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Kınerika, Ortadoğu savunması hakkındaki 

görüşünü Türkiye'ye gönderdi . 
1' aşiııgtoıı elçi11ıi%_, Tüı•kiye 

fJir şey yap11ıak 
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Demir Perde'ninl 
~ eşiğinde 

~ . ...., __ """"' 
Erzurumdaki kırmızı kuvvetlerimizin 
hakiki cephane ile yaptıkları mukabil 
hücumu seyrederken, bana öyle geldi ki 
tarihin bir dönüm noktasına varılmış, 
istikbale ait ıyı ihtimallerin müjdesi 

duyulmuştur 
~~ 

Yazan : AHMET EMiN YALMAN 
Erzurum, :?2 - AraziJe hakim bir tepenin üzerinde)iz. Etra-

fıma bakıyorum: Hiç bir tanrta bir hareket, bir kımıldan
ma ~·ok. A ajıdaki aralide, eh ar ırtlırda tümenlerle lane
tin, takım takım harp teçhizatının tetikte durduğunu hiç bir
şr.y bl"lli etmiynr. O J\O<'llman, ağır tanklar, takım takım top
lar, lıinltrle u keı·, nerf'~ t: sokulmu , arazi üzerinde nasıl giı
JtnnıiJ~ nu heniın :ıklımın trmediği bir askerlik sanatı ı~ı. 

Bana göre adtta bir ihirbazlık ... 1'alnıı hoparlörle manev;a 
\'lltİyetini tarif eden lıir se : muayyen bir dakikada ates kud
rdlmWn hal'ckete ı:cçeccğini, hakiki mermilerle müthis bir 
hazırlık boml>ardımanı cılaeağını, arkadan Kırmızı kunetlerin 
mukabil hucuma reçerct, bir gün eV\'el ba kın 5eklinde ileri
leyen l\lnl km ,-etlerle. yani mdruz dil man taarruz cephe
si) lr. cenkle ece.., ini lıaber 'eriyor. 

nm !!Öl lcncn ani~ f'dc kıyamrt bpu) or. Taarruz. heddi 
diJe b?ıul edilen tepe ürerinc her i tikamettcn top mermisi 
yaiı~or. Jlu tepenin üzerinde çizilen muayyen bir daire ii7.c
rine olan tam isabetler, h;.:yret nrici bir öltü ah3or. Burada 
patla) an mrrmllcrin ~im-.eği, birbiri arkasından göklere ~ ük
selen bulutlar: tarif edilmeı lıir manzara anediyor. 

l\f' if toptu ate i, ta:ırruz. hedefini delikdeşik ettikten 
sonra hl\'a lmn-ctlerimiı ufukta pe~·da oluyor. Hedef üzerin
den birer birer urarbn, pike yapıyorlar, makinelitüfek ateşi 
açı}orlar ,·cya ı nkr.tlerinl atıyorlar. Tam isabetlerin çoJ.luğu, 
etraftan ha:Hanhk nidaları ~ilk etmesine sebep oluyor. Görü
lü)or ki J..ara \e lıa\I kUH'etlerinin bütün birlikleri, adeta bir 
düğmeye lıa•ıhnca, hir tGplu harekete geçiyorlar, ta anuru 
aşan bir ahenk 'e insicam intıbaı yarah)'Or!ar. Sınırlarımızı 
bf.Jıle) en hhraman km'\t tlerin hiicum kudreti, bilgili ve tec
rübeli giizJerin önunde açık ve genis bir imtihandan ger;iyor. 

