
,- BASMUHARHlHI 

Ahmet Emin YALMAN 
VAl"ANEYI 

Cdaloğlu, fttollafemırl Sok. 30·32 
relefon: 24207 - 29316 - 29315 

Telgraf: \'ATA!'ıf İstanbul 

ı_ YIL: 13 - SAYI: 4077 
fiyatı : 15 kurus İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU 

üçüncü ordu manevrası Başbakan Adnan Menderes, 
Piyade ve zırhlı birliklerinin işbirliği 

f evl{a]ade ahenkli 
ile topçunun 

idi ateş gucu 
Mareşal Moııt90111eı•y ve diğeı• 11ıiişalıitleı• takdirleriııi 

Jıic biı• sahasıııda bıı luıdaı· bildiı•dileı• 
~ 

ve dii11111111111 

kesif ıopçıı ıııeşi yıııııluıaılığıııı ifade ettileı• 

Hareket ve 
Bereket 

YAZAN: 
Ahmet Emin YALMAN 

tediye otelinde yaıı)·orum. 

Huıuıl Jl111ıabir(mb 

Erzurum 21 - Kuzey Atlan· 
tik paktı kuvvetleri B:ıskomu· 
tan yardımcısı Feldmarcş:ıl 

KEMAL .\\"DAR tan \"C gazeteciler tara!ından 
kar5ılanan Maresal kendisine 
his sakin halile, uçaktan inerek 

Bl!ılirf:1or 

Lord l\Iontgomery beraberinde kara kuv· 
\'etleri komutanı Orgeneral Şükrü Ka· 
natlı olduğu halde bugün hususi bir uçakla 
Erıüruma geldi \'e UçüncU ordu mane,·rala· 
rının son ve heyecanlı safhasındaki hare· 
ketleri tak"p etti. 

Mareşalin uçağı saat 12.30 da ha,·a a· 
!anına indi. Üçuncü ordu müfettişi Or;:e· 
neral Nurettin B:ıransel, \"ali Cemal Gök· 

karsılıyanları •merhaba• diye selamladı. 
Orgeneral Kan:ıth l\!areş:ıle, Nurettin B:ı· 
ranseli, vali Göktanı \'e diğer kar~ılayıcı
ları teker teker takdim etti, Vatanın yurt 
iUveleri ekibi de Mare~ali karşılıyanlar a· 
rasında bulunuyordu. Mareşal Montgomery 
memnuniyetini bildirdi. Ha\"a alanında ga
yet sade bir askeri merasim yapıldı. ~Ia· 

<Devamı Sa: ;; Sü: lde) 
Bu satırları Sıvasın me~hur Be-ı 

Sı\'a hakkındaki ilivemiıde an- ~~~~~~~~~~~~~':..':..':..':..':..':..':..':..':..':..':..':..':..':..~~~':..~':..':..':..':..~':..':..~~,.~':..':..':..':..':..':..':..':..':..':..':..':..':..':..':..~~----
lta rağımı ı gibi, burası Anadolu-
nun ortasında yaman bir sınai 
ınerkeı olarak )'Ükseliyoı·. tcıle
ni ruhlu, akıncı Belediye Reisi 
Rahmi Günay, modern bir otel 
Yaratmak isini, ehrin gell me i
nin ilk arh diye karşılamrn 'e 
takdir edilecek bir himmetle ne
ledlye otelini meydana ıtetirmi -
lir. Burada ban)olu oda, rahat 
\ e temiz bir ) atak, fyi yirecek, 
lrP.cek buhırsunur.. Gece gündüz 
sır.alı: liU nr. l\lodcrn konforun 
hiç olmazsa zarfı, iyi bir niyetle 
harJrlanmış. 

Gel Celelim, senise, teferrua
ta ..• Oteli idare edenler ırasında 
tok iyi niyetli, anla~ ı lı kim e
ter ur. Jlrle istanbulda Yük ek 
'Nrare~lekLebinden çıkan mu
basebed, çok i)I )etişmlş, olgun 
bir g<'nr .. l"akat otelcilik ite bir 
ırna ..• ;uııu 'bilen ;>ol.: löi ba -

kalan na öğret in \e ailam :> eU • 
tirsin ... ilk lıaml<'de i tanbuldan 
tıetirtilen kadrodan, bir isti na 
Ue-, kimse durmamı5. Bu ndis o
telin odalannda karasinclı:ler, 
kara bulut halinde üstüniize hü
cum ediyor \'.e Anadolunun orta
sında bu kadar güzel bir otele 
kavu$manın ze,·kinl siıt: unuttu
ruyor. Bütün iyi niyetlere ra~
ınen srnisin bütün tererruatında 

Trak) ada sc,> :ıh ate çıkan fnönü, Lüleburgazda partililere hitap ederken. 

İsıııet İııöııü · dÜ.ıı Trakya 
seyahatıııa başladı ' 

acemilik göze çarpıyor \'e insanı 
sinirlen"diriyor. Otelcilikte lüks 
\·e konforun hududunu her kat· 
ta birer akar su musluğu bulun
durmak diye kabul eden otel tl
Jıinde marur gött.ceğiniz noksan
lan, bu kadar himmetle meyda
tıa gelen blr .. otelde mil amaha i
le karşılamıyorsunuL 

C.H.P. Genel Başkamna uğradığı yerlerde büyük teza
hürat yapıldı. lnönü K1rklarelide, her işinizde beraberlik 

temin etmelisiniz, dedi. 

•• 
Memlekd hard:t'le gelmi tir. iııö11ii'11iiıı 

Tayyare lll', \ıtpurla trenle, • f 
otobusıe. hu u ı otomobille her- Seyalıııtıııı e ı 
kes habire dolasıyor. Dahili hı-
tizm din ı , tesvlk edilecek bir ,. JltlL.fıflfff• 
harektt halinden çıkmı~, nok :ın- •• 
lan 11ür'atle tamamlanması lca-
heden büyük bir dava ~eklinıle F.CYE! G~nESİ~ 
birdenbire karşımıza dikilm4tlr. bıldlrıyor. 

Otelciliğin hir sanayi suhesi, Kırklarrli, 22 - lnönü her 

\ 

Aınerikan Elclsi ve 
eşi Do~u İllerinde 

Mc Ghee, Kars'da verdiği beyanatta, buradaki 
insanlar istikbalden şüphe etmeğe vakit bula
mıyacak kadar kendi işleriyle meşguller, dedi 

Anoloh.t Afıın" 

Ghec. Karsta basına $U beyanatı 

«Eğer asayişsizlik varsa ınuhalefet her 
r 

tilrIU tetkik ve tahkik salahiyetine sahiptir» 

Başbakan, D. P. fakrü-sefaleti bir an 
kaldırnıak aznıindedir, dedi •• onee 

Andalu 'lıınn 

Ankara 21 - Başbakan Ad· 
nan Menderes, bu gece Dcmo"k· 
rat Parti il kongresinin kapanış 
celsesinde söz alınıs \'e demiş· 
lir ki: 
•- Hepiniz hür · fikri, hilr 

vicdanı \'e hiir kanaati kendisine 
rehber ittihaz etml:ı haysiyetli 
vatanclaşl:ır olarak, burada top· 
lanmış bıılunuyorsıınuı. Hiç kim 
se sizleri samimi düşünceleri· 
niz dışında :fikir deı'meyanına 
mecbur etmek imkanını bula· 
maz. Sizlcr ~ayet şikAyeUerin 
knynnğı olan bölgelerden gelmiş 
bulunsaydınız, bağrından kopup 
geldiğiniz bu vatan parçalarının 
dertli olduğuna kanaat getirmls 
insanlar olsaydınız; bu güler yüz 
leı elbette kederli bir nikaba 
bürünür, bu tesanüt başka bir 
sekilde, acı tenkidlcr şeklinde 
tecelli ('derdi.• 

Dcramı Sa: 5 Sü: 5 de) 

Cumhurbaşkanı 
Doğu seyahatine 
Bugün çıkıyor 

Ankara :21 - Cumhurbaşkanı 
CchU Ba)arla 11nsbakan Adnan 
Mcnderes'in Doğu blllgcslndeki 
yurt seyahatine yarın çıkmaları 
muhtemeldir. Baynrla Menderese 
bu seyahatte bazı Bakanlarla bazı 
millet\'ekillcri de refaknt ede· 
eektir. 

Ankara D.P. İl kongresinde bir delege heyecanlı bir eldlde konuşu)'or 

Bir D. P. li Ayasofya'nın 
cami olmasını istedi 

Ankara D. P. kongresinde, radyoda vaaz verilmesi ve 
Kızılcahamam Orman Sarayının hafız mektebi yapılma
sı teklif edildi. Asayişsizlik de şikôyet mevzuu oldu 

=ı nuıuri ıtuAıı!ılrlml:dcn 

• 1 Ankara 21 - Demokrat Par· mahiyetteki dilekler dışında u-
tl Ankara il kongresi bu sabah da mumiyetle yol, okul, su, vergi i~· 
toplandı ve kısa bir öğle tatilini leri, ziraat makineleri, işçi hak
müleakip, akşam geç vakte ka- !arı, asA~·lşslzlik, din adamları!1ın 
dar çalıştı. Bugün delegelerin di- aylıklıırınııı arttırılması, Zırat 
tekleri dinlendi. Başbakan \ 'C Donatımın iyi çalısmadığı mevzu. 
Başbakan Yardımcısı kooustu ve !arına temas ettiler. Bu arada a
ldare heyeti seçimi yapıldı. ~ın bazı taassup istekleri de ol

Kongrenin bugünkü celsesi de du. 
hararcW konusmalara ~ahne ol- Celse açıldıktan sonra umumt 
du. Muhtellf dele~eler Halk Par- mahiyetteki dilekler okundu. Bun 
tislne çattılar ve Halk Partisi ik- lar arasında resmi dairelerde 
tidarından kurtulmanın sevinci- halka iyi muamele edilmesi, ilti
nl belirtirlerken bugünkU iktida- masın knldınlnınsı. mllnhasıran 
rın baı.ı icraatını da tenkid ettt- ihtiyaç için çatı5an Bayanlara i~ 
Icr. Tahakkukunu istedikleri fş. \'erilmesi, emeklilere yeniden is 
teri anlattılar. Delegeler mahalli (Devamı Sa: 5 Sü: 3 ie) 

Dün de Kütahya'da 
iki kişi öldürüldü 

Hatay Barosu Başbakana çektiği telgrafta, Baro 
başkammn döğülmesini protesto ederek asayiş

sizliğe son verilmesini istedi 

Turkiyede yarın belki de birin- gittiği yerde co kun şekilde k:ır
fi dercre,•e çıkacak bir lktı adi şılanırken o kadnr memnun ve 
taaliJet ~enuu diye teliıkı.I c- o kadar se' inçli görunüyordu ki 
dilme ı ve ona göre bü~ üt ölçü. ga) riihtiyari 1950 seçimlerinde· 
de tedbir aranma ı artık lılı.ım ki gczilC'rinl hatırlayıverdim. O 
Reliyor. Se.rmayc, bilgi \'C tecrü· umanlar hC'r gittiği yer yine do· 
be)i bir araya getirmek, iyi a- lardı \'e meydanları dolduran hu 
dam yetistlrmck ıorunda)'IL köylüler onu gene alkı°Şlarlardı 
Halkın iyiye ihtiyaç duymadı- ve İnönü gene se\•inirdi. Fakat 

K:ırs, 21 - Karadeniz ve Do 
t:u bolgelerinde bir gez.iye çık· 
mış olan Birleşik Amerikanın; 
Ankara Büyük Elçisi George Mc 

vcrmi§tir: Samet Ağaoflu kız kardeşi Süreyya Ağaoğlu ile 1'onu urken Antakya 21 - Hatay barosu 
bnskanı l\'ukat Ahmet Sırrı Ho
caoğlunun 20 kişi tarafından te· 
c:ıvUze utnyarak dölrülmesi Ü· 
zerine, bugün toplanan avu~at· 
lar, Başbakana a~ağıdaki telgrıı 
fı göndermi~lerdir . 

Reyhanlı adliycsiride milesslf 
bir taarruza uğrayan ve 20/30 
kisi tarafından öldürülmek is· 
tenllen meslckdasımız ,.e baro 
baskanımız Ahmet Sırrı Hoca
oğlunun bu durumunu görli~üp 
konusmak illere toplanan baro· 
muz a\"ukntlan, bundan ev\'el 

iını iddia etmek yanlıs ve bak- me,•amı ~:ı: 5 Su: 7 lr> 
•- Tarihi şehrinize kısa zi. Jk• • 

<Deumı Sa: 5 Sü: 6 :t'\) 1 kardes arasında 
Mz olur. Türk \0atanda5ları iyiyi 
bulunca buna derhal ıanhyorlar 
\·e abşıyo:-lar. Evnlkl sabah 
1\ayserfde, me,·cuda nlsbetle lri
te &a)ılacak bir otelde gözümü 
açtığım ve sofaya çıktığım :raman 
hayret ettim ,.e sevindim: Bütün 
odalar, kadın, erkek, çocuk köy. 
lü vatandaslarla doluydu. \'ıllar
danberf rahat bir otel ha}ıatına 
•lışmıs insanlann tavnyle konu-
6U)·orlar, çay içiyorlar, memle
ketteki umumi kalkınma saye-
5inde \'lrdıkları daha yüksek bir 
Ceçlm se,·iyeslnln kerflne \'an
)·orlardı. Az bir para ile hana 
ıitmek mümkün iken, rahatlan 
hesabına daha fazla para sarfet
bıeli ve en iyiyi ar:ımatı tabii 
buluyorlardı. Bana öyle geldi ki 
6thlrle köy arasındaki geçim \ 'C 

ihtiyaç seviyesi uçurumu ortadan 
kalkmak yolundadır. 

~emleketimizde otel; nadir yol-
cutann uğralı olan bir yer 

halinden çıkmıs, yollara dökülen 
biitün bir halkın hücum mevzuu 
otınustur. Bele memleketin her 
~erinde temiz ve rahat bir otel 
butunduiu emniyeti vatandaslara 
felirse, kendi yurdunu görmek, 
dolaşmak, buna tam mAnasıyle 
&ahlp çıkmak için iyi yollanmıı
dan istifade etmek isteyenler pek 
tok olacaktır. 

<Devamı Sa: 5 Sü: 6 dr) 

BasketfJolde : iııılya'yı 54 • 42 yeııdik 
FaıtfJolde: B.l.K. Yııgoslarlaı•ı 4-1 yeııdi 

İstanbul 
0

1\IHlctlcrarası D•sketbol Turnuvasına dün de devam edllml~; TDrkiye - ftalya~"J 54-
42; Yugosla\·ya - Frıınsayı 38-36 yenmi~lerdir. Futbol karpla5malannda ise; Bt5iktaı - \"U· 
gosla\' takımını 4-1 mağlüp etml5tir. Resim Türk - İtalyan basketbol maçından bir ı:örünüs-

tnr. (Müsabakalarm tafsilatı Altuıcı aayfadadır). 

~ 

bir aile ınönakasası ., 
Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu, kız 
kardeşi Süreyya Ağaoğlu'nun bir Almanla 

evlenmesine razı olmadığım söyledi 
Bas bakan Yardımcısı Samet 1 kan Yardımeı~ı Sa.,,et Ağaoğlu 

Ağaoğlunun ablası avukat Sürey. ~\l beyanatta bulunıuu5tur: 

• 19 eylül 1952 cuma günü mes 
teki vazifesini icra sebebiyle <Denmı Sa: 5 Sü: Z ce) 

,.a Ağaoğlu ev\'elkl gün bir Al- ır- Ban gazetelerde ablam 
~an ile ev{eneceğinl a~ıklamıs Süreyya Ağaol!lu'nun izdivacı 

_ _ ' hakkında çıkmış olan haber do- . 
bu Almanın •hem Musluman, Iayısıyle AğaoRlu ailesinin mil!I 
hem de Türk• olacağını söylemi' ve içtimai telakkilerine ve an'a
,.e •Boyle bir hareketin birçok nelerine tamamen aykın buld:ı
kızlarımız için nümunel imtisal ğum bu evlenmeyi §ahsan katlyen 
olmasını da arzu ederim• de- tasvip etmediğimi umumi efkln
mi3ti. Bu mevzuda ne düs\jndü- mıza teessürle bildirmeğe mec
ğünü soran gazetecilere Başba- burum.• 

Ereiıköy kırk sekiz r 

saattir susuz ! 
Anac/olu ya~asmm bu kısmmc/a iki gündür 

su yok. Halk büyük bir sıkmtı içinde 
İstanbul Belediyesi Sular İda. birkaç giln önce tı!ldlrmistL 

resi, Elmalı bendinden Anadolu Sular İdaresinin bu kararına 1 
yakasına verdiği sularda bir kt· göre Anadolu yakasına, ı:üniln an 1 
sıntı yapacağını, buna sebep ola· cak mua~yen ı:;aatlerin<je su ~e-
rak da benddeki su miktarının rilecckti. ,, 
mev&m dolayısıyle azaldığını, (Devamı Sa: 5 Sü: 7 :e) 

A~irefendi caddesindeki bir dükUndan 11 top kuma& çalan Faik 
Çelebi isminde blr &ahıs yakalanmıştır. Resim hırsın, ~aldığı k• 

ma larla bir allkte gö te.riyor. 
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Dem o raside anayasa 
meselesi D. P. Haysiyet Divanının 

kararı reddedildi Kasik de- r fAZAl\ : ) Anayuaınmn 

mokrasinin 
anayasa sis
temleri; XIX 
11ncu asırda 
İngiltere, A· 

1 
Dr. 

bugünkü 

A Pıılat GÖ%İİfJİİgİİk 1 durumu Bir müddet evvel partide huzursuzluk çıkardıklan için İs-
• G ör ülilyor tan bul D.P. İl Haysiyet Dh•anınca ıhraçları kararlaştırılan Şehir 

k ~· g: r· Meclisi iıyelerınden Allettin Nasuhioğlu, En\er Berlo;man, ~nver 
sinin köklesti!li ç\e ";:'u~~~- Ka.ya. "~ diğerlerinin durumları Genel Kurul heyetince tetkik 
sürdtiğil batı memleketlerinde, edılmıstır. 

merika Birlesik Devletleri ka· 
mu hukukunun ve hususiyle 
Fransız ihtılllinln tesiri altın· 
da geli~mlstir .(1). 

Devlete ait meseleler, dev
letin te~kilAtı, devletin fertler
le olan milnasebeti meseleleri, 
A vrupatıın batı memleketlerin
de Birinci Dılnya Harbi ertesin 
de husule gelen siyast sarsın
tılarla yeni bir hal &ekli almıs 
ve klAsik esasları altüst etm!&
tlr. Sovyet rejimi, İtalyan fa· 
6iımi, Alman nasyonal • sos
yalizmi, Portekiz korporatlımi, 
İ!panya frankizmi gibi rejim· 
Ier; birinci dünya savaşı ertesin 
ce yeni bir anayasa sistemi ya
rattıklarını iddia etmişlerdi. 

Esas teşkillt rejimi demek, 
iktidarı elinde bulunduran u- · 
ruvların bu iktidarı önceden 
tesbit edilmis kaidelere göre 
1.-ullanmaları demektir. (2) . 

Siyasi iktidarın hudutlarını 
ve kullanılma şartlarını tesbit 
ve idare edenlerin tabi olma· 
ları gereken bu üstOn kaide· 
ler, kelimenin genls mAnasiyle, 
memleketin ana teşkiUtını mey 
dana getirir. 

yolu ile meydana getirilmesi 
zaruridir. Bu, kurucu meclistir. 

Kurucu meclis, memleket a
nayasasını yapmak üzere, halk 
tarafından fcvkalAde olarak se· 
çilen bir muvakkat meclistir. 
Ana kanunlar, yani esas teş
kilAt kanunlariyle Adi kanunlar 
arasındaki üstünlilk farkı bu· 
radan gcJmektedir. Esas teşki· 
lAt kanunu esas teşkilAt lktl· 
dannı temsil eden kurucu mec 
lisln eseri olduğu halde, Adi 
kanunlar yapmak iktidarını 
temsil eden mUll meclisin ese
ridir. 

§ekil bakımından anayasanın Me\•suk olarak öğrendiğimize göre eski İl Başkanı En\·er 
yapılmasında bir yandan ku- Safder Oder de dahil olmıık üıere Genel Kurul, bu üyeler bak
rucu meclis üyeleri doğrudan kında verilen ihraç kararlıırını tas\'İP etmemiştır. 

doğruya seçilerek ve öte yan· İstanbul İl Ha)·siyet Divanınca alınan karar dosyaları bu-
dan bu ~e~lisin hazırlad!ğı ~e &ünlerde Ankaradan il merkezine iade edilecektir. 
kabul ettı~~ anayasa; mılletın Bu arada kı~ın Arna\'Utköy Safa ıazinosunda yapılan top
umum11 rkeyınhe lkıreferhanlkdumt,, 8 lantıda gilrültil çıkardıklaıı için )'İne İl Haysiyet Divanınca ihraç 
sunu ara ' a ın a ara- k ·ı · ı·ı . d d 1 G l K 1 t f d fından idaresinin daha çok ta- ar arı \ erı en par~ı ı erın e o~ya ~.n . ene uru ara ın an 
hakkukuna çalışılmakta ideal bir kere daha telkıke ır.uhtaç gorulmuştur. 
olan, halkın kurucu hakimiye- Kurul tiyelerinden J:"°ethi Çelıkbaş \'e Osman Şevki Çiçekdal 
tini doğrudan docruya kullan· yakında ~ehrimize gelerek Safa ıazinosuntlaki hldiseyi mahallen 
ması sal!lanmaktadır. (4). tetkik edeceklerdir. 

