğüne 
ılmmetine 30,000 lira geçirmek- kendisi bildirmi~tir. İhbarın bir 
ten sanık olarak tevkif edilmiş- suretini de F.zine Cumhuriyet 
tir. Süleyman Isık'ın ötedcnberi Savcılığına \'ermiştir. Eıineye 
kumar oynamakta olduğu söylen iki Tekel müfettlşl gelerek tef· 
mektedlr. tişe başlamı§tır. 

Konya freninde 
Yangın çıkfl 

J. adolu J.Ja 11 

Isparta, 19 - Bugün Ad3na· 
dan Konyaya gitmekte olan 8 nu 
maralı katardan dilgilerln kız· 
ması neticesinde bir yangın çık 
mıştır. Ateş alan vagondal:i 
kompartmanlard:ın birinde kilit 
teki bozukluk sebebiyle 
pus kalan 4 kadın \'e 3 ~ocu'.< 
dumanhır içinde boğulmak ~~b 
tikesi ile karsıl:ısınıı:Jaı·clır. Bıı 
sırada trende bulunan kıymet· 
ti güreşçimiz Yıışar Doğu kuv· 
\'elli parmaklariyle kllidi kırmış 
ve kadınlarla çocukları tehlike· 
den kurtarmıştır. 
Tutuşan vagon katardan Ç!· 

karıldıktan sonra tren yolur.a 
de\·am etmiştir. 

Avukatın oğlu olan tabancalı genç arkadaşile birlikte ' 
otomobilleri durdururken yakalandı 

Son zamanlarda ~ehrin şura
sında burasında ba5göstcren çe
şitli zabıta vak'alarının bir yeni· 
.'i geçen hafta Anadoluhlsarı ile 
Kanlıca arasında cereyan etm1ş. 
tir. Hadise şu şekilde olmu~ur. 

Anadoluhisarında Yenimdhal
lede oturan bir avukatın ;,ğlıı, 
c\ in ) nnaşmasını da beraberine 
alarak, Anadoluhlsarı ile Kanlı
ca arasındaki yolun dönemeç bir 

(De\·amı Sa: 7, Sil: 1 de)-

Au~;ır;ui:ı vınay royraz acıınııa bir genç. kasa hır ızlığındau 
ııanık olarak yakalanmışıı. \'ıı karıitaki resimde Oktay yaka 

!andıktan sonra karakolda görülüyo:-

• 
Sanyer cinayeti . 
ile ilgilli iki . 
l~har vaoıldı 
Sarıyerde islenen cinay:ıtlıı 

tahkikatına dün de de,·am edil· 
mlştir. 

Tahkikatı Sarıyer Emniyet A. 
mirliği, S:ıvcılık ve Emnıyet 
Mildürlüğü 2 nei Şubesinin ıne· 
murları ıa~re Ptmektedir. 

Sel'inı "~•"·~ .. ,., öldilrfılmesi· 
<Devamı Sa: 7 Sü 3 de) 

YARIN 
Vaıan~ın 

Pa.:ar 

ilavesi 

Bol resim, yazı, resimli rô· 
portaj, karikatür, eğlenceli 
ııualler, dolgun münderecaL 

Yarın Pazar ilavemizi 
müvezziinizden iste-

meyi unutmayınız:. 
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SJR GEZİDEN NOTLAR: 

Akdeniz turizmine ve 
komşularımıza • 

aır 
İkinci Cıhan ( !'AZAN : '""\ yük kafil~Ier, 

Ha:-o nin l İstanbulu, İzil'J 
hemen aka· ı Hasaıı Refı·•· E ... tııg"" ri, Antalyayı 
bınde, Fran- A • sık sık ziyarete 

sız, İtalyan -..-==-..,,..-------------------.....,. başlamışlardır •• 
\e Yun&n tı· 5 

lstanbulda aıt· 
caret filolarının henılz sefer· hemmlyeUe g6zönlinde bulun- rabaları olan birçok Yunanlı· 
lerıne ba lamadığı sıradıt iru· durmağa mecburuz. Zengın A· Iar, Türkiye) e gelmekte ve u· 
rulan ve daha ılk yıllarda bU· merıkalıları barındırmak, gez· zunca müddet misafir kalmak· 
yük bir rağbet ve şöhret snğ. dırmek ve eğlendirmek için tadırlar. Bırçok Rum vatan· 
Jayın İstanbul • 1\Iarsı!ya hat· lüzumlu tesi !eri )'apabilme· daşlarımız, Yunanistandaki ak· 
tı, hAIA aynı muvaffakıyetle miz, uzun yıllara müteukkıf· rabalarını zıyarete gitmekte· 
dt'<am etmektedir. Servisleri· tır. 1\lemleketimizl, İngilizlerin dirler: bunlardan birçoğunu, 
nin intizamı, personelinin ter· Ye bazı Avrupa mllletleri)le içinde bulunduğumuz gemide 
biyesi ve yolculara karsı nazik Akdeniz milletlerinin turizm de gorduk. 
muamelesi, yemeklerinin ne· bölgesi haine getirebilirsek ,.e Komsularımızın blrçoklarıy
fısetı, gemllerınin rahatlığı i· buralardan bil) Uk turist klitle- le memleketimiz arasında bu 
le bırçok Akdeniz yolcularını leri celbine mu,affak olab Ur· tUrIU münasebetlerimiz urdır. 
kendısıne bağlamış olan bu 6ek, anırım ki, mahdut sayıda 1srail'e giden sabık Htan
hatta 12 EylQl Cuma günü kal- Amerikan turistinin bırakaca- da~larımızdan çoğunun İstan· 
kan Tarsus vapuru ile l\Iarma· ğı dovlzden daha fazla miktar· bulda, Bursada, İzmlrde akra
raya açıldık. Bizi l'ılarsılyaya da doviz sağlayabl11rlz. baları kalmı§tır; her iki tara. 
kadar gotürecek olan vapuru· Bu gayeye erişmek için de, fın birbırlerinl öz.ledıği, gö
muz, güzel bir bava içinde yol çok konforlu, 1Uks dekorlu, a· rilşmek istedığl muhakkaktır. 
alırken, ;>okular arasında da ğır mobilyalı şehir otellerın· Otuz yıl kadar önce Osmanlı 
ilk tanısmalar başladı. den zh ade, memleketimize ucu Devletinın birer parçası ola:.ı 

Geminin muhtelif mevkile- za mal olacak ve husust teşeb- Arap memleketlerindeki halk· 
rinde 196 Pire yolcusu var.. blis tarafından dahi başarılabl- larla TUrk utandaşları ara·ı'l· 
TUrk • Yunan dostluğu ve bu lecek kır ve sayfiye otelleri, da dahi bu tilrlU sıhriyet mU· 
mılletle münasebetlerimizin çe su tedavi merkezleri inşası IA· na .. •betlerl vardır. 
şıUi bakımlardan gittıkçe kuv. zım gelecektir. Şu sa)dığımız Amilleri bir 
vetlenmesi, iki memleket ara- HenUz turizm p!Anımız olma· yana bırakalım. Yaz mevsımın. 
sındaki yolculukları çok art- dığını sanıyorum. Halbuki böy- de bütün Akdeniz memleketle· 
tırmıştır. İstanbul • Pıre hat· le bir plAnın bize neler kızan- rı cayır eavır yanarken, bura· 
tında Yunan ve İtalyan. hattA dıracağını bır dıişıinelim: 1arın zengin ailelerinden bir· 
Fransız gemılerl işled ğl ~1- Tahakkuk ettırılme<:i beş ve- çoklarını Boğaziı;lnln paha bi· 
de Yunanlı dostlarımız, Tür- ya on yıla te\Zi cd imiş bir hı· çılmez serin sahillerine çek· 
klyeye yapacakları se) ahatler· rlzm plAnında, hangi şehirlerin mek ne kadar kolaydır ve ne 
de, Turk gemilerini tercıh et· ve hangi böl elerın, na ıl bir kadar az bir gayrete müte~·ak· 

f;ece yapılan seyrüsefer 

hakkında bir tamim 
1\fotörlU nakil vasıtalarının geceleri karşılasma hallerinde 

kısa huzmeli lambalarını yakarak geçm~IC'ri, ışık yüzünden olan 
kaza mıktarmı azaltmıştır Bazı ~ofôrlerın ışık kullanma husu
sunda tereddüde dUstükleri sc~Tıisefer müdlirltiğti tarafın· 
dan anla~ıldığından asağıdaki açıklama yapılmıştır. 

l - Aydınlık ve karanlık )Ollarda farları )akıp söndür· 
mek suretıle geı;mek kat'! surette yasak edilmiştir. 

2 - Şchır harici ile otomo bılin bulunduğu ~er civarını 
a)dınlatan umumi temlr Umbaları bulunmayan yerlerdeki kar. 
§ılaşmalarda ge:ı;iş uzağı gcisteren lambaların öne eğilmesi su· 
re tile > apılacaktır. 

3 - Kısa huzmeli llmbalarla park Umt-ıaları aynı değil. 
dir. \'e karsıla5ma hallerinde geçi~in kısa huzmeli lambalarla 
yapılması lAzımdır. 

~~~~~~~~~~~~~ 

Gümrüklerde 
Ağırhk esası 

Kald1rıldı 

Türkiye - Avusturya 
Münasebetleri 
Gelişecek 

Ye§ill..öy l\lelcoroloji fstas· 
yonunun tahminlerine grirc 
bugıin §chrimiz \e chnrın· 
da hau sabahle)in deniz 
l Uzu pusulu, sonraları bu. 
lutlu 'e menH ) ağmur sağ. 
naklı geçecek; ruzglırlar de 
ği5ik ) (İnlerden orta km•. 
\Ctte esecek; sıcaklık de. 
recesl dune nazaran biraz a· 
2.alacaktır. 

Dün şehrimizde hu·a sa. 
hahlryin az bulutlu, sonra
lan açık geçmiştir. 

Günün sıcaklığı gölgede 
aıımi 2i ,5, asgari 18,8, san. 
tlgrat olarak ka) dedilml~tir. 

KUCUK HABERLER 
GIDA l\IADDELERİ 
TAllI.İLLEIU 

Ticaret Odasında fiç aydır fa. 
aliyette bulunan gümrük tarife 
kom is:; onu, çalısmalarını sona 
erdirmis bulunmaktadır. 

Şehır Hıfzıssıhha müdDr:lilğü 
bakteri)olojj $Ubesince son yedi 
ay i~ınde mayi halindeki gıda 

Avusturya Ticaret Atasesi Dr. maddeleri üzerınde 7016 tahlil 
Cretnick, birkaç gUn ev,·eı Vi- yapılmıştır. 

Beynelmilel gümrük tarifeleri 
eşasına u)"gun olarak hazırla· 

nan bu listede en dikkate ia
yan husus, ağırlık esasının ter· 
kedilmiş bulunmasıdır. 

Bundan bôyle, gümrük tari. 
felerinde malın ağırlığı değıl 
kı)nıeti esas ittıhaz olunacaktır. 

yanaya gıtmiştir. Dr. Cretnick'in Yine Hıfzıssıhha kimya ~ube· 
bu ı;eyahati memleketimizle A· sinde diğer gıda maddeleri tize. 
vusturya arasında tıcari mıina. rınde )apılan 4152 tahlilden 
sebetlerln ınkiı;afları ile alAka· 3303 il rnüsbet 849 u menfi neti. 
lıdır. ce vermiş \'e menfi görülen mad 
.. Diğerk. taraftan

1 
kbetlirtildiğidne delerin sahipleri cezalandırıl-

gore, ı ı mem e e arasın a· mı~tır 

Bolluğa rağmen 

Palamut fiatlan 
Ucuzlamadı 

Mevsim dolaytsile Karadeniz· 
den :Boğaza balık akını ba;lamış 
tır. Dun bilhassa Boğazda kDI
liyetli miktarda palamut balığı• 
tutulmuştur. Perakende satışlar 
dan başka balıkhaneye muhte
lif yerlerden altmış bin çift pa. 
!amut getırilmiş ve tanesi top. 
tan olarak 30-35 kuruştan veril. 
miştir. Balığın bu kadar bol ol
masına rağmen fıyatlarda ancak 
on kuruş kadar bir indirme ya. 
pılabllmiş ve bir palamut pera. 
kcnde 100.120 kuruş arasında 
satılmırtır. 

Fiyatların düşmesinden kor- ı 
kah toptancı balıkı;ılar balığın 
bu kadar bol çıkmasından mem 
nun olmadıklarını bildirmekte· 
dirler. 

Hem katil hem hırsız 

Aydında karısını bıçakladık. 
tan sonra kaçarak istanbuia ge 
len Mustafa Arslan isminde bır 
sahıs. bu sefer de, Bahcekapı 
Hayribey caddesi 10 numaralı 
kumaş mağazasına girerek çek. 
mecedeki 767 lira para ile 26 
metre kumaşı çalıp kaçarken 
yakalanmı~tır. 

Sanık hakkında takibata baş. 
lanmıştır. 

Postal hırsızlığı sanıkla-

- Silahsızlanma 

Küiiunu -
Emniyet Umum lllildiirlil· 

ğilnden nrilen resınl 
rakamlara göre İstanbutda 
-do\·me, sô\·me,•)ankesiı:+ 
lik, hırsızlık, dolandırıcılı~ 
gibi her bil)uk \e kalabalı&' 
6ehirde önune geçilmesi pek 
kolay olmıyan 'akalar dı· 
şınıta- yaralama \C oldur· 
me hadiselerinin sayısı §ÖY· 
ledlr: 

950 yılında 929ı 951 yılın· 
da 892, 952 yılının ilk sckit 
a)1Dda 1.003 )aralama: 950 
~ılınıta 16, 951 )ılında 20. 
952 yılının ilk sekiz ayında 
31 oldurme ukası olmuştur. 
Demek ki yaralama hlldise· 
!erinde 950 de 77,n olan a)·· 
lık ortalama 951 de 74,33 e 
du5mu5, 952 de ise 125,Si 
ye: oldtirme hAdlselerlnde 
950 de 1,33 olan aylık ortn· 
lama 951 de J,66 ya, 952 de 
ise 3.87 )'e çıkmıştır. 

Cina) et \'akalarında EOD 
sene,nin iki enelkl senelere 
göre gösterıtil!i artış &uphe· 
siz ıistunıte ıturulması gere· 
ktn bir keyfiyettir. Zira li· 
numüzdekl senelerin rakaııt· 
tarını aT.altacak tedbirtr.rln 

mektedirler. Fakat upurları· refah \e senet se\i)esinde bu- kıftır? 
mızın, Pıreden Napoliye veya lunan turistlere göre hazırla· Fakat biltUn bunların tahak· 

Milletlerarası ticari 

ki münasebetler ticari sa~~ya c.ıİ.P.' iL llJERKEZll"DE 
münhasır kalmıy~rak. killturel BİR TOPLANTI YAPILDI 
bakımdan da yenı lnkışaflar kay j C.H.P. İstanbul İlı;e başkanları 
dedecektır. A:u~turyanın Anka. dun akşam Parti il merke ınde 
ra) a tayin e.ttığı yeni orta ... elçi ve Ilhami Sancarın başkanlığın. rının duruşması 

mübadeleler yükseliyor Dr. Bjelka, ı~ı meml~ket ~ultur da bir toplantı yapmışlardır. Bir buçuk ay kadar evvel as. 

alınması lıizumuna işaret et 
mekteıtir. Bununla beraber 
~unu da kaydetmek yf'rlnclt 
olur ki yalnız son senenin 
sekiı: ay rakamlarını ele ala· 
r.ak olursak, nürusu her hal· 
de milyonu bulmus olan h 
tanbıılda her ay her 8.000 
l..l5iıte bir ki&i yaratanı,> or. 
yine her ıy her 250.000 ki· 
6İde 1 kisi Öldur!ilil)·or de
mektir. Bu nisbetler, clna· 
yetltrln azaltılmasını sağlı· 
yacak tedbirlerin alınmRsı 
bakımından, goz korl.-utarak 
nlsbetler ıteğildir. Yeter ki 
bu tedbirlerin alınması i:e· 
ciklirllerek gelecek seneler 
rakamlarının kabarmasına 

lmkAn \'erilmesln. 

Marsıl)a;Ja, Napoliden 1\hr=il· nacağı, önceden tesbit olunur. kuku için, bu meml(!ketlerle 
yaya alabildikleri yolculaı ın Her yıl, bu bölgelerde kaç otel olan dostane müna•ebetlerimi
uyısı, hiç de yüksek değildir. veya kaç tedavi merkezi ve eğ- zi daha ziyade sıkılaştırmlk, 
Bu bir iktısadl hAdlsedir ki, se- lence yeri (klilp, bar, plAj, se)ahat, dô\İZ ve vize kolay
bepleri aranmağa ve önleyici yüzme ha\'UZU ve·alre ... ) inşa lıkları sağlamak !Uzumu asi· 
tedbirleri araştırılmağa değer. edıleceği kararlaştırılır. Bu kArdır. 

~~~asebetlerın!( gelış~~sı l~ın Toplantıda, C H.P. nin yakında. kerj bir depoda vukubulan pos. 
Son iki sene zarfında Mıllet· d ı a;,sa b g~)'Ted er .~~r: e m~ ket tertip edeceği sıyasi toplantılar tal hırsızlığına ait muhakemeye 

Ierarası mal mübadelesi hare- ır. ~ a ı.~ ka~ : ~ ~~m e ~ f.ızerınde g6rüşmeler yapılmıştır. dün birinci zırhlı tugay yargıç. 
ketleri, diğer senelerle kıyas arasın a . ~u e a 1 a e e m · Diğer taraftan Genel Başkan ı !ığında de\•am edtlmiştir. 
kabul etmiyecek bir yükselme ~adelelerı~ın, gazeteci_ grup se- İnönü de dlin partı merkeline, Savcı lddıanamesinde, mevkuf 
kaydetmle bulunmaktadır. ı ~aha~lerinın }e sa~atktır turm;· gelerek bir müddet meşgul ol· bulunan sanıklardan muteahhit Son zamanlarda tediye muva- işlerden hangilerinin devlet, Basta İtalya olmak üzere, 

zenemizde gıttikçe arttığı söy- belediyeler, il özel idareleri daha ~imdiden birkaç A uupa 
lenen açığın kapatılmasında, 'f) a husu ı teiebbils tarafın· memleketi ile \IZesiz seyanat 
Tilrk ticaret filosuna ehemmi· dan deruhte olunacağı tayin e· anlaşmaları imzalamış olan 
) etli bir \'azlfe duşmcktedir. dilir 'e bu hususta ciddi ma· TUrk HükOmetl, bu ) oldakl e
Tıcaret fılomuzun, Denlzyolla· hiyette iktısadi 'e mali taah· nerjık politikasına devam e 
rı İdaresinden alınıp hususi te hıitlere girişilir. derse, yakın zamanda, Arap 

1950 gene.sinde 56 milyar do- l~rlnın. yapılması ı~tlmal. da.hı. muştur. Sabri Acun ile Sabit ve levazım 
lar olan dllnya ticareti, 1951 de lındedır. A)::ıca bır Turkıye İRAN BAŞKONSOLOSU 1 ilste:meni Ahmedin Askeri ceza 
76 milyar doları bulmuştur. Avustu!Y.8 kultilr milnasebetlen VALİ VEKİLl~E \EDA ETTi kanununun 4277 nci maddesiyle 

derneğının kurulması da muh. S h · ı d i ı ı d · · 
Şimdi gt.lclim asıl ehrm· 

miyetli noktaya: Yine Ent· 
niyet Umum Mıidürlüğunün 
rtsmi rakamlarından öğre· 
niyoruz ki htanbulda ·apı· 
lan arama \'e taramalarda 
ntandaşların üstiınde 1950 
) ılındı l.40J bıçak \e 66 t:ı· 
hanca, 1951 > ılında 1435 N· 
çak " 89 tabancı, 1952 yılı· 
nın ilk sekiz ayınıta ise 
1997 bıçak \ e 14 7 tabancı 
ele geçirilmiştir. 

N b 
• ... • "hl· k" t ld' e rım z en ayrılacak olan .

1 
ceza an ırılmasını ıstemiştır. 

e atı yag ıstı a ı e~e ırk. • b. ran Ba konsolo u Ali Asgar Kıy Duruşma ba~ka gilne bırakıl· 
Bır ta sı on yaşında ır \•ani dun vı!Ayete gelerek Vali mıstır. 

~ebbils hükümlerine Uıbi bu· İşte ancak bö)lc bir plln memleketleri \e İsrail ile Tür 
lun:ın Denizcilik Banka na \e· tasarlanıp resmiyete konul- kiye arasında da seyahatlerin 

artıyor 
çocuğa çarptı ve Bclcdi)e Başkan vekill Fbıl Ankara vapuru Batı 

lJybadınc vedat etmistir. Sadeyaf fiyatlarının daima 
rilmesinde, Tilrk ticaret fılo· duktan \e IUin edildikten son· artmasına intizar edebiliriz. O 
sunu, resmt daıreleri kıskıvrak radır ki, turizm sanayıinin teş- zaman Denizcilik Bankasmın 
bağlayan mali me\'ZUattan kur- viki bahis mevzuu olabılir. Hu- Ye Hava)ollarının da, hlikıi· 
tarmak 'e böylece gelişmesini gUn Maliye Bakanlığı, turızm metin teşebbUsUnil destekliye
sağlamak arzusu, başlıca Amil· sanayiinl teşvik hÜ5usunda is· ceklerine §Üphe yoktur. 

artan bir tempo takıp etmesi, 
nebati yağ istihUıkini tok art. 
tırmış bulunmaktadır. 

Şerafettin Baygının ldaresin. 
dr.kl 5731 pliıkah taksi Bağlar. 
başı ile Kuruçesme arasından 
geçerken, hüHyeti tesbıt edıle· 
miyen on yaslarında bir erkek 
çocuğuna carparak yaralamıştır. 

ım;znAHA TALlıUATl\"AlIESİ Akdeniz seferine sıktı 
J>EGJŞECEK 

lerden birisi olmuştur. tenılen bazı gümrük ı;e ı;ergi * * muafıyetlerinl bahsetmekte mli Memleketimizin istikbaline 

TUrkiye dış turizminin geliş- tereddıttir. Bakanlığı bu tercd- blitun kalbiyle gUvenen 
tirilme·inde önemli mevki· düdlinde yerden goğe kadar her Tilrk gibi, ben dr, Ti.lrki· 

in hangi turistlere \erılmesl haldı buluruz. l\Iall tesirle I· Hsi, Orta \e Yakı'n Doğu'da, 
Jcabeyledığinl tayin etmek za. nln nereye kadar uzanacağı askerl bakımdan olduğu ka· 
nıreti virdır. Dıs turizmin Ih· bılinmeyen blr iş için, de\let dar, ekonomik 'e turistik ba· 
tiyaçlarını tesblt ederken, bu hazlnesıne aıt gelırlerden fc. kımdan büyük bir devlet ola· 
tesbit amelb esini muayyen bir ragat et,meğe razı olmağı, Ha· rak göreceğimiz gUnlerın uzak 
(turist) t pine g6rc ayarlamak zincnln bekçi 1 olan bu Bakan- olmadığına inanı) orum. 
IAzımdır. Bir Amerikalı turis- lıktan brklememeliyz. 1 r 
tin ihtiyaçlarıyle. bir tngilizln, Memleket r pında bir turizm f 
bir İtalyanın, bir Fransızın, plAnı ilAn ccİıldikten sonra ar· 
bir Mısırlının veya Lübnanlı· tık, Karayolları İdare 1 şu yo 
nın aradığı şartlar arasında le tercihan inşa ctsın, Denizcll1k 
bilyuk farklar vardır. Bankası \eya Demw-yolları rı 

Biz hangi milletten olan tu- mıntakaya \C')a chre ilave se-
rlste gore hazırlanmalıyız? ferler ko) un, Hava:ı;olları bu 

Zannederim ki, turizm pll· kasabada bir meydan yapsın, 
nımızı çizerken bu nokta:ı: ı e- Malıs e Bakanlıi!ı şu otelde is· 

MEVLID 1 
1 

Henüz hayatının baharın· 
da bizleri unutulmaz acıla· 
ra garkederek aramızdan 
ayrılan sevgıli kızımız 

AFET 101.AL'ın 
ruhuna htıdıye edılmek fi. 
zere olümUnUn bırlrıci se· 
nel de\Tıyeslne mlisadif 
21 9.1952 pazar gunü ikın· 
dl namazını muteakıp Şiş· 
li Camu §erihnde me\lıdi 
5erif okutulacağından bil· 
tün akraba ve dostların, 
kendısini sevenlerin ve ar
zu edenlerin teşrifleri rica 
olunur. 