yanımda biraz r\\el tanı tıiım bir Ameril>an alba~ı ur. Bu 
<:h'ardakl talim ~·upunun reisi... Bana diyor ki: 
- Bu J;ördüğiınüı m:ınıannın bir misline bugün dün) a

nın pek az )erinde te adüf edilebilir. Böyle bir i i başarmak 
üz.ere hazırlanmı!:, teçhiz edflmis askert kunetler, dünyanın 
herhangi Jıir H~ı·inde nadirdir. Sonra siliıh, tek basına hiç bir 
mana ifıtle etmez. 7.ayıf Te titrek bir ele \·erdiğiniz en mü
kemmel silahın ln)meli hiı;tir. Bütün is. onu tutan elde, o ele 
kuvut ,·eren ruhtadır. nu bakımdan 'Iürk askeri e sizdir. l\lo
dern tr.chizalın kııllanılma•ı bakımından altı ayda elde edilen 
neticeler memnuniyet uricidir. !\lalzemenin bakım i 1 'ün 
Cettiktc hifr~İ)Or.• 

C:liileme) n l;ahrıımanı, bu de\'Jin en bü)'ük a,kerlerinden 
biri olan !\iare al l\Jontgıımery')e bakıyorum. nir11. enet hna 
me)danındakl ihtiram kıtasını tefti~ cderkl'n, her erin önünde 
duran, lır.r birinin ruhun:1 asker göıiyle nüfuza talı an büyük 
asker. biitiin tı)anık \e olıun nıhıyle. bütün birikmi!I tecrü
Mlerh le, lıattkf'tleri takip edi)or. Adeta cezbe halindrdir. 
Oemirperdenin tôlgesindr, hür dunyanın öncü kU\"\'etleri ta
rafından yapılan lıu hanı.et, kimbllir ona ııe gibi derin dü
$Ünceler telkin c:diyor. 

Ben ona bakerlit n. 1942 aralık ayının başında kan~ karış 
dolaştığım F.lalenıeyn nıuharebe meydanı, en canlı bir şekil
de ı:öıünıün önüne S:"'liyor. Roınmel gibi bir kumandanla ya. 
pılan müthiş ~arıııljınanın izlerini o zaman taze bir balde ta
sı.yan, geni , ıssız (:\>llcr, !ittn uz kum )·ığınları .... Bunlann ara
!lnda tahribe uğramış, binlerce tank, top, nalil \'aııttası, bin
lerce taıe mf'ı.ar ... 

Orgeneral :\·ıırf .Canın el'in nrdiii ~·emekte Marcsalin 
tok 3·akınına dü tum. Anımızda yalnıı bir ki i vardı. Tarihin 
en kat'i muharebelerinden biri olan ,.e bilhas a bizim yaşa
dığımız. bölgenin mukadderatını tayin eden Elilemeyn ml"ydan 
muharebe ini 7İJ'llı-et ettiğimi anlattım. intıbalanmı bilyllk 
bir alika ile dinledi. Müttefiklerin harp kudretine dair mu
ayyen bir hnaate uı't.lıllmeleri itin o zaman be Türk gaze
tecisine, İngiltere, Kan:ııla \"e Amerikada yaptırılan seyahate 
r!air sualler sordu. 

Şimdi Mareşal, hür dünya kuvntlerinin himıetinde, fa
kat üzerinde inıillı üniforması var. Kendisine soru)·orum: 

- ileride lıür dlin) a ku\Tetleriniıı mü~terek bir ünifor· 
ması olacak mı? 

Heyeranla cevap \eriyor: 
- Hiç bir 1aman ... Ben her zaman milli üniformamı ıl

yeceğim. DlJer askerler de öyle ... Kunetll bir ruh, milli or
dularda geli§ir, mü~terek gayeler için bu ruhtan istt:;\'e rdl
lectktlr ve edU:yor.• 

Kara kun·et!,~nılzln ı·umındanı Siiluii Kanatlı, kara u ha-
n kun·etlerimizin ııeçme ıahsiretlerinc1en birt0fu. taras

sut tepe i ürrrlnde harüetlerl takip ediyor. Birt<>ğıyle ayn 
ayn konusuyorum. r.ilhassa f'SkJ harpler Cören SUbaylanmıza 
hll>lm olan lıis 5u: nız, lJuı\ine kadar mermileri sayılı olarak 