Yürürlükte olan Anayasamı- ___ __.. _________ _ 

B - Kurucu referandum nn bugUnkO devlet faaliyetine 
"e dej!işen siyasi, hukuki ve 

Referandum, umumi menfaat- içtimai inkışafa, şartlara ve lh
lerl ilgilendiren büyük me- tiyaı;lara cevap veremediği mU 

seleler hakkında doğrudsn doğ· şahede edilen bir hakikattir. 
ruya halkın karannı alma usu- Yenl hazırlanacak anayasa· 
IUdUr. nın daynnııca~ı s!vııst sistemin ve 
Anayasanın kurucu meclis ta haiz olacağı hukuki bilnyenln 

Belediye tanzim 
SaflşJanna 
Devam edecek 

rafından yapılması temsil sis· nasıl olması icap ed~ce~I me· Belediyenin bu kış da odun 
temine dayanmaktadır. Bu sis- selesi an11vıısanın madıil cep· \"e komtir tanzim satışları yap· 
teme göre, millet; kendi adına h,.den yapısı meselesidir ki. bu mağa karar verdiğini yazmıştık. 
anayasa yapmak salAhiyetinl ku ayrıca \'e urun uzadıva tetkik Belediye bu sene için bir kısmı 
rucu meclise vermekte ve bu ve tahlil edfl .. cektir. Burada kı ~ehre getirılmiş ve bir kısmı da 
meclisin kararına kendi karan Eaca üzerinde durulan nokta. işletmelerde hazırlanmakta O· 
nazariyle bakmaktadır. Bu se· <tekil bakımından anavacanın lan sekiz bin ton odun temin 
heple kurucu mecli& tarafından l>angl or~an tarafından ve han. etmiştir. Bu odunları $ehr1miz· 
yapılan anayasanın ayrıca, dolt· gl usule gör,. ~·ap•laca ı ve ka- de halka sattırmak için ekim 
rudan doğruya milletin tasdi· bul er'lilf'c•ıti me~e1.,slıUr. haftasında bir mutemet seçile-
k 1 ( f d ) cektir. ına umum oy re eran um (l) Yazının gtrfş kısmı ıı;tn 
usulü ile sunulması gerekmez \'atın Guetesinln 4 eylCıl 1950 Talipler arasında en uygun 
c!enilebilir. tarihli nil•hasının ikinci r;ayfı· şartları ileri siirene daimi en· 

Demokraside ideal, dalma·, b k cümen tarafından bu işin iha· 

Arnavut Sabri 
Bugün Adliyeye 
Veriliyor 
Sarıyerde öldürillen. on dokuz 

yaşındaki Sevım Baıay'ın katili 
olarak zannaltında bulunduru· 
lan dondurmacı Arnnut Sabrl
nin sorgusuna dün de devam e
dilmi~tir. 

Sabri hakkındaki evrak dün 
rece neticelendlrilmiatir. Sabri 
bugün sa\"cılığa teslim edilecek
tir. 

Yassıada Topçu ve 

Harekat Okulları 

tedrisata ba,lıyor 

1 HAVA~ ~Azlv•TL 
l"e§ilkoy Meteoroloji istas

yonunun tahminlerine gore 
bugün ıehrlmiz 'e ch'annda 
hava bulutlu ,.e meuli yal 
mur &ağnakh ıetecektir. Sı· 
oklık derrcesl aıalacaktır. 
Rüzgarlar Kuzl'y yöniınden 
Jruvu!tle ~ecrktir. Kuıey E· 
ge, l\lannara ile Karadeniz. 
de hava ya~ı~h olacak, KU· 
zey fırtınası devam edecek
tir. 

Dün tE-htimlzde han çok 
bulutlu ıetmi§tlr. Aıamt SU· 

hunrt 26, ugarl 20 &antlgrat 
olarak kaydedilmietir. 

Sarhoş kocanın 
Marifeti 
Haliç Fenerinde oturan Tev

fik Koyuncu isminde bir adam, 
dün gece bir hayli rakı içerek 
e\ine sarhoı; ::elince karısı Dur. 
sııne Koyuncu, kocasının vazlye. 
tine sôylenmeye başlamıştır. 

Kavga neticesinde Te\"Cik bı
çağını çekerek karısının üzerine 
hücum etmiş, kadıncağızı vere ya 
tırmış, bıçaklıyacağı sırada; Dur 
sunenin feryatlarını duyan, ba· 
bası Şevki, hadise mahalline ye
tişip iskemleyle sarhoşun kafa· 
cına vurmuştur. Ka\·ga esnasın· 

1 da baba kız ellerinden yaralan-
___________ _. mışlardır. Tevfık yakalanmıs. 

KÜÇÜK HABERLER 
KARABÜK FABRİKASI 
DE1\lt1t SİPARİŞİ KABUL 
EDİYOR 

Karabük demir ve ç~lik fab
rikaları müessesesi dördilncli 
Uç aylık demir tevziatı hazırlık
larını haşlamıştır. 

Fabrika bir ekimden on beş 
ekime karlar ya;-•laeak olan si
parişleri kabul etmektedir. 

On beş ekimden sonrıı yanıla· 
cak miltacaatlar olursa bu mü· 
racaatlar kabul edilre:•·ecektlr. 

ARfF KAPTAN RESİM 
SERGİSİ AÇILDI 

Ressam Arif Kaptanın seramik 
ve ya~lıboya eserleri, buründen 
it.haren 3 ekime kadar Beyoğ
lunda Maya San'at Galerisinde 
te~hir edilecektir. 

LONDRA BELEDh'E 
-ı-* 

BAŞKA~~. ASKARAYA 
GELİYOR 

hakkında takibata geçUmiştır. 

Sağlık kongresi 

toplanıyor 

Her yıl Ankarada toplanmak· 
ta olan sa~lık kongre~i bu sene 
lstıınbulda yapılacaktır. 

Kongre yirmi dört eylul ça:
şamba gUnil saat onda Hukuk 
Fakilltesl konferans salonunda 
açılacaktır. 

Kongreyi açmak için Sağlık 
Bakanı doktor Ekrem Hayri Üs
tündağ bugün şehrimize gele· 
cekUr. 

Pazartesiye kadar devam ede· 
cek kongreye muhtelif vilAyet· 
!erden 1200 doktor istirlk ede
cektir. 

Bir hırsız bekçiyi yaraladı 

Son günlerde Sirkeci istasyo
nunda bulunan yolcu vagonları
nın sigara küllüklerini calan bir 
hırsız türemiş, iki ı;Un içinde 28 
t:ıne sigara tablası çalmıştır. 

. . . . ...... · . 
C?•Jil i1i]l1J 
Temiz iş 
Erenköyde kasap çıraklığı 

eden biri bundan birkaç 
gun enel bazı arkadaşlarıyle 
birlikte ,.e sarhoş bir halde 
bir taksl3e binmiş. Kafadar· 
lar, şurası benim, burası se· 
nin, saatlerce dolasmışlar. So 
nunda, kendllerinden para 
alamıyacağını anlayan 5ofor, 
daha fazla gezdiremlyeceğinl 
rıoyliyerek sayın (!) mü5te· 
rflerlni Bostancıda indirmiş. ı 

iş §oförün bed:ıl·a benzin 
yakma~ıyle ,.e lastik eskit· 
ınesiyle kalsa iyi:... Suçlu 
olduğu yrtmiyen kasap. bir 
de guçlu olmak istemiş, ilç 
gun sonra Kadıkö)de taksi 
durağında miıfterl bekleyen 
otorü bulmus. birdenbire 

ustune atılmış le beraberin· 
de getirdil;i kasap bıçaJıyle 
znallıyı oldurmuş. Öteki $0• 
ferler hemen kasabı yakatı
yarak kanlı bıçağıyle birlik· 
te polise teslim etmi~ler. 

Cinayetin iyisi ve makbulıi 
olmaı ama, temlı q buna 
derler işte! 

Katil belli: Kasap: l\laktul 
me)'danda: Şofôr. Cinayet &e· 
bebi malum: İğbirar. Cinayet 
Aleti ortada: Kasap bıçağı, 

Bir de ~öy·le tasal.,,ur ede· 
lim: Hendeğin içinde bir ce
set. Kafası parça parça ol· 
muş, ne y·üı belli, ne göz. Ü'&· 
tunıi başını anyorsunuı, hü· 
vhetlni belll edecek tek ısa· 
ret yok. Acaba kim bu ölü'! ... 
Kaldır morga, kim oldujtunu 
anlıyacağım diye gtinlerle 
uğraı! ... 

'Maddi mAnada, Esas TeşkilAt 
Kanunu, devletin yapısını, bir
leşik ~ya merkeziyetçi devlet 
olduğunu, hükQmetln &eklini, 
cumhuriyet veya krallık oldu· 
tunu; kamu iktidarlarının tcş
kllltını, salihiyetlerini, işleme 
sini ve bu iktidarlar arasında
ki münasebetleri tesbit eden 
kaidelerdir. 

sına a ınız. lesi yapılacaktır. 
halkın halk tarafından idare· (2) G Bur .. ra1ı Tralte• ıa 

•· 
0 

• 
0

'" Belediyenin hazırladıtı şa:-t-
sinl daha çok tahakkuk ettir· !'=rlPn

1
ce Politlque, Pırls 1952, nameye göre mııtP.met odunu:ı 

Yusıaıta Topçu ve HarekAt O- Londra Belediye Başkanı, 29 
kulları 27 eylül glinli mıora~imle ekimde Ankarayı ielecektir, Pa 
açılacaktır. Bu münasebetle ter- ri.S Belediye Başkanı da ekim a· 
tip edilen törenıo iştirlk edecek- yında Ankarayı ziyaret edecek
ler için saat 14.30 da Köprilniln tir. 

Evvelki akşam bir vagona gi
ren meçhul hırsız, bekçi Sadık 
Öztürk tarafından görUlmUş, tam 
yakalanaca~ı sırada bıçağını çek 
miş ve kısa bir mücadeleden son 
ra bekçiyi iki yerinden yarala
yan hırsız, kaçmaya muvaffak 
olmuştur. 

Peki, kim öldürmiiş bu ıa· 
\'lllı:tı'! ... O da belli değil! ... 
Katili bulacağım diye ipucu 
ara da ara: ... Ondan ıüphe
len, sorguya çek; bundan 
Jmşkulan, ifadesini al: ... 

Demokraside hAkimiyet mil· 
letindir. Bu prensipin neticesi 
olarak devlet \'e organlan hA· 
kimlyeti millet namına kulla· 
nırlar. Böylece. esas teşkilU, 
milli b!klmiyetin ilk tezahürü· 
dür; bundan dolayı, esas tes
ldlltın bizzat milletin eseri ol. 
ması icap eder. Bu prensip; 
muhtelif tarzlarda tahakkuk e
debilir. 

mektir. Bu, ideal olunca, hal- T. n · çeklslnln mDsterlnin fkametgl· 
kın kurucu hAkimlyetinl doğ· C3) Julll'n Laferrlere, l\lanu. hında teslim edilmek üıere 12•5 
rudan doğruya 1..-ullanmasını el de drolt constltutlonnel, Pa. liraya verecektir. Aynca gecen 
sağlayan usullerin tatbikı icap rls. 3e ed. ~~nelerde olrluıtu gibl bu ııene 
eder. Bu usulde, anayasa; ku· (4) G. \'edl'I, Manuet de drolt de mangal kömürü tanzim utı~ 
rucu meclis tarafından hazır- constitutlonnet, Par:ls, 1949, Sah, lan da yaptıracaktır. Odun tan 
!anacak '\'e fakat halk umumi '75. zl satısları l:S ekimde yapıla-
reyi ile kabul edildiği takdirde caktır. 
ancak ana kanun (Anayasa) 1 f ....._ 
halini alabilecektir. l Belediye memurları için 

, GECMISTE 
BUGÜN 

is,lçrcde, İsviçre konfederas prevantoryum yapılacak 
yonıında ve kantonlarında, 61· 

A - Kurucu meclis mali Amerika DevleUerinln ço. 
K urucu meclis mOnbasıran a- ğunda referandum ana kaide-

nayasa yapmak iktidarını dir. 
kullanmak üzere halk tarafın· Fransada referandum muh· 
dan doğrudan doğruya seçilen telif §ekillerde uygulanmıstır. 
meclistir. Fransada \;urucu meclis 21 eY· 

Demokrasinin yerleştig°i ve 1 ıft"ı 179% de «Ana~'.asa !talk ta· 
köklestiği bütOn memleketler- • rafından kabul edıldlğı takdir· 
de anayasalar daima bir kuru· de ancak anayasa olarak yürUr
cu meclis tarafından hazırlan· lüğe .girebilir. tarzında karan 
mıştır. Mesel!, Amerika Birle- \'ermıştl. 1793 ve 1814 anayı
Gik Devletleri 1787 froeral a- saları bu esasa göre halkın O· 

ıııyasası Phlladelphie'de top- )'Una sunulmuştu. 
Ianan kurucu meclisin eseri· ikinci Dünya Harbi sonunda, 
dir. cıKamu kuvvetlerinin teşkilAtııı 
Kınun yapmak iktidarı, esas hakkındaki 3 kasım 1945 tarih· 

te~kilat kuvvetlerinden birıdir li Esas TeşkilAt Kanunu ile E
\'e fakat anayasa yapm;k iktl· sas TeşkilAt Kanunlarının re
darı değildir. Esas teşkiUt kuv feranduma tAbl olması prensibi 
vetlerinden biri olan kanun kabul edildi. Böylece, 1945 ku· 
yapma iktidJrının, kendini rucu meclisi tarafından kabul 
meydana getiren kaynağı olan edilen • anayasa 5 mayıs 1946 
daha bilyOk bir iktidarı kal- tarihinde yapılan referandum· 
dırması, değiştirmesi veya ye- da reddedildi. 2 haz.İran 1946 
niden meydana getirmesi ktl ul da seçilen ikinci kurucu mec· 
edilemez. Bu itibarla anayasa- lis tarafından hazırlanan ana
yı yapacak bir esas teşkllAt ik· yasa 13 ekim 1946 referandu
tidarmın münhasıran ve mlis- munda tas\'ip edildi ve yürür
takilen halk tarafından seçim lUğe konuldu. (3). 

ANNA PEÇAROPULO 
B I Ç K 1 ve DiKiŞ YURDU 

Kayıtlar ba~ladı. Pazardan maada hergün saat 10-18 e kadar 

BiÇKi DiKiŞ NAKIŞ ÇiÇEK 

vesaire dersler özel metodlar ile Kurtuluş Hanının geniı 
salonlarında verilir. 

Galalasaru• istfklAI Cad. Kurtulus Apt. 285, 3/6. 
reı: 43222. • 

Amerikan Export lines ine. - NEW • YORK 

E X E M P L A R 
Vapuru 21 Eyllllde 
limanımızda olup 

23 EylQlde 

NEW • YORK - BALTİl\IOR - FlLADELFİYA ve BOS· 
TON limanları iı;in eşyayi ticariye alarak hareket edecektir. 
Fazla tafsilAt itin Galata • Tahir Han 3 üncii katta HA YRl 

ARABOGLU ve Ssl. na müracaat .Telefon: 44993·2-l 

tstanbul Belediyesi llônları 

KAHVEHANE YAPTIRILACAK 
İstanbul Camlıca tepesinde kahvehane binasının 44.357.52 

lira keşfi çevresinde inşası 2 Ekim 1052 perşembe günü saat 
15 de İstanbul J>ivanyolunda Belediye merkez binasında mü · 
teşekı..;1 Daimi Komisyonda kapalı zarf usulO ,ile ihale edilecek. 
tir. llk teminatı 3327 liradır. Şartnamesi Belediye merkez bi
nasındaki Zabıt ve Muamem :Müdürliiğtınde görülecek veya 
222 kuruş bedelle İstanbul Belediyesi Fen hleri Jıllldürlüğün· 
den alınabilecektir. İsteklilerin ilk teminat makbuı veya mek· 
tubu, 1952 yılı Ticaret Odası \esikası ve bir kalemde en az 
40.000 liralık bu veya benzeri 15 yaptığını milsbit vesaik ibrazı 
t1uretile İstanbul Belediyesi Fen İşleri MildUrlUğilnden alacak
ları fenni ehliyet kAğıdını havi olarak hazırlayacakları kapalı 

ı:arflarını ihale gOnü saat 14 de kadar Daimi Komisyona \"erme 
lıri Uzımdır. (14576) ........................... _, 

PAT EK PHILIPPE 
Saatleri gelmlstir. 

Sahş yeri: DİAMANSTAYN 
lstikUI Caıidesı 391. 

Mustafa 
KemaJ'ln 
cevabı 

33 yıl en·el bugün, 22 EY· 
UU 1919 da Sınsta Mustafa 
Kemal Paıa ile Amerikan 
Ge.neralf Harbot arasında btr 
millAkat yıpılm15tı. Bu mill4-
katta Amerikan Generali ıu 
suali sormu~tu: 

- lillet kabili tasavvur 
ht!r tilrlü te5ebbü11t ve fe· 
dak6rlıktan sonra dahi mu
vafrak olamaısa ne yapacak
sınız! 

Mustafa Kemal Paşa cevap 
verml5tl: 

- Bir mlllet mevcudb•et 
ve tstikltıllnl temin için ka
bili tasan-ur olan teşebbUsat 
ve fedıkArlığı yaptıktan son
ra muvaffak olur. Yı mu
vaffak olamaı&a demek, o 
ml1letln ölmüş olduğuna bük 
metmf!k demt.ktlr. Binaena
leyh mlUet, berhayat oldukça 
ve teşebbüsatı fedaklranesl· 
ne devam ettikçe ademi mu
vafraktyet me\'Zuubahls ola
maı, 

lustafa Kemal, Tilrk ml1-
Jetlnln hiçbir ıamıın ölmedi
ğini ve ölmlyeceğlnl blltün 
dünya)'I lsbat etml&tlr. 

TÜLBENTÇİ 

13e1P.rliye Emirgln korusunun 
zayıf bünyeli belediye memur
lan için .,r .. vantoryum haline 
getirilme~ine karar vermlstlr. 

Korudaki mevcut binaya e!İi 
yatak konulabileceği yapılan 
tl:ıtkiklerden anlaşılmıstır. 

;:eurad;t )lerlde yeni pavyonlar 
inşa edllecektır. Belediye sağ
lık müdürlüğünlln teklifi ile 
\'erilen hu kararın belediye me· 
murlarını memnun edeceğine 
şüphe yoktur. 

Hamasi resim sergısı 

ra§bet görüyor 

Jiamasl Resim Sergisini bugü 
ne kadar 52 bin ki61 gezmiştir. 
Halkın bu aUkasuıı karşılamak 
ve 1 ekimde açılacak okullarda
ki öğrencilerin topluca gezebll· 
melerinl temin için sergi 7 e
kim akşamına kadar açık tutu
lacaktır. 

~füzelerin ve bankaların ser
giden tablo satın almaya ba&la
dıkları memnuniyetle öğrenil

mi~tir. 

Yeni halk tipi yaö 

hazırlanıyor 

Sade yağ fiaUarının sUratle 
yUkselmesi kar§ısında belediye 
Uç sene e\'Vel olduğu gibi bu S!· 
ne de halk tipi sade yağ yaptırıp 
satmağa karar \'ermiştir. Bu 
yağ Margarin cinsinden olacak, 
içinde de &ade yal ile nebatı yağ 
bulunacaktır. 

Yeni tip yağın kilosu Uç 11-
1 raya satılacaktır. 

Kruger'e blslklet almakla bllt 
çesi bir ha)'li sarsılmı&tı. Fa· p,;-
kat belki de bunun vereceği · 
karar üzerine bir tesiri olabl· · 
lirdi. Yine kendi kendine dil· r:f 
§Unmeğe ba~ladı: •Ne mUnase- ::z:_ 
belsiz kadınım. Kurt'un gelme~ . 
tarihi yakla~tıkça ne yapaca. 
ğımı bilemiyorum. Buralarda 
dolaşacak yerde eve gidip Fre
daya yardım etsem ya .. ı:ama-

·r 

~ır yıkandı. Evde bir aürO le 
vır. Fakat böyle bir fey yap
mak içimden gelmiyor. İşte ben 
tam romanlarda tarif ettikleri 
gibi kötü bir kadın, bir kapat
ma gibi hareket ediyorum. Evi 
barkı, kocası, ı:oluğu çocuğu o
lan kadınlar böyle benim gibi 
bütün gUn yataklarında uzanıp 
hayal kurmazlar. BPn sadece ha 
yatta sevmek için yaratılmııım. 
HattA sevilmek için bile değil. 
Walter'in hayatının bir kose
fline sokulmak, onu sevmek, O· 

na kar&ı olan harikulAde askı· 
mı yaşamaktan ba§ka bir §ey 
yapamıyorum.• 

Ray, bu tarz düşilncelere dal
dıktan sonra ekseriya oturur 
af tardı, 

Bir sabah yine postahaneye 
gitti. Post restant glsesinln ö
nünde kalbi heyecanla ı:arpa
rak Meta yalvararak: •Mektup 
var mı?· diye sordu. Aldığı 
menfi CEVaptan o kadar ~ars1l
mı$h ki, kapıdan çıkarken rast 
ladığı adamı birden tanıyama· 

dı. Bu, Cincinnati'den tanıdı,tı 

bir tüccardı. Biraz şlşmanla
mı~tı. Adam, Ray'ı gıirunce: 

- Bu ne hos tesadiıf, Ray .. 
dedi. Hiç de değlşm~mi&Sinlz. 