İbrahim l'olal Ailesi 

1 

1 

tıhlAk edilecek içkilerden veya 
fılAn otelin inşasına sarfolu
nacak malzemeden \ergi \e 
re·im alma ın, kabilinden mün 
ferit Mdiselrr Içın ayrı ayrı 
'liC yıpratıcı teşebbUslere giriş. 
meğe lilzum kalmaz. Devlet, il 
özel idareleri. mülhak biltçcli 
daireler, belediyeler. ftmmc 
hızmeti ı:oren iktı adi de\ l"t 
te;ckklılleri veya hususı te· 
şebbus erbabı, faali> etlerir1 

bu pl.ftna u~ dururlar; b6slece, 
olçülcmi)I ecek kadar çok e
mek, para ve zaman tasarrufu 
sa~lanmıs ol ır. 

* Komsu memleketlerden söz 
açmış iken bah imiz, mem 

leket turizmine, dolayısıyle 
yurt mevzularına intikal etti. 
Galıba, ben de me hur darbı 
mesele uymaktan kendimi kur

İstanbulda bir 
sel feldketl 
389 3ıl enci bugıın, 20 

E)lul 1563 ıte İstanbul el· 
urında tarihte emsaline az 
tesaduf edilen hır sel felA· 
keti olmıı~tu. Korkunç bir 
fırtına \e )a mur yirmi dort 
saat hiç durmadan de\ am 
etmı~. biitiın derelt.r ta mıs 
'e dag gibi dalgalar r.hre 
hucum etmişti. Birçok hina· 
1ar ve camiler &ular altınıta 
kalmıstı. Sellerin Topkapı 
ile Edirnckapı surlarının u· 
zerinrlf'n a6fığı tİ\a)et cdi· 
lir. tlh errlh Hııınmere gö
re, on ikinci asırdan on at. 
tıncı aı;ra kadar talihin ka.) · 
dettiği ff'> ezanların en bu· 
)Uğu budur. 

Ttir,tm~TC:t 

Bu hal, tabıl olarak fıyatlar 
ıizerinde de tesirini gösterml§
t.r. Geçen hafta içinde, Ti· 
caret Borsasında ay çiçeği ya
gı 140·155, pamuk yağı 152, Tur 
;>ağı 195 'c keten yağı 155·158 
kurustan muamele gormil&tUr. 

Çeko~lovakya vo Yugos· 

Javya Ticaret Odalarının 

müracaati 

Yugoslavya ye Çekoslovakya 
ticaret odaları, İ tanbul Tıcaret 
Odasına müracaat ederek, ismi 
geten memleketler arasındaki 
tiearl munasebellrrin .arttırılma 
sı hususunda nelerin )'apılma
sı lbım f;eldığınin kendılerıne 
bildirılmesini istemisierd ir. Tıca 
ret Odası bu teklifi tetkik ede· 
eek 'e cevabını yakın bır tarih
te blldırecektir. 

Eniıtesini yaraladı 

Edirnekapı Kariye sokak 8 
numaralı evde oturan l\lehmet 
Tekiner Balatta Ayın caddesin
den e'iine ı;i<lerken, yolda te. 
sadtlf ettıği kayınbiraderi hmet 
Unlu ile kavga etme)e ba~lamış 
!ardır. 

Bu arada tabancasını çeken 
ismet Mehmede ate§ ederek ya. 
ralamıştır. 

Balat :Mi.lsll\i hastanesine kal
dırılan ve aynı zamanda sarhoş 
olan l\lehmedin yarası bıçak ya 
rasına da benzemeh1cdir. Sanık 
yakalanmış ve tahkikata başlan
mıstır. 

. ARME IENT DEPPE S. A. 
ANVERS 

Şimali Afrıka Vapur 
Kumpanyasının 

taramadım: Denışın fıkrl ne 
ise zıkrl de oymuş, dedıkleri 
gıbi, benim de aklımda hep 
memleketım ve onun mesele· 
Ieri dolaşıyor. 

o da benim süreceğim hayatı 
sürecek e, vay haline.. rr

- Emma okumayı çok se· 
viyor, Freda. Bunun farkında • 
mısın? • 

- Okumak ne)e yarar? Dlln ::r, . . 
LILLOIS babasına so)ledlm. Artık Em- g.. ,..,, 

"'Cçti. Bir yerde iş bulup çalışsın. 

ifade veremiy~cek durumda 
olan çocuk Numune hastanesine 
kaldırılm".} ve &oior yakalana· 
rak hakkında takıbata baslan. 
mıştır. 

Bir sar'a hastası dereye 

düıerek bÖguldu 

Mezbahada yapılacak yeni te. 
sislerden sonra buranın daha 
rasyonrl bır liekilde talışmasını 
temin içın Belediyece bazı karar 
lara \arılmıstır. Bu arada mez. 
bahada yeni bir çalııınıa sistemi 
sağlamak maksadıle c ki talı. 
matnamcnin de de ıstirilmt'si 
zarureti hasıl olmu5 ve bu iş de 
komlss ona ha\'ale edilmistır 
BEi EDh E l'IHTSTAHl>E!\ILE· 
Rİl\"E \•Eniı,ECEK EI,RİSE 

Eyup Boğaz k6yilnden 1922 Beledıl c müstahdemlerine her 
doğumlu l\lusa Uzdeş isminde ene 'crılmekte olan elbiselerin 
bır sar'a hastası ewelki gece ıhale i daimi komisyon tarafın. 
bir nobet esnasında, koyün de. dan elli bır bin !ıraya milteab. 

Ceset morga kaldırılarak tah. Ayrıca Belediy~ ı:e\'azım mil 
resine dü erek boğulmu§tur. 1 hıde ihale edılmi~tir 

ki!(lta başlanmı$tır. dürlli~U tarafından miadı dol. 
Taksim Nahiyo Müdürü muş elbiselerin iadesı hakkında 

k f 1 1 hl • d'ld' verile nkarar da yine bu komis-
o a ot e ta ıyo e ı 1 \Onca durdurulmuştur. 

Aldrikose i;;minde blr ital)an. \"ALİ GÖKı\1' 
dan rilŞ\'et alırken suçüstü ~aka P.\ZARTESI Gt'NÜ GELİ\'OR 
!anan Taksım Nahiye .hllidliriı l\Iczuncn Avrupada bulunan 
Safa Akkepcneğin te~kıf edıldi Vali ve Beled ye Rei i Dr. Fah
ğıni ewelce bildırmiştık. rettin Kerim Gökay pazartesi 
Sanığın avukatı Bdıp Bilene- günıi Tarsus \'apurile §ehrımıze 

rin vaki itirazı neticesinde, Sa- donccektır. 
fa Akkcprnek, 2 inci Asli)e BİR TAPU l'llEl\lURU 
ceza > argı~lığının kararıle ve :r.oc. tı1,DU 
14,000 lira nakdi kefaletle tah. HU nil isminde bir tapu me. 
lıle edılmiştir. muru, dun Bqlerbe~lnde deni. 

Tedavüldeki para ze girmi~ yuzmek bilmedığinden 
boğulmu~tur. llfıdi e hakkında 

miktar1 
Merkez Bankasından bıldıril. 

diğıne gore, tedavlildeki paramı 
zın yekünu, geçen haftaya na
zaran 13 mılyon lır:ı azalmı5 bu. 
lunmaktadır. 

Halen tedavüldeki paranın :> c 
künu 1.233.805.723 lıradır. 

tahkıkata ba.lanmı tır. 
RAll\DIRlUA JLA \T. 
SEFERl KAl.DIRILOI 

İzmır fuarı mUnascbetisle çar 
§amba gunleri yapılan Bandırma 
ılave seferleri. fuarın sona erme 
si dola> ıs ile kaldırılmış bulun. 
maktadır. 

Ankara vapuru diln saat 12 
de, 561 yolcu ile Batı Akdeniz 
Ecferine çıkmı~tır. 

Yolcular arasında nüfus genel 
mildtırü Şevket Eke!, A\TUpa 
konseyi nezdinde bulunan orta 
elçiliğimiz milstesarı Sabit Ak
ça; ve Fransada toplanacak De
mir) o il arı kongresine iştirak et 
mek uzere giden De\'let Demlr. 
yolları umum mildüril Zihni GU· 
ner bulunmaktadırlar. 

Vilayette yapılan toplan

tıda ıchrin asayişi 

görüşüldü 
DUn \'i!Ayette Vali vekili FA· 

zıl Uybadını riyasetinde Em· 
nivet müdUrU Ahmet Tekelioğlu 
ıl jandarma komutanı ve dığer 
alAkahların iştiraklle bir toplan. 
tı yapılmıştır. 

Toplantıda şehrin emniyet ve 
asayis durumu gorüşülmlı5tür. 

,,...-TAKViM-) 

CUMARTESİ 
1 

20 E\'I;Üı, 1952 

AY 9-GÜN 30-HlZlR 178 
Rl'l\Jt 1368 - EYJ,(JL 7 
HİCRİ 1371 - ZiLHİCCE 30 

SABAH 
OGLE 
İKİI•mt 
AKŞAM 
YATSI 
İMSAK 

Vasati 
O.'i.43 
12.08 
1535 
18.11 
19.42 
O.t06 

F.ıan1 

1131 
05.55 
09.22 
12.00 
01.31 
09 53 

Gıuıtemu• "' fld•rılı" .,a,. O• r.· 
rfm/ır b11•uıın •Oftlm&11ıft kd• 

Şıı hale göre ele geçen bı· 
çakların •l !ık ortalaması 
1950 de 117. 1951 de ııs. 
1952 de 166; tabancaların ay· 
!ık ortalaması 19SO de 5,5. 
1951 de 7,5, 1952 de 12 dlr. 

Arama ve taramaların 

gunden güne arttırılmış \f' 
&ıl.laştırılmı:ı olmasına kar· 
5ılık son seneıte bulunan bı· 
çak ,.e tahancalarıtaki artıı 
gösteriyor ki utanıta~:ııra 
her neden e bir siliihla:ıma 
merakı gelmi5tir \e bu mc· 
rakın onune yalnız aramayl:ı 
taramayla setmek mümkün 
olmıyacaktır. 

Şu netireye \'arıyoruz: f. 
z.lnslı tabanca n hele bıç:ık 
taşıyanları aj!ır cezalara 
çarptırarak bir •SllAhsıdnn· 
ma kanunu• na ihtiyacımız 
urdır. Bu kanun çıkarılma· 
dıkçı, arama \'e taramalar. 
ancak Emniyet Umum iUu• 
ıturlüğiınun istatistiklerin· 
de, silah ta5ıyanların st.ac· 
den ı:,eneye ,.e hatta a)·dıın 
aya arttı~ını tesblte yara· 
maktan ileri _:iıtemiyecı'ı.-. 
tir. 

Sadun G. SA \'CI 
ON KELİl\tEYI.E 

tranda... lısırda... Lilb· 
nanda ... Suriyede ... dunım 
nazik. 

Hukadar neYaket insını 
5ıkı\'nr: ... T ATLlı:iR'R'l -

niz değil mi, teyzeciğim? 
- Elbette gUnUn birinde "i· 

deceğim yavrum. Fakat şimdi· 
!ık buradayım. Merak etme. 
Emma'nın coşkun muhabbet 

tezahürleri vardı. 

Vapuru limanımızda olup 22 
Eylülde eşyayl ticariye 

alarak doğru ANVERS'e 
hareket edecektir. TaCsılAt 
için Galata Tahir Hanında 

Vatanımıza komsu olan hlir 
memleketlerle müna cbetlerl
mizin düzelmesi nisbetindc, bu· 
ralarla Türkı:ı;e arasında turis
tik seyahatlerin arttığını açık· 
ça gorıiyoruz. Yunanistan, bu· 
nun Mriz bir mi alini teskıl 
e> !emektedir. Son sekiz, on ııy 
ıçlnde iki devletin münasebet· 
lerınde gorülen yakınlaşma, bu 
memleketler halklarını. karsı· 
lıklı seyahate teşvik etmişUr. 
Ev'lielce Anadolu topraklarında 
yaşıyanlardan mutesekkiI bU· 

manın karalama yapma zamanı ~...., ~ 

Mektebe '1ltmesin. Dcdım o da 
bana hak verdi. Fakat !ıstlindc 
durmadı. •Eğer kızına yüksek .....: 
tahsil fılAn )aptırmağa kalkar- • 
san. buna kallyen razı değilim• 

YAZAN:t: FANNY NUllST 
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çEvıf/r11~ "REZZAN A.E. YALMAN 

- Size dokunmak bile hoşu
ma r.ıidiyor. Ray teyze! Bô)'le 
günlerin·:> Uz sene sürme~ nl 
istiyorum. Çocukken goılerim 
bir miırirlet hiç görmedi. Sızi 
dtlşündiığıim zaman hep sırtı· 
nızda bır beyaz elbi e ile ha· 
yal ederdim. O karanlık ~le· 
mimde siz benim için bir ı~ı~· 
tınız. 

3 üneil 
katta SCANDJNAVİAN 
NEAR EAST AGENCY 

-
Acenteliğine müracaat. 

Tel: 44993 - 2 - l. -

1 - DENiZ 
BUGÜN 

FEDAiLERi 
JOHN WAYNE - PATRİCİA NEAL 

2 - KANll BAYRAM 
İ!Aveten son Dlıııya Havadisleri. 

PAT EK PHILIPPE 
Saatleri gelmiştir. 

Salış yeri : DİAMANŞTAY~ 

dedim. Ama adam hiç oralı ol. - Evlenmekten mi b&hse· tu. Fakat böyle bir şey olmadl. mak, Ray1ın senelerce nıah· 
madı. diyorsun? Ray'ın önündeki tepsi)i yaka· rum olduğu normal bir hay:ıt 

- Emma okumasını sevi)·or - Evet. Karşıma bir fırsat !ayınca odadan çıktı. Tombul tarzı idi. 
Freda. Eğer ben de uktıyle çıktı. Hem <Se iyi bir şey.. ve yağlı kalçalarını öyle bir Namuslu bir orta halli aile 
yliksek tahsıl ;>apabllseydım, - İyi bir 6eY mı? Sen ha! sallayışı \'ardı ki, sanki bu tav. kadını olan Freda, her pa7sr 
bugün bUsbüttln ba$ka bir ha· Bu geçirmiş olduğun hayattan rıyle Ray'a \'e rlunyaya mey- kılisoye gldıyor, çarşıya çık· 
yatım olurdu. Emma'nın oka· sonra .. Üstelik de aklın Mla o dan okumak,i~tiyordu. tığı zaman e .nana çekişe çeki· 
masını çok isterdim. herifte.. Ray düşünüyor, ta~ınıyor, şe pazarlık edı)or, çocuklıırı· 

- Adam sen de, Unİ\ t>rsite - Buna şaşma Freda. Belki >orgun ka!,•yle bir tilrlU bir na karsı sert davranıyor, k'lnu 
tahsili yapıy da ne olacak? benim ya~ta, benim vaziyetim· karar \'eremıyordu. l\lukadclo· komşıı)a kafa tutabllıyordu. 

- Bilinmez ki.. Hayatta 'her de bır kadın için bu gilç bır ratına hiçbır suretle h:ıkim de· Bütlin bunları e\lı bır kad n 
şey olabfllr. Ben Emma'nın O· şey .. Ama bu peUU mümklın. ğıldi. olduğu için \e hayatında hiç· 
kuması !çın yardım edebili· Nitekim karşıma böyle bir fır Emma'yn yardım edebilmek bir gizli tarar bulunmadığı ı· 
rlm. Oğlanların pek okum1ğa sat çıktı. Beni istiyor. Yaln•z hayatla en btl;>ük emeliydi. çin :> apab'lıyordu. 
istidadı yok. Ama bu kızın ben onu ltızım olduğu kadar Bu tatlı çocuğun teyzesine o· Kurt Shendler'in nikahlı ka
var. Hayatımı bir yoluna ko· sevdiğime emin değilim. Te- l~n muhabbet "e hayranlığı rısı olmakla Ray ela bütiln hu 
>ayım, ona elımden geleni ya· reddllt ediyorum. Anlı) or mu- giln geçtıkçe artıyordu. Genç haklara sahip olacaktı. Ul:ın 
parım. sun? kalbi ile ona Ö) lesine bağlan· bunu dü :.ınmek rbıle onu llr· 

- Sen bir baltaya sap olmıt· Freda acı acı gülerek cevap mıştı ki.. pertb ordu. Yazın en sıcak \'e 
ğa bak. Kendı isini uydur, on· verdi: Eınma'nın annesi olduğu i· sakin günlerinde bile Kurt ile 
dan sonra başkalarına yardı· - Anlıyorum. Dünyada bu· çin ve hayatta mesut olmak ı· e\'leneceğini du ilndukçe soğuk 
ma kalk. gUn çok garip şeyler oluyor. çın saklanmağa ve S?izlen:ncıte terler dokilyordu. 

- Belki de evlenirim Freda. Bunun farkındayım. mecbur olmadığı için çok de- Emma, mektep tatilinde, 
Aklımdan geçen de bu .. Fakat Bir an Ray, Freda'nın bu a· fa Ray, Freda'ya ,gıpta edıyor· komşunun çocuklarına b3k· 
bunun lı;in bir karar vermem cı giılilşünden sonra bir sinir du. Bir hava gazı memurur.un makla \'akit geçirirdi. Boş 7a· 

gider, onunla konuşur, eşyala
rını karıştırırdı. Ba\ııllartlııki 
gUıel çamaşırları, incecık gc. 
celıkleri ellemek ı;ocuk içın 
büyük bir Ze\'kti. Lilks esya 
görmeğe alışkın olmadığı ıç;n 
nay'ın her §e:ı:i ona hoş göril· 
nüyordu. Bu .gıizel, uzun b'y 
l:ı, narin ve zarıf teyzeye g·in 
geçtikçe havranlığı a rtıyordıı. 

- Ray teyze. sizi çok oef:a. 
nl) orum. Şu U vantanızı bJraz 
koklayabilir miyim~ 

- Al, o şişe senin ol,;un, 
Emma. 

- Fakat bu bana yaptı~ınız 
altıncı hediye oldu. O dante· 
!Alı iç etekliğini o kadar sevi· 
yorum ki. bana verdiğiniz gün 
deli olacağımı sanmıştım. 

Ray, Emma'nın guzel mavi 
gözlerinin bir mıiddet için ay 
dınlığa yumulmu$ olduğunu 
düşünerek müteessir oldu. Za· 
vallı yavrucak! Ona karşı m!is 
fık ve muhabbetli davranma ... 
masına ihtimal var mıydı? 

- Vah e\'IAdım! Demek ki 
bir mliddet gbrmedin ha? .• 

- Hiç görmedim. Ne oku· 
yabiliyordum, ne de mektebe 
gldebildım. Çok fena gilnll'r 
yaşadım. 

- Simdi bir yüksek mekte· 
be ıitmek ister misin? 

- İster miyim? Bu sorıılur 
mu? Elbette isterim. Fakrıt 

buna imkAn yok ki.. Babam 
benim için bu kadar masrcıf 

- lstiklU Caddesi 391. Uzım. buhranı geçirmesinden kork· kırısı. çocuklarının annesi ol· manlarında da Ray'ın odasına ............................ ~:.;.;;;~--------------...;..;_ __________ ...;. ____________________________________________________ -6!!1 ( Devanıı var > 

- Sen iyi bir çocuksun Enı 
ma. Elimden gelse sana dııha 
çok şeyler lermek isterdi:n. 

- Buradan giderken korkıı· 
rım ki. hiç e~vanız kalmıyacak 
teyze~ Fakat hlr vitınivec .. k•i· 
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Göçınen 

Davası 
DÜNYA !Kuzey Koreye müthiş 

r.. • hava akınları yapıldJ 
Yazan: E. T 

T · · !\fil tı * Belgrattn bulunan Eden elgraflar lhrlcşmış ı e er tarafınılan Mare al Tito 
muhacirler i tişari komitc-

'lnin Ccne\'rede toplandığını ,;e İngiltctt;)c davet eclil-
&iitnıl'n mc elclerlnl gözden ge. mi~ir. · * Yunanistan Savunma Ba-rırd iğini bildiriyor. Bu munasc. kanı, Balkanları bir kale 
lıttıe Bulgaristandan Türkiye)e haline getireceğiz, demiıı-
hirret eden Türklerin 'azlyeti 
de bahis mevzuu olmuş, lıazır tir. 
bulunan delegelerin hepsi, bil. * l\Iısır, İngiltcreden silah 

Seoul 19 - Japonya ve Okinawadaki üslerdon kalkan B 29 
Üstün U~ankaleler bugün hemen hemen bir yıldanberl giri§· 
tikleri ilk gündüz akınında Kuzey Korcdeki komünist hedeflere 
yüzlerce ton yangın bombası y ağdırmıslardır. Bildirildiğine gö. 
re bu akınlar neticesinde düşmanın belli başlı ikmal üslerin· 
den olan Hungnam limanındaki tesislerle Kuzey Korcnin muh 
telü kesimlerinde kurulu malzeme depolan ateşe \'crilmiştir. 33 
Üstün Uçankalenin iıılirak etliğı bu :ıkın, tepkili Sabre uı:ak
lan tarafından korunmuştur. 

hassa Amerikan, İngiliz, Fran- alma teşebbusüne giris-
&ız, Alman, İtalyan delegeleri mi~tir. 

Öğleden sonra geç vakit yapılan akında, Hungnam bölge
sinde muhtelif fabrikalara da taarruz edilmiştir. 

'riirkiycnin bunları yerleştirmek * Lübnancla Cumhurba5ka-
ltin sarfettiği gayretten bü)ük nı seçimi için siyasi laa-

Kara harekatında ise S,:in komünist birlikleri, bu sabah er
ken saatlerde cKel Tepe• ye tek-rar hUcuma baslamıslardır. 

likdirle bahsetml~ler... :..-.;,1;;:h.lieıiııt ııiiaiıiırıİııitmıiıilııiıs.tı.r.-._, __ .,. 
komitrdc Birlesmtş l\llllctıcr • 

lüksck komiseri van ııeu\'en bu Ankara D. P. il 
Sekizinci Ordu Karargahından verilen haberlere göre batı ve 

merkez: cephelerinin diğer 3 noktasında da ağır çarpışmalar 
başlamıştır. 

bıünasebetle §U sözleri s<iylemlıı: 

•l'iirkiye ııükumeti, büyük bir Kongres·ı bugu·· n 
Cephede bulunan bir subay, çarp15maların göğiis göğüse de· 

vam ettiğini bildirmistir. 