CDevamt ~a: '7: Sil: f de> 

Amerika Hava Kuvvetleri Bı:· 
kanı Finletter, beraberinde c~i, 
iki hava generali ve maiyeti ol
duğu halde dün saat 19 d:: ~eh
rimize gelmi~tir. Kendlsile gö
rü~cn bir muhabirimize Finlet
ter ezcilmle dcml5tir ki: 

1 

•- N.\TO'ya dahil devletle· 
rin hava lislerinl tetkik etmek· 
tcyim. Memleketinize gelmeden 
önce f ngiltere. Fransa, Fas ve 
Yunanislanda bulundum. 'l'ür:-i
ycde de bir müddet kıılarak ha· 
va ku\'\·ctlcri ilzcrindc ine. · -.:.!!· 
!erde bulunacağım.• 

!Hıırc~al l.\lontgoıncry'nin de haıır bulunduğu Doğu maneualarınıla Oyukteıle'ye liesif bir lopçu ate i teHih rdilmiş \e hedrf, 

Devamı Sa: 5 Sü: 5 de) 

kısa zamanıla cehennemi biı- hal almıştır. l·ukarıki re im, Oyukh~ııe'nin tam iııabct!J loptll ate§I altındaki manzara mı gös· 
teriyor. <Dltcr re imler 8 inci sa3farnızdadır), 

leni yıl bütçesi iki 
milyaf lira olacak 

Müstakil Umum Müdürlüklerin teklifleriyle bütçe 
üç milyarı bulmuştu 

1953 fJiitcesiııiıı ... 

veı•ileceği 

l l(asıı11da Jtleelise 

talıı11iıı eılili1101• 
---;-

1 
liuıu.ı ilulıııblrfmlı 

SABAHATTİN SÖSMEZ 
Bf!4 rl:10• 

Ankara, 22 - Maliye Bakan
lığının, 1953 yılı bütçesi Uzcrin-

1 

deki çalı~maları hayli ilcrilemi~ 
bulunmaktadır. l\luhtelif Bakan
lıkların Ye müstakil umum mıi· 

ı dürlüklcrin hazırlııdıklaı·ı bütçe 
J tekliflerinin tetkiklerine devam 
edilmektedir. Yeni bütçenin ha-
zırlanmasına ait çalı~maların 
birkaç haftaya kadar ikmal cdi

<Denmı Sa: ?: Sü: 8 de> 
i'llarc al l.'llontgomery, mın,evra saha ınrla. diğer komutanlarla 
birllkte kendiı.ine verilen izahata göre harrl\alı tal\ip ederken 

İnönü Edirne' de biı• 

koıııısıııa 
"' 

yaptı 

C.H.P. Ba~kanı, politikada şiddet, iftira 
hastalıkları nifaka yol açar, 

ve 
dedi 

EC,'ET GÜJtESiN 
BUılırlvor 

Edirne !?!? - C. H. P. genci 
başkanının seyahati de\'am edi· 
yor. Bu sabah İnönü Kırklareli 
C. H. P. merkezinde partililerle 
temas etti. İzahat aldı. Bundan 
sonra şehir parkına gidildi. İn· 
önü buraya gelirken çok alkış 
topladı. Şehir parkından tahmi· 
nen 400 - 500 kişilik bir kala· 

balık C. H. P. genel ba~kanının 
etrafını sardı. Burada İnönü hal 
km suallerini ce\'aplandırdı. 
Öğleden sonra saat 14 de, 

Kırklarclinden hareket edilerek 
evn~lcc İmece bucağına uğranıl· 
dı. imeccliler cenel başkan için 
güzel bir karşılama programı ha· 

<Devamı Sa: ?: Sü: 3 de) 

Vali Avrupa'dan 
döıı döndii 

Gökay, Avrupada tetkikler yaptığmı, gördüğü 
.. şehirler içinde «< en ucuzunun » İstanbul 

olduğunu söyledi 
-o-.. 