- Rica ederim fazla iltifat 
etme~iniz. Ed. Fakat doğrusunu 
ı;öylemek ]Azım gelirse siz de 
değişmemişsiniz. 

- Şimdi burada mı oturu-
yorsun uz? 

- Kız kardeGlme misafir ıel
dim. 

- HAll Ray Schmldt misi
niz? 

- Evet. HAia öyleyim. 
- Benim blldiğim bir şey 

varsa, henim için siz hep aynı 
beğendiğim ve takdir ettiClm 
kadınsınız. Bu akşam serbestse
niz beraber yemek yiyelim. Ar
kadaşlarla bir toplantımız var. 
Yedi kişiydik, sizinle Gekiı olu
ruz. Hepsi de sizi gBrmek1en 
memnun olur. Ne dersiniz? Ka 

Adalar iskelesinden özel bir VI· ÇANAKKALE ABİDESİ 
Yaralı, tedavi altına alınmış

tır. Hırsız aranmaktadır. 
pur harrket edecektir. 1 fçiN YAPILAC'AK 

Merasimde Deniz Eğitim Ko· BA{İIŞLAR 
mutanı Kurmay Albay Tevfik 
Samurkaç bir konuşma yapacak 
ve toplar atılacaktır. 

Ö§retmenler için asılan 
kurslar sona erdi 

Yeni öğretim yılına hazırlık 
olmak illere açılmış o1an gemi· 
ner ,., kurslar dün sona ermiş
tir. On lkl yerde açılmış olan 
fı:al metot, hayat bilgisi, alfabe, 
aritmetik, yazı, resim, film ta· 
rihl ve Türkçe öğretimi semi 
nerJerine resmt \'! özel azınlık 
okullarından 428 öğretmen lt
tirAk etmistir. 

Önllmilzdekl ay içerisinde orta 
öğretim mensuplarına alt semi 
net çalı~mılarına ba~lanacaktır. 

Kadın yü:ründen 

yaralama 

Cumartesi gecesi saat 24 de, 
Kasımpasada kadın yüzünden bir 
cinayet daha olmu$tur. 
Kasımpa;a Havulkapı 'cadde· 

~inde oturan Abdullah Ekmen, 
P.vvelkl gtce evine giderken, bir 
müddet e\'vel karısını kaçırmı& 
olıın İbrahim Maraş ile karşılaş
mıştır. Abdullah ile İbrahim mil 
nakasaya başlamış ve Abdullah, 
İbrahime küfredince, beriki hı· 
ı:ıığını çekerek Abdullaha rastge 
le saplamaya baslımıstır. İbra
him müteakıben vak'a yerinden 
kaçmıştır. Yaralı ifadeye gayri
muktedir bir halde Beyollu İlk 
Yardım Hastahanesine kaldırıl
mıstır. 
İbrahim bu kanlı hldl~eden 

sonra, Yenikapıya, oradan da 
Cankurtaran denız feneri civarı· 
na kaçırılmış \'e sabaha kar§ı 
!!.30 da tuğla harmanlarında ya· 
kalanmıstır. 

--

Vatikan'la siyasi temas 

kuruluyor 

İstanbulda baslayan Çanıkka-
11! Abidesine yardım çalısmaları. 
na diğer ,·ilAyeUer de iştirAk et-
mektedirler. Ankara 21 (ANKA) - Haber 

Bu meyanda Edime vflAyeti 15 aldığımıza göre hükumet Vatl
bin, Çanakkale ve Kırklareli \.i· kanın tanınması hususunu tetkik 
!Ayetleri 10 ar bin liralık te- eylemektP.dir. l\ta!Om olduğu il· 
berruda bulunmuslardır. zere Vatikanın İstanbulda daimi 

bir mUmıonlll bulunmakta, Va-
Bir otobüs devrildi tlk~nla olan işleri Roma büyük 

DOn saat 10 sularında LU!ebur ~_ıçi~i~imiz: ted':ır eylemekte idi. 
gaıa müteveccihen yol alan 144 1 Onlı~üzdekl gUnlerde bu. hu~us 
pl!ka sayılı otob!fs Davutp~şa 1 ta hır k~rara varıl_a~ak " \ati· 
ınzibat noktasının yanında dev· , knanadk~t hır orta elçılık ihda:; olu· 
rilml~ir. :ıc ır. 

Otobüs yolculanndan ikisi 8 • Toprak Mahsulleri 

tır yaralı ve diğer birkaç kisi Ofisinin satın aldı§ı 
de hafif yaralıdır. Kaza hakkın-
da icabeden sorusturma ,.e tah- hububat 
klkata başlanmıs. yaralılar has· 
tahaneye kaldırılmıslardır. 

Üniversite bahçesine 

dikilecek Atatürk 

heykeli 

Milli Türk Talebe Birliğlrin fs 
tanbul Üniversitesi bahı:esine dik 
tireceği Atatürk Heykeli için a
çılan müsabaka sona ermiştir. 

On bes genç \"e güzide san'at 
kArımızın 28 eserle lştlrlk et· 
Ukleri bu konkur, bilyük bir ı:a· 
lışmanın neticesi olmuş, gayet 
orijinal ve gilzel eserler toplan· 
mıştır. Atatürk \'e Türk geneli· 
lini temsil etmekte olan bu e· 
serlerin arasından önümUzdeki 
günlerde birinci gelen eser fle· 
cilecek ve yapılmasına baelana
caktır. 

Milsabaya Istirak eden eser· 
ler, seçimden &onra İstanbul th 
niversitesi Profesörler Evinde 
on bes giln teşhir edilecektir. 

Ankara, 22 (Husust) - Top
rak Mahsulleri Ofisi 15 Eyliıle 
kadar 943.246 ton hububat mil
bayaa etmiş ve bu mUba~·aaya 
mukabil kampanya basından 15 
EylCıle kadar mUstahsile 255 mil
yon lira ödemiştir. :Mübayaa de
vam etmektedir. 

r--TA -, 

PAZARTESİ 
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22 El:L'ÜL 195Z 

AY 9- GÜS 30-HIZIR UO 
RUl\lt 1368 - E\'LUL 9 
HİCRİ 1371 - Muharrem % 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 

YATSI 
İMSAK 

Yasan 
05.45 
12.07 
15.32 
18.07 
19 39 
04.08 

E1.1nl 
11.36 
05.58 
09.23 
1200 
01.31 
09.59 
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faları çeker, eski zamanları ha
tırlar, eğleniriz. 

Ray bir an dilstindü. Bıı da
"tı kabul etmemes· için hiç
bir sebep yoktu. Freda, Hugo 
ve çocuklarla yemek yemek \·e 
akpmı onlarla karşı karşıya 
geçirmek cazip bir şey değıldi. 
insanın deli olmamak lı;in bu 
hayata biraz olsun fasıla ver· 
mesi 14zımdı. Belki de bu ar
kadaslarla bir poker oynamak 
ihtimali de vardı. 

- Gelebilirim, Eri. Yalnız e
,.e gidip kendime biraz çekldü
zen vereyim. 

- Peklll. 
Toplantı, eskiden Cinclnna

ti'dekllere benziyordu. y,.şil ör 
tUlil masanın etraiında !eki 61· 
selerf ve yiyecekler dizilmişti. 
Davetll olan kadınların ı;oğu 
serbest ''e yalnız yasıyan insan· 
tardı. O erkekleri e}lendlrmete 
memur edilmi~lerdl. Aralannda 

bir tanesi piyano da çalıyordu. 
Ray, bu hali hiç yadırgamadı. 
Bu eski hayata çoktanberi veda 
etmişti. Fakat yenisine de he
nüz başlamamı;tı. 

Birkaç giln sonra bu otele 
Kurt gelecek, bir odasına yer
leşecek ve Ray'a yapmış oldu
ğu teklifi tekrar edecektl. Ray 
bir türlil bu teklifi kabul et
meğl goze alamıyordu. Alamı
yacaktı. 

Poker oynarken birdenbire 
yerinden kalktı ve oradakiler
den özür diledi: 

- Birdenbire kendimi iyi 
hissetmiyorum. Affeder6lniz. o
yuna devam edemlyeceğim. Ga
liba fazla sıcaktan rahatsız ol
dum. Keşke gelmeseydim. Ed, 
sizlerin de keyfinizi bozmamak 
için hemen gitmeliyim. Yalnız 
giderim. Otelin önünden geçen 
tramvay tam oturduğum yere 
de gidiyor. Rica ederim kimse 

rahatsız olmasın. 

Kadınlar etrafını aldı. Er
kekler onu el·e kadar götürme
ği teklif etti. Fakat Ray, hepsi
ne birden Göyle dedi: 

- Hayır, teşekkür ederim. 
Ben yalnız giderim. Hepiniıe 
Allahaısmarladık ve tekrar te
§ekkürler. 

Fakat otelin avlusunda, tam 
asansörün önünde bir yolcu 
gordil. Bavulları yerde duru
yordu. Kendisi de telefon me
muresiyle konuşuyordu. Ray, 
bu yolcunun &u sözlerini duy. 
du: 

- Her halde telefonları ola
cak. İsmi Hanek Hugo'dur. Ha
va gazı şirketinde memurdur. 
Adresi Topeka sokak 121 nu
maradır. Rica ederim, ya onla
rın veya en yakın komşuları
nın telefbn numarasını bulup 
bana veriniz. Muhakkak ıörils· 
mek istiyorum. 

Cinayet sebebi: J\talOm de
ğil! ... Parasına tamah edilmiş 
olamaz: Para ciızdanı cebin· 
de duruyor. Ina tecavüz akla 
gelmez: Maktulün altmış yı
Elndan ışıltı olmadıtı sezlll· 
y·ar. Bir intikam mı acaba'! ... 
Maktullln hiMyetl belll ol· 
madan bu hususta da bir &eY 
söylenemez. Belki şu: Olabl· 
lir. nelki bu: l\luhtemeldir. 

Cinayet aleti: Ortada yok! .. 
Acaba kafasını ta&la mı ezdi
ler'! ... Yoksa keserle mi vur
dular?... Odunla da olıbl· 
lir! ... Peki, bunlardan başka 
bir şeyle olamaı mı'! ... Ola
bilir, olabilir! ... 

Gazetelerden: •Bugün cf. 
na)eUn yirmi birinci gilnü 
olduğu halde hendek cinaye
tinin faili henüt bulanama
dı• ... •Hendek cinayeti mak
tulünün kim olduıtu bir tür
lü teshil edilemedi- ... ·Hen
dek cinayetinin t1ebebi, bU
ttin lnretemelere raPıen, an
la~tlamadı• ... •Hendek cina
yetinin ne ile l~lendill çözü. 
lemedf. ... 

Ka~ap ı;ırağının cinayeti 
ı;ok kötü bir iş ama zabıta}ı, 
basını ve Amme efkAnnı hl' 
ulra~tırmamak bakımından 
temi.ı bir is! ..• 

Sadun G. SA\'Cl 

OS KELIJ\IE\"LE 
Rus - Amerikan münaseba

tı buı gibiymis ... 
Sotuk harpte donmu~ olsa 

gerek! ... 
TATLISERT 

Vali bugün geliyor 

Mezunen bir milddettenberl 
Avrupada bulunan vali ve bele· 
diye reisi doktor Gökay bugUn 
saat 17.30 da Tarsus ''apurile 
sehrimize gelecektir. 

Ray, yolcunun yanını yak
laştı. Gayet sakin bir sesle şu 
sözleri söyledi: 

- Ben buradayım, Walter! 

XXX\1 

Okyanustaki fırtınalar veya 
akıntılarla mücadele etmeğe 
çalışmak boştur. Ray'ın Walter 
ile karşılaşması da onda tıpkı 
bir siklon tesiri yaptı. Her şt>yi 
sürukledl. Gurur, izzetinefis, si
tem ve kinaye, tıpkı co5kun blr 
denize kapılmış saman çöpleri 
gibl savrulup gifti. Bu yaptı~ı 
hareketin kendisini kUı;lllttllğO
nü, aylarrlanberi çektiklerini 
hiçe indirdiğini biliyordu. Fa
kat, bulunduğu vaziyetten lehi· 
ne olarak istifade edebilecek 
halde değildi. Son zamanlardı 
geclrmiş olduğu karanlık ve fe
ci anlarda, hayatın kendisi için 
kurumuş bir göl haline geldi
~inin pek farkına varmamıştı. 

Walter'i telefon memuresiy
le konuşurken görür görmeı, 
birrlenbire bütOn mevcudiye
tindeki yeni bir hayalın canlan 
dığını, o kurumuş gö!Un suları
nın birdenbire damarlarına ya. 
yılarıık bütlln varlığını ısıttığını 
farketti. 

O anda ne istlyecek, ne de 
söyliyecek bir şey bulamadı. 
Her türlü üzüntu)·ü bir tarafa 
bıraktı. ?ıleniaaUerini unuttu. 

( Devamı var > 
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E:den'in 
Belgrad 

Seyaha i * Üçüncfi ordunun El"ZU· 

nımda yaplığı mane\·ralar 
Yazan· E T muvaffakıyetle ona er-

• • miştir. 

{11:Uiz Dıılşleri Bakanı Eden * l'ann J,übnanda Cumhur-
! ~lrkaç gündcnberi \"ugo lav· ba~kanlığı seçimi )ıpıla-
~ dadır; Mareşal Tit9 ile bir caktır. 

~ dela görüştfiktrn sonra Ad· * Genf'ral 'ecfp tarafından 
~atikte Dalmaçyn sablllr.rlnl nrtlen bir emirle bütiin 
t?ıtıı ·e ba lamı tır. Gedntl so· .l\lısırlılar sl!Ahlannı teı-
~ ertnre Tlto ile tekrar görii· lime davet edllmlşlerdlr. 
qCtk, bunu müteakip Londraya * Tunusta durumun vahlm-
ıı,cektlr. Jeııtlğl bildirilmektedir. 

r t!lgillı Dışi şleri Rnkanı Yu· -----------...: 
!'lav Ba hııkanı ile nell'r gô· 
~lltliiştür'! Bu hususta henii7. 
llç bir haber ı;11..mamı5tır. Fa'k:ıt 
,~ılıca menımn A HUflll sulhfi· 
L.t lıorumak için l birliği olduğu 
:"ltılln edilmektedir. Yugoslav· 
~on zamanlarda Rtılkonlorın 
t n \ I' lstikran için Türkl ·e 
;. \'unanlstan ile müderek ha· 
~ et etmek arzusunu gö termlş, 
l:lt)ı büyük. memnunlukla kar· 
~lıııınıştır. t'ç hükumet arasın· 
h bu hususta görüşmeler yapı· 
Yor. 

~llg!Uerl', \'ugoı;lavyanın yal· 

4 Balkanlarda değil, bütiin 
~ 'luııadı sulhün devamı için 
t birliği yapmasını istiyor. E· 
~ilin Belgradı zi)•arctlnde bu 
«ıtSelenln bahis meumt edil· 
t il fÜphesizdlr. Yago~lo\•ya ile 
\jıtı del·letlr.rl arasında esaslı 
~C bir ihtilaf yoktur; ortada 
lr!ledllmest gereken yalnız 
) 1este me eli'. 1 vnrrlır. hal· 
~ l'rlestenin kendi ine alt ol· 

tunda ısrar c-dlyor, ·Trle te 
~Usunun çoğunluğu İtalyan· 
ır. diyor. Yugosla\')'a buna şu 
~ette cevap \'eriyor: ·İtaly:ın· 
it l'rteste şr.hrinde çoğunluğu 
«41lı.iJ edebilirler. Fakat şehrin 
~ tt tarafında ek criyet Yugos· 
~ llardadır. nu itibarla srhrln 
~tııoslavynya ait olması lb.ım· 
tı.ır. Trle 11'1 1talynnlıır itin IÜ· 
~ llılu dr. ~il dlr, bizim kin ise 
hti ehemmlyell hl\bıllr .• 

(J ~areşal Tlto grçl'nde söyle· 
tı bir nutukta Triestede 
~iterek hlr idare tesis edil· 
ıı:•l, yahut bu meu~ltnln hal· 

1•1 
lıı ileriye bırakılması sure· 

1 e İtalyanlara elini uzatmı~tı. 
'--------~ 

Eisenhower seçilince 

«hain• leri temizleyecek 

Saint Louis, 21 (A.A.) - Cum· 
huri.retçi Partinin Baskanlık :ı
dayı General Eisenhowcr, dUn 
gece burada verdiği beyanatta, 
seçimleri kazandığı takdirde ya
pılacak ilk işin, hükOmetin içine 
kadar so ·ulmuş •hain• leri tas
fiye olduğunu bclirtml~ir. 

General Eisenhower, federal 
tahkikat hür.olarının derhol faa. 
liyete geçerQğini ve yapılac:ık 
tasfiyeyi mlitıeakip iş başına sağ
lam karakter!! insanların getiri· 
leceğini söylemiştir. 

Bu iyi niyl't esstrinden sonra I':· 
denin '11to 111' TrlP. te için tki 
tarafın da kabılıl eıiebllereği bir 
hal ıekll araıfıJı tahmin t'dill· 
yor. 

f nglJlı DışiŞleri Bakanı bun· 
dan ba~ka Yuıo luyaya ;ı~pıla· 
cak mali l'I' a keri yardım hak· 
kında da gö~müstür. 11k mü· 
zakcrelerin bıraktığı te lr mü· 
snlttlr. F~denln $erdine verilen 
ziyafette söylenilen nutuklar ve 
hüküm süren samimi hava §im· 
diden anla&ma psaslarının bu· 
lundıığu lntibııını \'ermektedir. 
Bu intiba doğru ise Eden flp, 
Tito arasında yapılarak yeni 
görüemede neşrecf.llecek tebll· 
itin s:özden ıeçlr[lerP.ğlne \le 
Edenin seyıhattl'n mU~bet neti · 
relerle döneceğine hlikm!'diltbl· 
Ur. 

Lübnan' da, Cunılıurhaşkanı 

yarın yapılacal\ • 
secımı 

.;, 

• 

Lübnan eski Cumhurbaşkanı taraltarlar1n1n 
sayuı çok olduğundan muhalefet, parlamen
tonun feshini istiyor. El - Huri Lübnandan ayrıldı 

l.uocialtd ht11 

Beyrut, 21 - Eski Cumhurbaşkanı Beşara El - lluri bu· 
gUn Lübnandan ayrılmıstır. 

23 eyllılde yapılacak cumhuı başkanlığı seçimleri için şimdi
ki halde iki muhalefet partisi lideri rekabet halindedir, Bun· 
lardan biri Milll Sosyalist Cephesinin desteklediği Camille Cha
moun ö!ğerl ise Hamid Fran;:i) eh'tir. 

Halen başkan yardımcılığı eden General Şahap, Cumhur
başkanlığına adaylığını koyması için yapılan bütiın teklifleri 
reddetmiştir. 

Lübnan par!Amrntosunda eski Cumhurbaşkanı Beşara El · 
Hurinin taraftarlarının sayısı kabarık olduğu için muhalefet 
ıimdi parlamentonun da feshedilmesini arzu etmekttdir. Bu 
maksatla diin akşam Beyrutta yeni grevlerin ilfo edilmesi bek· 
lenmiştir. Milli ımsya!lst cephesi grevlerin Cumhurhaskanlığı ıe 
çimlerini geri bırakmasından enılişo ettiği için cumartesi ak~a
mı tasarlanan grev projesinden sarfınazar etmiştir. 

Yent Lübnan Cumhurbaşkanı salı günü ı;rçileccktir. 

Kaşani İngiltereyi 
T ~hdif ediyor 

T unusfa durum 
Vahimlesti 

' 
.tnJ:ans l. fa111t 'Tllrlı: 11u•nd•4 Ala..., 

Tahran, 21 - İran Meclisi Me Tunus, 21 - Fran~anın Tunu 
h:J•an Reisi ve Şiilerin Dini J,I- sa ınınduı?u son ıslahat projesi· 
dHi Sl'\'id Ebulkasım Avetullah nln Tunuslular tarafından rfl'ddi· 
Ka"ıınr: hııgÔn verdil!i b

0

ir beya. rıt milteakıp. yapılan büttin Fran 
nııtta; İngilizlerin trana karşı J'li· ı ~ız teşebbüsleri !ikim ~aldığın· 
riştikleri iktısarli ablukayı .ı:ev. rl~n, Tunusta rlıırtı}U ~e~ıden va. 
~ctmrz ve frana karşı tuttukla- 1 hım h!r ~afhııya J'(ırmıştır. 
rı yolu de~iştirmezlerse, fran yal Vaılyet hıık~ın?a. hükiımeti l
nı1 fnsıllitlerle siva~t miina~ebet le l"maıı "!mrK ilzere Tunustakl 
Ierinl krsmekle ·kalmayıp aynı Fransı7. ıımuml v~lisl de Haut. 
zamanda; hütiln 1~ıam DDnyası rloque, yarın Parıse hareket e· 
ile beraber, fnııiltereye kar$ı mu decck;!.r. . . . 
k:ıddes dint cihad açaca~ını hll· nu .. ıın Tunus mıllıyetçılerl t3. 
dlrmls ve fnııiltereyP karsı t"h· rnfından da~ıtılan bryannameler 
ditamlz lisan kullanarak fngiJiz. de, Fransa 1 numaralı sömUrgfl'. 
!erin İran hakkınrla tuttukhın yo el devlet o~ıırıık. vasıflandırılmak 
Iu dcğiftlrmclerinl istemlstlr. ta ve bUtiln Bırleşmlş Milletle· 

re mensup devletler, Fransayı; 

Birle,ik Amerika Hava bu sömürgrrllll!indrn \•azııcçirt 
mrye davet olunmaktadır. 