ınuhaclr k:ıfilesını kabul etmek 1 .. k" b vd 
llle._<;eJcsiJe karşıJasmış \'C.)3 kar. ur ıye, ug ay 
roa~cak olan hükumetler için Toplanıyor . 
tnlsaı olacak tarzda lı:ırckct et· lst'ıhsa" 1 rekorunu 
lııi§tir. Bulı:aristanda iyi bir \"3. Ankara, 19 (Hususi) - D. P. 
ta..ııdaş olan 150 bin Turk fideta Ankara vilA)et kongresi yaxyı 
lorla hudut dısına atıldı. nu, sabah toplanacaktır. Kongreye Kınyor 
~ ,;e istekle yapılmı muha- 243 delege iştirak edecektir. Par 

i k Ad "I d .i•He4ıll64 Pru• terct değil toptan tclıcir hare· t genel baş anı nan ., en e-
kelfdir. TürJ.i.)eniıı bu \ııziyet resin pazar günü bit konu~ma Vnşington, 19 - Dünyanın bü 
ltarşısımlaki bil) ük ga)Tetini tak yapması beklenmektedir. tün buğday yetiştiren memleket 
d' l lcrinde bu sene mahsul durumu ır c anmak lftzımdır. ( l'k h ı 

'Bu takdirkar sözlerclrn sonra • e 1 angar ar gııyet iyidir. Amerikan tarım mil 
~ra Türk delegesi Necmettin tehassıslannın tahminlerine gö· 
'tuııcel'e geldi. Delegemiz Tür. G f' "ld' reı harp sona erdiğindenberi en 
lıiye h:ıkkıııdnki sıcak sözlere e iri 1 bereketll mahsul bu .)'il elde 
ftşekkür ettikten sonra §Unları ıııuulf ltı;JuıUrlmlzdın edilecektir. 
SOyledi: cBulgarlslandan Türki· Ankara, 19 - Amerikaya si- Buğdaydan başka bu sene Pi· 
>'eye kısa bir zaman zarfında pııriş edilen çelik buğday ban· rinç, mısır ve çavdar mahsulU· 
lSt bin göçmen gelmiştir. I>alıa garlarından doksan bin tonluju nün de gayet bol olacağı an· 
loo bin muhacirin gelmesi bek- İskenderuna gelmiştir. 60 bin lıışılmıştır. 
!eniyor. Hükumet şimdiye kadar tonluk da gelmek Uzercdir. Hep- Karsılıklı Güvenlik Teskllatı Is 
ielenleri ycrlestlrmek için GG sl 500 bin ton tutan hangarların tatislik mütehassıslarının yaptık 
llıliyon dolar sarfctmlstir. Bun. iki buçuk ay zarfında mcmlekc- ları hesaplara göre Avrupada hu 
dan sonra geleceklerin ~erleşti· timize gelmesi beklenmektedir. bubat durumu harbden evvelki 
tilnıesl de büyük paraya ihtiyaç --1l- miktarın yüzde 12 fazlasına eris
iöstemıcktedir. Ge1ir ka} nakla- Sevyetler 55 inci vetoyu miş bulunmaktadır . 
l'unıı: mahduttur \'c 1\Iillctlera- Avrupada buğday mahsulUnde 
ta ı yardım edilmesi liızım gcJ. kullandı rekor kırması beklenen mem· 
llıektedir.1> Nevyork, 19 (A.P.) - Rusya lckeUı?r arasında başta Tilrklye 

Delegemizin lıu özleri üzeri- bugün Vietnam Federasyonunu ı:clmektedir. Fransa, Almanya, 
ile komisyon 'fiirki)·cniıı göç· teşkil eden Vietnam, Lnos ve İtalyanın da geçen senelere nls· 
ltıenıer i~inde snrfcttlği ga} reli Kambocyanın Birleşmiş l\Illlet- betle çok iyi bir netice alacak· 
bir daha takdirle anmıı:, fakat ler Teşkilatına liza olarak kabul. larına muhakkak nazariyle bakıl. 
l"ardıma imkan olmadığına ka. lerini durdurmak iı:in 3 \•eto da maktadır. 
tar vermi~. ha kullanmıştır. Bu konuda Ilindistan ve Pa· 

Du kararın mcmJı.Jcclimlzclc Böylece Rusya; Güvenlik Kon- klst:ında durum pek parlak gö-
teessürle karşılanacağına şuplıe seyinde §İmdiye kadar 55 \'cto rünmcmcktedir. Avustralyanın 
loktur. Göçmen işindeki çalış- kullanmış olmaktadır. da geçen yıla nazaran buğday ve 
lııınıız madem ki bu kadar tak. Finlandiya - Rusya'ya rlminde hafif bir düşüklük ol· 
dir ediliyor 'c elde ettiğimiz ması beklenmeliedir. 
ıı son harp tazminatını 

eticeye kar ı bu dl'rcce hay. Diğer taraftan dünyadaki hay. 
~Tık gösteriliyor, bunu leş\ik ödedi van sayısı da hissedilir miktarda 
~k lllzım gelmez mi? stockholm, 19 (A.P.) - Fin· artmış bulunmaktadır. Halen bil 

1 landiya diın gece Rusyaya son tün dünyada 820.000.000 baş hay 
Çişleri Bakanı Van'a gitıi harb tazminatını gündcrmlstir. van bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Sekiı: sene içinde Finlandiya Bunlardan 58 milyonu Rusya. 
Ankara, 19 (Hususi) - fç fş. Rusyaya harb 'tazminatı olarak dııdır. 

lerı Bakanı Ethem Menderes bu- 550 milyon dolar değerinde mal 
lliin uçakla Vana gitmi tir. Bir- vermiştir.. Kuzey Atlantik Konseyi 
lccac güne kadar Cumhurbııskanı k 
cıaı Bayarla Başbakan Adnan Truman'ın Basın Se !eteri toplandı 
~Cndcrcs doğu bölgesindeki se- öldü 
~ahatıcrinc çıkacaktır. Paris, 19 (A.A.) - Kuzey At· 

Vaşington, 19 (A.A.) - Baş. ıant!k Paktı Konseyi dün Kana-
lsnıet fnönü'nün seyahati kan Trumanın basın sek-rctcrl Jo da Dısi leri Bakanı Lester Pear

scph Short dun Virjinln'da A· son'un başkanlığında toplanmıs· 
lcxandria'daki evinde 48 yaşmda tır. Ankara, 19 (Hususi) - C. H. 

l>. Ccnel ba§kanı İsmet İnönu 
'l'rakya ve Egede bir yurt scyn
~atine çıkacaktır. Kendisine dok
Or Kemali Beynzıt, Halil Sczaı 

trkut \'O İlhami Sancar refakat 
tdecckiir. İnönü 21 eylOldcn 23 
f!l'llıle kadar Trakyaya, 27 eylut
~c Bursaya, ekim başında da 

&eye gidecektir. 

olduğu halde vefnt etmiştir. Ö· 
lümiın neden ileri geldiği he· 1951 Eylulündenbcri Baskan· 
nüz bildirilmemistir. tık vazifesinde bulunan Pear-

Beyaz Saraydaki bürosunda va son, dün bu \•azifesinl Danlmar
zifc basında ölen Charlcs Ross'- ka Dışişleri Bakanı Oje Bajorn 
dan sonra 18.12.1950 tarihinde Kraft'a devretmlstir. 
Başkanın basın sekretcrllğlne t! 
yln edilen Short evli ve ilç ço. 
cuk babası bulunuyordu. 

Danimarka Dışişleri Bakanı, 
bir sene müddetle bu vazifeyi i· 
!a edecektir. 

. 
Mısır, lngiltereden 
Silah safin 
Almak istiyor 

.iııoeüıtıd Pruı 

Londra, 19 - Mısır'ın bazı tip 
tepkili uçaklar ve Ccnturion 
tankları dahil, çesiUI silah Ye 
askert malzeme mUbayaası !çin 
İngiltereye resmen müracaat et· 
tiği bugün öğrenilmiştir. 

Hariciye sözcüsii, İngiliz hü· 
kıimetiniıı, Mısırın yeni müra· 
caalinl incelemekte olduğanu 
söylemislir. 

Bakanlara ceza 
Kahire, 10 (A.A.) - Başba· 

kan Necibin son aldığı bir ita· 
rara göre Bakanlar herhangi bir 
müzakere esnasında ilga edilmiş 
olan Pasa ,.e Bey ünvanlarmı 
kullandıkları takdirde ceza '}1a· 
rak bir kasaya on kurus vere
ceklerdir. 

Bu maksatla Başbakan Neci· 
bin bürosuna bir kumbara yer· 
leştirilmişlir. 

Rumenler, iki Yugoslav 

köylüsünü öldürdüler 

Delgracl, 19 (A.A.) - Dün a!< 
şnnı resmen bildirildiğine göre, 
3Ci kadar Rumen askeri iki Yu 
goslav köylüsünü öldürmüşler· 
dir. 

numen :ıskerlcrl bunun tize· 
rino hfidise mahalline yardıma 
koşan Yugoslav hudut muhafız· 
larının Üzerlerine de ates açmış
lardır. 

lranda aşiretler arasın· 
da kaynaşma 

Tahran, 19 (Anka) - f ran 
Harbiye Bakanlığından bugün 
bildirildiğine göre, Şirazın sark 
civarında oturan aşiretleri arasın 
da tıkan kargaşalıklarda 20 kisi 
ölmüş ve birçok ki5i de yaralan. 
mıştır. 

Sen aldtrma 
Keyfine bak 

·· 1 n· ı· ı; · j A ,·rnpa Odeme er ır ı :;ı· 
nin yayınladığı rapor.a 

göre borç rekorunu kımıı.fl1~ 
Bizden e\'Velkl beş · ırıem· 

Ieketin borç yekunu 8,5 mil· 
yon ilolar. 

Yalnız Türkiycninkl i e, 
34 milyon 200 bin dolar. 

Anlıyacağınız işimiz iş. 
Köylıi borçlu, memur borç 

lu, devlet borçlu-
Anhası ıninha ı: ~ öde

meler birliğini de mahalle. 
nin bakkalı ile kasabına bl'n. 
zetivcrdik gitti. 

ECVET GtlRESlS 

Kaz dağ 
Ormanlarında 
Yangın çıktı 

Balıkesir, 19 - Dün gece Ed
remitin Kazda~ı Göre köyU Cİ· 
varındaki Dumanlı Kurudere 
mevkiinde büyUk bir orman yan 
ğını daha çıkmış, !;Öndürülmesi 
için asker ve mükellefler gön· 
derilmişUr .. Altı işletmeye ayrıl· 
mış olan Balıkesir Orman Bas
müdürlüğO bölgesinde mevsim 
başındanberi 128 orman yanğını 
çıkmış \"e tahminen 21,000 hek
tarlık sahadaki ağaçlar tamamen I 
yanmı§br. 

Beş yıl fiilen çalıımıf 1 
memurlorın emeklilik 

aidatları 
.f.nkaro LJım.n 

Ankara, 19 - Emekli Sandığı 
genel müdürlüğü, fiili hizmet 
müddetleri beş yılı doldurmuş 
olup da istifa \'eya diğer sebep
lerle \•a2ifesinden ayrılan rne· 
murlar hakkında yeni bir karar 
almıştır. Bu karara göre, fiili 
hizmet yılı 5 seneden az olan me
murlara kendilerinden kesilen 
yüzde 5 ııidıılları geri vcrilmiye. 
cck. ancak lmnlar tekrar memu
riyete girdiği takdirde hakları 
devam edecektir. Bes ~·ılı dol· 
durmuş memurların aiılatlan ise, 
bulundukları dairelere \·erecek· 
fcri istida üzerine bu dairelerin 
yapacağı muameleyi müteakıp, 

evrak Emekli Sandığına gellr 
gelmez paralnrı kendilerine geri 
verilecektir. Bu gibi bcs yılı dol
durmuş memurlar re'sen Emek
li Sandığına müracaat edemiye. 
ccklc.r, ettikleri takdirde istida
ları bağlı olduğu Bakanlık veya 
Genel Müdürlüğe gönderilecek
tir. 

li0RRIYET -- HA 1' A'r UCUZLAl\IIŞ! 

Sedat Simad yazısııı:ı •llle
ğer ne dalg'lll insanlarını ız, 
hayat ucuzlamış da farkında 
değilmi5iz• diye baslıyor, son
ra diyor ki: 

Sümerbank Beyoğlu Ajansı 
Tasarruf hesapları 

mudilerine mahsus 

•Kendi kendimizi aldatmı
Yalım İki sencdenbcri fiyat
lar ucuzlamamıs ve bilakis 
l>ahalılaşmıstır. Bu, herkesin 
ayan beyan görmekte olduğu 
bir hakikattir. 

Öyle görülUyor ki yeni ik
tısat Bakanı o bizim eğlence 
ıncvzuumuz olan ıncı;hur se
tinme endeksine bakarak ko
nu§mustur. Halbuki biz, halk 
olarak aile meclislerimizde ve 

Bir islikbal merasiminde, nabzt ,.o sıh.bıtl yerinde olular! ... 
(-rBNJ t;AHAI 

çıkaracağız· seklinde palavra
lar atmıştı da hepimizi gllldür
mıiştü; o değil ml? 

Lüks Merküri otomobili keşidesi 18-Eylül-1952 

saat 15 de Beyoğlu ikinci Noteri Burhanettin Ye

ner ve kalabalık mudiller huzurunda mezkur 

ajansta yapılmıı ve 16346 numaralı hesap sahibi 

Hayati Oaronun ı kur'asına isabet etmiştir. 

• SÜMERBANK 

" Batı Almanya polis birlikleri geçenlerde Derlinln Olimpi)ad lad)omunda ibüyiık bir geçit resmi 
yapmı~ır. Re imde merasime istirak eden poli lcr gorulmekteılir. 

Kuzey denizinde sekiz devletin donanması tarafından yapılan 'e •l\lalnbr:ıce• diye adlanılırılaa 
manevralarda İngiliz motörbotları hücum halinde iken 

... 

Askerlik şubelerll 
lslah edilecek 

. - . 
/ 

!l'vrl: ır abtrlu A/ııflft 

Ankara, 19 - l\lilll Savunma 
Bakanı HulUsi Köymcn, bugün 
beyanatta bulunarak, bazı Kor
generallerin, bu arada Genel:--· 
Kurmay Başkanı Orgeneral Nu· 
ri Yamut'un emekliye ayrılacak· 
ları .şayialarını tekzip etmiştir. 
Bakan ayrıca demiştir ki: 

ıAskedik §ubeleri, personel 
kursundan muva!Cakıyetle ~ık· 
mıs subaylar eline tevdi edile· 
cektir. Bu suretle, asker alma 
mevzuunda, tam bir vukuf ile 
çalışacak ~lemanlar. şube isleri· 
nl ileri bir tekamüle götürebile
ceklerdir. Bu esas üzerinde Ba· 
kanlığımızca yapılan çalışmalar 
hayli ilerlemiş bulunmaktadır.• 

Umurbey ve lltepe'de 

üzüm alımı ba~ladı 

Çanakkale, 20 (Hususi) -
Marmara havalisinin en üstün 
şaraplık üzümünü yetiştiren ili
mizin Umurbey \'e İıtepc bağla
rından Tekel İdaresi iizUm mü
bayaasına baslamıştır. Üzümün 
kilosuna 15 kuru~ fiyat konmu~
tur. Fiyattan şikiiyetı:i olmayan 
bağcılar milbayaanın gecikme
sinden şikayetçidirler. 

-O----

lngiltere'nin komünist 

Çine müracaati 

---
Amerikan ha\·a kU\"ctlerinde muharip sınıf için tek kisillk ynl 
helikopterler yapılmıstır. llesimde ilk defa tecrübesi yapılırken 
görülen helikopterin sur'ati 150 kilometredir \'e handa bir 
________ bu-'ç::..u_k _ _ sa~at kalabilmektedir. _____ _ 

Burs ski b ir 
lundu 

l7ıutUI ICulcı!J!rl l:4ın 

Ilursn lO - Dursa ili merke· I resimler, ~ini parı:~ları, .çok kıy. 
zino bağlı Fethiye ve Cumalıkı· ı metli olduğu tabının edılen top
zık köylerıyle Bakacak :ırasın:ı rak eşyalar, mermer havanlar \'e 
duııen Ballık:ıya mevkimde tak. rengı.ırcnk eşyalar zuhur etmi~-

Londra, 19 (A.P.) - Büyük ribcn 300 metre irtifadaki sert tir. :Mağaranın bir du\'annda ise 
Britanya, komUnist Çine milra· \C shTi kayalıkların tcpcsind" ibadet eden bir kızın belden YU· 

caatla ,kendilerine herhangi bir 1060 sene en·clinc ait olduğu karı kab:ırtma resmi vardır. AY· 
suç isnat edilmeksizin hllen bu tahmin edilen bir mağara bulun- rıca duvarlarda istavroz \'e put 
memlekette mevkuf tutulan bil· muştur. Mağarada büyük bir de- resimleri, somaki mermerler gö
tün Amerikalı, İngiliz \'e Kana· Iine saklı bulunduğu sanıldığın- rülmüştür. 
dalı sivillerin derhal serbest bı- dan bir haftadanbcri resmi mn- Bilhassa bu kazıya başlanma-
rakı1malarını istemiştir. kamların nezareti altında kazı sının sebebi, mağaranın derinlik 

b" b k b k yapılmaktadır. Bugüne kadar terine doğru büylik bir haıine-
Ro ınson ° su ıra ıyor yapılan kazılarda tcşckktilfitı ili- nin mc\cut bulunduğunun ~e 

Nevyork, 19 (A.P.) - Dün· bariylc eski insanlara :ıit oldu- ilim adamlarının işlerine ~·ara
ya ortasıltlet boks fjampiyonu ğu anlaşılan 13 kafatasınn \e .)acak kıtaplar "\e altın sapanlar 
Sugar Ray Robinson sporu bı bazı iskeletlere r:ıstlanmı tır. oldugu sanılmaktadır. Kazıya de· 
rakağı ve Pariste bir gece klü- Bundan başka, mağaranın ılk \am edilmektedir. Bu mağanıj.a 
bü açacağt hakkında çıkarılan açılısında muntazam i enmı :Kızlı mağara dendiği söyl'!nmelc 
haberleri tekzip etmiştir. duvarların Uzerinde kabartma tcdır. 

köy kahvelerimizde o endek
sin verdiği rakamlan hayata 
tatbik ederek senelerce gül
dUk, durduk. Şayet yeni he
&aıııar da onun üzerıne biruı 
ediliyorsa vay halimize .. • 

Hani canım, avukatlı da da
va günlerini unuturdu. Yola 
çıkar, port!öyünU çarptırır; 
bile> alır, trenini §asırırdı! Ta
mam mı? 

Jer çoğaldı. Sirkin 5ebrimizde 
sördüğü bilyük rağbetin hAtı
raları olarak belki göz yumul
maktadır bu manzaralara. Fa
kat, modern olmak iddiasını 
dilinden dil~ürıneyen bir fiC· 
birde bu tip hareketlerle kar
ııılasmak hüzün veriyor insa
na. Hele yabancı misafirlerin 
ve askeri liderlerin sık sık zi. 
yaretlerini dilşilndilkçe. 

HOŞ MEMQ-Memonun dünyada en fazla evdiği şey, külbastıdır. 

DONYA 

~E YAPAR A TERSİNE! 
Bedii Faik )azıyor: 
•Zühtü Vclibeşe, Bnsın ka

nununa ağır maddeler ilave 
bdilmesl için, Meclise teklifle 
Ulunacakmısı 
l\lm bu Zühtü Vl'libeşe? 
lianl bir zamanlar Ticaret 

\r ckilliği yapmıstı da, ilk Men
deres kabinesinin başına deı·t 
<>lınustu; o mu? 

llanl lıani; Baknnh,Jctan çe
l:itdikten sonra da, Babıtılıde 
llıatbaa matbaa dola51p •Kırk 
~Uf getireceğiz, yüz gazete 

Adaaaam ... Öyle ise ne dU
şünıiyorsunuz canım? Hazre
tin matbuat kanununu ağırlaş
tırmağa kalkışması ne nimet! 

İhtimal, bizim kanunu artık 
tamamen kaldırırlarlo 

YENi ISTANBUL 

IUODERN ŞEJIİR 
1 eni İstanbul ) azıyor: 
·Siz de gördunüz mU? Bil· 

miyoruz. Son günlerde şehrin 
§lirasında burasında ayı oyna
tanlar, köpeklere dans ettiren 

Dir §chrc yeni gelenlerin 
kafasında ancak frapan gilzel
likler ve acalpliklcr hUıra O· 
!::ırak katır. Biz de, kendimiz
den vazgeçtik, yabancılırr:ın 
beynine sadece tabiatin güzel-
1 ikleriyle, ayılarla güreşen jn. 
sanları mı i5leyip yollayaca
ğız. 

Hani bizim medeniyetimiz, 
nerede bizim Belediyemiz. mo
dem şehiriz diye bol keseden 
attığımız iddialarımız.• 

----------------------~...---. "'4WMf S4"-t'IA,i'.Tll/.ı(' ETr/<fıiltE 
KIZ/tU/)/AI YA. lffEMO ,:> 
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JıL YOL YOL YOL 

Ağrı dağının tlek terinde lltrltrken çtktiğimlz 

~Ot'{Jyoll~r~~·~ 5l_azete_ci~e_r _i~~~l~~2J~~8 

t\.grı'da, Transit Otelinde 
ge~irdigimiz geee ••• 

Tuıluca'da c ki arkadaş Yüz· 
ba~ı Necati Çalvuz kafilemi

ze iltıhak etti. Kendisi hilen 
hudut bölük kumandanı, Sar
dırabat barajını \'e hudut ka· 
rakolunu bize o gezdirecek. A · 
ru nehri boyunca ilerliyoruz. 
Sağımızda bizim hudut kara· 
kolları, solda hchrın ötesinde, 
Ruslarınki. Arada bir, her ta
rafına dinamit yerlcştiı'ilmiş 
koprülcrden ı::cçiyoruz. Bir nok. 
tada ) ol ikiye ayrılıyor. Biz 
sola saplık, birkaç kilometre 
sonra karşı tarafa en yakın 
me\·kide bulunan hudut kara
kolumuzun yanında durduk. Ka 
rakol Aras'ın yanıba~ında. Ne
hirln karşısı Rusya. Karsı kı
yıda da onların büyük bir ka· 
rakolları var. Yamaçtaki bl· 
nalar içerılcre doğru devam e
dı) or. Epe) ce büyük bir teski
m. Dürbünlerle biz onlara ba. 
kıyoruz, onlar da bize. Dört 

siyah. resmi otomobilın duruo 
dururken hududu ziyaret et· 
mesi Rusları bir hayli şaşırt· 
m19 olacak. Buna rağmen kır
mızı mayolu askerler nehrin 
gerisindeki bir havuza dalıp 
çıkmağa devam edi~orlar. Bi
zim tarafta da, erler aralB;;.n· 
da \'Oleybol oynuyor. Aras'ın 
üzerınde bir köprü ur. Ya· 
rısı hız.im, yarısı onların. Tam 
ortada da ıNo man's lando 
(Kımseye ait olmayan mınta· 

ka). Hudut i tişareleri bu or
tadaki ·kısımda yapılırmış. Köp 
ruyc lndık, orta kısmı ayıran 

tahtaperdeye kadar ilerledik. 
Hemen karşımızda, biraz ileri
mizde, bir Rus ubayı dürbiln· 
le blzlcrı tetkik ediyor. Gru· 
pumuza refakat edenler: 
•- Aman elinizle karşı :ıı . 

rafı işaret etmeyin. Yanlış tcl
sir edilebilecek el, kol hareket
leri ) apma) ınn diyorlar. 

l\Iesele çıkarmak için baha· 
ne arayan karşı tarafın: bu gi· 
bı hareketlerden e;ahndığı• o
lurmuş : olur olmaz ~eyleri, şl
k~yet mc\'ZUU haline getirirler. 
mı~. Koprlldcn tekrar kıyıya 
donduk İlerideki baraja dol!· 
ru yilrü)oruz Karşı tarafta 
kım e kalmadı. Yüzenler, gi· 
yınip binalara çekılc\iler. Y:ıl· 
nız nrhir kenarında at Ustünde 
iki de,Tbe geziyor. 

Sardarabat barajı bundan on 
beş )il enci, Sovyetlcrle nk
tedilcn bir anlaşma neticesin
de tnsn edılmiş. .Masrafın ya· 
rısı tarafımızdan ödcnllmek Ü· 
zere inşaatı onlar yapmış. Fa· 
kat baraj tamamlandıktan son
ra fı>at hususunda anlaşmazlık· 
lar olmuş, iş: zamanla çıkmaza 
girmıs. neticede bunca yıldır 
barajdan faydalan:ımnmışız. Da 
rajın iki yanında iki su yolu 
hazır duruyor. Bizim tarafımız:. 
da uklllc su~·un gcçml'si için 
bir tUnel dahi :ıçılmış. Su he
sapça ltu tünelden geçecek ve 
mevcut beton yoldıın lğdır o
\'a~ına doğru akacak. Bunun 
mümkün olabilmesi için sadece 
nehrin kenarındaki beton se-

-...... 

tin yıkılması tazım. Faknt, Rus
larla bir !ilr!U anlaşmaya varı
lamadığı için set · yıkılamıyor 
,.e barajın sulan sadece onların 
tarafına akıyor. 

Otomobillere doğru yllrür· 
ken; ansızın bir fırtına kop
tu. Yola tıktığımız ı:ıman, rüz-' 
g:irın haval:ındmlığı tozdan; 
göz gozü görmüyordu. Karakol
dan ayrıldıktan sonra, fırtına 
\'e toz, bir daha karsı tarafı sc. 
çebilmemlze mAnl oldu. 
Öğleden sonra saatlerce Aıtrı 

dağının eteklrrindc ilerledik· 
ten sonra Iğdır - Doğubeyıı· 
nt - Diyadin - Taşlıray yolu 
ile geceleyin Ağrı'ya (Kıırakö
se) vıırdık. 