Anadolu. ya~ası 
Halkı susuzluktan 
Kıvranıyor . 
Kadıköy ,.e Üsküdar havali· 

sindeki su yokluğu devam et· 
mclttedir. Bazı semtlere su ye
rllmeğe l•aşlanmışsa da bu bü 
Uin bölgeye şamil olamamıştır. 

(De\'llDll Sa: 7: Sli: 7 de> 

Bir ınüddcllrnberi A vrupada 
bulunan Vali ve Belediye başka
nı doktor I<'ahrettin Kerim Gök
ay dün saat 17.30 da •Tarsus• 

' rnpurıyle dünm tür. 
Gökay l'ıhtımda Vali \'ekili, 

Vali muavinleri, başken muavin
leri, Şehir meclisi üyeleri ve ka
labalık bir hıılt tarafından kar
şılanmı~tır. 

Buradan doğruca Vilayete ge. 
len Gökay kendisiyle görilşen 
gnzctecllere seyahat lntıbalannı 
şöyle iz.ah etmiştir: 

(Devamı Sa: 7: Sli: 1 de> 

•• 
İııiiıaii'ıaiiıı 

Ge~isiıadeıı 

İııtahfllaı· 
EC\'ET GÜRESİ~ 

DU4ıriııor 

Edirne, 22 - C. H. P. neden· 
e bu 'l'rakya gezisine fazla e· 
henmıi~et vermiş. fstanbuldan 
vazifeli olarak selen partfllleri 
bir tarafa bırakın, scyııhat mak· 
sadilo kafileye takılanlann ye
kunu da hayli kabank. Bilme.n 

(Devam• ~a: ?: Sü: 5 de> 
-0-

Başbakanın 

Nutkuna 
«Ulus» un cevabr . 

Uu111ll ıtuJıcı!ıMm!zdın 

Ankar:ı, 22 - Ba~bakan Ad
nan Menderesin ~ilnldl konuş
ması iktidarın particilik anlayı
şında bir dönUm noktası üzerin
de bulundu~u hissini uyandıra· 
cak memnuniyet verici bir ma· 
hlyct taşımaktadır. llilhJssa, 
Menderes.in memleket menfaat 

<Devamı Sa: ?; Sli: 2 del 

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

Sevimiıı katliııdeıı saııık 

Sabı•i serbest bırakıldı 
Sanyer Sorgu Hôkimliği, polisin katil diye yakaladığı don
durmacı Sabri Çehre aleyhindeki delilleri veter görmedi 

Sabri Çehre, sorgu hakinıliğinde poli tarafından dö\iildüğunli 
sôylemiı ve •hte ~ ar.ıl:ırım 'e bcrc1erhıı• tlemi~ılr 

Üe kisi öldü on iie 
..> ..> ..> 

kişi de yaralandı 
Cip kazasmcla Yarbay Nuri Topses öldü, 
Amerikalı Yarbay Albert Kuhme yaralandı 

n·anq 5 lnrl sayfamııdadır.ı 

A YDOGAK Ö:\OL 
Adli)e \'C Polis i\luhabiri 
Bundan 17 gün önce Sarıyer

ck Se,·im Başay adında genç ve 
slizel bir kızın öldürUlmcsiyie hı 
Ll'n cinayet hadisesi nıhayet dün 
Adliyeye intikal edebilmişse de 

<Devamı Sa: S su: ı de> 

lsir Yugoslav 
Askeri heyeti 
B.ugün geli or 

A.nndolu ' la n., 

Ankal'a, 22 - 23 - 28 cylul 
günleri ıırasındn Tümgeneral 
Pa\•le Yakslç başk::ınlı~ında altı 
ki~iden mürekkep bir Yugoslav 
askeri lı<:) eti mcınlckctiınizc ge
lerek z.lyaretlcrde bulunacaktır. 