Bakanı Atinada 

Atina, 21 (A.A.} - Birleşik 
Amerika Hava Bakanı Thornas 
Finletter, bu akşam Romadan A. 
tinaya gelmi5tir. 

Finletter, Yunan askert kuv. 
vetıer &eflerlyle görüşmelerde 
bulunacaktır. 

Frıınsıı ask,.ri m:ık:ıml:ırı hu 
heyıınnıımelcri h3nrlav:ıntıırdıın 
ve dal!ıtanlnr<lan 7 kişiyi tcv· 
ı:·r rtmistir. 

Otuz dört kl~l tr,·ktr rdilıtl 
Tıınııs, 21 < A.A.} - Geçen O· 

cak ııyınıla vııkııhulan hAıli~eler 
den sıınık olarak tevkif edilmiş 
olan 34 Tıınııqlu dlln askrri m~h 
kemere muhtelif hapis cezaları. 
nıı çarptırılmıştır. 

Bunlardan 5 1 20 ~ene; 10 u BU AK$ A M 

Hayalınızın en neş'eli gece5! olabilir... Ve hiç bir vakit 

gülmedlğ!nlz kadar güler, eğlenir ... Hos vakit geçirebilirsinıı 

ÇOnkU •••• 

Muuıam ... He~·ecanh ,.e ?\efiıı sahnelerle dolu. 

J AHBAPLAR 
SEFERDE / 

Metro • Goldwyn • Mayer Şirketinin harlkullde filmi 

BU AKSAM 

lngılizce orijinal nllshuı Türkçe sö:tlll nüshası . 
ATLAS i P E K 

~tDEN 
l°OKtıZ? 

1''adlr Nadi, bu baflıklı ya
tısına eiiyle baalı ·or: 

1 
•Gelecek ay l\lilAnoda top· 

~~nacak olan Enternasyonal 
"USYali!t kongresine her ta· 
~aftan, Hlndıstandan, Seylan· 
an, hatttı Blrmanyadan de

legeler katılacak, bu kongre. 
de yalnız Türkiye temsll edil· 
llıiyecektir. ÇUnkU yurdumuz-
1'.la ıimdıye kadar dört buçuk 
Ql'ell, lskrlet halinde de olsa 
bir sosyalist partisi kurulama· 
lıııstır ... 

Sinemalarında 

işçiye Iazla gündellk, velhasıl 
herkese ne isterse önceden 
bol bol verildi. Bir arttırınaca 
yarışıdır baslomıstı. Bu yUz
dendir ki, tek parti rejimi so· 
na erdiği halde siyasi tekelci· 
ilk zihniyeti yaşamakta devAm 
etli. HllA da yaşıyor. BugUn 
hangi parti han.ı:i sosyal ve 
ekonomik prensiplerin yUrUtU 
cUsUdUr ,kesin olarak bileme. 
yiz. Her parti hem liberaldir, 
hem sosyalisttir, hem muhafa
zakar, hem de ileri lnkılAbçı· 
dır. 

Böyle olduğu için de yeryU. 
zilndeki bütün hürriyetçi mil· 
letlerln katıldığı milletlnara. 
sı bir siyasi kongrede Tllrki
ye temsil edılemlyecektlr ... 

yanmasıdır. 
Öyle anlaşılıyor ki, yetkili· 

terimiz bile, asayiş konusunda, 
ayrı ayrı düşünüyorlar. Bunu, 
ba~urulan tedbirlerden anlı· 
yoruz.. Söz gelişi, İstanbulda 
araştırmalar yapılırken bıçak, 
çakı gibi shTi - uçlu şeyler, 
ta~ınması yasak silah sayıla
rak alınıyor. Halbuki ,doğu vi 
lliyetlrrimizde halk, diledigi 
J?ibl, silahlanablliyor ve yet· 
killler de, bunu; silah taşı· 
mak sevgisinin göğüs kabar
tan bir helirtisi sayıyorlar! 
Kanun hükümleri dururken, 
ölçüler bu kadar keyfe göre 
tutulursa, asayiş politikamız 
anlaııtmamıs demektir ... 

YENi SABAH 

7 sene, 8 1 2 ilA 7 sene; ve hir 
kadın da iki sr.ne hapse mahkt'.lm 
edilmişlerdir. 

Eıref Pehlevi eşyalarını 

satıyor 

Tahran, 21 (A.A.) - Yarı res 
nıi «Hakkı imruzD gazetesinin hu 
gün bildirdiğine göre, Rıza Şah 
Pehlevinln ikiz kardeşi Eşref 
Pehlevi lrandaki emlakini milza 
yedrye çıknr~şl,!r·~---

... , 

Kore' de Kelfepe 
Komünistlerden 
Geri ahndı 

1 ~1r;1 Fotoğrafla Haberler. ...ıııi)1~1\~'Wzi).~% WW1füW%WP1M~ 
- ..... ,..,.~ ...... ,...,.., ""'~'"''' •'·'"'·':::::."'··~···-········' .:,-.: ...... ,« ..... .:.:.: - ;.o_ -

Seoul, 21 - İki gün evvel ko
münistlerin ele getirdikleri Pan· 
munjom yakınlarında Kel Te
pe bu sabah erken saatlerde ~Ut 
tefik pi~·ade hlrliklerl tarafın· 
dan yeniden zaptedilmiştir, 

::'llüttcfik kuvvetleri bUtün eu· 
martesi gecesi devam eden kanlı 
snaşlardan sonra stratejik ehem 
miyeti olan bu tepeyi böylece 
bir kere daha almı~lardır. 
Rus ~ apısı dört uçak dlişfirüldü 

Bugün Kuzey Karede vukubu· 
lan ha\·a muharebeltrinde Ame
rikan Sahre tipi tepkili uçakları, 
4 Rus yapısı MİG-15 düşilrmilş 
lerdir. 

Bu surelle eylfıl ayı başın. 
danberi düşürülen ve)·a tahrip 
edilen komünist tepkili uçakla· 
rının ~ayısı 51 e yükst'lmekte· 
dir. 

Kanal bölgesindeki irıalllı 
kunetleri ııaltılıcık 

Londra. 21 (A.A.} - eSunılay 
Times• gazelfl'sinln Kıbrıstakl mu 
habirinin bildirdi~ine göre Ka· 
nal bölgesindeki İngilh: ku\'vet
leri; yakın bir gelecekte Uçte 
bir nisbetinde azaltılacaktır. 

Muhabir, İngiltert Harbiye Ba 
kanı Anlhony Head'in Kıbrıs 
ziyaretinin bu mesele ile ilgili 
oldu~unıı bilclirmektrdir. 

Sekiz kM idam talfbble 
mahkemeyr. verildi 

Kahire, 21 <Anka) - Karı;a· 
şalık çıkarmak, sükuneti bozmak, 
arazi sistemi kanununa ııykırı 
hareket etmek, dPvletin icraa
tını baltalamak ve devletin lnzl· 
bati kun•etlerine si!Ahla k11rtı 
koymak cuçundan geklz kisi ıs. 
1 ilm cezası talebiyle mahkemeye 
\erilmi~tir. 

Mısır' da silahlarm 
Teslimi için 
Emir verildi 

.t nlarıı J.la~" 

Kahire,, 21 - Bugün ordu ta 
r;ıfından yayınlanan bir emirnı· 
mede; ::'llımda halkın elinde bu
lunan milcadell ve milsıdesiz her ı 
ntvi si!Ahın bir hafta zarfında 1 
en yakın polis karakoluna mak· 1 
buz mukabili 'teslim edılmesl ıs. 
tenilmls \'e aykırı hareket edıon· 
krin, kargaşalık çıkarm19 gibi ı 
askeri mahkemelere \'erileceği 
blldirilml~tir. 

Dr. Schacht 1'tısır mallJeslnl 
tetkik edecek 

Kahire, 21 (A.A.) - Tının· 
mış Alman maliyerislDr. Schacht 
ın, Mısır hllkOmctlnln da\·etli•i 
olarak pazartesi günil buraya ge. ı 
leceği bildirilmektedir. 1 

Dr. Srh~rbt Mısırda mili ve 
İl'.tısadi işlC'r husunda tetkikler· ı 
ıl,. bulunacaktır. ------

-

1. .... ,..,,. 

19('7 sene~lnde komünlstltr tuıfından öldfirfilen Bulgar Çiftçi Partisinin liderlerinden Nlkola 
Petkofun ölüm yıldönümü, dün Şlıll Ekıarkhaneslnde yapılan bir dini törenle anılmııtır. Y11• 

karıkl resimde, törende hazır bulunanlar ıörülmektedlr. ı 
------, 

Dil nktl maçın ıallbl Be~lktaı tıkımı 

EMLAK BANKASI 

-=-~-- ~ =.. ~.r-
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E'i hulunmı~an utanda"ların ,., . ..,ahibi fllmalarını ttmin ga)e!l)le caheın 

"bu çalıc.malarına h11la de\am cclen Turki~e Emlak Krtdı Bankası Btledı~e ile 
nm..,terelH•n l.urduğu lstanbul Jmar I,imited Ortaklı~ın•, 1\adıko~ 'dt 1\o~u~olu nı
mi~ le maruf nı,.,1.lde ..,atın aldırdıgı arazi;ıi ifraz ettirert'k elde ~dilen arular uıe
rinP in'-a'ına hac.lıttığı 5 ti duJ.khlı 105 bina) ı 1.10.19.'>2 tarihinde uh&ı ar:tede
cf'ktlr. ~lahallP.nln 'e e\ inin plln 'ı- foto frarıarı 22.9.1952 tarıhindtn itibaren 
Emlnoniınd,. Turkl~ e l "mllk J\redi 'Ran kat.ı binasında bir hafta müddetle te&hır: 
f'dller.ek ,.,. mahallinde buluna.tak 'Banl\a memurları tarafından her binanın utıs 
bedeli ,.e talep f'diler.e1' diğer maliımat ha klonda iıahıt Hrlleeektir. Sa tıs &artları 
" diğtr husu!'ilar &) rıca teehir mahallinde dağıtılacak broıtırlerde de yer almı&tır. 

Bu '' lf're ilhtten halen inıasına ba~lanılmıt olan 160 bina ile ıele<'.tk tene 
~·apılacak olan 1.';0 binadan ~onra U5 binadan ibaret olmak littre bu me' kide 
1.urulması derpi!i olunan mıha11enin lnp•ı tamamlın:tcaktır. 

·Mıthallenin ~ollan Ue, kanılizu~on eu ''elektrik te&ltlerl ikmal tdllmlt olup 
blrincJ kısmını te&ldl eden lOS binala alt yollar gelecek ıene ayrıca asfaltlanacak
tır. Xaıtir Xarli, bundan sonra 

:artlrllik sahasınrlald telrnlden 
lbsedbor ,.e yazısına ıu su· 

reue son nrl) or: • 
YENi ISTANBUL 

J\IOSTRAUK 
Dlinkü Beşiktaş - Yugo tav ma('ından; bir enstantr(le. 

•Çok partili hayata ı;eı;ildik 
len sonra siyasi tek{'kilik zih· 
~IYetl de mantıken sona erme 
1 idi. Nisbeten liberal bir 
l>rogramla ortaya çıkan De· 
~okrat Partiye karsı Halk Par 
bsı. kendi devletçilik \'asrını 
b~taz daha sivriltmek surctile 

1 ır tnu\'azene kurabilir, mem
leketin siyasi bünyesini muh· 
h~c olduı!u dllzcne kavuştura· 
ılırdl, Ne yazık ki, bu yapıla
lııadı. Her iki parti ele müm· 
~Un olduğu kadar fazla oy top 
~lllak gayreti ile her sınıf va
t lldaşlara her şeyi va'detmek· 

1~n çekinmediler Fakir kÖY· 
Ye toprak, zengin çiftçiye 

~ha çok kazanç. tüccara ser
lıl Stlik, esnafa kolaylık. me

ııra rahatlık, ~obau sank. 

ASA1iŞ 
KA YGll.ARIMIZ 

1\1. Nermi, gazetelerin a a
) işle llgill haberlerinden bah
sederek şöyle yatıyor: 

u\sayis, topluluk teşkllAh· 
nın en başta gelen dAvasıdır. 
Yollarımız bozuk, gıdalarımız 
karışık olabilir, Fakat hayatı
mızı, hakkımızı, yarınımızı 
tehlikede görUrsek vatandaşlı. 
jtınuz kaç para rder? Yercli
pimlz \'ergi iyi kullanılmaya· 
bilir. Fakat yol ortıı sın da kız· 
larımıza, kııöınlarımıza sata· 
şıhrsa, Ustümllz. başımız so· 
~'Ulursa, teşkilllımıza kar~ı 
duyduğumuz gü\•en bir hamle
de sıfıra iner. Bunun en teh· 
llkeli sonucu ise. «kendi ken· 
dlmiıl konımab ihtiyacının u-

Yeni Sabah )'azıyor: 
•Bir arkadasımız Topkapı 

Sarayı lilıesinde hazine da
iresinin haftada anrak iki gün, 
Pazar, Salı açık olmasından 
elkAyet ediyor. Hakkı var. 
Turi t, turist diye çırpınıyo
ruz. Gelenl!'!rln ~ehrimiıde iki 
gün kaldıklarını ,.e bu iki ı:ıU · 
nün de Pazarla Salıya rastla· 
madığını duşününüz. Turist 
hazine dairesini görmeden git
mek zorunda kalacak. 

Bn halin sebebi, alAkah Ba 
kanlığın personel için tahslut 
vermemesi. 

Haydi, oldu olacak, turist· 
Ier hazine dairesini göremiyor 
lar; bari ~u dhnlyeti bir ea· 
m~lna koyup dı rıhtımda 
onlara g1Ssterelim.• 

.... ~---.----·----------------------~~-----------~------------------------
HOŞ MEMO - Aile kavgası 
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Vindsor Dükü lngilterede 
yerleşebilecek mi? 

Kraliçe bunu istiyor; fakat ortada halledilmesi lôzım 
gelen güçlükler var 

Şu sırada lngilterede en bil· 
y{lk dedikodu me\"!Uların· 

dan blrl Windsör Dükilnüıı, 
ıevcesile beraber fngllterede 
yerleşlp yerleşemiyeceği me
selesidir. Bilindiği glbl sekWnci 
el Ed\•ard, sevdiğl kadınla ev· 
lenmek lçln taht \'e tacı ?:ııra· 
karak tngiltereden aynlmı15tı. 
O zaman Is başında bulunan 
koyu muhafazaklrlar, bilhassa 
Başbakan Baldvin böyle bir e\'· 
lenmeye kat'iyen raz.ı olmu
yorlardı. Sekizinci Edvard'ın 
evlen111fk istediği kadın bi• 
kral ailesine mensup değildi; 
bu sebeple İngiltere tahtına o
turmuş bir insanla evlenemez
di. 

Seklzlncl Edvard, tahttan çe 
klldlkten sonra Wlndsör Dükü 
adını aldı ve sevdiği kadınla 
evlenerek bir müddet Ameri· 
kada, sonra Fransada yaşadı. 
İkinci dilnya harbi esnasında 
resmi bir nılfe deruhte etti, 
Bahama adaları umumi valfli· 
ğinl yaptı. 

Aradan geçen seneler uıiın 
da düşüncelerde milhim d.>ği· 
şiklikler oldu. Windsör Dil· 
künün kral aileslne mensup ol 
mıyan bir kadınla e\·lenmesl 
tabil görUlmeğe başlandı. Fa· 
kat bu kadının sarayda ve te~ 
ri!atta mevkil olamıyacağı için 
Dük İngiltereye yalnızca gidi· 
yor, ailesi erkinlle görüşU~·or· 
du. 

Wlndsör Dükü ve zevcesi 

Kraliçenin 
Anusu 
w lndsör DükU veliaht iken 

f ngllterede çok ıevllmi5 
bir şahsiyetti. Koyu muhafaza· 
Urların ısrarı, lngllizlerden 
büyük bir kısmının canını sık· 
mıştı. Seneler geçtlkçe Dilke 
karşı olan sevgi arttı; altıııcı 
Georges'in cenaze merasimin· 
de en bDyUk mevki eski krala 
verildl. 

Dük lnJllterede 
Yerleılrse ... 
w indsör DUkü tngilteredc 

yerleşirse kendlsine blr 
şato \'erilmesi, bu şatoda otur· 
ması rnzım "elccektlr. Şatoda 
oturanlara bir takım vazifeler 
düşer: O civann ileri gelenlc
rlni davet etmek, at yansların 
da bulunmak, o muhit ile sıkı 
temaslar tesis etmek ... 

Windsör Dilkfiniln bu vali· 
feleri yerine getirmesi şUphe· 
lidir. Söyledlğlmiz gibi 1n11i· 
liz1er boşanmış kadınlarla, hat· 
tA erkeklerle temas teslsin,ft'n 
kaçınırlar. Bu sebeple )'3pıla· 
cak davetlerin mazeret göste
rilerek kabul edllmlyeceği, at 
yarışlarına da sır! karşılasma· 
mak için gidilmiyeceği şüphe· 

Şimdiki kraliçe, amcası ot:ın sizdir. 
Windsör Dllkilnil çok sever. Dışişleri Bakanı Edenin ka· 
Gelecek sene yapılacak olan rısından ayrılarak tekrar ev· 
taç giyme resminde amcasının ı~nmesi bile büyük dedikodu· 
da bulunmasını istiyor. Dlğer lara sebep olmuştu. Bu defa 
taraftan: ·Dilkün en bilyllk e- :;ıünakaşa mevzuu daha genis· 
meli memlek~tinde yerleşmek· tir. Batılan Dükün zevcesi es
tir. Buna ;neden imkln veril· ki Madam Slmpson'un altıncı 
mes!;nh. diy~nler çoktur. • Georges'in ölümünden sonra, ma 

Duk S!mdı altmışını ı:eçmış, tem müddeti dolmadan Amc· 
epeyce ıhtlyarlamışlır. Artık rikada şuraya buraya 'gitme· 
yabancı memleketlerde ~eze- sini ve müddet dolar dolm:ız 
~ek yerde kendi memleketin~e da eğlence yerinde görilnmc
:> erle~m~k istiyor. Bunun {çın sini tenkld ediyorlar. Anne 
resnu bır m~hrur yoktur. Fa· kraliçe Mary de Düıes· hiç bir 
kat baska bır takım mahzur- , . ı . . .. 
lar çıkmaktadır Bunun ba~ın· ·eçhlle kabul etmıyeceğını soy 
da zevcesinin e~velce başk~sl· !emektedir. 
le evlenerek ondan ayrılmı' Dükün taraftarlaı·ı, 
olması geliyor. İngilizler boşan Halkın düıüncesi 
madan hiç hoşlanmazlar, bo- K ral ailesinde Düşesin tar:ı
şanmıs kadınlarla evlenenlel'le fını tutan iki kişi \'ardır. 
sıkı münasebet tesis etmekten Prenses Margaret ve Düşes dö 
çekinirler. Bu sebeple lngilte- Kent. Bunlar DUşes İngiltereye
rede yerleşmesi bir takım ıuc- ye gelirse kendisile görilsmck 
JUkler doJurabillr. niyetindedirler. 

~ 

İngiliz aristokrasisi de ikiye 
ayrılmıştır. Bir kısmı Düscsi 
aralarına almak taraflarıdır. 
Fakat bUyük bir kısmı bunu 
kat'iyen kabul etmiyor. Dtise· 
sin barlara fazla gitmesini ten· 
kid edenler, buna mukabil •lİ· 
ıan filan da gitmiyor mu?• di· 
yenler vardır. 

İngiliz halk tabakasınn ge· 
lince, bunların arasında Dü'·il 
tok se\'enler vardır. Fakııt 
tahtı terkedip gitmesini, bil· 
hassn i-;tifa mfinasebetile ra 1· 
yod:ıki hit:ıbe•inde •şimdi hU 
kumet i<lerinden aynlıyor c 
sırtımdaki yükü bırakıyorum • 
demesini tenkiıl ediyorlar. Gal 
kömüı· isçileri: • Bizlm sırıı
mızda çok ağır yilk \'ar, bunu 
bmıkıyor muyuz?• diyorlar. 

Dükün hatıralarını 
Neşretmesini tenkid 

Diğer taraftan Dükiın hatıra· 
lannı neşretmesi de mU· 

nakaşalara sebep olmaktadır. 
fogillzlcr aile hayatına çok 
dikkat ederler ve aıle hususi· 
yetine ait şeyleri kimsel'e bil· 
dirmezler. Windsör DükU buna 
riayet etmemis n hazan alny· 
h cümleler de kullanmıstır. 
Bunu şiddetle tcnkid edenler 
vardır. 

Hüliısa Kraliçe Elizabelh t.'lç 
giyme resminde amcasının da 
bulunmasını istiyor. Fakat şim 
diye kadar tahttan çekilmiş 
bir kralın tngiltcrede yerleş· 
tiği görülmemiştir: boşanmış 
:Ir kadın da bir eski kralla ev
lenmemiştir. Bu sebeple halle· 
dilmesi lizım gelen birçok 
gilçlükler vardır, bu gOçlükle· 
rin ne suretle halledileceği şim 
dilik belli değildir. 