Önünde ı\urduğıımıız otelin, 
lran'dan gelen trınsit yolu 
yolcuları için, \'aktile Devlet 
Demlryolları tarafından yap
tırıldı~ını söylediler. Ağrı'daki 
•Transit Otclia GümDşhane ve 
Bayburt'daki benzerlf'rindcn bU 
ylik. Buradn bugiin hile Rusya'. 
dan gelen hariclyeeilcrin, Doğu 
İllf'rine gidip gelen yolcu· 
Jarın, tnccarların, turl tlc

rin kaldılı olurmuş. Otelin alt 
katında bir de lokanta var. O· 
rada yemek yiyeceğiz. 

E\•\•eıa eşyalarımızla ikinci 
kata çıktık. Beşer kişilik iki 
odn açtılar. Tek veya iki ki· 
şilik odalar doluymuş. Otelri; 
elinde bir lüks lambası, önde; 
biz, bl'ş kişilik bir grup ha. 
linde arka ında, od:ıların bi· 
rlne girdik. Otelci ,fste bura· 
sı!• dedi ve rıktı gitti. Arka· 
ından yetiştik .• narı Hımb:ıyı 
bırak!• dedik. ıF.lektrik yanı· 
yor y:ı!. diye t:ıv:ını gösterdi. 
B:ıktık, tnvıınd:ı; bir fanusun i· 
çinde kör bir ampul hakikaten 
y:ınıyordu. Yanıyordu am:ı; cer 
yan o kııdar zayıftı ki, odanın 
ortasını bile nydınl:ltmıyordu. 
J rıır ettik, otelci; liiksU odad:ı 
bırakmağ:ı razı oldu. Bu efrr 
de, lAmbanın aydınlığında ya· 
taklann kirli olıluğu meydana 
çıktı. Otelci: eKirli değil, ülü
süz!t diyordu. d~lz litü Uz çar
şaf böyle olııı:ız. değişecek bun 
lora diye ısrar rdlnce, olelcı 
bu eler r:ımaşır<."ı bulmanın 
zorluı,:undan, nı:ısr:ıftan, pah:ı· 
!ılıktan dem vurdu; :ım:ı ne· 
ticede r:ırşaflıır değişti. Dev· 
lelin Kar:ıyoll:ın Teşkllfıtının 
mi :ıfirled ol:ırak devletin müs
tecire kiraladığı bir otelde mi
safir edilen, gelecekleri evvrl· 
elen h:ıber verllen gazetrcller, 
bu \'aziyetle k:ırşılaştıktan son· 
r:ı; transit yolcularının bu o
l<•lde ne şekilde ağırlandıkları
nı artık Allah bilir ... 

Otelin bir geniş c•phesl ve 
arkayn doğru, uzunlamasına, i
ki kanadı \'ardı . Bııim kaldı. 
ğımız tarafın helhı ve el, yUz 
yık:ın:ıcak musluğun bulunduğu 
ver karanlıktı. Arkadasların 
biri bakmış: karsı taraf ısıl 
1}11. o tarııfıı gidecek olmuş: 
k:ırşı kanadın koridonınn ıçı· 
lan knpıyı aralamış, bir de ne 
giirsün, lrerde slnrrna oynatı· 

yorlar. Otelci hemen arkasın
dan yetişmiş: •O taraf Ameri
kalılarındır, giremezsiniz! de· 
mis. 
Meğer otl'lin o kanadını A· 

merik:ılı a keri uzmanlar kfr:ı· 
Jıyormu~. Diirt subay ve dürt 
gedikli. Ayda bin lir:ı veı i· 
yorlarınış. Kendilerine lercn
manlık edrn bc5 Türk genci de 
aynı otelde kalıyor. Amerika
lılar; bir molör kur:ır:ık, kendi 
husu i elektrik cere,·:ınlarını te 
min etmişler. Bu cereyan s:ıye. 
sinı\e her gel'e kendi kendile
rine sinema da oyn:ıtıyorlıır· 
ıııış. Seyrettikleri filmler ordu 
k:ın:ılıyle Amerikad:ın geliyor. 
Dört subay ve dört gedikli, Ağ· 
rı'ıl:ıki otrlin koridorunda, Be
yoğlunda belki de ancak bir 
iki yıl sonra gösterilecek en ye
ni lılmlcrl seyrediyorlar. Buna 
mukabil; Ağrı h:ılkı sinema sey 
retmek ımkanınclan mahrum. 
Eskiden Halkevinde sinema OY· 
ııarmış: H:ılkevi kapanınca, o 
d:ı k:ılkmıs. 

Amerikalılar ev ve mutbak 
eşyası getirmişler. Hatla Ame · 
rika'dan bir de zenci ahçı gc
tirtmisll'r. Yemeklerini kendi 
alıştıkl:ırı t:ırzda pisirtiyorlar 
''e üst katl:ıkl dairelerinde y{. 
yorlarmıs. 

* Kuanlıkta iyi kötn elimizi, 
yiizümUzü yıkadıktan sonra a· 
şağıya, lokantaya indik. Bele· 
diyenin elektıiğl kör kandil, ta 
vanda bir liiks l~mba~ı a~ılı, 
bir de dipteki duvard" ltuv\'et-
11 bir ampul :pnıyor. Garsona 
:ımpulu sardnm, •Otelci rica rt
tl, bir hat uzatmak için müsa· 
aı\e :ıldu dtdl. •Amerlkıılıların 
ı~ığı!ıı, 

O akşam mldeom ralıatsııdı. 
Nivetim iki kadeh mezesiz rakı 
iç~rk ye sacle ~uya bir pUre ve
yıı tap:ı yrınckti. Otrlci: ıP:ıta· 
tes bulunmaz birde .. dedi, cUl· 
pa~ .. drdim. ıPirlnç yok. ceov:ı
lıını aldım. Ma~anın tizerlndekl 
lıiber dolm:ısını gösterince: 
ılTa, evtt;• dıodl, cPirinç bulu· 
nur belkh. Pirinç bıılıını\u, IS· 
pa pişti, fakat Transit Otelinin 
lokantasında btt sefer de, lft· 
p:ının füerinr kon:ıc:ık terey:ığı 
bulun:ımadı. Halbuki K:ırs; bir 
giinliik yoldn, or:ının tereyağı, 
peyniri meşhur... nuralardll 
ha:rv:ın yetiştirJllyor. Or:ısı llY· 
le ama: lokantada trreyağı yok 
tıı iştı>. Amrrikalı uım:ınl:ırın 
ahçı getirtmek IUzumunu duy
m:ılarına, lokııntayı gördükten 
sonra ş:ışmadım. 

Gere: iltrledikçe, eleoktrlk 
ampulıınd:ıkl ışığın kuvveotlen
mesinden, Ağrı evlrrinin trker 
trktr uykuy:ı d:ıldıklannı an
lıyorduk. Şrhirde ışıklar sön· 
diirfıldükçe eertyan kııvvı-tle
niyordu. Fakat. diğer ampul, 
Amerikalılsnn ampııhı, etrafa 
meydan okurcasına; hiç istifi· 
nl bo1.madan ısıl 1,11, parlamak· 
ta devam etti ... 

Haydarpa~a 1'ümune hastanl'slne bağlı Hemşire ,., I.aborant okulunu bitiren on dokuı henıslreye 
enelki gül' aa\ 11 de törenle diplomaları verilmi~tir. _ • _ • ı.. 
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. .. .. 
enstıtusu mezunu Köy 

öğretmeıılerin • • 
ıtır azı 

Yalovaılı Öğrdmenler Dernt'· askerlik gürevkrlni yedek su· 
ğl ba~bnı Kemal Resen'dl'n bay olarak yapmı~lard ır. Onlar· 
Köy En~titü~ü mtzunu öğrrt· la ayni menveden gelmiş olan 
mı'!nlf'rln durumları etrııfında bUerden bu hakkın alınması a· 
nılllttvtldllt.rint. gün<lerllen $U nayasa ve insan haklarına aykı 
antktubu ılılık, )ayınlıyoru1: rı değil midir? Yüzlerce saf 

•B:ızı giinlük g:ızetelerde biı Tiirk roruğunun yctlstirilmesi 
Köy F.nslitüleri mezunu öğret· uhdemize veriliyor da, bir takı· 

1 
mı teslim etmekte neden bu 

menlere :mo:ı sayılı k:ınunl:ı ta kad:ır has:ısiyet gösteriliyor'! 
nınmı, ol:ın yrdek ub:ıylık hak· ı\nl:ımıyoruz. 
kının alınarak gedikli. a~sub:ıy- Bu yolda hazırlanmış bir ka· 
lık y~ptırı.lac:ığına daır haber- nun t:ısarısının muhterem oyla• 
ler okuduk. rınızd:ın bir tanesini bile ala· 

Bizler, bu mrmlekete er ol:ı· mıyacağına inanmış bulunduğu. 
r:ık hiımet etnıeği d:ıha şerefli muzu, :ınc:ık davamızı sayın mil 
bir v:ızifr telakki ederiz. Bunun Jetvekillerimize duyurmuş ol· 
la gedikli assub:ıylığı küçüm· mak amaciyle bu mektubu sun
ediğimiz anl:ışılınasın. Anc:ık, duğumuzu ve y irmi hine yakin· 

en·elce verilmiş olan bir hak· ş:ın Köy Enstiliisü mezunu öğ. 
kın geri alınmıy:ı ç:ılı,ılnınsı biz rctmenin tercümanı olduğumu· 
ler i derin endiseye düşilrliyor. zu derin saygılarımızla arzede· 
Gerçi insan h:ıklarını her • ~yin riz .. 
iistiinde tut:ın bir Millet J"ecli· 
inden bOyle bir k:ınunun ge- Kamara memurlarının 

Ç'İl"İlebilecej?ine :ıslıı ihtimal ver 
ıniyonız. F:ık:ıt, bizleri hedef 
tutan fena bir zihniyetin mev
cut olduğunu da üzülerek sezi· 
yoruz. 

Bu ve bun:ı benzer h:ıklarımı
zın elimizden alınnı:\sı taraftarı 
ol:ınl:ırın ileri sürdükleri , Milli 
duygu ve bilgimizin azlığı• id· 
dlaların:ı k:ırşı cevabımız muh· 
teli! z:ım:ınl:ırda ve muhtelif se· 
klllerde verilmı, olmakl:ı bera· 
ber, şunu d:ı ilave edelim ki, 
bu i~n:ıt ve iflir:ıl:ırın :ıksini is· 
pala her 7:ım:ın h:ızmz. $üplıesi 
ol:ınların bizleri iş )·erleri mlz· 
de görüp, v:ıt:ının en ücr:ı. köy. 
!erinde ne derece seb:ıl ve ferıı
g:ılle nıilletiıni1.e i:ıyd:ılı olmaya 
~·:ılıştığımızı yakından inceliye· 
rek fikir ve k:ın:ı:ıt sahibi ol· 
ın:ıl:ırını, ancak ond:ın sonra 
h:ıkkımızd:ı fikir yürütnıeğe kcn 
dilerini yetkili :ıddetml'lerini is 
tiyoruz. 

Memleketin ir \'e dı~ emniye· 
tini korumak, milli ~uuru kuv
\'etlendirmek :ıl"8acı ile okulda 
vcrd iğimiı dersleri vatani vali· 
re sırasında da de\'3m ettirme
mize neden mani olunmak iste
niyor? H:ılbuki biz, ilkokul sı· 
ralarında Jetişlirdl~imiz çocuk· 
larımmn asker olarak da eğitim 
ve öğretimini dah:ı iyi bir şe· 
kilde yürüteceğimize inanıyo· 
ruz. 

Yedek subaylık hakkımmn a· 
lınm:ısına ı;:erckçe olarak ileri 
sürülen iddiaların ne kadar yer

siz ve sathi bir ı::örüş mahsuHl 
olduj!ıınu yuk:ırıdaki ce\':ıbımız. 

la arzetmeğe ç:ılıştık. Mu işin 

bir de hukukt cephesi olduğu 
k:ın:ıatlndcyiz. Şöyle ki, içimiz
den birrok sınır :ırkacl:ışlarımız . ~ 

durumu 

Deniıc·ilik Rankası \'apurl:ırın. 
dan ~Giresun& da çatı~an bir ıe· 
middcn aldığımız mektupla de
ni)or ki: 

•Gemi Sl'fcr müddetince fA. 
sıl:ısız olarak her gün 18 saat 
çrlışırı1~ Iluna bir de 2 saat ge
ce nöbeti eklenirse 20 saat olur. 
l~ascn bizi yıpratan is eleği! key 
Ct harekettir. Limanda da lstira 
h:ılimiz yoktur. Biı gemicile: i· 
çin dıınıp dinlenme yoktur. Li· 
manda 5 den sonra paydos olma· 
sı icap ederken kamara mc· 
murunun arıusuna intizaren Sl 

ıı~ 10, hatta 11 c kad:ır yemek 
yemesi için bir yere ayrılamayız. 
ı-:sasen seferde yorgun düşen 
bizler limanda kamara memuru
nun keyfi olup yemek yiyecek 
diye saatlerce bekleriz. İnsanlık 
bunu mu icap ettirir? Bir nmir 
mııiyelini böyle mi düsünür? 

Halimiz acıııacnk bir vaziyet
te. Denizcilik Ilankası teessUsün. 
de gl'mi adamlarının maaşları ar 
t2cak dendi , aradan 5 ay ı;:eçti~I 
halde tahakkuk etmedi. Yeni mil 
dürlcr 1000 lira ile tayin olur
ken kam:ırollar ayda 73 lira gibi 

cliz.'i bir maaşla çalışmaktadır. 

İstirahati, pazar tatili olmayan 
bizler, sl'nelik izin dahi alama· 
yız. ÇünkU maasımıı. ke ılir, tO· 

hık çocuğumuz aç kalır, Deniz 

İ5 .Kanununa ı:örc, hiç olmar.sa 
hizler senede 15 gün olsun ma
ıısımız kcsllmeden izlnll tıka
maz. mıyız? İlgili makamların na 
tarı dikkatini celp için gazete· 
nlzlc duyurulmasını rica ede-
rim.• 

- ..-
• 
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Dahili isvanl r karşısında 
Çerkes Ethem Beyin tedip kuvvetleri 23 Mayısta Sakarya 
tarafından Adapazarma ilerliyecekti. Eskişehirin Af bay
rak müfrezesi ile Konyanm Arnavut müfrezesi Ethe111 

Bey koluna ilhak olunmuştu. 
- 198-

Kolordu emrinin 
Devamı 

22 Mayıs tarihli kolordu em· 
rinin mabadini takdim edi· 

yorum: 
,5 - Bunun için: 
,\ ) Ethem Bey kuvvei terli· 

b iyes i yarıı:ı..ki 23 Mayıs 336 
günü Sakarya ta rafından Ada· 
pazarına llerliyecek ve Adapa· 
zarı ile Saka rya ve Yavaşçayı 
kana lı köprülerini işgal ede
cektir. 

Ethem Reyin Sakarya şar
kından llerliyecek olan koluna 
Eskisehirln Albayrak müfrc· 
zesiyle Konyanın Arna\'Ut müf 
rezesl ilhak edilmiştir. Bu iki 
müfreze bu ~eceden itibaren 
Ycniköyde Kışla çayında top
lanacak \·e müfrezelerin ku
mandanları yannki 23.5.336 ı:ü 
nli ~ahahleyin saat beş buçuk
tan itibaren Dofançayda Sa· 
karya şarkından ilerliyecck Et· 
hem Rey müfrezesinin kuman· 
danından emir tellkki edecek· 
Jerclir. 

B) Rauf Bey kumandasında· 
ki Şark milli miifrezeleri De· 
ğirmenclere ve şimali garblsin
deki elycvm jş"al ettikleri sırt 
ta rı yine elde bulundurarak 
Çınardibi, Hamicl iye tarafın· 
daki mlifreulerini Sakarya 
şarkından ilcrliyecek olan ko· 
lun şark yanını setir Ye temin 
edecek suretle Dcğirmendere
nin şimali garbisindeki köyle· 
re dolru sürecektir. 

C) Yüzbaşı Mehmet Mesut 
Rey kumancfasındaki Dem ı r 
Ömer ve Siileyman Kaptan çe'. 
leleri Jtcndilerine bugün ilhak 
olunacak Bolvacfin atlıları ve 
Bilecik ku\·ayı milliyesi ile 
birlikte :> arınki 23.5.336 şafak· 
la beraber İkramiye (Rıçkı) 
lizcrinden SapanC"anın gıırbına 
ilerlıyerek Sapancayı s:ol ile 
da~lar ara ından ~arba doğru 
tıkayacaktır. Bu kol, y ine ya· 
rın bol!az tarafından gönderi· 
lecek b ir piyade taburu ile tak 
viye edilecek ''e şayet yapı!a· 
cak ke,ıf nr.licc inde topa Ih· 
tiyaç hasıl olursa ayrıca bir de 
kudretli cebel topu ı:önderile· 
ccktir. 

D) 24 üncü fırka kıtaa tın· 

Doludan bir 

dan, clyevm. 143 üncil p i) rırlc 
alayı emrinde bulunan üç ta· 
bur ile sahra batnr)' a~ı <iki 
top) \'e kudrclll cebel topu 
yannki 23.5.336 günü Arifırc 
ve Sapanca ist ikametlerinde 
llerliyecek surette saat beş 
buçuktan itibaren şi mdiki mav· 
zilcrindc ve bu mevziledn gc 
ri inde hazır bulunacaklardır. 
Sağ cenahta clyevm beşinri a· 
lay kumandanı emrinde bulu· 
nan 70 inci ala.) ın ilçüncü t:ı· 
buru ile Bursa kuvayı mılllyc
si yarın için bulunduh m:ı· 
halde kalarak ihtiyatı tccklJ e· 
dr.cektir. Buradaki ikinci alay· 
dan üçiıncü tabur, bu gece s~ 
baha karşı Yıirük civarına ha 
reketle orada ~mre intizar e· 
decektlr. Şimdilik ı~tlhkam bö· 
lüğil , 143 ünc.U ala.)dan kinci 
tabur vç buradaki cebel topu 
GP..)-Ve hta~yonunda kalarak 
143 Uncu alayın ikinci taburu 
bir mlıfrezr~ı) le lstlbk~m bö 
lilğtin !ın bulunduğu tepeyi i ş· 
gal edecek ve Saraçlıda istı:ı
kam bölGi!ünden blr mllfre1P 
yayla üstünrle geçit yerlerinde 
kalacaklardır. 

6 - Karamilrsel havalisln· 
deki İznik kıı vayı mllllyesl 
Bahçecik havallslne ilerlıyerek 
İzmit körfezi ile BüyUk Der· 

görünüş 

bent arasındaki sahayı f5g~ 
etmek \"e Sapanca civarında· 
mlifrczelcr imizle irtibat yıl" 
mak emrini almı$lır. 

7 - 24 Uncu fırka. Ethel.'11 
Bey ku V\'el tedibiyuinin iki 
günlıik ekmek ve arpasını bUi ı 
gUnden ila edecek ve tekı.111 

kıtaa tıyle ku\•ayı millly ler~ 
üzerinde iki gunlük yiyec 
bulundurulacak ve Uakal ııç 
~Unluk laselrrini de şlmdideJı 
ihzar ettireret> istendiği andJ 
kıtal arına yeliştırmek nzer' 
tertibat alacaktır. Yollardaki l 
cephanenin taklp ve celbi s:n 
derece mühimdir. Fırka b:t 
bapta beni daima haberdar r 
decektlr. 

8 - Tekmil müfrezeler l,J 
kolordu flAması gıbl üstü yOl·• 
altı kırmızı bayrak bulunduı;'1' 
lacaktır. Yanlışlığa ı:ıeyd'~ 
\'ermemek için ussatın d.ıb 
i5lımal edebileceği Osmaı:ıll 
ba)Tağı bulundurulmıyacattıl'· 

g - Ben, yarınki ::a.s.:;38 
gününden itibaren maiyetlll1' 
deki slira\'i böluğU ile birli1'te 
Ylirlik klly!inde bulunacdınl· 

l·ırmlnı:I Kolordu l 
Kumandanı l\llrlh'I l 

Ali Fuat• , ı 
<Devamı var) 

T 

( R esimli Hayat) ın son nüs- B j R H A.... T 1 R A 1 ... ~ iyi Amasya elmasından Ustiln• 
hasında büyük şair Yah- dti. Asıl KalkandeJen'de yeti· 

ya Kemal'in •Kaybolan Şehir• ıen, fakat Üsküp elmar;ı diYe 

:ıdlı nefis bir şiirini okudum. A d 1 k h • meşhur olan bu elma o zaman 

için duyduğu hasreti anlatıyor. rllirdi . Bir parça kunetli bit 
Şair bununla Üskiip'ü, Üsküp , .1 n 1 'e 1 r sandıklar içinde Saraya gönde· 

C\küp ki l"ıldırım ney:mt ilan insan elmayı tutup eliyle lkiY' 
diyarıdır, ( ) ayırabilirdi. 

tiskfip'un bir "e (kayınık 
Evladı htihan'a onun yadid· .. · " 

rıdır. Usküp ve Yahya Kemal'in bir şiiri - 46 sene evvel Üsküb'ü ziya- ~~~~~!> t::enyı!~~ ~i~~ e::r~f:: 
Firuze kubbelerle bhim şrhrl- .. •• • . ıı; ., 

mizdi o: ret - Vardar boyu, Taş kopru, camıler, çar_şı ... - Bır mangıra kay- çok nens peyntri 'ardı. 

Yalm7. biıimdl, r;~~·~e ~~ı.din~~ mak şekeri ! - Hükumet konağı karşısındaki 'OskUp'te sıt sık hü~met 
kona~ına, eniştemin yanına gi· 
derdim. Hükumet konığ.nııı 
karşısındaki meydanda haft•· 
da bir gün (galiba salı ~nJern 
pazar kurulurılu . Pazara cI,·ar 
ko) !erden manda, ökUz araba: 
larıyle pek çok r.şya ı:elirdı· 
Akşam eve dönerken paıaı1 
seyretmek bir z:c\•k olur. ço~ 
defa öteberi satın alarak butı· 
ları, Üsküp'ün pek bol ,.e ucııı 
olan arahalarından biriyle e,·e 
götlirürdilk. 

diye başlayan şiirde 'Osküp'Un ----------
<Sar) dağında Bursanın devamı 
olduğunu, hayatı ~afakl:ındıran 
çağa girmeden bir sonb:ıharcln 
ıınncsini o topr:ığ:ı ı::önıcliikle
rlni :ınlatıyor, sonr;ı şunl:ırı 
siiylüyor: 
Vat.;tiyle öz \'atanıl:ı bhlmkrn 

buıtiin niçin 
Üı.J.: Üp Jıiıim drğil? Rıınu (fUV• 

dum için irin 
Kalbimıle lılr hayali kalıp kay

bolan şehir! 
,\yrılmanın bıraktığı hicran 

dt'rin<leılir! 

('ok iirı;e ayrılık, :ıradan geç
ı;e rok tnt, 

niı ı;tnılc- olm:ıs:ık lıllr, ~en 

lıi7<1t.c;in grne. 

-
"ıını~cuır d'1Jı.loıb 

nu gli7.f'l şiiri okuyunca t}c;. 
kiip güzüınün iiniinde canlandı. 
taş küpriiyü , V:ırılar'ı, f ~t:ısyon 
<"ncldı-sini, hiikumet konaj?ını, 
r:ırşıyı, er,J:ıt y:ıdigfırı <":inlileri, 
nihayet İdadi \'P. S:ınayi nıek
lrplrrlni birer birer görür gibi 
oldum. Ar:11l3n yarını asra ya
kın z:ım:ın gf'çliktı>İı sonra bun
ların bugilnkn ,·aziyetlerini dii
slinlirken j!ÜZlPrim )":JŞllrUI. 

Eski Üsküp'ten bir hatırı: Kış la 

$chirıle giirillecek yerleri 
gezdikten başka bir gUn dt 
arabalarla civardaki (Bardof· 
c;a) çiftliğine gitmlstik Bu tift• 
lik o zamanlar \'allliklerde ge· 
zen, sonra Ayan ualığınd3• 
nevkt srırası reisliğinde bulıJ' 
nan Rcsit Akif Pa5anın malıY· 
mıs. Çiflllitin mllstahkem bir 
binası ''ardı . Alt kat kalın dıJ• 
varlı, mazgallıydı. 'Ost kıtt~ 
genis birkaç oda, cok mUkeıte 
orakl:ır lıulunu\'ordu . 