Bir Amerlkaa • lnJlliz ıirketi tarafından çevrilen filmin heyecanlı bir sahnesinde Alan Ladd 
(salda) ile J,eo Glenn, maskelenmiş bir saba dan geçerlerken 

'ı :!-

Kuzey Atlaatik paktı teıldlitına dahil sekiz devletin denir. kuvntleri Baltıkb yaptıkları 
· Maia broce. innl verilen maıaev&alın devam olunmaktadır. Resimde bir harp &emisi ateş 

• ederken görülüyor 
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Bugünkü eıneklilik • 

GENERAL ALI FUAT CEBESOY(/# 
~~ 

sisteıni yanlıştır 
Sağlam ve çalışabilecek vaziyette insanları 
emekliye sevketmek doğru bir şey deği ld i r 

.. _____ _ 
y ar; altmış beşi ve bazı meslek-

lerde altmışı geçince emek· 
Ilye ayrılma bugünün Heri ce
miyetine yakışmıyan totalıter, 
antidemokratik bir esastır. Eski 
yüz yılların iptidai cemiyetle· 
rinde tesadüf edilen pinckleyi· 
el altmışlıklann ortadan kaybol 
duğu ve bunların yerine zı;ıkgöı 
altmışlıkların kaim olduğu şu 
zamanda hAlii eski fi~irlcrc bağ 
lı kalınarak yaşı altr.ııı:ı beşi 'e 
ya altmısı geçti diye b.:ı~arı ve 
kabiliyetine bakılmaksızın bir a· 
damın işine son vermek anlaşıl· 
maı bir davadır. 

BugDnkü emeklilik şekli ada· 
!et esaslarına muvarı:c o!m:ıdıl!ı 
gibi ferdin ve mcm~cketin ik· 
tıs:ıd" menfoa1lerine de uygun 
değildir. Emeklilik sistemi bir 
çoic bakımlar:lan hatalıc!U'. 

yaşlı adamlar bedeni kun·ct 
ve ccvvaliyet sahasındaki 

noksanlıklarını sebat, dikkatli· 
lik ,.e tecriibc zenginlikleri i!e 
tclAfi etmektedirler. 

İkinci dünya savaşı sencle,.in· 
de muhtelif yaş gruplarına men 
sup işçilerin kabiliyetleri üze· 
rinde incelemeler yapmış rı . :ın 
Amerikan iş dairesi başka.:ı' ğı· 
nın elde elliği sonuçlar yuka· 
rıda ileri sürdü{:ilmüz esaslan 
teyit etmektedir. 

Dahili isvanlar karsısında 
Bir daha . 
ısyanı en 

baş kaldırmalarına imken vermemek için 
kat'i surette bastlracak ve Halife Kolordu

sunu tam manasiyle dağıtacakhk 
d• 

a>Tt ayn yakalaması hususu ·r -200-

Tecriibeler i Unu 
Göstermi~ti 

A caba hangi kuvvetlerle Asi-
lere karşı hareket edilme

liydi? O günlere kadar tecrübe 
göstermişti ki, Ethem Bey ve 
buna mümasil seyyar ve milli 
müfrezeler isyanları en iyi bir 
surette bastırıyordu. Şu halde 
isyanın çıkmış olduğu mıntok3· 

ya en yakın yerlerdeki miifreze 
ve kıtalarla isyanın tahdit ,·e 
tesbitlne çalışmalı, seyyar miJf. 
rczelcr gelinceye kadar hunlar 
oldukları yerlerde müdafaada 

şiddetle cezalandırılması zaruri 
idi. Millette birlik ve beraber
lik olmadığı fikri, İstanbul hü
kümetinin ıtma ve iğfal ettiği 
kimseler tarafından yayı!mış
tı. Bunlar ortadan kaldırıldığı 
takdirde ne Damat Ferit Paııa 
hükumeti ve ne de ondan son
ra gelecek kabineler, birlik ol
madığını iddiaya kalkışamaılar
dı. Esasen milli idare kuvvet
lendikçe bu gibi telkinatın kıy
meti de kalmıyacaktı. 

sanıldığı kadar tehlikeli bı 
şey değildi. EwelA, her grıı~ 
kendi kendini yalnız başına ~. 
dafaa edebilecek bir kuV\'e 
idi. Saniyen asiler ricat istikl' 

"at· metlerine ve yakalanmam7ı. ·ı.I 
hemmiyet verdikler i içın 1 

grupun arasına girmekte~ ~; 
kineceklerdi. Salisen Asııcr 

ı t· 
Geyve mıntıkalarına ta~rru de 
debilccek ne insicam ve ne t 
intizam kalmıştı . .!\lirala)' Rt~~r 
Bey de isilerin kendisintt t· 
taarruz yapacağına intizar t 
mediğhli bildirmişti. f • 

İstatistikler, Blr~P.şik Amcı l· 
kada vasati ömrün erkekler için 
{6Fl kadınlar için ('IOk yükseı· 
d!fjni göstcrmektedır. Asrın !;> 
tıdctlarında Amcrikada erkekle· 
rin crtalama {48) sene yaıamış 
olduklanna nazaran so 1 elli se· 
ne ıçinde erkeklerin öm!ü •ıı:m: 
sene uzamış demektir. Bu ha· 
kika~ ortada iken b~gün bun 
dan cm sene evvel yapıldığı gl
l:t yası altmış beşe •ey-ı :ıllmı· 
şa geldi diye insanları jşinden 
ayırmak ne derece d'l~m bır 
harekettir? 

::'\luhtclır yaşlardaki insanla· 
rın işlerine devamları hakkında 
tululan btatistiklcr, yaşhların 
devam hususunda gcnçl.!rden 
daha gayretli oldukl:111nı gö.; • r· 
mektedir. Yirmiden daha az yas 
taki genç işçiler (100) is giinü 
zarfında (5.5) gün ve yirmi ile 
yirmi dört ya~ları nrası:ıd:ıki 
geneler ayni müddet içinde 
{4.9) giln dc\·nmsızlık yaptıkla,.ı 
halde altmış ile altmış dört y:ıs 
!arı arasında bulunan ya51ı 
işçilerin yüz iş sünii olan lır 
devrede yalnız {2.9) gün işe {!el 
mcdiklcri tcsbit edilmiştir. İs· 
tatistik kayıtlarından ise de • ı1Jl 
hususunda en gayretli !::ıdın 
grııpunun 55 ve 59 yasları ,.ı a· 
sındaki kadınlar olduğu anlaşıl 
maktadır. İş esnasında sak.ı1 lan 
ma v:: hastalanma hadiseleri 
raşlı işçilerde gençlere naz nan 
çok daha az görülmektedir. 

,kalmalıydı. Seyyar müfrczrler 
isyan mıntakasına yaklaşınca 
doğruca Asilerin merkezlerine 
hareket edebilecek şekilde ter
tip ve tanzim olunmalıydı. 

Fesat çıkarma vasıtalarından 
mahrum olan İstanbul hükQ
metlerine de düşmanlarımu bir 
kıymet \'ermiyecek ve dahilt 
işlerimize tamamıyle bir sükil
net gelecekti. Bütün bunlar !çin 
isyanın en kat't bir §ekilde bas 
tırılması ve Halife kolordusu
nun tam mlnasıyle dağıtılması 
lfmmdı. 

Fınedelim ki Asiler çok kil il• 
vetlidir. Ankarada düşünGld 
tU gibi Geyve kıtalannın J.10'': 
ıı Uzerinden vevahut daha şart 
kından, arazini~ çok sarp ,.e 0 

mantık olmasına rağmen h•~; 
ket edebilseydi, bu kolun ga~3• 
ka~ı sol kanadının ancak . , 
panca ve Adapazarının işgal~ : 
le temini mümkün olacaktı. ) ıl 
kandaki m\Hlalblarımıı net~~; 
sinde variyet bütün vuzuhıiıı· 
anlaşılmıştı, Yani Ge'.'Ve ve l'ı • 

Sen zamanlarda muhtelif yas 
g::upları üzerinde yapı.an b!ya
İJ .k tetklklerde; bu;;ür.ün alt· 
:nıs beş yaşındaki adamm•n bun 
dıııı ev\"clki neslin elli yaşındak; 
adamı derecesinde verimli 
olduğu anlaşılmıştır. Bedenen 
kuvvet sarfeden insanlarda ki
fayet derecesi yirmi yaşına l:a· 
dar mütemadiyen yiik~eıerek bu 
yaşta azamı haddi bulmakta \'e 
bundan sonra tedricen aznlmak· 
tadır. Dimağını işlcterc:< çalış· 
makta olanllra gelince; b•mlıırın 
verimlilik derecelerini :.ıir 
münhani ile tasvir ettiğimiz za. 
man münhaninin 40 ya~ına ka 
dar yukarıya do~ru dikine bir 
yükselis göstermekte oldu~ıınu, 
kırk yasındıın sonra yükse• ıı:ııı 
yine devam ettiğini, fakat yük· 
scliş!n tedrici olduğunu, • ·ı 5 
yaşında bu sahadaki vcrimlııi· 
ğin azami haddine ulaştığını gd 
riirüz. Altmış yaşından sont•a 'e 
rimlilik milnhanisi tedricen nal· 
maktadır. Bu alçalışa rağ ıtcn 
seksen yaşındaki bir ::damın lt:?· 
fasile çalşaralc gösterdiği kud 
ret otuz beş yaşındaki ı..r ada· 
mınkinden aşağı değildir. 

r 

* B ugün birçok işlerde, üniYeı·si· 
tclcrdc, araştırma m;jesse· 

selcrincle çalışmakta olup nicut· 
ları mcclenlyct için lüzunıla bu· 
lunan akıllı ve olgun ins:ınlan 
sıhhi durumlarını, kabiliyet ve 
lemayüllerinl bir taraCa bıraka· 
rak \'e sadece doğum tarihleri· 
ne bakarak emekliye ayırmak 
akıllıca bir hareket olarak .ka· 
bul edilemez. 

h fertlerin dimağ ve beden 
sıhhati için lüzumlu bir şeydir. 
Hayatın ahenkli bir şeklide dc
\'amını temin eder. hinde ç:ılış· 
makta olan bir adamı erken 
doğmuş diye mecburi at:ı!ete 
scvkctmck kadar zararlı ve telı· 
tikeli bir ~ey olama~. 
İşlemiycn bir uzuv \'cya di· 

mağ dumura uğrar. İşinden malı 
rum edilen insan çok fazla ya
samaz. 

nu sistem yüzünden milyon· 
tarca kıymetli in an menfi \'e 
gayri mUstahsil blr hayata malı 
küm edilmekte \C dünya ekono· 
misi za)'ıflatılmııktadır. 

<;eviren: B. AKSEL 

1 Okuyucu Fikir 
Ve 
======~' ŞikAyetıeri 1 

Neyzenler sokağı sakinlerinin teşekkürü 
Karagllmrüktcki Neslişah Sut.! ğırması Uzcrine kaldırıldı. 

tan mahallesi Neyzenler sokağın-ı Konuşulanlara göre, bu bck
da oturanlardan bir mektup al- leme hAdiscsi, banliyö yolcuları· 
dık. Bu mektupta, sokaklarında nın işlerine geç kalmamaları i
kanalizasyonun olmamasından çinmiş, pckal~ postadakllcr yol
dolayı uzun zamandanberi tok cu değil midir, bunların i~leri 
sıkıntı çektikleri, bahçelerinde mudur?• 
artık çukur kazacak )'er dahi kal- Kumarcılar faaliye tte 
madığı. fakat son günlerde, Dr. 
Ömer Faruk Sargut ve Kanıgilm
rilk Bucak Müdürü Ziya 1\lenck
şeoğlu'nun çalışma ve ilgileriyle 
kanalizasyonun yapıldığı yazıl
makta, bu suretle mühim bir lh· 
tıyaçlarının giderilmesinden do
layı kendilerine ı::aıctcmiz \'ası
tasıyle tc§ckkür edildiği bildirll
mcktedir. 

Geç kalan tren 

Bir okuyucumuz gazetemize 
gelerek dedi ki: 

Son gilnlerde, meydanlarda ve 
caddcleı·de alcnt olarak kumar 
oynatanların sayısı çok artmış 
bulıınmakt:ıclır. 

Bu halleri mcncdici mcvzu:ıtın 
mevcut olmasına rağmen, polis 
\'C diğer aliikalılar, bu gibi hfıdi
~clcr karsısında seyirci kalmak
ta ve kanunu tatbikten ka(;ın
maktadırlar. 

M. Tan Oral adlı okuyucumuz· Bilhassa Nuruosmaniye camii 
dan aldığımız mektupta şöyle a\'lusu gibi halkın ~ok gcçtij;i 
deniyor: • yollarda faaUyet gösteren bu ku
ııHadımköydcn 5.50 de geçme- marbazlar, çok kilçük çocukları 

si lazım gelen Edirne Postası dahi kumara tCŞ\'İk etmekle, u
daima rötarlı gelir. mumi bir memnuniyetsizliğe sc-

18.8.1952 gilnil bir iş için İs· bcp olmaktadırlar. 
tanbula gidiyordum. Tren blltün LAtifeyi seven bazı kimseler, 
istasyonlard:ı durduğu gibi, Ye· en basit usul \'e en iptidai vası
dikulcdc de aurdu. Biraz sonra lalarla kumar oynatan bu şahıs· 
da kalktı. İsla yon .gözden kay· lar için: •Öniimüzdekl İstanbul 
bolmak üzereyken, tren birden· sergisine kac!ar boş durmaktnn 
bire duroıı. Gcrı geri gelerek canları sıkılmış olmalı• demek· 
başka hatta girdi. Üzerimizden tcdirlcr.• 
2 banliyö, karsımızdan da 2 ban * 
Iiyö ve bir posta treni geçtikten Jleybeliadada Osman Ilızır'ın 
sonra trenimiz kalktı. Zaten rö· ço<:uğu hakkında Büyükadadan 
tarh olan tren, tstanbula 7.30 d:ı sual soran okuyucumuza: 
varacaih yerde 9.30 da \•ardı. Ay Bahis mevzuu şahıs adres bı
nı hadise 6 8.1952 günü de oldu. rakmıyarak kendisinin, Heybeli
Yine bir banliyö· isıa~yonunda ada iskelesindeki Hristo tarafın. 
bekletilen posta. üzerinden 2 ban dan bulunabllcccğin1 söylemiş
Ilyö geçtikten sonra halkın ba· tir. 

Geyve kıtaatının 23 Mayıstan 
28 Mayısa kadar devam eden 
Adapazarı • Hendek • Dilzce is
tikametindeki muvaffakıyetleri 
yuk3rıdaki mUtal~ammn isabe
tini göstermi~Ur. 

23 l\layısta başlamış olan ha
rekatımızda iki gaye takip O· 

lunmu~tu. Biri, bir daha can
lanmamak üzere irtica ve isyanı 
bastırmak, diğeri düşmanları
m1z3 karşı millctlmizde birlik 
olmadığı ümit ve fikrini aşıla
yan muzır hUcrelcri bularak 
bunları kökünden yok etmekti. 

İsyanlan bir daha 
Baş kaldıramıyacak 
Surette bastırmalıydı 

B irçok defalar tekerrür etmiş 
olan isyanların iylce bastı

rılamaması yüzünden yeniden 
patlak vermek ve bilyilmck is
tidadını göstermişti. Bunları bir 
daha baş kaldıramıyacak suret
te tenkil için isyana sebep \'e 
baş olanlann yakalanması ve 

Emniyet ve ihtiyat kadar 
Sür'at de lizımdı 

t zmite karşı müdafaada kala-
cak, Düzce \'e Hendek mın

takalarını her iki kanattın ya
ni şarktan \'e garptan sıkı$bra
caktık. Bu hareket sone erer 
ermez, İzmHe karşı harekete 
geçecektik. Bolu ve Geyve ara
sındaki Ayaş dağlarının çok 
sarp Ye sık ormanlık bulunması 
tablatıyle cenuptan şimale ve 
simali şarkiye yapılacak olan 
harekAtı son derece gilçleştire
cekti. Asiler ise muvıilakıyeli· 
miz halinde açık kalacak Ada
pazarı, Akçaşehir ve Bolu isti
kametlerinden kolaylıkla fira r 
edeceklerdi. Bu firara meydan 
vermemek için Düzce ve Hen · 
dek'in garptan \'e §arktan yek· 
diğerinden ayrılmış olan Geyve 
ve Mudurnu kıtaları tarafındln 
sarılmasını ıarurt görmüştüm. 
Asilerin bu hareket esnasında 
Geyve ve Mudurnu kıtalarını 

UZUN öMORLOLER 1 

. f b•• durnu kıtalarının hareke ın ıe-
langıcında a)Tı ayrı ilerleme 11 
rinde hatıra gelen mahrurıl 
mllhim bir ~ey olmadığı ı:ne)·d•: 
na çıkmıstı. Hareketimiz de ~
rat ve ihtiyatla tamamıyle ırıdi· 
cedilmistl. Sür'ati istilzam e 11 
ıılmizin diğer bir sebebl. is):ııl 
reislerinin kaçmabnna ın iıl 
olmak ve onları yakalamak i\. 
Adapazannın, Hende~n ve /.. ıS 
eaşehirin bir an evYel tarafıt11 
dan tutulmasıydı. Taarruı ~ 
tunun Adapazanndan Hend~.ıı 
dönüıünde sol kanattan end~~ 
edilmişti. Halbuki sol kan• ~I 
t esadilt edeceği mıntakanın b 1• 
kı hiçbir vakit bize karşı Ası.;1• 
mamıştı. Binaenaleyh bU 1 

kametten emin bulunuyordu!C· 
( Dnımı ••' 1 

Avrupa' da 100 yaşını 
geçmiş 12 bin kişi var 

İsviçre' de 101 yaşına basan bir kız çok yaşaman.n 
sırrını anlatıyor 

İS\'içrenln Lausanne (Loz.ın) 
şehrinde Matmazel Clara 

Bost adında bir kız geçen haf· 
ta yüz yaşını doldurmu~. yüz 
bir yaşına basmış. İs\'içrc ca· 
zeteclleri bu mlinasebetle ken· 
disini ziyaret etmişler, ihtl· 
saslarını sormuşlar. Çok sad\ 
bir kadın olan Matmazel Bost 
sunları söylemiş: 

•- Yüz yaşını doldurar:ık 
yüz bir yaşına bastığım için 
pek memnunum. Daha bir çok 
seneler yaşamak istiyorum. 
Çiinkii hayat güzeldir. İnsan 
ynşadıkça yeni seyler görlir, 
yeni şc~·ler öğrenir, bunlardln 
ders alır ..• E\'et hayat gazel· 
dir, bunu bir dakika aklınız· 
dan çıkarmayın. İnsanlar da 
iyi mahhiklardır. İçlerinde ba· 
zan fenaları çıkıyor. fakat bun· 
lar azdır; çoğunluk iyilerde· 
dir.• 

Matmazel Bost sağlam yapılı, 
canlı bir kadındır. Nasıl olup 
da bu canlılığı muhafaza ede· 
bildiğini sordukları ıaman şu 
ce\•abı vcrmistir: 

•- Sade ''e sıhhi yasamJk 
suretile ... Ben dalma sıhhi tav 

101 yaşında Matmaıtl 
Clara Bost 

siyclerc riayet eltim. Hiç bir ~~-...
zaman tıka basa yemedim. lfor nı 
giin uzun yürüyüşler yaptım. 
Şimdi bile mümkiin olduğu ka 
dar yürüyorum. Bacaklarımdan 
sikiıyctim yoktur, fakat elle· 
rimde eski kuvveti bulamıyo
rum. l\lcscltı bugünkil yazımla 
eski yaıJm arasında büyCik 
f:ıl'k ,·ardır. Şimdi bir tlirlü 
eskisi gibi dlizgün yazamıyo· 
rum. Canlılığımı muhafaza et· 
menin bir sırrı da uzun mild· 
det gcnçlfkle temas etmemdir. 
Senelerce müddet t.ocalık et· 
tim, gençleri yetistirdiın. Bıı 
suretle her giin Adeta gençlik 
çeşmesinden bir tas su içmls 
oldJm.• 

Bir buçuk asır yıııyın 
Zaro Ata 

:Matmazel Bost çok seyahlt 
etmiş, Batı \'C Orla Avrupanın 
ekser yerlerini gezmislir. f n· 
sanları seven bu yaslı kadın 
tekrar ediyor: 

ğu zaman b ir genç kız iibi kı· 
ıarmış, bu suale cevap vemne· 
miştir. 

•- Her tarafla namuslu ve 
çalışkan insanlar gördllm. Bl· 
na inanın, insanlar iyi malı· 
lUklardır. hayat güzeldir. Y:ı· 
şamanın kıymetini bilin. • 

Matmazel Bost hlç evlenme
mistir. Bunun ı;ebebi sorulıl:ı 

* Geçende neşredilen blr is· 
tatistiğe göre yüı yıldan faz· 
la yaşıyanların miktarı tahmin 
edildiğinden fazladır. Yalnız 
Avrupada yüz yaşını geçmiş 
12,000 kişi vardır. Yu goslavya 

4000 kişi ile başta geliyor, J3ll~ 
garistanda {3889), RornanY3 

da {1707), İspanyada (420). 
Fransada (280), İtalyada czOOl. 
fngilterede 0~9) asırdide b:ı. 
lunmaktadır. Uç buçuk ın 
yon nilfusu olan ,.e ortaıaıııı 
ömür bakımından basta gel~ 
memleketlerden biri bulun~ 
Danimarkada yilz yaşını g 
mlş yalnız 2 kisi \'ardır. ı· 
Kadınlar mı daha çok ~·aŞ 

3 
yorlar , erkekler mi? .. Fransııd 3 neşredilen istatistiğe bakııır~ş 
kadınlar.- Yüz yaşını geçın r 
280 kişiden 200 ü kadınd1.: 
Bunlardan biri uı:un ömür!U' 
lüğün sırrını su suretle anır 
tıyor: ır 

•- Yüz yaşını geçmeli b ı 
kaç şeye borçluyum. EVVt. 
pazar gOnü öğle yemeği ııı e
tesna olmak üzere hiç et ~e
mem. Buna mukabil her ) 
mekte bir kadeh şarap jçeri~ 
Sigara içmem. 75 sene açık ıı 
Yada çalıştım. Herkes gibi .ıı:: 
nim de canımı sıkacak 1ıad156• 
ler oldu. Fakat bunlara ııa r
dinden fazla ehemmiyet ,·e 
medlm.• 

YI .. .., bif ne yuz yaşını geçmı.. ır 
kadın son derece perhiı!C t· 
yaşamak lUzumundan bahse.ı 
mlstir. Bu kadına şu hikiıY~~ 
anlattıkları zaman gUJntil ııJ 
o pek de yanlış değil!. cevabı 
vermiştir. Hikaye şudur: ıtl 

• Uzun yaşamak istiyen b 
bir doktora başnırur: 11 

- Doktor. ben yüz :rııd•11• faıla yasamak istiyorum. 9 
nun için ne yapmalıyım? ,,_. 