Jıf. 
Üskllp'e t:ım:ım 46 yıl en·cl 

gitmiştim ... Bir ('ocııktum. ,fm 
tih:ınl:ırıııı ivi \'erir, derece ile 
'ınıf grrers;n tatilde seni Üs
kiip'e, eniştenin y:ınına gön
ılerı-rrğiz• cleclil<'r. Üsküp'e 
ııtınek, uzun yıllar serhnd di
yarı olan şehri ı:örmek ... B·ı, 
lrnr ıamnn ele ge('mcz. bir fır
s;ıtıı. ırerşeyi, hatla o r.nman
lar hüyiik mernkl:ı okuduğum 
(Jul<'s \'ernr) in sey:ıhat ro
manlarını lılr tarafa bırakar:ık 
şevkle r:ılışnıağ:ı basladım. Ça
lışına tabii bekl<'nilen neticeyi 
\'<'rdl. h-1 bir derece ile sınıf 
geçtinı ·ve Üskiip'c sıönderil· 
clim. ÜSkiip'fe hirkaç harta kal
dım. Şehri, ş"hrin ch·arını sıez
dlm. Grrl ca~ırılrlıl!ım zaman 

lıurad:ın adeta istemiyerek ay
rıldım. 

Üsküp'ü görür görmez sev
mistim ... nazı şehirler gün or
tasında, güneşin her tarafı bol 
bol aydınlattığı saatte bile san
ki karanlıktır. İnsana hUzün 
\'Crir, iç sıkıntısı verir, kalbi
nizin ü1.erinc çeki taşı oturtul
muş gibi ağırlık duyarsınıı ... 
llazı ~ehlrler ise bunun tam:ı
men aksidir; her taraf, gecele
ri bile, aydınlık gibidir. Bura
da daha kol:ıylıkla nefl's alırsı
nız, hcrşcy size neşeli \'e SC· 

vimli görlinür .•. Üskiip işte bu 
aydınlık, sevimli şehirlerdendi. 
Vardar boyundaki evin balko
nıına çıkıp da nazlı nazlı akan 
nehre, nehrin kıyısında rama
şır yıkayan kadınlara, yakını
mızcl:ıki taş köprüye, s:clip gi
den arahalar:ı baktığım zaman 
kendimi ba§ka bir Alemde ı;an
mıştıın. 

Eskiden Belgrada. Maca~· O· 
\'alarına gidecl'k Tiirk askerleri 

Enis Tahsin Til 
••• 

burada mola verir, serhad bey. 
teri burada clinlenlrlerdl. So
kaklarında Yenlçr.riler, cllbbe
li, kavuklu insanlar gezerlerdi. 
46 sene evvel tabit bunlarrın 
eser yoktu. Fakat ÜSküp hAIA 
tam rnanasıyle bir Serhad Türk 
şehri idi. Herşcy bize tarihi, 
geçmişi hatırlatıyordu. 

* Üsküp'ün her tarafını grz-
dirdilcr, gördli~üm herşcyl be
ğendim. Rllha!'sa kaymak şeke
rini ve iri Jl'blebi~inl. .. Şimdı 
Beyoğlu şekcrlemecilerinde (Be 
z:e) aclıylc satılan bu kaymak 
şekerleri bildiğimizden uzun, 
sekiz on santim boyunda idi. 
Bir tanesi bir mangıra, yani iki 
paraya satılırdı. O zaman on 
para boldu ve büyük bir nlın 
alma kudretini haizdi. Bakır on 

paralıkların bir ele beş paralığı 
vardı. Fakat pul kadar kUçUk 
olan bakır iki paralık ortadan 
kalkmı~tı. Bunlar aarıık Üs
küp'tc hAta tedavül ediyor \'C 

eline bir mangır geçiren çocuk 
bunu n~rrrek kOC'a b ir kaymak 
~ekeri satın alıyordu! 

Leblebiye gdinre, bu kadar 
iri leblebiyi başka hiç bir ta
rafta ı:örmeclim. Üsküp ovasın
da çok iri nohut yetişirm ls . 
Bununla cidden çok lezzetli 
leblebi ya!1ıp satıyorlardı. Mev
simin yaz olmasına rağmen bu 
leblebiden bol bol yediğimi 
hatırlıyorum. 

Yiyecekten bahsedl'rken Üs
küp'ün cr.vizini \'e elmasını rl:ı 
unutmamak Ulzımdır. ÜskUp
teki kadar iri ve ince kabuklu 
cevize başka hiç bir tarafta 
rastlamadım. Bir rocuk bile, 
iki parma~ıvle tutup, bu ceviz
leri kırabilirdi 
Elmasına gellnce, belki 'n 

Bbr. g!lzel blr öğle yeıne:1 

hazırladılar. Yemekten sonr• 
tabanca ile nişan talimleri rı· 
rııldı . Serhad sehrindt- butun· 
duıtumuz ne kadar belli otıı· 
yordu ... Atıs belki uzun sure· 
r<'kli Kadınlar tarafından ıe· 
len cjldiv"t iizrrine bundRn \'it' 
ı!l'çilrli. . İkinrli ''aktl miıkeJlef 
hir k:ıh\'altıdan sonra şehre 
döndük. 

* Muhterem Yahva Kemal'i11 

şiirini okurkE'n blitiın bun1ar1• 
meşrutiyetin ilAnında ÜEküp'011 

oynadığı rolU, Besinci Mehı1\e· 
din buraya yaptığı Eeyahatl ıı~; 
tırladım . A) rılmpnın bıraktın 
derin hicranı duydum \'e b ; 
~·iik şairin söylediklerini teı-r:ı· 
ettim: t 
Çok sürse ayrılık, aradan ,,,s 

k 5tl1'' ~o ıı 
Biz 6tnde olmasak hile, 5e 

hilıf"cin ıırrt"' 
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SelAnlk sergisinden bir görünüş 

1662 yabancı fiı•ına, l O 
biıı Yunan •• • 

ınnessesesı. • 
Selônik sergisine i}tirak edenler bu sene bu miktarı buluyor. 
Fuar muvaffak olmuj güzel bir eserdir. Te_şhir bakımından dikka

ti çeken yenilikler vardır. 

sellnlk, 18 eylQI - Komşu ve 
dost Yunanistana ayak basan 

hır Yabancının edineceği ili.. in
tıba, hiç ol.ipheslz ki bu memle
~etin hummılı hir kalkınma 
içinde bulundu~11dur. Geçen
lerde ıiyaret ettığlmiz Atmada 
Olduğu gıbi, 17 sene evvel r.i
l'aret ettiğim SelAnlkte de bu 
defı gozUmc çarpan hareketli 
bayat '' bilhassa SelAnik fuarı 
hende ayni tesiri bıraktı. 

On ı;enelik bir fasıladan son
ra ilk defa olarak geçen sene 
açılan ' 'e bu yıl daha mUtekA
l?ıil bir çehre arzeden l\lillet
lerarası SelAnlk Fuarı, Yunan 
ıniuı ekonomisinin sadık blr 
aynası olmakla kalmıyor, Yu
nanistanın bizler gibi dostları
nı Se\'indirecek kalkınma ham
lelerinin canlı \'e mll5ahhas bir 
ifadesi olabilmek kudretini de 
kııanmı5 cazip \'e mu\·affak 
bir eser olarak dikkati çeki
~or. 

İlave etmeliyiz ki blı.:at fu. 
arın yEniden doğu~u ve eski 
Sahasından daha geniş bir sa
hada yeniden kurulusu da, 
ılost memleketin kılkınmıı ham 
l•leri arasında kayda değer bir 
h~disedir. 

ikinci DUnya Harbinin ba
lında 1940 da açılın son fuar, 
iene bugıinkil yeni Hhısında 
lcurulmu~ olmakla beraber, o 
ıene lUzumlu tesislerin çotun
dan mahrum olarak alelacele 
açılmı~tı. Hl.50 de komünist çe
teleri temizlendikten ve mem
leket huzura kavuştuktan son
ra, fuarın yeniden kıırulabll· 
ınesi için büyük ga~Tetler 68r! 
edilmiş. Seli111ik Üniversitesi 
~rofesôrlerlnden Fragistas'ın re 
l&liğindeki hir idare komlte
sıyıe muhtar bir idareye malık 
Olan, fakat ayni zamanda Yu
~an Milli Turızm Ofıslne bağlı 
Ulunan fuarın bugünkü m:ın

tarası, bu gayretlerin muvaUa
lcıyete eriştığıni açıkça gösteri
Yor. 

Yeni fuarın tesislerinin ta
ınaınıanması için, geçen ı;ene 
tınerikalılar, Mır§al plAnı yar 
ınııarından hibe ~eklinde 4 

l!ıllyar drahmi (1 mılyon lira) 
V~rınişler. Buna rağmen gene 
hır,ok lhUyaçların kareılanma
sı ınumkiln olmamıD. Du sene 
Amerikan yardımı temin erlı· 
1etneyince Yunan Bankasından 
l rnılyar drahmilik bir istikraz 
Yapılmış. 

.Bu tafsilAtı \'ermekten mak
sadımız. SelAnik fuarına Yu
ııanıı dostlanmııın atfettikleri 
ehemmiyetin derecesini belirl
lnektir. 

* }:'uar, İzmir fuarıyle mukaye-
t Ge edıhrse ilk bakışta mil· 
evazı bir eser manzarası arzet· 
llıektedir. 

Fühakika, Sellnlk fuarı, İı· 
~r fuarımızın lçinde bulun-
~tu KUltilrpark gibi cazip 

bır Yeşillik çerçeve lnden mah
l'ıınıdur. Eski yerinde, hemen 
hemen fzmlr fuarının sahası
~ın onda birine sıkıemıe olan 
./ı.ar, bu defa ancak 83 000 m"t 
he rnurabbadan ibaret bir sa. 
ayı isgal etmektedir. Pa,i· 

ll<ıntarın kapladığı s:ıha dı bu 
~ene 29.630 metre murabbaı
~ır. 

Diter taraftan, müstakil res
ıııı purfyonlar inu etmek su
;etiyle harpten ewel Selfın ik 
t 11•rına hususi bir. aUka gös
herrniş olan yabancı devletlerin 
ırpten sonra henüz bu lhtlya
~ du~·madıkları anlaşılıyor. 
1 

11• sene İzmir fuarını 14 dev
~tın resmen iştirak ettnle ol-
asına mukabil, SelAnik fua

l"ındakl tek re mt paviyon, Yu
Rosıav paYiyonundan ibarettir. 

* b lliz, geçen &ene olduğu ~lbi 
t ·tı sene rle Sel an ik fuarına 16· 
;rak etmemi~iı. Halbuki Be· 
~lkuleden ilk defa olarak fu
~ a giderken geçtltim \'e bir 

11•di11inaslık eseri olarak fu:ı· 
te 11 kurucusu \'e ilk genel di-
ktısrn Nlcolas Germanos'un 

ldını taşıdığını sonradan öğren 

Sergide Iılr pa\iyonun gece gorünüsü 

Yaıan : rat mahsullere tahsis edilen \'e 
Milli Istih al paviyonu adını ta
fıyan azametli pa\"iyonda mem
leket 2irai mahsullerinin zen
gin nümunelerini vilayetlere 
gore ayrılmı:ı standlarda teshir 
edilmekte, bu standların du
varlarınria pek cazip dekoratif 
le\ halarla istatistik tabloları 
gbze çarpmaktadır. Bu paviyon, 
size adeta Yunanistanın biltiln 
%irat bölgelerini dola~ıyorsu
nuz hissini vt;riyor. 

SÜREYYA ERGÜN 

•• diğim cadedde elektrik direkle
rine asılmı, bayraklar arasında 
sevimli ba)Tağımızı da 1:orünce, 
fuarda bir TUrk paviyonu bu
lacağımı sanmı$tım. Fuar ida
resindeki e•ki dostlarla buluş
tuğum anda bana gösterilen 
dostane kabulun samimi ha\'ası 
içinde karsılaştığım ilk r;ual, 
•Bu sene niçin fuara l~tirak 
etmediğimiz• oldu. Konuşma
mız ilerledikçe hissettim ki, 
fuarda bir Tiirk "t>a' iyonunun 
bulunmayışına Yunanlı dostla
rımız çok üzülüyorlar. Bu boş
luğun önümlizdeki sene mutla
ka doldurulmasını dostlarımıı:
la birlikte ben de temenni et
tim. 

SelAnik fuarı, yabancı dev
letlerin resmi iştirakleri bakı
mından harpten evvelki mı1?ha
riyete erlşmektl'n uzak olmak
la beraber, yabancı firmaların 
kendi hesaplarına fuara g!is
terdiklPri alaka, re•ml iştirak
lerin boşluğunu bol bol tclAfi 
etmi~e benziyor. Bu sene , fu
ara 1.662 yabancı firma iştirak 
etmiştir. Bu sayede fuarın bey. 
nelmılel karakteri pek bariz
dir. Ayni zamanda, yabancı 
memleketler en-asının fuarda 
utılabilmesini temin için ı 
milyon dolarlık bir doviz tah
ı;isi de yapılmııtır ki bu da fu
arın milletlerarası hüviyetini 
a)Tıca tak,·iye etmi&tir. 

* F uarda asıl dikkati ~eken \'a-
kıa. burada Yunan milli 

istihsalinin eksiksiz bir eekil· 
de teşhirinde muvaffafdyet gös 
terllmlş olmasıdır. 

Bu neticeye erişmek için res
mi Yunan makamlarının, müs
takil \'e yarı müstakil ldarele
rın, Yunan milli tesekküllerl
nin ''e cemiyetlerinin nasıl şu
urlu bir gı)Tet sarfettikleri 
Adeta elle tutulurcasına görli!U· 
) or. Diğer taraftan Yunan ti
caret ve sanavi erbabının dıı 
fuara kar&ı pek bilyilk hir alA· 
ka gösterdikleri \'e bu uyede 
SelAnik fuarının kelimenin tam 
mAnasıyle milll bir hAdlse teş
kil ettiği, gerek fuann ziyare
tinden, gerekse 10.000 gibi bir 
rakama yiikselen milll ekspo· 
zanlar sayısınrlan anla=ılıyor. 

Fuar idaresi, daha başlangıı;
tanberi Yunan milli istihsalin! 
ziraat, sanayi \'e kliçtik unayi 
gibi Uç büyük grupta toplayıp 
teşhir etmeğe itina etmiştir. 

Bu itinanın eseri olarak zi-

Sanayi pa\'iyonları ise, bitim 
nüfusumuzun üçte biri derece
sinde bir nüfusla Yunanistanın 
bizim sanayi takatimize yakın 
\'eya hiç değılse bazı lsUsna
larla bizimki kadar mütenevvi 
bir sanayic malik olduğunu 
gosteriyor. HE'le bize nlsbetle 
~ veya bu şubede kalite, zevk 
\'e bılhassa teneHÜ üstünlüğli 
oldukça hariz. 

Şaşılacak derecede zengin i!!· 
tlh al c;ııbelerinden biri de ge
rek hatıra eşya~ı. gerek kullan
ma eşyası imal eden el sanat
larıdır. Kilçı.ik !ianayiin bu şu
besine ait islerde ı;on derece 
incelmi:ş bir zevkle beraber 
mllll husu•iyet hakimdir. Fu
arda hiç bir pa,•iyon yoktur ki 
içinrle bu e~yadan binlercesi 
teşhir edilmiş bulunmasın. 

Bu arada gerek binası, ge. 
rek muhteviyatı itibariyle dik
kati çeken Keramikos paviyo
nunu kaydetmerlen geçemiye
Ct'ğim. Sayıları otuzu bulan hu
susi paviyonlardan belki en 
glızeli olan Keramikos paviyo. 
nurlur ki belki de seramik ma
mullerinin topra~ının gizlediği 
kırık kollu Venlis heykeli ile 
ıne~hur l\lılos :-dasının ev· 
lerlnoen ilham alınarak inşa 
edllmi~ olacak. İçinde 45 • !'iO 
P.nellk bir an'anenln n titlr 

bir sanat sevgisinin harikalaş
tırdı~ı rengArt>nk ı;eramlkler ... 
Desenleriyle, renkleriyle ııizi 
Adeta bfiyüleyen bu sihirli eş
yanın her biri önUnde ister is
temez duruyorsunuz. 

Zıyaret t>ltiğlm hususl pavl
yonlar arasında meşhur ile si
gara fabrikasının müstesna pa
viyonlarından da bahsetmeli
yim. Papnstratos, 1\fatsangos ve 
tühiniin tarladan fabrikada gj. 

gara haline gelinceye kadar ge
çirdiği amPliyelerl şematik ve 
avni zamanda mekanik bir şe· 
kilde gösteren Keranis fabrika
larının nazik miimt>~silleri ben
den Tekel İrlarPmiı hakkında 
malumat sordular ve bandrol 
si~temlni melht>ttiler. 

Umumiyetle biltlln paviyon. 
!arda ileri, mütekamil bir de
korasyon gdrülmektedir. Anla
fılıyor ki Yunanbtan kıymetli 
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ıaa'at.aıembt.&le8 Tiyatrolarımız yeni 
Fethi Karakasın mevsim h J k 
Kü('ük Galeı·i'si T"'k'""' 1952-53 tlyot'~ azır anır en ..• 

Yazan : Safa M. Yurdanur 
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Fethi Karal.a ın bir gra\ ürü. 

•Re.sim sergileri. Beyoğlunun ı lıır, burayı benimsıyorlar. 
muayyen birkaç salonunda acı· Resmin; artan bir alaka ile 
ll\or. Ve böylece sanat eseri luks 

1 

tlkibe ba şlandığı bir gerçek! Böy 
bir emt.lı gibi mahdut kimse- le bir devrede Karakaş'ın te
lere arzediliyor. Halbuki san'at, şebblısil hayırlı bir hAdlse teş
herkf'.s için bir ihtiyaçtır. An· kil eder. Kendi maddi imkiın
cak halkın bu ihtiyacı hissetme- hırı içinde hakikaten lüzumlu 
si için: san'alla daha yakından bir san'at köşesi tesis etmiş! 
lt>mas etme~i !hım! &llçilk Ga· Kilçuk Galeri .isminden de an 
leri'yi açarken resirrt san'atını (aşılacağı gibi kuçUk bir yer ... 
Be~iktaşlılara getirml'k istedim. Maya'nın yarısı kadar... Sade, 
Halk giizel olanı &e\'l'cek, güzel fakat ze\•kli bir dekoJ' içinde~ 
olana alı~acak ve zamanla bunu l ~ık gözü yormuyor. tablolar de· 
arayacaktır..11 ğerleriyle gônilebiliyor. Gale· 

Fethi Karakaş, yeni galerisini r!'de hiılen Fethi Karakas'ın ya~ 
1 niçin açtığını bu sözlerle lza. tıboya ve gravilrlrrlrırlen haşka, 

ha calı$h. Ne yalan sö)•liyeyim, garp san'alkArlarından röprodük 
onun Beşiktaşta bir galeri aça· siyonlar teşhir olunu)·or. Kara· 
ca~ını duyduğum zaman hayret kaş'ın bu sergide yeni olarak 
etmiştim. Nisbeten uzak bir beş yağlıboya ve dört büyük gra-
emtte ac:ılacak sergılerin rağ· vürü var. Ressamın eserleri her 

bet bulamıyacağını düşünmüş- ı~man gormeye nlı5tığımız o ti· 
tüm. Fakat Karakaş'la uzun U· tiz teferrı.iatçılığı fc:inde İstan
ıun konustuktan ~nnra simdi ŞU hul peysajlarıdır. Karakas, bu 
suali kt'ndi kt>ndime soruyo· şehir rıhtımları, iskeleleri, ı;o · 

1 

rum: kakları, parkları ve insanlariyle 
t:Xereye uzak?a Evet, Beyoğ· duyup v e r e b i 1 c n bir 

hına, ÜskUdara, Beyazıta uzak; ressam. Rilhasııa graviirlcrl pek 

1 

!ak:ıt Beşiktaşa yakın! yerli, pek bizden! Bununla he· 
Dün Kilçiık Galeri 'de Fethi raber evvelki ~Prgilerlnıı nııza· 

KRrakas'la konuşurken ilk düsün ran hh;bir yenilik getirememesi 
cemln yanlış nldu{:unu anladım iizliciı bir şeyi Bilhassa kendi 
Kalabalık bir semtimizde bir ga· ı:alerisinde açtığı ilk sergl~jnde 
leri ıc:ılmış bulunuyor. Burada rrssamdan yeni bir eser bekler
açılacak Sf'rgilerin ra{:bet gör- dik. 
memesi için sebep yok. Bir za. Kı.içük Galeri'de gayet dikkat· 
mani ar ~ehrin en islek ~ erlerin· 
de acılan sergiler bıll! seyircı 
bulamaz, tablolara müşteri c:ık· 
mak şöyl" dursun, pek hakan 
bulunmazdı. Halbuki, Besiktaşın 
münevver gençlP.ri, san'atkarı 
gayretlerinde tek basına bırak· 
mıyacaj!a benziyorlar. Daha sim
diden birçokları galeriye gele· 
rf'k Karakaşa; bu teşebbUsiinden 
dolııvı Arleta tesekkilr ediyor-

le seçilmis röprodüksi) onlar ve 
albümler var. Resim san'atını se 
\·enler için burası istifadeli bir 
yer. 

Sehrimizde açılan bu ikinci 
galeri; yeni san'at ) ılı için 
iyi bir başlangıç oldu. Karakas'ı 
tebrik eder, KuçUk Galeri'ye, Ma 
Y& gibi muvaffakıyetler temen· 
n: ederim. 

Amerika' da 

mevsiminin rt'smen hastama 
sına 10 gün kaldı. l Ekim ge
cesi İstanbul Şehir Tiyatroları, 
Küçük Sahne ~e Ankara'da 
DevlE't Tiyatrolan: çeşitli e
serlerle perdelerini açacaklar. 
Bugünlerde provalar ilt>rliyor, 
kostümler dikiliyor. seyircinin 
birkaç caat için zaman ve me
kAn değiştirmesine yardım ede. 
cek olan dekorlar harıl harıl 
inşa ediliyor. Tiyatrolarıpıızın 
bu mevsim başı icln hazırla
makta oldukları eserler hak· 
kında kı~aca malQmat \'eri)'O-
ruz: 

ŞEHİR TİYATROSU 
DRAJ\I KISl\11 

Şehir Tiyatrosunun dört bası 
mAmur bir sanat yurdu ha· 

line gelmesini onleyen mevzu
at değişmemi6tir. Bu müesse
seyi içind,,n kemiren geçim
sizliklerin, ~ahsi kaprislerin de 
devam edegeldiğini gazete sil· 
tunlarına kadar akseden dedi· 
kodulardan anlıyoruz. Hele: ti· 
yatro ile hiç bir ilgisi bulun 
mayan Mediha Akersln adlı 
bir bayanın bu müesseseye i· 
kinci müdür tAyin edilmesi ne· 
ticesinde \'Ukubulan hAdlseler 
fıdeta bır 11skandah halini al
mağa başlamıştır. Fakat bil· 
tün bunlara rağmen müessese· 
nin başında; tiyatroya candan 
bağlı, genç bir miıdurün bulun 

Shakespcare'in •Fırtın211 adlı e:!\lıısaJ - Komedb sinin pronıında 
Sua,·i Tedü, Saml~e Hıin u Hadi Hün. 

ması ve yıllardır beklenilen 
mütehassıs rejisorUn; nihayet 
bulunmuş olması, Şehir Tiyat· 
rosunun bu seneki faaliyetini 

limitle beklememize sebep o
luyor. 

Dram Kısmında ilk olarak 
Shake•peare'in cFırtınu sı 
temsil edilecektir. Est>ri sah· 
neye koymakta olan Reji!or 
Max lılelnecke. aynı zamandı 
dekor ve kostüm eski!lerini 
bizzat hazırlamıştır. o:Fırtına.o 
nın ilk Uç temsiline. Cemal Re. 
şlt Rey'ın idaresi altında Şe
hir Senfoni Orkestrası refakat 
edecek, ondan sonraki teınsıl
lerde; pllk musikisi kullanıla· 
caktır. •Fırtına. nın ba5 rolle· 
rinden Prospero'yu HAdi Hiln, 
Caliban'ı TaUt Artemel. Miran 
da'yı Samiye Hün ve Ferdi
nand'ı Suari Tedü oynayacak
lardır. 