Diye sorar. Doktor ~u ce' 
bı \ 'erir: 11, 

- ::'\lümkün olduğu kadar ·ç 
yemek yeyln, sudan başka ~ .. 
bir 5ey lçmeyin, geceleri s0 tr 
ia çıkmıyarak erkenden ya 
ğınıza girin . ·U' 

- Bunları yaparsam ) · 
yıldan faıla yaşıyabilecek ııır 
yim? ıı. 

- Belki yasamıyacaks111 ıt 
fakat geçirdiğiniz ömür 51 
çok uıun gelecektir. 

* '<'' Şimdi dünyanın en ihtı. '9 
adamı AYustralyada imiş. ~ 
ya51nda olan bu adam halA ~,. 
lammıs. Bunu haber veren ) 
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t•tıkuı llarbl zaferle ııetkelenerek Türkiye medeni memle-
ketler Sel'lyesine tıkmak itin birbirini taklbeden inkıllplar 

hpnıata bı&ladılı uman 1'atı memleketlerinde bunu tered
diitıe kareılayanlar: •At'nlıa denmlı olacak mı! Blrkac sene 
içinde yine eski ,·aıiyt'te dönüt mi~ ecek mi?• dbe soranlar ol
l!luatu. Bunlar Orta Doı.tu memleketlerinin heniiz Ratı mede-
111Yetinin csa~lannı J..avn~acak ı;e,lyeye gelmediklerini tıldla 
@diyorlar, tran'dn, Afr,anl tan'da girl ilen inkılAp hamlelerinin 
Yarıda bırakılmasını iddialarını delil olarak gösteriyorlardı. 
Orta DoRuyu çok hl hilen tanınmıs bir Fran51z muharriri o ta. 
tiJıte Paris'de çıkan J.c Temps gazetesinde neşrettiği bir ma
kale ile bu iddialara ~u suretle mukabele etmişti: 

DEVAM 

Hareket ve Bereket 
İsmet İnönü 

seyahatine 
< Bası ı indde) < ..,1 ı lllclc1e> 

Oteldll.kte Uerl gidemt,ecetl- ya seyahati lçuı C. ~·. P. 25. o
lllht, -... btidaımır tlmıtdılı- tomobil tthm etmiJti ,.e ılk 
nı iddiaya lakin yoktur. :Sirke- ~.erhale Lilieburğazdı, fakat ~il· 
dde Öıipek Palu sonra ipek yuktekm~cedeıı itibaren otom~ 
Palı11 otellerhai; m~dern otelcili- bıl adedi !atlılaşmıta bi§lıdı. 
lin «ilttl ,.e 1 e,·k1i örnekleri dl· Bu arada . BUyükı;ekmecelıl.er 
yt, ortaya koyan otelcilik sevda- hayli teza~Urat yaptıl~r. Sılıv: 
im ve idealisti osmao Be,y, me- riye ~ellncıye kadar koylerde~ı 
rak \'e alaka sayesinde az zaman- tezahiirat böyle~ deva!'1 . etti. 
da neltr yaratılabileceğini gös· Sllh•rlde kurbanlar kesıldı. O. 
termiştlr. Vapurlarımızda, tokan tom~bi~ adedi sonradan gelenler 
ta ngonlanmızda otan senis se- le bırlıkte 60 ı b.~ı~u. ~er u~· 
vlyeal, en yüksek ötcülere uy. ra.n!lan yerde İnon~ ıö>:le bır 
gundur. Bu iş blrlnrl der~ede gözuktiyor, fa~at. söz söylemi· 
bir memleket Mel"lllU dl)·e ele a- yordu. D.ehşetlı bır l:a~m~r al· 
lınır, lcıbeden imklnlar yaratı- tında Ltileburgaza gırıl?ı· Ge
lır, engtller ortadan kaldırılırsa, nel b~şkanı, sağanak halinde ?'a 
Türk bünyesindeki nabnn atışı ğın ;)ağmura rağmen, karşılı~an 
blrdenblr artırık tıırekt.t her lar~n adedi bir ha~li kıbı~ıkt~. 

e _ .. ' İnönü doğruca eskı Halken bı· 

•Turkbe'dekl inkılaplar hakkında gösterilen tereddüt ııa. 
!iyen yf'rlnde drğildlr. Çünkü Tıirkl) e diğer Orta Dolu mem
leketlerine benzemez. Yüı. senedenbttl Garp medeniyeti ile yıı. 
kından temas halindedir. Türklvede bu mDddet urfındı blr 
•rdın sınıf yetisml5tlr. Ne :>•Plılını bilen bu suufın hUkilm 
te nüfuzu çok bil)uktür. Türkbe'de milne\'Ver bir ıençllk nr
dır. Münenerler ordusuna her sene binlerce ıenç daha kıtı
lı}·or. Tilrk halkı da mutaassıp, geri fikirli ildlldlr. Blitiin bu 
llnsurlar diğer Orta Doğu memleketlerinde yoktur. Bunun l~n 
oıı.ıar hakkınılı mlltereddlt olablllriı.; fakat Tıirklyedeki fnkı
llpların esaslı oldutuna \'e hiçbir zaman ursılamıyacıJını 
biiJnnedebillriı.• 

Ankara D.P. İl lı.onırealnln dlnkil toplaatısınıla buluııan partililer 
sahada genl5 olcude bereket ya. nasını gitti ve kısa bir hitabede 
ratacaktır. bulundu. 

Ahmet Emin YALMAN Parti tarafından Yerilen öğ· 

Bir D. P. li Ayısofyınm, cami 
olmasını istedi 

Başbakanm nutku 
( Bqı ı incide> 

Başbakan Adnan Menderes, 
memleket hakkında ortada bir· 

rransıı muharriri bu söıleri)·le bil lik bir hakikati ıçıklıı· 
llJış, o ıamandanberi cerevın eden hldlseler hu gorüılin dol· 
l'\lluğunu fsbıt etmtstlr. Tfirkiye; yiiı, hattl )iiı elli aene4en
~rl durmadan ilerli) or. Memlekette ı dın bir sınıf, ı)·dın bir 
fençllk. ilerltmeye su mıs bir halk tabakası ,·ardır. \·akit 
\'akıt ~urada burada lıiltllen çatlak eslere kimsenin kulak as
llıı,ncağı Efipheslzdir. ı~aklt müne\'\Crlerc düşen \Dzlfe, bizi 
fttınlı umanların branlıklanna götürmek iste,en bu gibi 
leı1 fikirlerle mücadele etmektir. l\ledenlyet Aleminde bugfin. 
kii &Prefll me\kllmlzl fnkılAplanmıı..ıı, llerl hımlelerlmlıe borç
ltıyuz. En küçUk tueddilt, en kuçuk fedakarlık me\'kllmlrl teh
likeye du~Dreblllr. nunu bir dakika aklımızdan çıkarmamalı),!. 

( Baıı 1 incide) P~Y· Kırıkkıle~e.tl "' makill_I;, birine zıt iki manzara bulundu· 
kımyı endllstrısındeki flbr}Y;- ğuna işaret etmiş ve demiştir 

Amerikan Elçisi 
Ve eşi Doğu 
İllerinde 

Enis Tahıin Til 

verilmemesi, işçi haklarının ko· 
runmuı, Mason cemiyetlerinin 
kaldırılması, Asayişin temini, si
llıhlanan köylül~rin sillhlarının 
toplatılması, ıiraat Metleri lı;in 
\'erilen beş senelik kredinin 15 
seneye çıkarılması, araıi ve bi
na verJ;isinin azaltılması, köylPr
deld bina \·ergilerinin kaldırılma
sı, memurlara verilen tocuk zam 
mının lA~·edilmesi, köy okulla
rına din dersleri konması, radyo. 
da dini konferanslar verilmesi 
isteniyordu. 

Şahsi dilekler arasında da, Alii tındıt del~gesi Tevfik Taşkan. 
U"Üncu.. Ordu manevrası bar.:ıırı ile biffi Ayasofyanın milzelikten çıkarıla. 
't T~ rnk cami haline konmasını isti-

!arda çalışın işçilerin kendilui- ki: 
ne tanınan haklardan istifı4e. e- •- Bu manıaralardan bir ta· 
demedfklerinl, umum müdilrUn nesi, sizlerin burada vicdanmız· 
keyfi hareketl,.riylf' Halk Parti- dan gelen intibalarla çizdiğiniz, C Bııı 1 incide> 
sine hizmet etmekle olduğunu ortara koyduğunuz memleket yaretimden sonra, eşim ve ben, 
anlattı. Zirat Donatım Kurumu- manurısı; dijeri d~ muhıle!e birçok ntandaşlırımızın bu böl 
nun iyi çalışmadığını, hakiki gı. tin çizmek istediği manzaradır. geyi ziyaret etmelerini candan 
yesinden uuklıştığıı\ı, nlehil el- Bu iki manzara arastndı uçu· temenni etmekteyiz. Bu geyahıt 
!erde keyft olarak idare edildiği- rumlar kadar derin fark vardır. bizim iı;in çok ıllka çekici ve 
ni izah ederken Başbakan Adnan Sizlere göre, bu memlekette YI· tt'n\·ir edici olmuştur. SUt fab· 
,\fenderes kongre ~alnnuna girdi. pılan işler, sırf!.dilen gayretler rikanııda \·e kasabalarınızda bir 
Bütün delegeler ayaAı kalkarak tatmin edicidir. Otekl tabloya ba cok kimselerle konuştuk. Mahal. 
.\fenıieresi coşkun ~kilde alkış- kacık olursak, mPmleket anar· li idare mevzuundı tetkiklerde 
!adılar. Hatip, Zirai '.Donatım İçin fi içindedir, millet hıysiyeuizli- bulunmak Uzere Amerlkadı bir 
• Yal!ma Basanın hlirt:lidir ora- ğe düşmüştUr, hayat pahalılaş· müddet kalmış olan genı; ve ca
sı• diyerek söılerlne. devam etti: mıştır, işsizlik hUkUm silrmek· lışkan valiniz Niyazi Akı ile iÖ· 

le yemeğinde kaymakam Şinasi 
Özdenoğlu, garnizon komutanı, 
demokrat belediye başkan, D. J!. 
ve l\l. P. başkanları bulundular. 
Yemekten sonra 14 30 da Babaes 
kiye hareket edildi. Babaeski 
belediye seı;iminde C. H. P. nin 
kazandığı başkan da orada idi. 
C. H. P. burada hayli kuvvetli 
idi. Nitekim karşılıyanlırın mık 
tarı dJ bunu ııssterlyordu. Bı· 
bıeskide biri danı olmak O.zere 
tam 12 kurban kesildi. BUtlln 
Bıbaeskililer yolları doldurmuş. 
lardı. Şehre glris yerindeki köp 
rüden eski Halke\1 meydanına 
kadar ol11n 350 • 400 metrelik 
m'safeyi İnönü ancak 25 da
kikada geçebıldi. 

c. H. P. genel başkanı Babı· 
eski Halkevinin balkonundan 
meydanı doldnranlara hitapla 
şunları söyledi: 
•- Aranızda hayatımın bah· 

Uyar gUnlerlni ya&l\'orum. Slıe 
minnet ve şükranlarımı suna· 

1 

dün Trakya 
başladı 

rım. Milletin mub44erıtı wı. 
riD tllnirdedır ve siı vatanm 1D• 
kaddentına hlkimsiniı. • 

ln!lnü "e beraberindekilft :Sa 
baukiden büyulc bir lclfıle bı· 
Un4e hareket ettiler. Babıtsld 
ile Kırklareli arasında ilerler· 
ken, yol boyunca toplanan pn· 
tilıler yer yer &öıte.rıler yapı· 
yor ve kurbanlar kesiyorlardı. 
Kırlı:1are1ilıler, 1nönilyü büyük 
bir kafile halinde karşıladılar. 
1950 seçimlerinde ı;otunlulı:la 
kazanan Demokrat Kırklareli 
sanki D. P. şeflerini lı:arsılıyor 
gıbi idi. lnônUnUn jlpinln etrafı 
derhal sarıldı ve Adeta hareket· 
sız bale getirildi. l!n aşağı 5 
bin ki&i iehirden Cumhuriyet 
meydanını kadar olan sahayı 
doldurmuştu . Şehre giriı yerın• 
de toplanılacak meydanı geli-. 
nirken C. H. P . ıenel bış'kanı· 
nın jipl bozuldu. Partililer bunu 
çeke çeke götürduler. Cumhuri
yet meydanında İnönü şu konuş 
mayı yaptı: 

•- Aziz vatandaşlarım. Trak· 
yanın coşkun halkı itinden se· 
\'inçle geçerek büyı.ik aıim ve 
kudretin şahidi olan Kırklareli· 
ne gelmiş bulunuyorum. Anla· 
yışlı vatan evlatlarının elindeki 
bu \•atan sağlam ellerde bulu· 
nuyor. Bıı vazifemize sizin 1•7 
retiniıle devam edecetiı, ve siı· 
den daima yardım istıyecelfL 
B:ı bizim için çok kuV\'etli va
sıtadır. Milletin llerlemesi itin 
haklanmııı ve irademin etraflı 
sekilde korumamız Uzımdır. 

Vatandaşlar ırasında nifak ol 
madan yaşamının çarelerini say 
!emek isterım, bunun için her 
i&lnizde beraberlik temin et· 
melisıniı.• 

İnönUnlln Trakya seyahati do 
layuile yırın Edirnede büyilk 
bi: slyast toplantı yapılacaktır. ( Ba91 ı lndde) safhasında Şükrü Kanatlı ,.e Ba· ~·ordu. Bu talep hararetle alk!ş· 

?tı.1 Montgomery merasim kı· ranselden izahat alıyor ve gör· lan~ı. Cel~I Kınalıoı\lu, asftyış
~ını da •merhaba. diye selim· dliğü mükemmel taarruzu, ha- sizlıkten fiıkayet elti. Çubuk ete· 
4ı ve her erin önUnde dura· va \'e kara ates isblrllğini Ö\'Ü· !egesi Osman Bakı, Ankara mıl

~\: kendılerlni inceden inceye yordu. ıe.tve~ill ~Iacıbayram vA.iıl Ömer 
.,lktk etti. Bakı&larından hay- Ecnebi mDsahitlcr ve komu· Bılcnın \aazla~ının Ankara. rad-

•- Orada traklıirlerln \'e, mı· tedir. dünden buaüne iyilij& rüştı.iğümUzdl'!n dolayı çok mem· 
klnelerin nasıl heder edJlditinl do~ru ilerlemek eöyle dursun, nun olduk. Bütün temaslarım· 
kendilı!rinr. 15 dakikada ~öslere- düne nazaran çok ~eyler kaybe· rlr.n ıu intıbaı edindim ki. hal. 
bilirim. Büyi.iklcrlmlz gelsin)~. dilmiştir. kınız terakkinin mlnasını id· 
görsünler. Meseli .W bin liralık Muhalelete mensup muhterem rtık etmiştir. İstikbale bakıyor 
yedek rıarça getirilmiştir. Fakat arkada~lara sormak isterim: ~e- ve i~tikbal için çalışıyorlar. Sov. 
bu yedeklere ait olan uıl maki- fö mUrıkabe!ine vardıkları ve ;)'etl~r hududuna 75 kilometre 

İnönü' nün seyahatinden inhbalar 
!Uıtı belll oluyordu. Merasim tanlann bana ifade ettiklerine yosu ile neşredılerek bütün Nam 

tıt.sını teşkil eden her er bi· gore dunyanın hiç bir sahası dDnyasına duyurulmasını istedi :!! heykel azameti içerisinde manevra maksadile böyle kesif \'e radyoda Cuma sabahları oku
~l\'tQ Başkomutan yardımcısı- bir ahşa maruz kalmamıştır. nan beş dakikalık Kur'lnı az bul-
1: &t!Amladı. Montgomery bir Top~nun \'e bilhassa uçakların du. 
, llıJt bir erin yanına yaklaşa· makinelitUfek \'C roket atışla· Ayaş delegesi Durmuş Aykaç, 
i\: giydiği elbisenin nlçln ka· rındaki isabet ve hareketlerin· )'aralama, yol kesme, hırsızlık 
~ Olduğunu sordu. Orgeneral deki mükemmeliyet harp sahala· vakalarının arttığını söyledi. De
~ııauı üçUncU ordu mıntakasın rında görülemlyecek bir olgun mokrasi lmklnlarından faydalı· 
ı hiç bir mevsimde yazlık el· lukta idi. Taarruz harckAtında nan dniler için ~iddetll bir kı
>i le giyilmediğini ve bu kuma5 36 bataryanm ateş açarak hede· nun çıkarılmasını istedi. 

1 tın da yerli olduğu cevabını re kısa ıamanda 4000 mermi Bir delege, okullara d3ğttılan 
ltdi, . gönderdiğini soylemek manevra· Amerikalıların bir broşllrlinde: 
~eraslmi müteakip Mareşal nın azameti hakkında bir fikir •Herkes l\lıı PVI olarak dünyaya 

~l beraberindekiler otomobil- vermeğe kUidir. gelir• diye bir cümle hulundu~u
,rıe Öğle yemeğınl yemek Uze· Üçllncü ordunun manevral~n nu söyledi ve bu işe ~lddel!e itl

tı• Orgeneral Baranselln evine bu gece yapıl~n topçu atı~larıle raz ederk.en reis tas~ıh e~tı: 
:tıler. Yemekte Montr,omery, nihayete ermıştlr. •O kclıme Mu~evı değıl, mU-

teııeraı Kanatlı Baransel vali Mareşal Montgomery yarın .da sıvi olacaktır• dedi. Delegenin 
'rııa1 Goktan ' Amerika~ bU· Erıurumda tetkiklerine de\'am bu hatAsı gillllşmelere yol açtı. 
~ ( elçisi Mc.' Ghee \'e Bayan edecektir. Çankaya delegesi Mehmet Al· 

neler henüz gelmeniJşflr. ifln ga. kendi vicdanları ile başbaşa kal mrsafcde olan bu böl~ede; kor- < Başı 1 lntlde) 
ribi, bugün mevcut makinelerin dıkları zaman, bize taarruz için kudan hemen hemen, hiç bahse- o gUnkll alkı~lı bugilnkD alkış, o 
yedeği de hAU getirilmemiıtir.• kullandıkları fırçayı \'e boyayı dilmedi!Hni duyan bazı vatandaş gunkU dolduru~la bugilnkil ara. 

Ahmet Fevıi Yılmaz, IAAfişsfz. mehel görmekte. midlr.ler? Bun· larım, çok şaşıracaklardır. Bu· sındı çok fark var. Bilmem dıki 
liğin Halk Partisi zamanındı dA tarın sadece polıtlka ıı;ln yapıl radaki insanlar istikbalden şUp. sevinç ,.e memnuniyet arasın a
bulunduğunu, falcat bu hldise.- dığını, politika kabı lna~ı~ıın· he etmeye vakit bulamıyacak ka. ki farkı anlatabiliyor muyum? 
!erin o zaman baskı altın<takl mat !arın değil, fakat partllerı ıçin rlar kendi işleri~·le meşguller. On * 
buata intikal edemediğini belirt- faydalı olanların ıöylendi:ini IDr, istikbal iı;in çalışıyorlar. On C.H.P. Genel Başkanının bu 
ti. kabul etmek !Azım "eliyor. d seyahatinde bir yağmur ki sor-

~ lar hayatlarından memnun ur· 
. Öl!lrdrn sonraki cr.lsede Fah- Demokrat Parti, her ne paha· tar ve önlerine ne çıkarsa kendi mayın. Yağmuru ı:örUnce iktida . 

rettin Ağı, köyJUdp bir ferahlık sına. olursa olsun iktidara ıel· raşayış tarzlarının sonuna kadar rın ıazetelerlnl hatırladım . Hani 
olduğunu, fakat llalk Partisinin meyı, muhı~~fette bulundu~ ~a müdafaa edileceğini biliyorlar. bllfrslnlz, hiıim arkadaşlar, bD-
ko\.•du11u yllklerin kılkmıdıııını, man.lar kat ıyetle nehyetmı,tır. tUn tabii hldiselerin baslangıcın . 

ıı; a 8 il d h h 1 Onların haklarını görmek ve d t .. u u • 1 .... 1 z 1 imece usu!Unün devam ettfAini ug n e. e.r ne pa asını o ur a non n mes u gorur er. e • 
6 ı kt d d k ı d onlarla konucmak insana cesaret ı ı j ö ıı 11 11 söyledi. • Hıılk Pırtlalnln boynu· sa o sun ı •. ar a a mayı, e· ~ z:e e o ur, n n ; ya6 mur yı6ar, 

muza \'Urdu~n hamudun yarası mokrat Pırtı ebediyen nehye· \·eriyor. Sizin açık fikirli terakki· fnlinil; sel basar, gene İnönü. 
henilz geçmerlrn yf'nl bir hamut d.er'.. Muhaleretln de ayni kanaa perver şehrinizde misafir kıl- Bu sefer de garip tesadüf, me. 
nasıl vurulur• dedi. tı go~termes.I, bu pren. slpleri ka dığımız gUnü dalma hatırlayaca· selA Lüleburgaza girer~en ~ağ-

b 1 t tb k t ı& d r 11ız. Memleketinizde kaldığımız: k h l' d 11 ğ d • Te\fik Taşkan, gaıetemlze \'e u ve a . ı e. mesı azı~ .. ı . e; na a ın e ya.mur ya ıyor u. 
ba~muharririmlıe bazı indi isnat- Şahs.t ve ıümred menfı.atl.r.n, mDddet 7.arfında. şehrlnlıl ~ok Yağmur altında çarpfı '1rtına ya 
!arda bulundu n s!Szlerl maale- partı menfaatleri.nln değı~ mem sefer ziyaret edeceğimizi ümit pışmış bir köylü nineye sordum: 
sef bazı delcgel~r tarafından tas- lek~t menfaatlerınln dü~uncele· etmekteyiz.• - Yağıyor nine. dedim ... 

cuklırı bolaıı kesildikten sonra 
tnönU'nün otomobiline dotru öy
le bir bakı~ları vardı ki, sorma
yın! 

* Ha, unutuyordum. klSylillerin 
eks,rlsi yollardı, tnönU'Yü yen! 
verilen traktörlerle kar5ılıdılar. 

Sanki inat yapar ıibi ve sanki 
1950 den evvel C.H.P. nin nime
tinden istifade edip de D.P . ye 
toptan rey verenlerin yaptıtı ıi· 
bi. 

Uıun ömürlüler 

Avrupada 100 . 
ya~ını geçmış 

12 bin kişi var 
~~ Ghee ile başmubarririmız 

llıet Emın Yalman bulundu. 
~•reşal Montgomery öğleden 
t ta llçüncU ordunun tatbikat 
lrıanevralarını takip etli. Ü· 

vip olundu. ri.mızde ,.e hır~ketlerlmııd~ h~ Kıdıncağlı ş!Syle baktı ''e: 

de ~ .•.. tahya'da kım esası teşkıl etmesi, SIYlSI K"t h d b' - A oğlum, dedi, biz Uç aydır 
ır., Aynı ut, Avrupa ve Amerika· ahllkın kaçınılmaı bir zarure· U a ya il ır bu yağmuru bekliyorduk. Toprak 

iki• kı·şı. o·· ıduu· · ıdu·. da tahı;iide bulunan talebtleriml- tidir.• !arımız çatlamıstı. 

<Bap 4 iindi4e) 
zete birkaç sene evvel 150 ya
şında ölen Zaro Alının rek~ 
runu henüz kimsenin kıramı
dıtını söylUyor. ııcu ordunun bil.> ilk çaptaki 

~ekltı Ut gUn6enberl devam 
ıı 1 tktedir. Bu;:linkU tatbikatı 
e ıuının kara ve hava atış kU\'· 
ıe~rinln mü§terek tesir ve ha 
ijk tlerinin gon safha~ı idi. Bll 
~ Oyuk tepesinde hazırlanın 

1~lıareb~ idare yerinde Mare
li ~ontgomery, NATO karar
~~l gubayları, Orgeneral Ka· 
'ıı ı, Baransel, Mc. Ghee 'e 
14' i:tneraller hareklh takip 
~Orlardı. 

~lırrnay )'arbay Fahrinin lza· 
tı.:ııa göre muharebe durumu 
""'1.:a &öyle idi: 
~avı kuwetler birkaç günden 
~1 Uç mekanik tUmen \'e di· 
~ birliklerle doğudan yaptık· 
\ devamlı taarruzlarla strate· 
~ ~ernmlyetl çok bUyUk olan 
~~tepeyi ele geçirmişlerdir. 
~· ızı lı:uvvetler Erzurum cep· 
'ııılJıde müdafaada knlmıstır. 
~n hazırlıklarını ikmal eden 

~t ııı kuvvetler esas durııma 
~ & bu sabah saat beşte araıJ 
~rtıuna gore saat ıs de ta· 
't( Ve Oyuk tepeyi almak hı· 
~ •lirıe bısiamıştır. Taaruı p!A 

löyle idi: 

ı.~lı: tepedeki hedefler~ ev· 
•ctıcktsif bir topçu ateşi başlı· 
iL• • bunu hava kuncUerm n 

~c'!l\tliti.ifek \'e roketlerle xa· 
11~•lcıarı hücum takip edecek, 
t • &onra piyade ve topçu ağır 
\~!arının ateşi altında pi) ade 
~ •ıık taarruz.lan, son safha· 
~ "• piyade taarnıı \'e topçu 
~:~ırı geri kaydınlması görU· 

tı. 

S Rareklt bıtlı)or 
•ıt l!l de Oyuk tepede top,:n isabetli t~pçu ateşi ile 

11ıııruz ba~ladı. üt dakika de· 

( Bııı 1 lndde> 
de diğer meslekdaşlar hakkında 
tekrarlanıp son hfldise ll:> had 
şeklini alan me lekl emniyetsiz 
ilk \ e fts3yişslzllk 'karşısında, 
cumhuriyet hukQmctlnden, bu 
hldiselere artık son \'erilmesi· 
nl. aksi takdirde Hata) da biz a· 
vukatların icrayi · mesleklerine 
lmkln kalamıyacatının, hUkO· 
met reisi sıfatlyle yUksek sahsı· 
nıza iblAğına karar 'erlldillnl 
saygılarla arıederlz.• 

Hatay Baro baskan ~eklll IVU· 
kat Rasim Kırımın. 

Ayrıca Hatay Barosu genel ku 
rulu bu hldlse karşısında alına· 
cak tedbirleri görüşmek Uzere 
acele olarak toplantıya davet e· 
dilmiştir. Genel kurulun alacağı 
karar diğer barolara da bildiri· 
lecektlr. 

Kütahya 21 (Hususi) - İlimi
zin Kciprliören bucnğına ba~lı 
Yüreğır kŞyUnden Mustafa Oz· 
ka) a, evinde oturmakta iken ya· 
nına ,uzun zamandır kendısine 
huım olan İsmail Elmas adın· 
dakl sahıs gelmiş 'e aralarında 
ı:eçen bir dız kavgası sonunda 
lsmall Elmas1 kayınpederl 'o
lan Mustafa Özkayayı, toplu ta· 
banca ile sal gözünden ağır ıe· 
kilde yaralamış, yarılı kaldırıl· 
dı ı Kütahya memleket hasta· 
ne ınde ölmü tı.ir. Katil, te\'kff 
edılmis. tahkikata baelanmıştır 

Çifte ile öldilriıldll 
KUtabya 21 (Hususi) - Kil· 

tahyanın Uşak ilçesine bağlı 
Madara köyünden İsa Ta~. ayni 

eden ateş müddeti içinde 
~ 42 haklkt mermi Oruk te· 
~1 Cehennem haline getırdf. • 
llıermller Oyuktepe Uzerilij! 

'.ın ~tken kırmızı ku\'Vete men· 
~Q bir uçak filosunun &)'ni he· 
ıı.tııere tok heyecanlı pike ta· 
~t tları, maklnelltUfek ve ro· 
~rıı •lışları başladı. Etraf bir 
~r lneYdanından farksızdı . Aı 
\ıı~• ağır piyade silihlarının 
t~şı ateşi ile piyadeler hücum 
~l ınevzilne yana~tı. Gelişen 
~~t~t tankların himayesinde 
t*~~1l'en piyadenin cesurane ha 
~tttı ile neticesini verdi Ye O 

t. ~Pe işgal edildi. 
l qU•u 
'tr~ n yapılan muazzam atıs 
~ l'k!tı, bilhassa J.Iont.ı:omery 
..( ibıııcı mUşahltler'n hayran 

zin de memlekete getirilmesinl, Başbakan Adnan Menderes, Komu" n'ızm sanığı Artık siz bunu neye çekerse-
tahsisalı mesturenin kaldırılma- lsayiş meselesini de ele almıs ve niz çekiniz. 

k6yden Hadi Tuta,nı çifte tüfe~i sını, devlet inşaatının da durdu- demiştir ki: y k 1 d HulAsı C.H P. liler Genel Bas-
ile vurarak öldDrmüştUr. Sa· rıılmasını istedi. •- Muhterem muhalefetin bu a a an 1 kanlarında mUshet, D P . liler ise 
nık vak11d11n sonra te"ı'kif edil· Çubuk dt.legesl Hamdi, hafız- mesele üzerinde fevkallde ısrar menfi bir kudret olduğuna ina-

Zaro Ala ömrünün sonuna 
kadar uğlam yaşadı. 'Belediye 
bu uzun ömUrlli insana, ıecim 
temini için, bir odacılık ver· 
mişti. Zaro Ağa odacı kıyale
tlle işinin basını ıelirdi. Top. 
hınede Gturan umanının en 
ihtiyarı çok sade )·aıırdı; bas· 
lıca gıdası yoğurtt•ı. Her 6iln 
ölle ve akşam ekmekle yoturt 
yer, urun ömrilnU yotunia 
borçlu oldutunu söylerdi. 

lırı mildaflla edrn uzun bir mu- ı d d • h · ı .. kl 8 "'""1 lhıAotfrf"''-'"" mişllr. ı ur u6 unu epın z ıorme e- Kütah~·a 21 _ Cuma gUnll . nıyorlır. 
Bir adım intihar etti kaddemeden ~onra Kızılcahamam siniz. Asayls meselesinde, kıy- , * daki orman flarayının bir harız metli bir arkadaşımın daha ev- s~at 19 sırallrında ~lyasaı Bil· 

KUtahya 21 <Hususi) - Kli· mektebi haline konmıı~ını ve ve! pek giizel izah ettiği gibi, es· gıler okulunun 2 ncı sınıfından 
tahyanın Karacanh bucağına mekteplerdr. din deralerinln art- ki devrin zihniyet ve tellkkisly- ayrılma Adanalı Ahmet Uğurlu 
batlı Kır klSyUnden Hacı Ali tırılmasını istedi. 1,: bugUnUn zihniyet ve telAk· adındaki şahıs, sar~oş bir halde, 
Cetin, çifte tüfeği ile kendıslni Başbakan Yardımcısı Samet kisini ayırdetmek icap eder. Es- Yıldız kıraathanesı bah~eslnde 
vurmak ıuretlle intihar etmls· Ağaoğlu 1946 daki heyecanın ve ki devirde asayişin muhafazası ·.Yasası.n halk rejimi 'e Sta· 
tir. parti tr.sanDdUnUn devam ettitl· daha kol y olabilirdi. Karakol- lın! • dıye bağırırken, halk he· 
Bir adımı döverek yaraladılar nl belirttikten sonra lsAv. i~sizlik 1 bl 

1
i 1 bl d 1 t yecana kapılmı~. suçluyu linç et 

ı ~ arın r s yaset yer ' r ı ı e • mek istemiştir. Bu esnada Hacı-
KUtahya 21 CHusust) - timi me\'zuuna temaslı totaliter bir glh oldu~u •. h~ttl tabutlukların bekir köy muhtarının çareı kı 

ze bağlı Karaöz köyünden Nu· rejimdeki lslylş mefhumu ile h.UkUm sUrdliğil, vata~dasların ka rakoluna hadiseyi haber \'erme· 
rehin Karakıfa, tarlasından çı· hUrrivet nizamındaki lslv. I• mef. f l k f ı k d lldtııı her d ,, " ı e. a ı e ursuna 11 6 • • si üzerine, sanık, vak'a yerine 
kardığı pancarı ökUı arabuile humumın birbirine benzemediği- kcsın korku. lçl_?de yasadığı za- gelen polisler tarafından yaka· 
Ktltahyıya getirirken, ayni kliY· nl lıahlıı dPdi ki: mantarda,. bır .oıum sU~tltu ha· lınmıstJr. ~949 da akıl hastane· 
den Mehmet Ali Nurettlnln Ö· •- Hürriyetlcrlmiıf muhıfııa llnde zahırt bır as.a~·lsı muha- sinde yattı~ı. ötedenberl sol te· 
nUnU kesmiş, taş ve sopa ile için tegıllilp ve kUlhınbeylilc ıih fna etmek Rilç. ddıldlr. Vatan- mayiiUU oldul uanlaşılan sanık 
kendisini ıığır Ştkllde yaralamış niyetini kökünden kazımık karı- dış h11k ve hUrrıyetlerine son de. ilk ı;orgusu sonunda te,•klf edıl 
tır. Yııralıyı öldU sanarak ara- rındayız. Vıtındı•ın huzur ve hU t d bl zu 

k ~ rece rme. e en r sucsu mi•tlr. Tahkikata devam olun. 
banın llstilnde hıra an sanık hA rahatını kaçırma te•ebhU•l•rf hk" tt kt b '" 

.. .. o " ma um e ırme en~e; eş suç maktadır. 
dlııe yerinden uzaklaşmıştır. O şimdiden sonra ıiddetle tenkil e- !uyu beraet ettlrmenın evll ol- -----------
kUzlerln, arabayı tren islasro· dilecektlr. • duğu kaidesine riayetklr olan 
nuna kadar getirmesi Uzcrine Birkaç delege daha konuştuk- idarelerin asayiş me\·ıuunda kar 
vakaya el koyan mahalli jandar- tın sonra il idare heyeti aeçimi- ~ılaştıkları güçlUkleri &özönUn
ma, kısa bir takipten sonra sa- ne geçildi. Uıun ıUren bir rey den uzak bulundurmamalıdır. 
nığı yakalıyarak adalete teslim atma \'e tasnlrttn sonra idare he- Bunları söylemekle memleket 
etmi$tlr. yetine eu utların seçildikleri te asaylş5izllk vardır, demet is-

l\hrıf'dı bli)ilk bir ranıı.n anlaşıldı: temiyorum. meselenin mucip se 
oldu Necmi İnanç, Mehdi Mıhçıoı- beplPrinl ifade ediyorum. Eğer 

Maraş. 21 (T.H.A.) - Şehri- lu, Şeref Gücüyener. Zafer Gök- memlekette hakikaten asayişsiz· 
mlze ballı EloRlu bucağında bü- çer, Adil Ünlil, İrfın Erdem. Se- lik var~a. muhalefet !ID-60 me· 
yUlç bir yani}n olmuş .ve ?.~ıraş IAmi İrgen, Bekir Turna, Meh- buııu ile mecl!stedlr, Her tUrlU 
itfaiyesi hldlse mıhıllıne &ıdin· met Alpay. tetkik ,.e tahkik vuıtısını ve se 
reye kadar 18 dukkln tamamen Buna göre idare heyetinde bil· llhiyetine sahiptirler. Böyle te · 
yanmı~tır. . yUk değieiklik olmuı. eski idare teskopsuz astronomi, mikroskop. 
. hfaı~e~in &•~etiyle ya~.2ın:n ı heyetinden ancık Uç kişi yerini ~ur baktf'riyolojl ile uıtraşan in· 

sırayetı onlenmı~ ve ateş sondil· muhafaza edebilmiştir. sanlar gibi ııaz,te sayfalarında 
rülmüştür. earşıf çıırıaf yazı yazacaklarına, 

• 

bugün Sarıyer, :varın Kızılcah•· 
marn diyeceklerine. rakamlara 
mUracaat etseler, 1949 da. 50, 
ın ''e 52 de nllfus, hAdise. fani 
hulunan ve bulunmayın suc: ıu 
miktardadır diye ortayı koysalar. 
herhalde c:ok daha M nlurdu.11 
Bııbakın demlstir ki: 

Tifo, İngiltereden 
Tepkili ucak isted~ 

'no4olu ' ftsnft 

Londra, 21 - •Sunday Chro
nlclea iazetesinin bildirdiğine gö 
re. Mareşal Tito. lngilterenin Yu 
ii>Slavyaya tepkili av ucıklırı 
vermesini Eden'dım istemiştir. 

Diğer taraftan İngllterıı Dı$1S 
teri Bakını. Yugoslavyanın ted' 
rlk edeceli her cins gıda mad· 
delerin! satın almaya memleke 
tinin hazır bulunduğunu bildir· 
miştir. 

f:ıkrın bütün köprülerini altık. 
Katar: rayı üzerindedir, lstas · 
>'Onları katetmek sureti)·le mık· 
ıuduna doğru yilrümektedir. 

BütUn bu iyilik ve terakki hım 
leleri içinde muhalefetle berı· 
ber olmak, muhalefetteki ırk•· 
da~larımızın tenkid yoluyla v•· 
ptcıkları yardımı mazhar olarak 
cahşmak. ne blll1ik bir bıbtlyır 
lık teşkil ederdi. Bu sözlerin, 
onların tenkidlerinden ceklnme 
nlr. bir ifadesi oldu~unu sanma. 
malıdır. • 

Söz ıç1lmı5ken kurbanlardan 
da bah~edeyim. 

Bugiln fl>yle blSyle kırk, elli 
kurban kesildi. Zavallı koyun-

Ere köy ktrk s~ki1 

Saattir susuz ! 
ÖldUlU zaman vücudunda ya 

pılan otopside kalbinin ıon d~
rece ı;ağlam oldutu görUlmUş· 
til. 

< Bııı ı incide) tngilterenin en ihtiyar ıda-
Buna ratmen Erenköy ve l:ı- mı 1835 de 152 yaşındı öl

valisindeki aboneler, idarenin tl- mUştUr. Bu uzun ömUrlU a· 
mimi hıllfına 48 saattenberi mus- dam Westmlster'de kral ve 
luklırında tek damlı su bulama- kraliçelerin yakınına defnedil· 
maktadırlar. mişti. 

Cumartesi \'e Paıır ıilnleri * 
halkın, sağlık bakımından &id- • Uzun ömUrlü hayvanlar 
detle suya ihtiyacı bulundulu gö- çoktur. Papağanın, karıının, 
ı!SnUne alınırsa, uğranılan zorlu- filin çok uzun yaşadıkları mes· 
ğun ve sıkıntının derecesi anla- hurdur. Fakat en çok yaşıyan 
&ılır. Elmalı bendindeki suyun denlı kaplumbıtasıdır. Çin dt 
tamamen bitmesi bu neticeye se- nlılerinde ele ıecirllen bir kıp 
bep olduysa, idarenin kısıntı ted- lumbılının bin yıldın fazlı 
birlerini daha önceden alması vr. yaşadığı heup edilmiıtlr. Kap 
halkın sağlığı namını biraz daha lumbalı 2 metre 13 untiınet
hesaplı hareket etmesi ll:ıım g~. re boyundadır. Eni 1 metre ~ 
lirdi. Şlmdıkl halde Anadolu santimetredir. Kendisini avlı· 
yakası, bilhassa Erenk5y, Cadde- yanlar heyecanını testin et
bostan ,.e ha,·allsi, hattl l('me $U melt için bir kadeh ıarap ver
vunun tedarikinde bile hllyijk misler, lcaplumbala ıarabı iç
bir ıorluk l~inde bulunmaktadır. mlş, bundan sonra uykuya d41· 
DUn •;e evvelki gün buralardaki mıştır. Bu kaplumbalı Londra 
P.vlerde oturanlar. içmek icin te · hayvanat bahçesine nakled.il· 
darik ettikleri iyi suyu temiılik mistir, ılmdi oradadır. 
işlerinde kullanmak ıaruretinde 
kalmı&}ırdır. • 

Dört hava mOtehassısı 

yakında memleketimize 

gelecek 

VaşlngUın, 21 (A P.) - Tür
kiye.de hava alanlarının teknik 
tesislerinin monte edilmesinde 
calısarak dört mütehassıs ya. 
kında Ankarayı hareket edecek. 
tir. 

Bu teknisyenler, Türkiye tarı. 
fındın 1945 senesınde satın ılın· 
mıı olan malzemenin montajı iş 
terine n,.ıaret edeceklerdir. 

•=::: Her aksım 
22.30 dan itibaren 
Otel Deniı Parlı: 

Deniz Köşkü' nde 

Cıız Kralları 
Duo JOHNY mGRSIUTJI 
Dünyıcı meşhur İspanyol 

yıldızları 
JtAPRAEL de LUNA 

CARMENu MONTOYA 
lstanbulu hayran bırakan 

Şark Dansözü 
MUKADDES GAMALİ 

DİKKAT: Anu eden mU1-
terılerimiz ıeliı ve ai4ifler
de servl5 arabamızdan il
ti!ade edebilirler • 

Hareket saatleri: Her ak· 
ıam Taksimden 19.45 ve 
22.00 (Kriıtıl'in köıesi• 
den). 

Ye&ilköyden 24.00 ve 2.00 
'l("e takdirlerini topladı. 