Dram Kısmında bundan son· 
ra Sabahattin Kudret Aksal'ın 
cKonaktaki Oyun11 adlı telif e
seri: onu takiben dl! muhteme· 
len Jean Anoullh'un .vahşi 
Kıza ı temsil edilecektir. Yine 
Dram Kısmında bu yıl oynana
cak pi:tesll'r arasında Grlllpar· 
zer'in, mevzuu Anadolu top
raklarında cereyan eden «AŞ· 
kın ve Denizin Dalgalarına Da
ira trajedisi vardır. 
KOl\IEDI 
KISl\lll'liDA . 

Şehir Tiratrolarının yeni Rejisörü l\Iaıc lllelnerke (sağda) aktör. 
lere bir dekoı maketi üzcrinoe izahat ,·eriyor. 

İlk temsil: Claude • Andre Pu 
get'nin eDon Juan·a Blr O

yun11 (Echec a Don Juan) adlı 
komedisi. Sahneye koyan: Vufj 

<De,·ımı t;a: 6 Sü: .t de) 

bir rezalet 
Kadın sebekenin basıııda bir milyonerin oğlu var 

.> .> 

500 dolara erkeklere pe,Şke_ş çekilen kadınlar - «Mademe de Pla
isir» ne demektir - Sorgu hôkim nin kar~ısına çıkan ajanlar ve mo

del kızlar - Şebekenin def terinde kayıtlı tanınmış kızlar 

5on günlerde Nevyork gaze-
teleri bir cemiyet mesele

ıılyle meşgul olmaktadırlar. Ga
zett>lerin ba~lıkları şu satırlar
la doludur: •Kadın ticareti ya
pan milyoner tevkif edildb 
Veya ·Manhattan'ın mikrop 
yu\'aları temizleniyor!.• 

!\evyork matbuatının okuyu
ruyı sunduğu bu haberle~ 
·Cali • Glrl&• adı \'erilen •Sa· 
tılık kızlar• dan bahsetmekte
dir. 

Fırtını koparen re1aletin 
mahiyeti nedir!. 

B ir gün 58\'CI Anthony Lleb-
ler, birçok aile kızlarını er

keklere peşkl'ş çeken bir 6ehe
kenin me\'cudiyetlnden haber
dar ediliyor. Rezalf!t yuvasının 
merkez.i fevkalAde liıks tefriş 
edilmiş bir npartımandır. Man
hattan'ın hu gUıel apartımanı
nın ı;ahibi Margarin fabrikala
rının sahihi milyoner John F. 
Jelke'nln oğludur. Sadece · Mİ· 
ckey• cTıye çağırılan milyoner
ıade 22 yışında bir gençtir. 

Asıl adı Minot F. Jeelke olan de 
likanlı çoktanberi erkeklere 
kadın temin eden bir Gebekeye 
elebaşılık etmektedir. Onun 

Kadın ticareti ~ apan §ebt>kenln 
eleba~ısı milyonerıade l\linol 

Jelke 

bir de Raymond Davioni is
minde bir iş arkadaşı vardır. 
Kendısine Broadway basın aja-

Satılık kızlardan lkl!;t 

nı sUsli \'eren Davioni mllyo
nerzadenin sağ koludur. Kadın 
avcılığında usta bir adamrlır. 
Genç kızları ayırtmasını bilir. 
Onları tUrlil bahaneler ve o- • 
yunlarla ağına dilşUrmeğe c:a
lısırken genç kızların saflığın· 
dan istifade eder. Avını bir de 
fa kapanına kıstırdı mı artık 
elinden kurtulmaya imkAn yok
tur. Onun gibi 6ebekenin olta
larını etrafa atarak yeni avlar 
ele geçirmeğe çalışan bir silrfi 
avcılar bir merkezden idare 
edilmektedir. 
50 dolardan 500 dolara kadar 

c:ıkan pazarlık 
Mılyonerzadenin rezalet ~'ll 

,·asında yapılan kadın pa
zarlığı oldukça enterl'san saf
halar göstermektedir. Her gene 
kızın yasına, güzelliğine, hoy 
posuna göre fiyatı vardır. İşin 
ölçüsü kızların kadınlık vasıf
larına göre oeıtişmektedir. ~fp. 
selA 50 dolarlık bir ı..,z kin 
müşteriden 500 dolar istene· 
mez. Burada milsterinin tatmin 
edilmesi bahis mevzuudur. Bu 
ise Alet olan kızlar günUn bi
rinde şebekeye faydalı olmağa 
mecburdurlar. Eş dost, konu 
komşu kızlarını aldatmak için 
cazJp yPmler icat edilir. Tuza. 
jla dU$lirfilenlerin akıbetini de 
kendi akırellerine benzctmt>k 
ve onları iğfal ~·aliyle nhUksız
lığa sevketmek, kadın ticareti 
yatıan ~ebeke efradının nzife. 
sidir. 

l\lıhkemene ac:ıklınan 
hakikatler 

Nancy Hawkinş isminde bir 
kadın Joan Douglas adın 

da gene, güzel bir kızı hu yola 
sUriıklPdi~inl itiraf ~tmiştir 
Nancy'le ayni apartımanda o 
turan Joan'ın o kadar masum 
bir görünüşü ''ardır ki onıı hnv 
le lelerle itham etmek kabil 
değildir. Bu genç kıza bakan 

Satılık kızlardan Erka S teel ile Pat Thomson 

onu Kolejli bir talebe zanne 
der. 

Sebekenin ağına takıl&nlar 

dan biri de 19 yaşında Pat 
Ward adındaki genç kızdır. 
Pat, milyon~ı:uıdeye o kadar 
bağlanmı~tır ki bir glin ·nıın 
uğruna intiharı hile göze al
mıştır. HattA mahkemede Jel
kc')', delicesıne sevditinl itiraf 
etmiştir. Fakat ahllk düşkünü 
genç mil~onerin maksadı bav 
kadır. 

Teleı.izyon ~ıldızlarından Eri 
ca Steel de ıffet kurbanları 
arasına karışmıştır Erlca, tev
kıf edıldıkten sonra kenidsine 

scınılan bir suale 5Syle cevap 
''ermiştir: 

- Bildiğim birşey varsa ma
sum olduğumdur. 

Nevyork halkını heyec•n• 
dUşüren bu rezaletin mahiyeti 
hergün biraz daha aydınlan
maktadır. Bugiınlerde devam 
eden muhakemede birçok ~a
hltlerin ağıından l5in iO'Uriinü 
aydınlatacak ifadeler çıktığı 
Jelke'nin •kara kaplı defteri
nin• sayfaları karı5tırıldıkça 
Nevyorkun kibar Alemine men
sup tanınmı6 isimlere rastlan
dığı soyleniyor. 

Nakleden: T. A. 
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asketbol maçlarına 
devam edildi 

Gecenin ilk maçmda lran - Avusturyayı 42-34· ikinci 
maçta Yugoslavya - İtalyayı 51 - 43 yendiler 

Bu gece Tiirkiye, Yırgoslavya J~aı•şılaşıyor 
lUllletlerarası Üçüncü İstan. 

bul Basketbol Turnuvası maç
lanna bir gün fbıladan sonra 
dün aksam yeniden başlandı. 
Kalabalık blr seyirci küUesinln 
dikkat ve alAka ile takip' et
tiği bu maçlardan ilki İran 
ile Avusturya arasında cereyan 
etti 

Şimdiye kadar yaptıktan iki. 
ıer maçı da kaybeden her iki 
takım; ilk be:ıleriyle saat 20 de 
sahaya dWldller. İlk anlardan 
Hibaren daha faik bir oyun çı· 
karan İranlılar ilk de yl 
25-19 ilerde bitirmeye muvaf
fak oldular. 

İkinci dc\Teyc daha enerjik 
başlayan Avusturya takımı, bu 
deyrenin ortalarında 30-30 be 
raberliğl temin ettiyse de, bu 
pek uzun sürmedi ve lran ta· 
kımı üst füte yaptığı bas
ketlerle oyunu 42-34 kazandL 

Gecenin ikinci ve mühim ma 
çı, Yugoslavya ile İtalya ara· 
sında cere)'an etti. 

ilk basketi İtalya kazandı. 
Karşılıklı sayılarla ,.az1yet 8-6 
Yugoslavyanın lehine döndü ve 
maçın sonuna kadar bu vaziyet 
devam etti. İlk de\Teyi 28-19 
galip bitiren Yugoslavlar, ikin. 
el devrenin başında İtalyanla· 
rın ataklarına pek mukabele e. 
demcdiler ve sokar 30-25 ol· • ~:::k..--"'9'----~.......,.--~~_,...-"'c....,;......_..._..,. 
du. 

Fakat derhal tcşebbüsil ele 
alan Yugoslavlar ilk bes daki· 
kanın sonunda tekrar 36-27 Ö· 

ne fırladılar. Devre ortasında 
skor 40-31 dl. Oyunun bitme. 
sine 5 dakika kala sa)·ılar 46-
36 Yugoslavyanın galibiyetini 
gösteriyordu. 

Bilhassa Yugoslav takımının 
10 ve 11 numaralı oyuncuları· 
nın bUyük bir suplesle takım
larına kaz.andırdığı sayılar; se. 
) ircller tarafıdan çok beğenil· 
dl. Son üç dakikada sayılaı· 
48-41 di. l\laç bu tempo ile 
51-43 Yugoslavya lehine sona 
erdi. 

Bu gece Yugoslavya ile Tür· 
kiye, Fransa ile İran karsıla
~acaklardır. 

Türkiye - Yugoslavya maçı; 
bu turnuvanın en mühim kar· 
~ıla,.mıılarından biridir ve denk 
ku'" etler arasında cereyan et· 
mesi bakımından çok :ıevkli o
lacaktır. 

İran - Fransa maçının Uı.
bii neticesi Fransa lehinedir. 

* Dün sabah, bu turnuvaya is-
tirik eden takımlar arasında ,.e 
ferdi olarak basketbol serbest 
alış müsabakası yapılmış ve fU 
neticeler nlınm15tır. 
Takım tasnifinde: 

l ~~ı 
\ l. Fransa 232 

2. İran ve Türkiye 224 
3. Yugoslavya 186 
4. Avusturya 172 
5. İtalya 166 
Ferdi tasnif neticesinde: 

I Sayı 
1. A. Chavert (Fransa) 55 
2. C. Gallay (Fransa) 50 

Dün yapılan ba ketbol maçlarından bir görünüş 
3. A. Solbi (İran) 49 5. Hüseyin Soruri (İran) 48 
4. Rıza Tehrani (İran) 49 6. Ayhan Demir (Türk) 47 

Galatasaray - Beogradski 

bugün karşılaşıyor 
Misafir Beogradski takımı 

bugün üçüncii maçını Doltı•ıı· 
bahçe stadında saat 14.15 ue 
Galatasarayla yapacaktır. Şrh· 
rimize geldiği gün Fenerb:h· 
çe ile yaptığı maçı 3 • 1 kaybe· 
den, Çarşamba günü de Be)o: 
lusporu 5 • 1 yenen misarır 
takımın bugün Galatasaray ıle 
yapaca~ı maç muhakkak ki en
teresan bir mahiyet arıetmek· 
tedir. 

Mısafir takım he)eli umumı· 
yesi itıbarıyle ha)ll söı do.dil· 
rucu bir takımdır. Enerjit, 
canlı, hareketli ve depliism::ın· 
lı bi: tempoya :-ahiptir. Tı· 
kımdır birinci sınıf denebilecek 
kıymette bir ıki oyuncu \"Jr· 
dır. Bütün bunlar ~özönünde 
tutulacak olursa, sarı • kırmızı
lıların bugün ha)li çekişmeli 
bir maç i:ıkarmak zorunda l:ı· 
lacakları neticesine varmak 
kabildir. 

Galatasaraylılar sezon basın· 
da olmalarına rağmen bir mild 
dettcnberi sıkı bir idmana sır· 
misler ve bu arada birkaç m:ıç 
da yapmıslardır. Fakat bu maç 
lar form bakımınd:ın ne vazi· 
yelle oldukları hakkında k.ıl'i 
bir fikir vermemiş bulunmak· 

tadır. ı\ncak çeHn olacağını 
tahmin ettl~imiz. bu;tünkü maç· 
ta Galatasaraylıların formlan 
üzerinde esaslı bir fikir edin
miş olacağız. 

Sarı • kırnu:ıılılara bugünkü 
maçlarında hasarı temenni e
deriz. 

Güreş ve halter 
mü5abakalan 

neden Terbiycııi İstanbul 
Bölgesinden: 

27-28 Eylfıl 1952 Güres ve 
5 Ekim 1952 günü de llaltcr 
müsabakaları Fatihteki Güreş 
Klübünde yapılacaktır. Klilp· 
lcr güre~lerc, her sıkletten bi
rer güreşçi ile l~tirak edecek
lerdir. 

GÜREŞ: 

Cumartesi günü tartı 13 ile 
14 arasıııda olup, müsabakalara 
saat 15 de başlanacaktır. To· 
Ier:ıns 2 kilodur. 
HALTER: 

Pazar günü tarlı 13 ile 14 •· 
rasında olup, müsabakalara •· 
at 16 da baslanacaktır. Tolerans 
~ kilodur • 

Güney 4frikada esen 
ihtiliil havası ••• 

- Siyahilerle melezlerin takındığı tavır isyanı andıryor - İngiliz
lerle Bur adı verilen yerli halk arasında kanlı çarpı_şmalar - Ma

lan'ı en çok dü_şündüren gaile -.._________________ ------------------
G üney Afrika Basbakanı Da. 

nlel Francols Malan 1948 
de seçim mücadelesine başla· 
dığı zaman §U sözü kendisine 
şiar diye almıştı: 

•Allah bizimle beraberdir.• 
l\lalan o yıl bu kampanyadan 
Başbakan olarak çıktığındanbe. 
ri Afrikanın gUney ucunda dir. 
lik düzenllk kalmadı. Hnplsha. 
neler tevkil edilen siyahilerle 
dolup, taştı. Zenciler ile me· 
lezlerin ve HinUilerin ırk ka· 

nunlanna karşı gusterdiklcri 
pasü mukavemet zorlu şekiller 
almağa başladı. Kap yarımada
sının renkli halkına gure bu 
kanunlar Mecliste Anayasa ko. 
misyonunun vetosuna rağmen 
Başbakanı tutan küçUk bir ço
ğunluk taralımlan kabul edil. 
mişti. İşte bugünkü isyan ha· 
reketinin genişleme sebeplerini 
burada aramak lAzımdır. Renk. 
lılcr, Gandinln 'erdiği misale 
uyarak uSMl Itaatslzlıkıı adı 

Guney Afrikada ftk kanununa karşı gelen renkli halk 

altında seferberliğe giristiler. 
Bu suretle pasif mukavemet 
hareketi aleni ihtilat hareke· 
tine kalboldu. 
cı.\frika uyan!ıı 
Avlizeleri 
İşçileri bir araya toplıyan 

sendikalar karşısında Ba •• 
bakan, onların kuvvetlenmele
rine karşı koymak ve i~çl lider. 
!erini zararsız hale getirmek 
için bazı kanunlar çıkartmış, 
fakat isyan hareketine önayak 
olan bu liderlerin tcvkili kan· 
Iı çatışmalara sebebiyet vermiş. 

tir. Çünkü bu adamlar işçi kütle 
lerine dayanarak mUdaraa tcd· 
birleri almışlardır. 

Güney Afrlkada bir de üçün. 
cil cephe adı verilen bir teş
kıliıt vardır ki bu teşkilata 
mensup olanlar ırklar arasında 
bir tefrik yapılmasına taraf. 
tardırlar. Topu topu iki buçuk 
milyonu geçmiyen beyaz bir 
kütlenin renklilerden mürek· 
kep aşağı yukarı 10 milyonluk 
bir çoğunluğa hükmettiği bir 
memlekette üçüncü cephe müs 
temlekc usullerinin cari olma. 
sını istemektedir. 

Bundan baska yerlilere in· 
sanca muamele edilmesini iste. 
yen bir muhalefet unsuru da 
vardır: 

Güney Afrika muhalilleri 
memlekette günün birinde ırk 
lar arasındaki ayırışmanın İn· 

Tiyatrolarıııı ız,, • 
yeııı 

ıııevsime ha:ıı•laıııı•ketı 
(Bası S incide) ve hangi sanatkArlardan tesek-

Rıza Zobu. kül edecekleri yakında ilAn e-
İkincl temsil: Joseph Olto dileceklir. 

Kesselring adlı Amerikan yata. BütUn bu saydıklarımızdan 
rının •Ahududu» komedisi ela anlaşılacağı gibi bu yıl için; 
(Arsenic and Old Lace). tiyntrolarınımn mUjdeledikleri 
El\IİSÖ!liÜ fa_?liyet, birçok bakımlarda.n 
llALKEVİSDE Turk Tiyatrosu hesabına bır 

. • . . dönüm nokta ı teşkil edecek 

Şehir Tıyatrosu Idaresı bu yıl kada zengindir. 
Eminönü Halkevi binasında __ r ___ , ______ _ 

üçüncü bir tiyatro açmak ka-ı 1662 b 
rannı \•ermi~tir. Prf'cstley'nin ya anCI 
•Tehlikeli Döncmeço piyesiyle • b• 
açılacak olan bu tiyatroda da· f 1 rma 1 o 1 n 
ha ziyade modem eserlere yer 
verilecektir. .Tehlikeli Döne· Yunan müessesesi 
meç» l i. Galip Arcan sahneye 
koyma)ttadtr. 
KÜÇÜK 
SAllSE'DE 

M uhsin Ertuğrul'un idaresin-
deki Kilçük Sahne bu yıl 

perdesini Shakespeare'in oOn 
İkinci Gece» komedisi ile aça· 
caktır. 

Bundan sonra temsil edile
cek piyesler arasında Agatlıa 
Christie'nin tOn Büyük Yara· ı 
maz.. ı (Ten LltUe İndians- ve 
Pirandello'nun cıBu Gece TulU
at Oynanıyor:. eseri vardır. 
SES \'E KARACA 
TİYATROLARI 
g es Tiyatrosu, bilindiği gibi, 

geçen hafta, cYavuzlar Ai
Jesb adiyle oynanan bir müzik. 
li vodville temsillerine başla· 
mıştır. Haber aldığımıza göl'e 
Muammer Karaca'nın heyeti de 
yeni mevsime, önümüzdeki ayın 
başlarında bu se[cr de ollelsin
ki 1952» adiyle oynanacak o· 
lan, aynı Alman vodvili ile baş 
lamak niycllndedir (!). 

DEVLEl' 
TİY A TROJ,ARIXL"i 
BAZIRLIGI 

D evlet Tiyatrosu, adı henüz 
açıklanmamış bulunan iki 

piyes hariç, yeni mevsimin re· 
pcrtuannı şimdiden ilan etmiş 
bulunuyor. İllin edilen eserler 
arasında dört opera (Mo:ıart'ın 
•Cosi fan Tullet si; Donizetti'· 
nln rAşk İksiri»; Gian • Carlo 
.l\Ienotti'nin modern Amerikan 
operası: «Konsolosa ve Adnan 
Saygun'un .Kerem• i - yani 
llk Türk Operası: .. vardır. Dev· 
let Tiyatrosu'nun büyük bina· 
sında oynanacak diğer eserler 
şunlardır: Sofokles'in o Elek· ı 
lrae sı; ~fontherlant"inpÖlü Kra, 
liçe• si; Saiahattin Ilatu'nun l 
manzum aGüzel Helena» sı ve 
Ahmet Muhip Dranas'ın eGölge i 
lerı. i. Küçük Tiyatroda oyna
nacak piyesler ise §Unlardır: 
9.oldsmith'den uYanlış Yanlış 
UstüncD. (cıShe Stoops to Con· 
<ıucrıo); İbsen'den 11Noraı. ; Ka· 
rel Çapek'ten «Vatan isterseo 
(Herhalde şu, vaktiyle Şehir 
Tiyatrosunda oynanan cYasadı· 
ğımız Devir> olacak); \·e Re
fik Ahmet Sevengil'in, Galip 
Güran'ın, Se\·inı Uzgören ve A 
dalet Sumcr'in yeni telif piyes. 
leri. 

ECNEBi 
IIEYETLER 

G eçcn mc\'sim; girisılen tec-
rübenin basarı ile neticelen 

mesinden cesaret alan Küçük 
Sahne idaresi bu kış için de, 
uzunca bir müddet liehrimizde 
temsiller vermek üzere; iki 
}'ransız \'e bir İngiliz tiyatro 
heyetini istanbula davet etmiş 

(Ba~ı 5 incide) 
bir dekol'atör - artist kadrosu
na malik bulunmaktadır. 

Bu seneki fuarın, dıkkate 
değer hususiyetlerinden biri de 
NATO'nun G hliyük kamyonl:ı 
pek büyük bir çadırdan müte
~ekkil seyyar sergisidir. 

Her biri birer salonu andı
ran kamyonlarm kapılarında 
NATO devlellerinin bayrakları 
görülüyor. Sergi i~e yüzlerce 
panodan müteşekkil bir resim
li Yunan tarihidir ki dost mil
lelin tarihinin bütUn ehemmi
yetli merhalelerini gösterdik
ten sonra onu bugüne getir
mekte ve ziyaretçinin dikkatini 
BlrMşmiş MilleUcrle NATO 
ideali etrafında teksif etmekte
dir. Orada 14 dilde şJ vecizeyi 
okuyorsunuz: Sulh birlikten 
doğar. 

* Hula a, Selanik fuarı, Yuna-
nist:ının biz .komşu ve dost 

ları i~·in onu yakıııdan taııım:ıl• 
bakımından kaçırılmayacak bir 
fırsat, dostluk rabıtalarını \'e 
ticaret münasebetle.rint artır
mak için iyi bir \'esile, mem
leketimizle mukayeseler yap. 
mak için istifadeli bir tetkik 
mevzuudur. Başta Fuar idaresi
nin bürosu olmak uzere, bütün 
resmi makamların ve halkın 
biz Türklere karşı gösterdikle
ri samimiyet ve tehalilk de güz 
önüne getirilirse Seltıniğin da
vctkfır sesine kulak çevirme
mek mümkün değildir. 

Orada birçoklarımız, hele ar
tistlcrinıiz, iktısatçılarımız., tiic 
carJarımı:ı \'e sanayicilerimiz 
istil'ode ile tetkik edecekler! 
menular bulacaklardır. Bunu 
gözöniinde tutan Türkiye Tu
rizm Kurumu, Seltınik fuarına 
uçakla kısa bir gezi tertip et
mis ve gezi biletlerini en geç 
20 eylıilc kadar nlınnıak tlzere 
satışa çıknrmı tır. 

Pirinç ve bakır c~yu_rı 
purlal111C1k için 

En • iyi 
Jlfaden Cilası 

tir. Bu heyetlerin repertuarları ------------

l 

uyanmasını i teyrıı si~ahiler ı;oıı 

nümayisler esnasında 

giliz aslından gelen beyaz ır. ni arttıracağı söylenmektedir. 
kı da içine alabileceğini dü· Bir taraftan be~ azlar arasında 
şünmektcdirlcr. Harp esnasında kanlı çarpısmalar devam cder
İnglltere için savaşan askerle. ken siyahiler <le kendilerine 
re gelince 6İmdi '.:\talan hükıi mahsus bir parola ile hareket 
melinin emniyetini sarsıcı te. etmektedirler. llugtın Kap Ya. 
şebbüslere girişiyor ve cTorch rımadasında esen ihlilfıl hava
Coumandoı ları denilen teşkl sının gUrültülcri arasında renk 
!Atta çalışmaktan cekinmiyor. li halkın lıvlizeleri de duyulma. 
Iar .. Halen bir çok zıd kuwet· ğa başlamıştır. 
lerin çarpıştığı Güney Afrika. rAfrika uyan!.» parolası, si
nın yeı\i seçimler arilcsinde yahilcrin beyaz.lara karsı giriş. 
bulunduğu su günlerde, bu tc- tikleri mücadeleyi hUltısa eden 
zatların daha çok bariz şekiller bir remiz olmuştur. 
alacağı \'e catışmalarııı şiddeti. Çe,·iren: Tolun ALPTEKilli 

J Bir taht nasıl devrildi f 

Elendi, hahrlar mısın ______ .., •• 
Necip, Mısırdaki son değişiklik 

ve nasıl yapıldığını anlatıyor --------
General 
sebeplerini 

Mısırda son hükOmet darbe· 
sini yapan bugünkü Baş. 

bakan General Necip simdi 
bütün dünyanın dikkatini çe
ken bir şahsiyettir. General 
Necip ufak tefek, fakat çok 
zeki bir insandır. 1917 sene. 
sinde harp okuluna girmek is
tediği zaman boyunun kısa ol
ması yüzünden mektebe alın. 
masma itiraz. edilmiş, fakat im
tihanda 100 numaradan 96,7 
alınca, bu kadar muvaffak o. 
lan genç mektebe kabul edil
mi§tir. 

l.isan dersi, 
Hukuk tahsili 

General Necibin askerlik ha· 
yalının büyük kısmı çölde 

kaçakçılarla mücadele ederek 
geçmiştir. Bu mücadele esna. 
sında boş durmamış, evvela ec
nebi lisanı öğrenmek için ça· 
Iışmıştır. Plakla ders alarak 
Fransızca, İngilizce, Almanca 
ve İtalyancayı zararsız öğren
miştir. Şimdi Rusça ve İbrani· 
ceye çalışmaktadır. 