0ntgomery harekAtın her Dün Davutpıııda de\Tllen otobllsllıı kazadan sonraki hail 

•- O.mokrıt Parti, bu mem
lekette fıkrUıefıletl bir ın ev· 
vel Grtadan kıldırmak azminde
dir. Nasıl bundan bee altı sene 
evnt tPk parti hlklmlyetlne ve 
hUrrb·euiıliıte karsı kıyım et· 
mlpe ve mUcıdeleyl gaye edin· 
mlpe, buaün de iktidara sahip 
olarak fakrüaefalete ve ıerlllle 
karıı en mukaddH cihadı açmıt· 
hr. GayreUmmlz sayesinde iki 
sene itinde ha"aalılara ııtmıya. 
cık neticeler elde etft\.İs bulu· 
nuyoruz. Türk Milleti, şimdi hür 
riyete. saadete. medeniyete doR 
ru bütün hmvle yürüyor. Cemi
yetimizi bu yüksek ıııyelerdl'!ıı 
ıerl eevirecek bir kuvvet mev. 
cut 4ellldlr. Gerilik, sefalet ve 

En bUyDk $erefi. hık ve haki
kate dayanmayan insafsız hil· 
cumların, matbuatın sel halin· 
dPki tArizlerinin kar~ısında dim · 
dik ayıktı dur,n bir iktidar ol 
mamızda bulmaktayım Korkut· 
mıklı. sinirlendirmekle. tabak· 
!tümle bir kışlı disiplin! tesis et. 
mlş olsaydık; böylesine is başın 
da kılmanın hiçbir ıerefi ol· 
mudı.• 

Montaj iıl biter bitbıer, Ame
rikalı teknisyenler vaıifelerlnl; 
Tıirk mütehasııalırına devrede
ceklerdir. Bu il için urfedile· 
cek paranm bir kısmı Türkiye 
tarafındın temin edılecek, bir 
kısmını da Kırsıhklı Güvenlik 
Teıkilltı verecektir. 
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SIEMENS 

zelleşebilir. 
Bu hayret verici tecrd· 
beyi siz de PARASIZ 
olarak deneyebilirsiniz. 

Dün gece, italyayı da 54-42 yendik. Diğer maçı Yugos 
lavya, Fransaya karşı kar~ı 38 - 36 kazandı 

Bıı gece Fı·aıısa ile ı~aı•şılaşıyoı•ıız 
MilleUerara ı Basketbol maç ıandık, 27-15 önde~iz. Deue

larına dün gece Spor ve Sergi nin son dakikaları. Selçuk, Sadi 
Sara~ında devam edildi. Tumu nin ~erine girdi. Yalçının sağ
~ a, bu gece yapılacak kar~ılas- dan attığı bir ~ut, sayı, Dene 
malarla sona erecektir. A~ağı- 29-15 bizlm lehimize bitti. 
ı!a, dün geceki müsabakaları ta Seyirciler bu neticeden çok 
kip eden arkadaşımızın intıba- memnun ı;:örünüyorlar. İkinci 
lannı bulacaksınız. dc\•rede de takımımız.ın aynı * güzel formu göstereceği ye bi-

Sp • ve Sergi Sarayı bu gece ze iyi bir galibiyet daha bedi· 
, ine i'•nca hınç kalabalık. Sc- )·e edeceği umuluyor. 
\ ırcfü n tamamen gençlerden ikinci devreye, genç kad· 
~uteşekkil oluşu, salondaki he rayla başladık. Esasen antrc
'!-ecanı gozlc görülür bir hale nör Van Zandt'ın Türk basket· 
ı:etiriyor. Bu gece Türk takı- holüne getirdiği yenilik bu ... 
mı İtalya karşısında ikinci bü· .Aynı kıymette 5 kisiden değil, 
~·uk imtihanını verecek, Dün 14 kişiden müte~ekkil bir ta
geceki fevkalade oyundan son- kını. Hiç birisi bir diğerini 
ra bu gece de parlak bir tali- aratmıyor. Allanın bir basketi
bi) et bekleniyor. ne 1talyanlar 3 ayı ile muka-

Gecenin ilk maçını Yugoslav bele ettiler. Turan bir favulü 
Iarla Fransızlar o)nayacak. Se- sayı yaptı. Cemilin sert bir ha· 
yirciler Yugoslnların galebe~i- reketi, bize bir sayı,·a mal oldu. 
ni istiyorlar. Bu bizim için fay. Altan, bir çift favul fır atını he 
dalı olacak. ba elti, Altanın serbc t alışla-

Fran ız takımı kırmızı - be- rı ıayır görünüyor. Fakat O· 
) az, Yugo lavlar mavi • lacl- yunda çok faydalı. italyanlar 3 
, ert :formalariyle sahaya çıktı- sayı daha kazandılar. Turan 
lar. O~·unu Türk ve Avusturya. bir çift favulün tekini sayı yap
h hakernleı· idare edecekler. tı. 33-22 ilerde lıulunuyoruz. 

ha kele indi. Sacil sakatlandı. 
Yerine Altan oynuyor. itah an
lar 34. Yalçın bir ceza uyısı 
kazandırdı. Arkasından çok gii 
ıel bir de basket. Oyunun bit· 
me ine 10 dakika ,·ar. 41-34 
ilerdeyiz.. Oyun yeniden hız.la
nıyor. Altana yapılan bir çift 
fa\'Ulden bir sayı kazandık. Yal 
çının çok gilzel bir basketi se
vircilerin takdirlerini topluyor. 
Simdi 44-34 ilerde bulunuyo
ruz. Türk takımı de\Te başın· 
daki durgun oyunun tam ter
sine, canlı bir tempo tutturu
\or. İtalvanlar bir ecza ~ayı ı 
kazanrlıl~r. Sadinin sağ kö~e
den attığı şutla 46 olduk. 1tal
~anlar 3;5. Oyunun bitmesine 
5 dakıka 'ar. \'alçın bir ser
best at ısı sa) ı yaptı. Sadinin 
hısketi uzun uzun alkı~lanıyor. 
• ' -35 galip durumda) ıı. \'al · 
, .. ı" ortadan bir dalışı bas
ket. İtalyanlar mukabele etti
ler, Son üç dakika. Ayhan ve 
Yük el oyuna ı:ircliler. Sayılar; 
51-37. İtalyanlar iki ceza sayı 
sı kazandılar. Bizimkiler friz 
yapıyor. Sadinin güzel bir bas
keti alkışlanıyor. Ayhan bir 
ceza sayısı yaptı. İtalyanlar bir 
basketle mukabele ettiler. Son 
saniyeler. Bir ceza ayısı daha 
kazandılar. Gonk 'urtlu. 
54-42 galibiz. 

* 

Hakemin düdüğü ile Yugos- İtalyanlar :?4 oldular. Sacit ye 
lavlar o)una başladılar.. Çok Sadi oyuna girdiler. Yalçın fn 
hızlı \'e güzel bir maç se)Tet· nılden bir sayı yaptı. Arkasın· 
meye başladık. Fransızlar, mu- dan Sacidi:ı güzel bir pasını 
hakkak bir galibiyet pe~inde- iyi kullanarak bir de basket 
ler. O aıiınle oynadıkları anla- yaptı. İtalyanlar derhal muka· 
~ılıyor. Yugoslavlar, dün geceki bele ettiler, Oyunun bitmesine 
mağlübiyetin acısını çıkarmak 1.5 dakika ,·ar. 36-26 ilerde
ister gibi, biraz sert, yırtıcı bir ) iz. Yalçına bir fa\"Ul yaptılar. B~ ;ece Fran a ile Türki~ e; 
tempo tutturdular. Netice iz. İtalyanlar bir ceza Yugoslavya ile İran karşılaşa-

Birinci devrenin 15 inci da- sa)'lsı kazandılar. Arkasınd~n caklardır. 
kikasına kadar Yugoslavlar hep bir basketle 29 oldular. Cemil ~laçları miiteakıp yapılacak 
iınde, Devrenin bitmesine 5 da- oyuna girdi \'t' bir basket yap- bir merasimle kazananlara ku
kika kala skor 18-16 Yugos- u. İtalyanlar 30. Ve bir basket. paları ,·crilecektir . 
ln:ıa lehine iken, kar ılıklı bas le 32 oldular.:.... _A_r_a..;.d.;..ak:..;.i_fa_r_k_3 ______ s_ADt:~ T.\XJU 
ketlerle, de\Te 24-24 berabere 

neticelendi. B •kı 
İkinci devreye Fransızlar baş esi aş, Beogradski'yi diin 

4 - 1 mağlup etti 
ladılar ve bir basketle öne geç ~ 
tiler. Fakat dc\Tcnin beşinci da 
kıkasının sonunda Yugo la,~a 
!?9-28 öne fırladı. Oyunun bit
mesine 10 dakika var. Fransa 
33-30 önde, Sayılann birbiri
ne yakın olu~ oyunun heyeca
nını artmyor. Sayılar 34-34 
oldu. Seyirciler Yugoslavları 
teşvik ediyor. Oyunun bitmesi
ne 5 dakika var. Son dakika
lar o kadar hızlı bir tempoyla 
cereyan ediyor ki. bütün seyir. 
ciler ayaktalar. Yugo lavlar bir 
kaç fırsatı çok yerinde kulla
narak maçı 38-36 kazanıyor
lar. 

Fransızlar, yenilmiş olmak· 
tan müteessir, Yugoslavlar nes' 
eli, saha:ı·ı terkediyorlar. 

Türkiye - İtal)a 
Sıra bizim maça geldi. Önce 

m8\f eı;ofmanlariyle İtalyan
lar, onları takiben de beyaz e
şofmanlariyle 'I'iirk oyuncuları 
abaya çıktılar ve coskun bir 
~ekilde alkı~landılar. 

Türk takımı oyuna; Yüksel, 
Turan, Altan, Yalçın, Gilney 
şekliyle; yani dün geceki gibi 
genç kadrosuyla baslıyor. On
lar soyundular. İtalyanın ilk be 
şi de sahaya çıktı. İtalyanlar. 
mavi atlet ve beyaz şort; bi· 
z.imkiler de göğsü kırmızı ku· 
şaklı beyaz forma giyiyorlar. 

Oyun başladı \'C Yüksel ilk 
basketi kavdetti. İtalyanlar bir 
şut denediİer. Neticesiz. Turan 
bir ceza atışını sayıya tahvil et
ti İtalyanlar buna bir ceza sayı. 
siyle mukabele ettiler. Yalçının 
orta mesafeden bir şutu epeti 
buldu. Bir İtalyan basketine; 
Turan uzak bir şutla mukabele 
elti, 7-3 ilerdeyiz. Devrenin 
bitme ine 15 dakıka var İtal
yanlar bir ceza atışı kaçırdı
lar. Turanın şutu neticesiz kal
dı. Oyun Türk takımının haki
miyeti altında devam ediyor. 
Turana ~·apılan bir favulu ka
zandık. Italyanlar bir basketle 
5 oldular. Cemil oyuna girdi 
'e bir basket kaz.andırdı. lG-5 
galibiz. Yalım o~·uno giren. Yil'
sel bir fa\'Ulü sayıya tebdil et· 
t i De\Tenln ortasındayız. Bi-
zim takım: Yalım. Yalçın, Sadi, 
Cemil. Altan şekliyle abada. 
Aleyhimize bir basket oldu. Ce 
milin sutuna italyanlar he· 
men cevap verdiler. 13-9 Her· 
deyiz. Sacit, Altanın yerine gir 
dl. İtalyanlar 10 oldu. Cemilin 
ı:üzel bir ayısı ile biz 15 iz. 
Yalçının soldan uzak bir şutu 
sayı, Cemil bir !avul attı. 18-
10 ilerdeyiz. Cemil çok ıüzel 
oynuyor. Bir basket daha yap
tı Seyirciler çılgınca alkışlıyor 
lar Devrenin bitmesine 5 da. 
kika var. Yalımın sayısına 3 sa
~ ı ile mukabele etUler, Yalçın 
bır favulü sayı yaptı. Arkasın· 
dan çok güzel bir sı~Tıltsla at· 
tığı ba ket halkı galeyana ge
tırdi. İtalyanlar ve Yalçın va-

, l(ıtasiyle birer basket daha ka· 

Siyahbeyazlılar 

bir oyun 
seri ve düzgün 
çıkardılar 

Beo~radski takımı, son maçı 
ili dün Dolmabahçe stadında 
on bini bulan bir seyirci küt· 
lesi önUnde Beşiktaşla yaptı. 

Hakem Tank Özercnginin I· 
daresindeki maçı takımlar ŞÖY· 
le birer kadro ile oynadılar: 
Beşiktas: .Mehmet - Kamil, 

Faruk - E5ref, Ali f hsan, ;-.,:!ı s 
ret - Siileyman. Recep, Oz· 
can, Fahrettin. Coşkun. 

Beogradski: Svetkoviç - 0 -
dano\·iç, FilipO\'İ!: - Corceviç. 
Vilovanov, Kaloperoviç 
Stanko\•iç, Raziç, Paniç, Sokiç, 
Kostantinoviç. 

Beşiktaşlılar, hemen Uk da
kikalardan itibaren hücum tc· 
şcbbilsünü ele almıwlardı. U
zun \'e derinlemeııine yaptık· 
lan hücumlar Yugo lav kale· 
si için daimi bir tehlike teşkil 
ediyordu. 

On ikinci dakikada Fabret
tindcn bir pas alan Coskun, 
önünde müdalil bir kafa ça· 
lımı ile atlattı ve soğukkanlı 
bir vurusla takımına ilk golü 
kazandırdı. 

On yedinci dakikada Beşik· 
taşın ortadan yaptığı bir hü
cumda topu kaleciye Yermek 
istiyen Yugoslav müdariin in 
pasına kaleci yetişemedi ve 
top. kö~eden kaleye girdi. 

Bu suretle Beşikta~lılar ı. 
kinci "'Ollerini de kazandılar. 

İkinci golden sonra, Beşik
taş takımında bir duraklama 
göze çarpmağa baslamışb. Bun 
dan istifade eden Yugoslavlar 
oyuna müYazeneli bir ~ekil 
Yermeğe muvaffak oldular. 

Yirmi sekizinci dakikada lr· 
tadan sağa intikal eden bir 
Yugoslav hucumunda, sağaçık 
ko~eyi bulan bir şiltle takımı· 
na bir gol kazandırdı. 

Vaziyet 2/ 1 olunca. Yugo.s· 
la,·Jar beraberlik golünü de çı
karabilmek için daha fazla ça· 
lışmağa başladıl::r. 

Fakat otuz üçüncü dakikada 
Fahri, önündeki oyuncuyu ·ıl
lattıktan sonra, sol kö~eyi bu
lan mükemmel bir sütle Betik· 
taşın üçüncü golünü çıkardı. 

Bu gol, mııı.rıkkak ki Yugos· 
lav maçlarında yapılan golle· 
rln en güzeli idi. 

De\7e, kar~ılıklı sıkı hü· 
cumlar de\•am ederken 3/1 Be 
$1ktaş lehine bitti. 

IKiNCİ DEVRE 
İkinci dt"Tede Beşiktaz ta 

kımuıda Mebmedin yerine ı;a 
leye Ergun, Süleymanın ~·eri· 
ne sataçıia Sami alınmıştı. 

Bu de\Tede rfizgln da arlı::ı· 
larına almış bulunan siya!t .:. 

beyazlılar. yerden ve uzun pas 
lara dayanan bir tempo ile ilk 
de\ reden daha baskılı ve göt 
doldurucu idiler. Yugoslav d.:r
fansı, birbirini takip eden Be· 
şiktaş hücumlarını gUçlükle 
karşılıyabiliyordu. 

On sekizinci dakikada Coş
ı..-unun soldan yaptığı ortayı, 
kalecinin müdahalesine rağ· 
men, güzel bir kafa vurusile 
tamamlıyan Özcan, dördüncü 
Besiktas :.:olünil çıkardı. 

Bu golle galibiyeti adam:ı· 
kıllı garantiliyen Beşiktaşlılar. 
rahat biı· oyun oynamağa baş· 

ladılar. 
Mağlübiyetten kıırtulanııya. 

caklarını bilen Yugoslavlar, a· 
radaki gol farkını mümkiln 
mertebe kapatabilmek için son 
on beş dakikada Be iklaş miı · 
dafaasını hayli zorladılarsa da 
netice alamadılar. 

Maç. böylece 4 • l Be,şikta~ın 
galibiyeti ile sona erdi. 

o 

Bir kadın yüzücü 
Mansı iki taraftan • 

Geçti 
San Pcdro (California), 21 

(A.P.) - ~Ianş Denizini hem 
Fran adan İnglltercye hem de 
İngiltereden Fransayı doğru 
yuzcrek geçmeye muvaffak O· 
lan .Miss Florcncc Chadwick bu 
rada Catallna adasından Ca Ii
lornia sahillerine kadar olan 
21 deniz millik mesafeyi de 
yüzerek geçmiştir. 

Mis~ Chadwick Cataline Bo
ğazını yüzerek geçen ilk ka· 
dın sporcudur. Chadwick bu de 
nlz.i l3 saat 50 dakikada geç· 
mi tir. Bu boğazı geçme reko
ru 13 saat 35 dakikada ile 1947 
de Los Angelesli erkek yüzücü 
B~Ton Summers tarafından te
ı-is edilmi~ti. 

Fevkalade bir sporcu olan 
Miss Chadwick boğazı geçer
k<'n kendisine refaka t eden sa 
hil muhafaza motörlerindekl 
silahlı askerler, durmadan sal· 
cl·ran köpek balıklarına ateş 
etmekteydiler. Miss Chadwick: 
sahildeki halk tarafından mu 
azzam bir tezahüratla karsılan· 
mıştır. 

33 yaşında olan ~iss Chad· 
wick, temmuzda da aynı boğa
zı geçmeye teeşbbüs etmiş fa· 
kat mesafenin bitmesine iki 
mil kala denizden cıkmak mec
huriyetinde J:almıştı . 
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Radyoya son derece meraklı olan Perihan Altındağ 
evinde bizzat Siemens Radyosu kullanmaktadır. Bu 
tercihin sebebini soranlara kıymeUi ses sanatk!rı 
•öyle cevap veriyor: 
"~I E'l El'\S ., ciddco harika hir radyodur • . Alman 
Sicmcns raıl)o•u, çe~iıli sazların \C io•an &e inio 
hiitün perddcrini f'n tabii ahenk içindı't berrak \e 
""'' ak•t'Uİrİr. Bu pazar t~tanbul radyosunda \P.rl"n'f:İm 
kon•cri bir SIE\IE~S'te dinle) iniz, SlE:'\lE~S"in 
kı) metini o ı.amau anla) acak•ınıı. ... 

• 
Not : Radyonuzu alırken unatkarın hediyesi olan imzalı luks fotoQrafı 

bayiinizden isteyiniz. 
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d ı. m u h a k k ak ki ıogi>' 
8 n ı s b e t ı n d e dah& 11 
zel olabılırlcrd.ı. cB u n ~ 
tecrUbesını yapabııırsın1 ~ 
Tokalon f 1 r m as ı n d; 1 
FASClNATlON m & r il' 
Tokalon pudra.sının tect~11• 
pake tını sıze bılabedcl g ııd· 
dermesını ısteyınız. BıJ P tıet 
ra :nhırbaz bır göz gıbı et· 
tene. gıden rengı tcsbıt ı<OP 
meğe muhtedır kromos eti 
Aletı ıle scçılmlş bulunan dit· 
son moda allı rcngı h&"1 eti 
A \"Tlı umanda kcndınııe tıJ 
uygun, sızı hakıkaten d~eo 
genç, daha taze ve cıd • 
daha güzel gösterecek r~ 
gı aldanmaksız;ın buJınal\ ır· 
ımkln veren uaulU de b 
lıkte bulacaluınu;. .. . .. 
ÜCRETSİZ. - Ttnınizr. u;ı' 
eak pudra rcngıni bulın~11~ 
lmkln veren son moda 8 tı; o-c 
pudradan tamamile ucrct61t•~·ı 
ıarak edinmek istediğiniz ,sı· 
dirde hcmm Tokalan .r.ıa~ d 
aesıne yazınız. •rokalon s~5~6. 9 E. Posta Kutusu-. 
lstanbul. _/ 
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lzmir Belediye Başkanhğından : 
Fuar \ e Turizm İdaresinde yeniden ihdas edilen ~ruhabcrat 

Şefliği ve tercümanlık için l'ransızca \e Türkçe muhaberatı ida 
re edecek bir memur alınacaktır. 

1 - Müracaat edeceklerin b«remde muktesep hak olarak 
550 lirayı alabilmeleri için derece almış olmaları \'e Fransız
cadan Türkçeye, Türkçeden Frımsızcaya tercümeleri bihakkın 
ifa elmel!'ri şarttır. 

2- Fransızcadan maada İngilizceyi bilenler tercih edilir. 
3 - Talipler fazla olduğu takdirde imtihana U.bi tutula

caklardır. 
4 - İsteklilerin 15 Ekim 1932 günü akşamına kadar fzmir 

Belediyesi Başkanlığına veya Fuar ve Turizm .Müdürliiğüne mü· 
racaatları i!an olunur. 05005) 

lmtlyu u hibJ: SİNAN JtORLE 
Bu sayıda yaZJ lılerJnl fillen fdıre eden mes'ul müdür: 

MELtıi YE?'-t"ER 
(\'ATA~) Gazetecilik te Hathaacılılı: T. A. Ş. - İstanbul 

VATAN MATBAASI 

Biçki ve Dikiş Yurdu 

KURTULUŞ 

Yeni kayıtlara başlanmış

tır. Ferlköy Tepeüstü 116 
No. Papazyan apartımanı 

{/r.Jd;Ul.•/i 

~lll/4 
,'lftalli n~.dv 

l'C tenzilltlı \'C 
Matineler 16 da 

Tel: 49369. __.-' 

IBEYOGLIJ 
t5ri"' 4ı cAo. ~s 

SIRl<EC'İ 
H4MİO/rE CAO. 16 

HADIH'OY 
, f K4011'<0YP41A'§ . $ 

UKSFK Jalitı-1/şşun fiat- letlt:Vatta lola11lttf 

ıMENT 
Yeni parti npurumuz geldi. Alıcının vasıtasına teılin'I-

TORBASI 490 Krş. 
:hlüracaat: Mutlu Ambarı Yağ İskelesi Yoğurtçu Soka1' 
No. 14. Telgraf: CEMUTLU - Telefon: 2'1059 t, saati 

dışında 86305. 