General bir taraftan da Hu
kuk tahsil. etmiş, vakit bulduk 
ça Hukuk Fakiiıtesine devam 
etmiştir. Ali Mahir Paşa bu 
fakiiltcde hocası idi. General 
o zamandanberi Ali Mahire 
bağlı kalmıştır. 

General Necip çok okur. Bir 
merakı da satrançtır. Her gün 
behemehal hiç değilse blr par. 
ti satranç oynar. 

General Necip 
Anlatıyor 

pariste çıkan Paris l\latch ga. 
zctesinin bir muharriri 

kendislle görüsmüş, General 
son hükQmet darbesinin nasıl 
hazırlandığını ve ne suretle ba 
~arıldığını anlatmıştır. Necip 
diyor ki: 

- Faruk 1947 senesinden 
itibaren halk aleyhinde vazi. 
yet aldı. Halkın sevmediği şüp. 
heli adamları tutmasa başladı. 
Bu eiimleden olarak General 
İbrahim Atalayı Genel Kurmay 
Başkanlığına getirdi. 

Tutulan yol ve bu tayin genç 
subaylar arasında çok fena te. 
.sır ~apıyoı:du. Subaylar, 3imdl 
Naipler Meclisi 'Azası olan Al· 
bay Reşat Mehananın başkanlı. 
ğında gizlice toplandılar •·e 
.nur subaylar» adlı gizli bir 
cemiyet kurarak mücadeleye 
karar 'erdiler. 

Cemiyet hep gençlerden mli· 
rekkeptl. Yaşlı, hatta orta yaş. 
h olanlara bir §CY söylenme
mişti. Bundan ben de haberdar 
değildim. Fakat temayillümU, 
Fıllstln harbindeki yararlığımı 
görünce işi bana açtılar, gizli 
fırkaya girdim. Kraldan ve re. 
jimden kurtulınağa karar \'e· 
rildi. 

22 Temmuz 
Ak:ıamı .. 

yerilen karar mucibince 4 
Ağustosta bir hükumet dar 

be:ıi yapılacak, suçlular tevkif 
edileceklerdi. 4 Ağustos tairi
hini seçmemizin sebebi ay ba· 
~;ında maaşlarımızı alarak aile. 
mize para bırakmaktı. Teşeb
büsümüzde muvaffak olamaz. 
sak hiç olmazsa bir müddet 

General Secip kah\·e içerken 
için ellerinde geçinecek para sini isledikleri zaman bunu. b•· 
bulunacaktı. karet saymış, istifa etmiştılll· 

Fakat Kralın bazı işler ha· - Evet. it 
z.ırlandığını haber aldığını, be. - O zamandanb;ri. bir _ı;o e 
ni ve 12 arkadaşımı ortadan vakalar cereyan etu, sız çok d 
çıkaracağını öğrendik. Acele ğlştiniz. 
hareket etmeğe karar verdik. Faruk bu acı sözlere ce~~~ 
22 Temmuı akşamı ordu birlik· vermemiş, sonra §unları so) 
leri Kahireye 10 kilometre .me miştir: r· 
safede Helyopolisde toplandı. - Yeni va:ıifeniz çok ağı 
300 subayın kumandası altında dır. Ben muvaffak olamadı~ 
3000 asker vardı. Gece yarısı. siz.in muvaf~ak olmanızı tc~Jn 
na doğru Kahireye hareket e· ni ederim. ImkAn olsaydı sı 
dildi. Ev\'ela radyo merkezi, yaptığınızı belki ben yap:ı.t"' 
sonra diğer resmi binalar işgal dım. r 
edildi ve bir çok tevkifler ya. Faruk bu sözlerile subaY1d8• 
pıldı. acele etmemiş olsalardı ken 

1
• 

Tevkif edilenler arasında bir sinin harekete geçeceğini an· 
yaş küçük olan kardeşim Gc- !atmak istemiştir. 
neral Ali !llecip de vardı. Te- _____ __... 
§ebbüsilmilzde muvaffak ola-ı 
mazsak aileye bakabilecek bi
risinin bulunması için ona hiç 
bir §ey söylememiştik. Maama- Toplantılar 
fih Ali aleyhimizde değildi. 
Tevkifi o zamanın icabı idi. 

Kralın istifası 
İsteniyor 

Ertesi glln Krala bir istek 
listesi \'erdik. Bu liste ile 

Ali Mahirin başkanlığı altında 
bir kabine teşkil edilmesini is
tedik. hteğimiz kabul edildi, 
Hilali istifa etti, Ali Mahir iı 
başına geldi. 

Ertesi gün Kral beni Bas· 
komutan tayin etti. Fakat ar. 
tık is işten geçmişti. Kralın da 
çekilmesi lazım geliyordu. Bu
nu kendisine tebliğ ettik. Fa. 
ruk, yapacak başka bir şey ol
madığını anlayınca isteğimizi 
kabule mecbur oldu. Yalmz son 
defa benimle görü_şmek arzu!ıu 
nu gösterdi. 

.l'ılahruse yatında görüştük. 
İkimiz. de birbirimize bal.:arak 
bir müddet sustuk. Eski Krala 
nasıl hitap edeceğimi tayın e. 
demiyordum. Sonra şu suretle 
söze başladım: 

- Efendi, hatırlar mısınız, 
(Faruk kendisine efendi diye 
hitap edildiği ilk defa işlti· 
yordu.) 1942 de İngilizler sa
rayınızı tanklarla çevirerek Na 
has Pa~anın iş ba~ına eetirilme 

D. l'. Emlnon bucak merkezi il" 

rafından tertip ed mı ı T&1l ıoplı 11 

lnıil!n ıaaı 13 de S.rb :le Ycılr 1>'
11
' 

çeslnde ,-apılacaktır. 

Maarif Şürası Hazırlık 

Toplantı ı 

D~un 14 :ı da Çemberi aetıı ll ı!
liııılu DırU.nde ?ılıllt ı;.,.ılııı D•~· 
ııtına "1Ddtrile ~k SOra raporuııııJI 
tuıları milıaktro edllec ktir nıı 1 9' 
lanlı> a butli naıa ötretnıenl~r ~ıı:-· 
caklardır. 

Kongreler 

Türkiye • Jliııdistaıı Kiııtıir 
Cemiyetinden 

<Ami' elimi& mııtad Tıllıl: J;onJl'f,ı 
:!7.D.lli:i:l cumartesi ıo nu saat 16 

6' 
( Cihanıolr Öıoğul sokak No :: O ıl• 
Tarııla'taktır. 

* l:kserl:ret olmadı ındın gecen l '• 
tehir edlltıı S&r11u ClençUk X)ubı.ıılill 
>ıllık lon"c 1 :rann (Zı.tuıs:ı psı•t 
tllnil)) uaı 10,30 da lokal blıı•sıııc!J 
T•Pı!acaktır. 

* JJ. l'. Kaa;rilınruk bucak tı:on~t 
bu akaam uaL ::o,ııo da upılıeaktır· 

YELPAZELERİN DİLİ 
Muhtelif vaziyette tutulan yelpazenin ayn ayrı 

l)u sene bütiın A\rupada şid
ı> detli sıcaklar hüküm sürdü; 
termometre uzun müddettenbe
ri görülmemiş dereceye çıktı. 

Sıcakların artması yüzilnden, 
son senelerde unutulmuş olan 
birşey, yelpaze yeniden orla~·a 
çıktı. 

Kırk, elli sene ev,·el ya7.ın 
~ clpazcsi olmayım insan yok 
gibiydi. Kağıttan, dantelden, 
kuş türünden çc§il çeşit yE'l· 
pazclcr vardı. Yaz. ı;ıcaklannda 
erkekler ceplerinde kağıttan 
katlanır bır yelpaze taşırlar, 
tram,·aylarda, ga:ıinolarda yel· 
pazelerini kullanırlardı. 

Kadınlara gelince, bunların 
yelpazeleri çok defa dantclden
di. Fakat balolara kuş lUyün
den ~·ok kıymetli relpazelerle 
tiderlerdi. Kış balolarında bile 
kadınlardan çoğunun elinde 
kıymetli bir yelpaze bulunur
du. 

A 

manası var 

Yelpazelerin kendl5ine mah
sus bir clili vardı. Bu dille. hiç 
konıı§madan anla~ınak kabildi. b.ııı~•--111111111 
Bu sene yelpllıelerin tekrar or
taya ~ıkınası üzerine bir mec
mua bu dil hakkında su malU
matı toplamıstır: 

Sol elde katlı olarak salla
nan yelpa:ıe: •Canımı sıkıyor
sunuz, beni yalnız bırakınız!• 
demektir. 

Yelpaze açılmış olarak sağ 
elle çeneye yaklnştırılırsa bu
nun mAnası •beni takip edi-

Fransada geten ay \·erllen bir suarede yelpazeler 

niz!• dir. 
Kapalı yelpazeyi alına hafif 

ı;c vurmak: ·Dikkat, bizi taras. 
sut ediyorlar!• manasına gelir. 

Yelpaze açık olarak çehreye 
yaklaştırılır, yalnız gözler mey
danda bırakılırsa bu •Size ı;öy. 
Iiyecek bir sırrım var!• demek-

tİı'. st· 
Yelpa:ıcnin ağza ı;etirilrllc_,ı. 

nin mAnası: ·Bir öpücüğil re" 
detmeyeceğim• dir. ıe 

l\Iecmua yelpaze Hsa~Orıf 
yazdan ziyade önümüzdeki ; .. 
mevsiminde konuşulacağını 

. d. I 
mın e ıyor. 

Ti 



Tito İngiltere' ye d.Bvet edildi 
t ( Ila&ı 1 incide) 
; Basbakanı Churchlll Yugoslav 
t ~lct Başkanı l\Iareşal Tıtoyu 
~ ın bir gelecekte Bilyilk Brl· 
~Yaya resmi bir t.iyarette bu· 

tnaya da\'et etmiştir. 
Cb. Aııthony Eden, bugün Tltoya 
~~chill'in davetini sunmus· 

o 
~orsasının 

et 

Satıııar 

""50 
8 80 
~2 00 

Bahçckapıda Süslen mağazasına 
girerek 769 lira ,.e 26,60 metre 
kumas çalmaktan anık Cahlt 
Pol~t Bayarslanın, Japon oyun· 
cak, Jll\'ana paz:an ''e diğer bir 
çok mağaulardan eıya çalmak· 
tan da sabıkalı olduğu anla&ıl· 
mıştır. Yukarıdaki resimde Ca. 
bit Polat Ba)arslan &örülüyor 
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muza doğru, yol açmağa tJlJ§
maktadır. Onunla aramızdaki en
geller tes\iyo edilinceye kadar 
yol zarureti ve ı:ecit neıakr.ti ba
kımından kendisine kol3ylık gös 
termekle mükellefiz.• 

Sanyer cinayeti ile ilgili iki ihbar yapı1d· 
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K. Gülek askeri 
Mahkemede 
Yargılanacak 

( Başı 1 incide) 
«Bir Demokrat vatanda~ın bu 

şekilde Demokrasi prensiplerine 
&}kırı söz.ler söylemesi, Tiirk ka 
dınını cemiyet içindeki mevkiin
den alıp evine hapsetmiye kalk· 
ması, hiç bir el!itlm prensibini 
bilmeden, dini tedrisata milrla
hale edecek kadar ileri gitmesi 
hakikaten insanı üzüntüye sevke 
den bir hAdlsedir. Ama milyon· 
larca üyesi bulunan bir partinin 
içinde bu nevi kimselerin bulun 
nuyacağını iddia etmek kadar 
da hatalı bir şey yoktur. BC'lki 
bu delege, vaziyeti bilmediğin
den, hAdiselçrl ka\'l'ayamadığın
dan böyle ters bir fikrin müda
faasına kendisini kaptırmış; son· 
ra daha aydın vatandaşlar, ken
disine Demokrat Partinin inkı· 
Japlarımıza ne kadar sadakntle 
bal!lı olduğunu ve Türk cemi· 
yetinin ileri bir cemiyet vasf.tıı 
muhafaza etmesi lçln, hunları 
nasıl hararetle korumamız lA· 
zım geldiğini lzah ettikleri 7.8· 

man belki de yanlış kanaatleri· 
nl tashih etmiştir. Ama ne de 
olsa, hattA ı;öz hürriyeti adına 
da olsa, bir Demokrat Parti 
kongresinde bu şekilde bir ko· 
nuşmanın yersizliğine, işaret el· 
mek ve bundan duyduğumuz 
teesslirU bu sütunlarda belirt· 
mek vazifemizdir. 

Tilrkiye bir Ortacağ devrine 
asla dönmiyecck \'e ~·lrminci as· 
rın medeniyet 61emdarları ara· 
sındaki me\'kiini claima muhafa· 
za edecC'ktir. Bunun icln kanun
larımızda 16zım gelen mileyyl· 
deler vardır ve Demokrat Par
tinin programı ise. bu partinin 
inkılaplarımız llzerinde ne kadar 
hassasiyetle titrediğini gösterml· 
ye klfidlu 

Hacılar hakkında 
( Baıı 1 incide} 

le çıkan kalabalık bir vatandaş 
kütlesi ile, huk<ımetin içte \'e 
dıEta hiç meşgul olmadığmı, 
bunların kendi kaderlerine \'C 

bir takım de\'letlerin ve şirket· 
!erin keyfi muamele ve hareke!· 
lPrlne terkedlldlğinl göstermek 
tedir. 

2 - Iltik(ımetçe kaç kişiye, :ıe 
miktar dciviı verilmiştir? Veri· 
len miktar ihtiyacı karşılamakta 
mıdır? İhtiyacın mühim mik:a· 
rının karaborsadan tedarik edıl 
diğl yolunda neşriyat yapıl."lıs· 
tır. Bu doğru mudur? 

3 - Beyruttan geri dönenle· 
rin sayısı nedir:' Yabancı mem· 
lekeUerdekl hariciye mem··rla 
rımızın bu vatandaşlara yardım 
etmedılU ve a!Akalanmadıkbrı 
hakkındaki neşriyat llzerinc ne 
gibi bir muamele yapılmıştır? 

4 - HaJA yurda dönmek için 
perişanlık içinde vesalU nakliye 
bekledikleri yazılan haC'Jlarır.ıı 
zın bir an önce memlekete dlSn· 
melerini sağlıyacak ne gibi 'e· 
sebbüslere geı;llmistlr? 

5 - Vaktiyle bu isle allkala· 
nılmış, gerekli tedbirler alınrnış 
ve anlaşmalar yapılmıŞ olsaydı. 
vatandaşlarımızın geriye dönme 
lerl. fuzuıt masraf yapmaları ve 

!arını. <İş. Ziraat, Ya~ı - Kredi. Osmanlı. Garanti. '!'Urk bilirdi. HilkOmetce bu ihmal ve 
Vıtardaşlann ve müesseseler ile birliklerin yardım-

1 
blrç::ı'.: sıkıntı çekmeleri önlene· 

Ticaret) Pankaları· :ıcılan h,.•anlnda kabul rtmf'ktrdirlf'r. perişanlığa niçin sebebiyet \'e· 

----------------------- rilmiştir" 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Politika tufeylileri 
( Baaı ı incide) 

hesabuıa adli taldbata dur· 
durmağa \"eya lehte kararlar al· 
mığa uğraşıyorlar. l\Iukneınet 
edenlerl binblr tez\lr ve b hanıı 
ile yerlerinden oynatıyorlar, .:e· 
rl kalanların göıUniı böylece 
korkutarak, nüfuzlarını yüksel· 
tlyorlar. 

Böyle bir açıkgöz sınıfı bugün 
ilk defa olarak Demokrat Par 

tı sanannda mı türedi? Elbette 
hayır ... Bunlar her zaman \'ar· 
dı. Abdülhamit delTinde kimi 
Seccadeclbaşının, kimi İbrikçi· 
ba5ının, kimi KızJaral:asının a· 
damı sıfatıyle muhltıerinde mü· 
tegallibe kesUJyor, idare meka· 
nlıma51n1 lehlerinde olarak is· 
letiyor, hall.1 eziyor, soyuyor· 
]ardı. 

Hürriyet ilin edilince, ilk nl· 
kap df'ğiıtirenler, yakalarına 
l'ıle&rutiyet rorf'tini takanlar, şa· 
rayın kotiıltiklerlne küfredf'nlrr 
bunlar oldu. Bir kısmı ittihatçı 
kesilince, onlara zıd ve hasım ta· 
raf tabii şekilde İti!Uçı oldu. 

Tufeyli ruhlular, tstiklil Mü
cadelesinde, ilkönce saray tara· 
fını karlı buldular, ezildiler, ne· 
ticenin İstanbul hiikiimP-tinin •· 
le ·hine dönduğünü gorünce der· 
hal halkçı, inkılapçı kesildiler. 
Rarometre, havanın D.P. lehine 
dondtiğünü i5aret ettiği ıaman 
artık i~e yaramıyan C.11.P. ge· 
misinden D.P. gemisine atla· 
makta gecikmediler. 

Elemle söylemek Uıımdır ki 
D.P. nin ileri gelenleri aruın· 
da; tufeylileri kendi hesapları· 
na bir kudret \'e niifuz kaynağı 
haline koymağa \'e memleketin 
her tarafındı bu nevidel?- •il· 
damlar• pe) da etnıeğe ı;alıean· 
lar zuhur etmi5tir. 

Elbirliğiyle tasfiye zorunda 
olıfıığumuı sistemin 161e)iş tarzı 
nedir. D.P. liderleri arasında 
ne gibi yeni \ 'e ümit verici me· 
ylller belirmlstir, bunlardan I· 
kinci bir yaz.ıda bahsedeceğim. 

Ahmet Emm YAlMAN 

Amerikan Bahriye 
Ve Hava 

Jilet demek 
Gillette demektir 
c-

Mavi Olllette 5 lik PahU 70 kr$. 

IJCIJZ Al.AN MHAt/ ALIR .' .• 

Gıllefte marka Jılet arayınız 

Gıllette dünyanın en ustun traş 

bıçağıdır. Birçok lraJ bıçaklarının 

ancak bir kerte traş olmağa mÜ· 
saıt oluşuna mu~abıl GılleHe traş 

bıçakları müteaddit defa fraş olma 
ımka,,ını sağlar. 

G illette en tasarruflu bıçaktır, 

MAvı Gillette TRAŞ BIÇAKLA:JJı 
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kan HB\'a Bakanı Finletter takip 
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Alftkalıların \'erdiği ma!Qmata Xa:vııı mektupları lB,ao Hail! Akorde· Soldan Sa:a: J - Ko!lllu b r 
göre, Finletter'in memleketimizi on ıoloları 18,45 Opera!ardııı balı uh· l•k•t. 2 - oım.mıa. a - Eır ,.. 

ziyareti sebebi gene ha\'a kuv. ntlerı (Pi ı ı9,00 Haberler ııı.u Su 
\'etlerimizin tak\'lvesi meselesi· es•rlerl 111 80 Ethİrdı bu hatta 19.~5 "' dtttrll eırı. & - R r nnJ.:: 7 -

dlr. Bakanın bu İrnsusta 1\llill 6arkılar oku,-aıı Radıfı Ertm 20,111 Nehr. - İal &'UC1i lebıınl meli: ola!ı. 
Savunma ve Genel Kurmay aerl RadJ'C) rııeuıı 20,80 Ela& &•hlr habtr Yukarıdan Aaatı &: ı - B r r k. 
gclenlerimizle görlıımelerdo bu. ltrl 20,85 Etlmce ytrlerını!e:ı 2ı.20 2 - .... a - E ki demler oı.: arın· 
lunacağı kuvvetle muhtemeldir. 6arkı!ar Okuyan ~ki MUr•ıı 22.00 da kapıcı. ' - B r ıonı ~atı 5 -

Ha\'a Bakanı bu sder Eskişehir, Onhua.te ı:ıoıtau 22,10 Duıı•Tlcl "' 7 Atmaı.:. & - ? tf T tı.: : M 1' aı .. t· 
Balıkesir, Diyarbakır ve Adana le Lsttldu 22.45 Babe.rler '.!S,oo E'.ambı· ııu T - Yalıncı 1 ıa. 8 - G k; 
hava meydanları:ile llimirdekl 10 • Bo:.a ~• pro.rrımlar 2s.01 Haf t Fı.nt 
1\ATO teskilatını ziyaret edecek- 6arkı!ar Danı ... m mUı.JI (Pi) oü11ı·Kt) BUUlACA!'liL~ HALLİ 
tir. ::•.oo Xaııuıı 

Belediye 500 
Kitap aldı 
İl Genel Meclisi üyelerinden 

muharrir Ziya ŞakJr Soku· 
nun yazdığı CelAl Bayar adlı bir 
kitaptan Belediyenin bin tane 
aldığı yolunrta bir gazetede çı. 
kan ha\·adis dolayısıyle diln ken 
disiyle gorüştüsumüı c.nclımen 
baskanı ~unları söylcmi~tlr: 

•- 1\levzuu bahis kitap yazıl
dığı gibi bin tane değil beı; yüı 

tanedir. Ve köylere dağıtılmak 

üzere komisyon kararıyle alın· 
mı~tır.• 

Lübnanda 
( Ba&ı ı incide l 

Siyast çevrelerden verilen ha
berlere göre, bu akşama karlar 
Cumhurbaşkanlığı için tizerlnrle 
durulan Uç kuvvetli namzet var
dır. 

Bunlar, Ba~bakan \'C Ordu ko-

ASKARA 

Soldan Sa.a · 1 - U ı., 2 - AT; 

Dua a - Zurna ' - .AUtl 5 -

7,28 Acılıa "' p:oı:ram. T,SO lJ 6 A... & - Dut, Ata.. 1 - Er, At ie 

Ayarı. 1.aı lI!Wlı (Pi) 7,45 H&btrltr il - ı.:ata 
$,00 Earkılar t rl'iiln ( Pl ) l.'28 Han l'ukarıdan Aıat:J"a 1 - ll ı. A· 
uııonı. s.ao Hafif parçalar (Pi.) 11,00 d~m. 2 - t:akur 8 - Lar, İL 4 -
GünlJ.n pro.rramı .. , kapanı, 0'T1lal: Ak 5 - At; Aba 6 - LAU!. 

* 12,ı5 • 18,80 Aıbr naU: 
12,ıS ll&mlıbtt•n uUm. 12 20 ~hm 

l@l:eıe ıfllm. ı:.ao .ıhhrlıı lltedı:ı ha· 
... ıar 13,00 M. 5 Ann ... hıbtrlu 
18,l.5 6arl.:ılar Okunıı Fahriye Caner 

18.80 Öfle rau•eaı lS,H Earkılar O· 

ku an Ekrun Gunr. U 00 Sııon or· 
k truı m!Wklerl (Pi.) U,SO lluııı.: 

(Pi ı u 55 E:anl' ı:ulı:tı.ıp?an ıs.oo 

Ha... raııon toplu tatil prorramı "' 
hı>anıı. 

* ı& ~ Acwı ... ıırozram. 17,00 M 
6 A an ... eocuk uııl. 18.00 tııeuu 

19.00 M. S Ayarı "• haberler lll,1.5 
Tarıhttn bir yaprak. 111,20 Türkültr, 
lll,.&5 R&d70 ile tıırı:.zt• 20,00 :rdliılk 

(Pi.) 20,1.5 Rad10 razatul 20,80 E:a· 
rı\•k ıarkılar 2ı.oo Eonuıma 2ı,ıs 

lfda!k CPI ) 2ı.so ISarlnlar Ok111a~ 

Eama Enrtn 21,U lliWl< (Pil 22,00 
:S:onıııma 22,15 Sarkılar (Pi) 22,'5 

ll. S A:rın "' haberlu 28,00 Dını 

mnı ... ı (Pi ) 23,80 Prozram Ti kapa· 

7 - l'üce; Adı S - Ao; Teke. 

Cumhurbaşkanı 
< Bası ı incide) 

dakArlık göstcrdıklerını 'e fe
ragatle çalıştıklarını daıma tak
dır edenlerdenım. 

Bız inandık. demokrasi dava ı 
nı tuttuk ve demokra ının tam 
mefhumu muhalıfı olan teokra
ı;inın yıkıldığını görCluk. 

mutanı General Fuat Şahap, ı;a. nıı. 

bık Dış İşleri Bakanlarından Ha-
tzıutR 

Çorumluların ınkılAp dlh asın. 
da büyuk feragat \ c cesaret gos 
tererek bu bayrağı daıma elle
rinde bulunduracaklarından e
min bulunuyorum. Kelımcleri 
bekrar edıyorum: Çorumluları. 
lnkılAp. hUrrıyet ve ıstıklal dA. 
\asında en ılerl bilıyorum. \ e 
hattl bu dA\ al arın alemdarların 
dan biri olarak tanıyorum. Sızı 
bu sıfatınızla takdır ederek, te
şekkilrlerimı sunuyorum. 

Sız.ınlc daha çok konuşabıh. 
rım. Fakat fıkırlerımı daha faz 
la izah etmek ihtıyacını duymu 
yorum. Çünkü sızın haklkı d ı· 
yuslarınızın 'e kanaatlerınızın 
benım duyu \'C kanaatlerıme te
vafuk ettığını biliyorum Bu hu. 
susıa size daıma gU\iendığım~ 
söylemek suretiyle sozlerıme son 
\ermek ıstı>orum. 

mit Faranciye ve sabık Bakan
lardan KAmil Semun"dur. 

Diğer taraftan muhalefet par
tisi liderleri bugün Başbakan Ge 
neral Şabab'ı 7.lyaret ederek, 
Cumhurbaskanı seçiminden ev
vel, Millet meclisinin feshedil
mesini ve yeni seçimler yapıl 

masını talep etml&lcrdlr. 

Barem Kanunu 
C Bası 1 incide> 

li Eğitim ve Adalet Bakanları t 
tirak ctmi~tir. Bu komisyoı1, ö 
nümüzdeki hafta bir toplantı da 
ha yapacak, prensip kararlarını 
alacak: bunu müteakıp işi, lhtı 
sas adamlarından miiteşekkil bir 
komisyona bırakacaktır. 

U,58 Acıla ... pronam. 15,00 Zt:v· 

b6kler ncl7or. ıs !O Dacı mliıt~i (Pi ) 

ı & 00 6ırkılar 111 30 Saz eu:r eri U! 4.5 
RllportaJ 1100 lnuuz 17,"5 Orun ba 
ulan. ıs.oo Hafıf mliıık (l'll ıe ıs 

Eonıııma ıs 25 Subut ıaat 16 so 
6&:1.;ılar 1 ll,00 Habe:rlu ı 9 16 \"alalt,• 
(Pl) 19,80 Xonuıma. 19,H ı;~ .. ıı•n 
ıarkılar (Pi ) 20,00 St"ilm'' kll•lkltr 
(Pl)ı 20,15 RadTO ra•~tesl 20,l!O Tür 
ldiltr 2 ı.oo 15arkı'•r :ıı,so Boru b•· 
lıerlerl pronamlar ... lr&panıt. 

\ 'eni Set Opereti Cfj' 
!ier akşam 21 dl' .J .> 
\'ıvuılır Ailesi - ... -
Operet 3 Perde 
Çarşamba halka " -

Cumartesi talebe 
ye tenz.illtlı ve 1-'aıaı ı;:QnO 

Matineler 16 da 
Tel: i9369. 

Hıç bir nikbinlığo pay verme
den söyliycbılırım ki, umde ola
rak ele aldıtımız bütün mesele
ler, hal yolundadır. Hatta bır 
çokları şimdiden halledilmiş bu, 
lunmaktadır. Bunun en derın 
ve en ı:iızel mı alını sızin muhl
tınizde gort~vnrıım \f' sizın uhu 
nuzda yaşadığını anlıy9rum. 

Sizlerin dAvaya olan bağlılıl)ı 
nızı daima takdır ettı ıml tek
rar eder ve bana 1'arşı gostcrdıği 
ni:ı; muhabbetten dolayı lCŞPk.. 
kürler ederim.» 



' 

Modern tesisat, modern fırın ve 
kurutma, bina \e kU\'\ei muhar. 
ı ıkesi ile birlikte anahtar tcsli 
mi komple kiremit \'e tuğla fab-

rikası kurmak iı;in siz.in de 
hizmetinizdedir. 

·TURKMAY 
• TiCARET ANONiM ŞiRKETİ 

Galatı Rıhtım caddesi No. 247 
hlgrıf: TURKMAY • lat1nbul 

Telefon:. 44121 SATILIK 
Husu:.ide ;ayt!l i)i kulla· 
nılmıs 4 kapılı, beyaz ke· 
narlı latikli, 51 model l\!er 
cury otomobil, Müracaat: 

Tel: 41378. 

AYDA 10 
1? Lira TAKSiTLE 

Trikotin • Divitin 
Gabardin • Kuma;ilardan 
Birinci sınıf ı:.marlanıa 

1 Tİ LAL LİSESİ 
Manto - Tayyör 
ı 20-160 liradır. 

Kuruluş tarihi: 1922 ORTA - LİSE - K\Z - ERKEK - YATISlZ 
~'abancı dil ve !en dersleri öğretimine onem \'erilir. Bu dersler için haftalık ders saat

lerine daha bol zaman ayrılmıstır. Geri kalmış öğrenciler !çın ozel kurlar açılır. Kuyıd için 
pazardan başka her gün saat 9 - 18 arasında ok-ula müracaa . Şehz.adebaı;ı - Telefon: 22534 

SEL,\HADDL1'i 
KARAK.\ŞLl ~üesr.esesi 

~ ! Bir kadın 
Sual: .\'E Z.A .11 • .fN 
GECE TUVALETi 
GiYSEM, lurtdı luftdı· 
"'~ 1""" ıo,..yoru"' : 
"A'41b• yu:iimufl aldı 
ftlfl" OmNZlanmı11A:ı /ı:.a. 

dar ıu:d tW y..mu14Jr 
tll~I " 

Cevap : Bırçok ka· 
dınların v az ı y e t ı 
de aynıdır. YUzUnüzUn 
cıldı onu yoran ve sol
duran her tUrlll hava §artla
rına maruzdur. Mamafıh hu
zıusl ltlnalar sayesinde çlldi
nlz gUzcl ve sehhar bir hale 
geleblllr. DUnyanın her ta
rafında mcvcud milyonlarca 
kadının ~·aptığı gtbl siz de 
tenınlzl Tokalan Kremi ıle 
tedavi edip gUzelleşlirin. • 

Gündüz • kullanılan' yağsız 
, beyu Tokalon kremi cildini· 

zl yumuşak, berrak ve ka· 
_dıfe gibi bir hale getirir, mel "ıamatınıza nuruz ederek ti!• 

~ln!zdekl kusurların sebebi 

olan kırlerl yokeder geniş
lemiş mesamatınızı gergln
le~tirfr. 
Yeniden kazanmış olduğu
nuz bu gUzellıği korumanız 
IAzımdır, bunun için geceleri 
"Biocel> adında besleyici bır 
madde ihtiva eden ve buru· 
şuk!ukların meydana gelme· 
sıne mani olan ~mbe Toka
lon Gece Kremini kullanınız. 
Bu krem cildinize tazelik ve 
gençhk verır \'e siz de her 
sabah daha sar \'e daha pU
rilzsUz bir ten ile uyanırsı
nız. 

Gaibe İhtaı• 
Fırar su<.tından sanık olup gaip bulunan Aydın Germencik 

kaza ı Camlikebir mahallesi halktndan Abdullah oğlu 339 D. lu 
Mehmet Dağlının bulunduğu )er As. Şubesi. Türk Konsolosluğu 
'eya Türk Sefareti vasıtaslyle mensup olduğu kıta veya As. Şu
besine müracaat \"eya meskenini bildirmesi As. Y. U. K. nun 
215 inci maddesine göre ilan olunur. Adli lımir 

llaciz kararı. 
Firar suçundan takip edilmekte olan 1339 D. lu A)·dın Ger. 

mencik kazası Camiikebir mahalleııi halkından Abdullah oğlu 
Mehmet Dağlının ı:aip bulunma.)ı sebebiyle kendisi gclincc~e 
veya tutuluncaya kadar Türkiyedeki mallannın hacı.ine karar 
verilmiş olduğu As. Y. U. K. nun 216/4 maddesi gereğince 
]lan olunur. Adil Amir 

( 15083-3315) 

Şi§li Terakki Lisesi 
Kuruluş tarihi 1879 

1952 - 1953 ders yılı için ayıdlar kapanmıstır. 

dolmuş ''e kayıdlar bapnmı~tır. 

illi ........................... ~ 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
İstanbul Teknik Okulu ile Zonguldak Maden Teknik Oku· 

luna 8-15 Ekim 1952 tarihleri arasında yapılacak girls im
tihanlarlyle devlet olgunluk imtihanını vermi~ olanlar. Kadastro 
lisesi mezunları ,.e eleme imtihanlarında başan göstermis ens
titü mezunlarından öğrenci alınacaktır. 

Devlet olgunluk imtihanını vermis olanlarla Kadastro Tıl esi 
mezunu olanlardan aday yaz.ılmak isteyenlerin 1-30 Eylül 952 
tarihler! arasında aşağıda yazılı belgeleri tam olarak Islan bul 
Teknik Okulunda bulundurmalan \'C bir imtihana giris bclgesl 
&!malan şarttır.: 

a) İstanbul Teknik Okulu veya Zonguldak Maden Teknik 
Okuluna girmek istediğini de belirten dilekçe (Olgunluk imti· 
hanı 'erenler hcrhanJ:i mühendislik şubelerine. Kadastro ?ıles. 
lck Okulu mczunlan harta • kadastro şubesine girebilirler.). 

b) Nüfus kimlik cüzdanı. 
c) Diploma <Aslı veya geçici belge). 
d) Öğrenime ara vermis olanlardan bu sürede bir yerde ça

lışanlann iş belgeleri. çahsmazr.ış olanların iyi hal belgesi: ay. 
rıca okula kabullerinde mahzur olmadığına dair, askerlik subc. 
lerinden alınmıs belge. 

c) 3X4 büyüklüğünde bas açık 10 !otograf. 
' f) Aşı kliğıdı. 
r ş:) Okulumuz hekimliğinden alııımış sağlık rapoı·u. 
r Bu hususların sorusturulması için okulca hl': bir makama 
yazı yazılmayacağından muamelesi tam olmıyanların beyhude 
müracaat etmemeleri U.zımdır. Belgelerin postada gecikmesi de 
özür sayılmaz. 

Kadastro Okulu me:ı:unlatından ikinci sınıfa imtihanla gl· 
receklerin tabı olacaklan imtihanlar 8 eylftlde başlıyacağından 
bu gibilerin ka}·ıd islemi 25 ağustos, :S eylOl arumcladır. Faila 
bilgi tstanbul Teknik Okulu, Zonguldak M:ıden Teknik Okulu 
Jle Yapı \•e Erkek Sanat Enstitüsü MüdürIUklerinden öğrenfle· 
bilir. (Yazılı mii~acaatlara cevap alabilmek iı;in pul yollanması· 
lazımdır.) Okulda öğretime 20 E;im 1952 de baslanacaktır. 

(138i3) 

Mahmudpaşa Kapahçarşı 
kapısı yanında No. 18 

·~IYMETLİ EŞYA SATIŞI 21 Eylül 951 
PAZAR günü saat 10 da 

TAKSIM AYAZPAŞA 
Alman Sefareti kar5ısı Kamarot sokağı 5 ~o. lu Antalya 

Palas 3 üncü kat 8 No. lu dairede tanınmıs bır paşa aile:.ine 
ait eşyalar. 

Aı;ık arttırma He satılacaktır. Biblolar, 9 parçadan mü· 
rekkcp modern yemek oda takımı, 3 parça salon takımı, 
defa 2 adet koltuk, dore ~·aldızlı he) keli Jardinyer. 4 ka· 
pılı bir dolap, ı tualet, 2 karyola, 2 komodin .ı sifonyer. 1 
Markizden ibaret Pistole, boyalı modern Avrupa mamulatı 
komple 1 yatak oda takımı. kristal Saray avizeler, Havagaıı 
a)•aklı fırınlı ocak, yepyeni halde 8 ayaklı 1952 model l buz 
dolabı. 1952 model Pikaph Jtaysor marka Radyo, en son 
sistem ve yağlıboya tablolıır. 1 çıft İngiliz. som karyola, ı 
Ampir Süpürge ve birçok kıymetli eşyalar. 

TafsilAt almak icin Suter:ızi 18 No. !\lak ut Kale. 
Tele: 43424. 

~JJ~ 
YOLUDUR 1 

SAS'ın 4 motorlu, lüks DC·I 
uç a k 1 a rı ile Y eıilköyden 
hareket eder, ta m bir kon· 
for ve huzur içinde 25 saat 
ıü ren rüya gibi fevkala de 
bir yo lc u luk t a n s onra 
NEW YORK'A varırsınız._ . ". 

. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı iç 

Ticaret Genel Md. den : 
30 Kasım 1330 tarihli ıF.cncbi Anonim \'e Sermayesi esha· 

ma münkasim Şirketler Kanunun hUkümlerinc göre Türkiyede ça· 
lışmasına iz.in verilmiş olan Ecnebi Şirketlerinden İmperial Ke
mikal İndustris (Turkey) Limited Şirketi bu deh Bakanlığı
mıza ba~rarak İdare Meclisince 8.7.1952 tarihinde. ittihaz olu. 
nan karar gereğince Türkiye ube ine tah is olunan sermaye· 
nin 175.000 İngiliz llrasından 275.000 İngiliz lirasına çıkarıldı. 
ğını bildirmiş ve artan serma:;e:ie ait 100.000 İngiliz lirasının 
memleketimize ıı:etirilcliC!İnP ctııır gereken cHakı veımiştir. 

Beyoğlu Dördüncü Noterliği 
Bu işe ait belgeler incelenerek me\"zuat hükümlerine UY· 

gun görfildüğünden illin olunur. 
Türkcy fmperial Kemikal İndustris CTurkey) Limited Şir

keti - Limited Şirketi memurları tarafından bir sureti daire
de dosyasında saklanan bu suret ibraz edilip yine hamiline 
iade kılınan aslına mutabık olduğunu tasdik ederim. 

Bin dokuz yüz elli iki senesi eyl(ıl ayının on sekizinci günii. 
Beyoğlu Dördüncü 

Noteri . 
Hadi Semi 

Rf'smi Mllhür ve lmıa 

lmtiyu sahibi: SİNAN KORLE 
Bu sayıda yazı islerini f iilen idare H en mes'ul müdür: 

MELİD VE~'ER 
(\'ATAX) Gazet~ilik ve Matbaacılık T. A. s. - hlanbul 

VATAN MAT B AAS I 

_________________________________ ,,, ____ 20 • t • 195% --

,.otlol ı T 29 AIE 
• Lonılı• 5 Mowço 

Motlol : T 29 Al: 

A L•mlıa 5 Mow~, 

: Tııa: 530• 1 ıa ... ı.h oıo"'•, 
tık H lon ut11oır•'"olon 

'Tıp: 11313 5 La,..balı Mo .. el ı T 26 Al: 

a Lamlı• a Mnç• .. - - ' 
nıu• nıodoll on pl•klık rad1oı•a.,olon) 

S A H İ B İ N İ N. S E S İ Y A H R A M G E S ~ R v e O R T ~A K L .· A R · ı 
. 302 istiklal Caddesi - Beyoğlu. - Telefon: 4 4 9 3·4 

• 
lzmir Belediye Başkanhğından : 
Fuar \e 'l'urizm İdaresinde yeniden ihdas edilen Muhabcraı 

Şefliği ve tercümanlık için Fransızca ve Türkçe muhaberatı ida 
re edecek bir memur alınacaktır. 

l - Müracaat edeceklerin baremdc muktescp hak olarak 
550 lirayı alabilmeleri için derece almı~ olmalan ve Fransız· 
cadan Türkçeye, Türkı;eden Fransızcaya tercümeleri bihakkın 
ifa etmeleri ~arttır. 

2- FranSlzcadan maAda İngilizceyi bilenler tercih edilir. 
3 - Talipler fazla olduğu takdirde imtihana tllbi tutula· 

caklardır. 
4 - isteklilerin 15 Ekim 1952 giinü aksamına kadar lzmir 

Belediyesi Ba§kanlığına \'C)'a Fuar \e Turizm IIIüdürlüğünc mü· 
racaalları il An olunur. (15005) 

İ stanbu l Belediyesi İ lônla rı 

Çöp Kamyonu Ahnacak 
İstanbul Belediyesi temizlik teşkilatı için lüzumlu 5 adet u

fak tipte komple çop kamyonu 60.000 lil'a muhammen bedel 
~e\•rcsinde 2 Ekim 1952 perşembe günü saat 15 de İstanbul 
Divanyolunda belediye merkez bin:ısmda mille ekkil Daimi Ko· 
misyonda kapalı ?arf usuliyle satın alınacaktır. İlk teminatı 
4250 liradır. Şartnamesi İstanbul Belediye i merkez binasındaki 
Zabıt ve l\luamelat Müdürlüğünde, görülecek veya 150 kuruş 

bedelle İstanbul Belediyesi 'Makine Müdürlüğünden satın ah· 
nabilecektir. isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu, 
952 yılı Ticaret Odası ,.e~ika~ını havi olarak hazırlıyacakları ka 
palı "Zarflarını alım giinü saat 14 e kadar Daimi Komi~yona 

vermeleri Hlıımdıı-. <14Z66l 

BİR SARAY EŞYASININ MÜZAYEDE 
• 
il F ~ATiSi 

Yarınki Paı:ar günü saat 1 O da 

Kadıköy Acıbadem Otobüsleri Dörtyol durağında 62-64 
ııuınarah merhum Ömer Paşa köşkünde mevcut ve eski 
Türk büyük konakların tekmil hususiyetleri ve gUzcllikleri 
iyice gösteren ve her günlük hayatlarında kullanılan her 
nevi külliyetli miktarda e·;ıscn Türk eşyalarından maada, 
Avrupa eşyası olarak yaldızlı bir büyük salon takımı. hakiki 
~lapples and Cie mamulatı lngilil yatak oc\a takımı, tekrar 
lngiliz mamıılUı yaylı bir çHt salıncak • Koltuklar. hakiki 
Epok ampir hayli eşyalar. hakiki eski rPnkli kristal bohem 
5 kollu antika ve emsaline nadir tesadüf edilen güıellik· 
to bir a\'ize ve diğer 12 kol:•ı hakiki Kristof bakara nadide 
ve eski bir avize, .yanları büyük vitrinler ile müzeyyen 1 bü 
fe, bir dresuvarı ve otomatik ma ası olan yemek oda takımı, 
masif ma\-un sandalyeler. tekmili masif ma~ undan nıami'ıl ve 
Türkiyede emsali bulunmayan' bir modelde büyük bir Ame
rikan yaz.ıhanesl. külliyetli miktarc\a balmlar, l iin ve pa
muk yatak: takımları ve nıhayct birer birer yazılması im· 
kinsız 250 kalem ve her bir kalemi 5 er 10 ar, 20 ser par· 
çalı kıy.metli eşya açık arttırma ile satılacaktır. Sparton 
markalı harbden eV\·cı yapılmış 7 liımbalı bir radyo ve me:ı 
bur Paillard markalı bir pikap, birçok halı, kilim "e ma· 
ketler. 

~luamelcyi yapan A. Babik~·an Tel. 41221. ------
AMERiKAN EŞYA MÜZAYEDESi 

21 Eylül 1952 Paı:ar günü saat 1 O da 

MR. DONALD F. DALTON 

MAÇKA - AKARETLER 
\'isnezade Camii sokağı ~o. 2. 

<Akaretler Parkın yanındaki sokaktan gidılir), 
Dinet set. Piano, açılır kapanır berjer koltuk. otomatik üttl. 
tahtaları. bcautyrcst yaylı yatak, kristal yemek \'e mutfak 
takımları, lambalar. yeni 8 ayak buzdolabı, Easy otomatik ça 
mnsır makinesi. möbl ha,·agaz.ı ocak fırın \'e birçok se\'lm
li Amerikan ev eyası. 

PORTAKAL 

Denizcilik Bankası T. A. O. 
Liman işletmesi Müdürlüğünden"! ,... 
Galata 2 Na. lı yolcu salonnda 2 binek \'e 1 yük asansörü· 

nün tamh' ıslah ve yenilenmcsı. fiyat tekliff alınmak suret1le 

asansör tesisatı ve tamiri yapmış firmalardan veya müteahhit 

lcrden birine yaptırılacaktır. 
Bu iş için teklifte bulunmak bteyenler sartnameyi \'e iste

dikleri izahatı her ı:ün saat 17.30 a kadar işletmemizde gö
rür ve alabilirler. Fiyat teklifleri 22.9.1952 günil aksamına ka· 

dar kabul edilecektir. 
ı2490 sayılı kanuna tabi olmayan işletmemiz en ucuz fiyat 

teklifi yapana l~i ihale edip etmemekte serbesttir. (14506) 

--~ 

Kaıdesi steatitterı - ıı•a-

mul, sıva üstü, sıva altı . 
antigron, her türlü anahtar, 

komuta tör, ve b i 1 Ü mum 
SIEMENS tesisat malzemesı 

iN ŞAATÇl LAR 
ARA S l' N O A 
SAGLAMLIG I 

iLE 
MEŞHURDUR -
TÜRKELİ 
Ltd. Şti. 

Denizcilik Bankası T. A. O. 
Genel Müdürlüğünden · 

Fabrika ve tersanelerimizde inşa edilecek olan 4 adet 5oO ~ 
kişilik ııehir hattı gemileri için Dizel veya Dizel elektrik 11 

• 
sevk makinelerile yardımcı generatör ve tulumbalarla ır:;st ' 
dümc~ elektrik m?t~rleri satın alına~aktır. • />· 

F.xımbank krcdısıle yapılacak tedı)·at dolayısıyle U. ~· ıt 
menşeli olanları tercih edilmekle beraber kısa teslim ve ınU~e· 
~artlar bulunduğu takdirde diğ.er teklif!er de tercih ediJeb 
bilir. !· 

Bununla alakalı Y:ısıf \'e şartları öğrenmek ve teknik ts 
silatı almak üzere isteklilerin 23.9.952 tarihinde saat 15 de t0f, 
}anacak olan teknik heyetten gereken maliımatı almak uıeııı· 
bankamız genel ki\tipUğine müracaat etmeleri lüzumu illlt1 ° 
"\Ur. (15045) 

Alman makine sanayilnln bir harikası olan ve en az eıe1'· 
trik sarfiyatı ile en çok randıman ,·eren \'e emsalinin en il5' 

tünü ve en ucuzu · 

ÇELTİK FA RİKASI 
kurdurmak ve memleketimizde kurduğumuz 

ÇEL TIK FABRIKALARINI 
Görmek isterseniz. Galatada Gümrük sokağında YE~İ ııand' 

TOR K - EL LA S A. S. 
ne m~racaat edini ... Telefon: 44638. 

. 
iki Mühendis Aranıyor 

Nazilli Belediye Başkanlığından : 
<' 

Belediyemizln inşaat mühendisliğinden gündelik ücretle ti' 
elektrik mühendisliğinde de barem dışı 750 lira aylık ucre 
yüksek mühendis veya mühendis istihdam olunacaktır. o1') 

isteklilerin 30.9.1952 tarihine kadar mUracaatları rica 
nur. (14749) 