23 e~ l(ıl salı günu trenle Sir
keciye gelecek olan he)el ertesi 
günü saat 8 de Ye~ilköy Jıava 
alanından Ankaraya harrket ede 
ccktir. 

lle)et 28 C)lfılc kadar ~urdu
ınuzda kalarak muhtelif temas
larda bulunacak ve o tarihte 
memlcketımizdcn ayrılacaktır • 

Baskeıbolde 

i1ciiııcii ,. 

f)lduk 
Beynelmilel 3. cü baskc~bol 

turnuvası dün gere r:ıpıian par
lak bir merasimle sonu erdi. Son 
matta Türkiycyı 48 - 4~ yenen 
Fransa avnrajla birincı Y ıgos
lavya ikinci, biz. üçü.1ciı 'llduk. 

(Dün geceki maçın \'t' mı>ra
slmln ta!sillılı !t d sııy;famızda
dır.) 
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IGONON YAZISI 

Türk -
•• n 

iliz iktısadi 
sebetleri 

Ba~bakan A. r fAZAN: --------""' melidir. fngllte 
Menderes l renin mU~terile 

ile Dış İşleri 1 D K6»JJlfı ...... ll T 1 ri, istemeseler 
Bakanı Prof. J•e ~ 0SlfJI bile, ödeme ka· 

K ö p r il 1 Ü· ----------=----------------.....,-- biliyet \e imkAn nlin İngiltere- ları, onları mu· 
ye yapacakları seyahatte, siya. sada müdahale tedbirlerini he- kabele bllmislle zorlıyacaktır. 
sl - askeri meseleler yanın- men aynen idame ettiren bu· Biz, İngiltereye bir liralık mal 
da iktısadl meselelerin de ele günkü llluhafazakAr Hük<ıme- satıp, beş liralık mal satın al· 
alınacağını bildiren habere gö· tin, bahis mevzuu sorulara ce maya devam edebilmek için JA. 
re: 'iap sadedindeki mUtalAaların- zım olan sterlinleri nereden bıı 

c ... Türk dc.,.let adamları yük da, durumun tamamen tUccarın lacağız'.' Bu itibarla. er geç, kök 
sek İngılız makamları ile, Tür hattı hareketlerinin eseri ol· 111 tedbirlere kat'! ihtiyat \•ar-
klye aleyhinde bulunan Türk- duğu ileri sürülmekte ve hil· dır. 
İngiliz ticaret muvazenesizt:ği- ktimetln hiçbir mes'uliyet payı Liberalizmin \'atanı tngiltere-
ni görü5ecekler \C bunun, ıkı kabul etmediği anlaşılmaktay. de, harb sonrası ekonomi 
memleketin menfaatini hald· dı. ~artlarının takviye ettiği Com 
dar etmeden giderilmesi • iç n Türk - İngiliz ticaretinin u- monwealth'ln otarşik temayül· 
:areler arayacaklardır... zun zaman devam edemiyecek leri sosyalizm ıle birlesince, ln

Fikrimize göre, bahismevzuı.r 
seyahatte, Türk - İngifü ti
caret muvazenesizliği üzerinde 
,eniş olcüde durulması cok ye. 
rinde olacaktır. Zira, uzun za· 
man müşterilerimizin ba~ında 
gelen İngiltere, birkaç sene'i•r, 
bu yerinin çok uzağında bulu'l
maktadır. Gerçekten, son s"ne· 
}erde, İngUterenln bizden yap· 
tığı ithalAt, glttıkçe azalmakta 
ve pklyetlerl. hattA muka.:ııt 
tedbirleri icap ettirecek bir ge 
rllık temayülil anetmekteiır. 
İktısadl bir kalkınma devrinde 
bulunan memleketimiz ise, İn· 
giltereden gittikçe fazla mal ıt
hal etmektedir. Şli)le ki: 1950 
de Turkiye, İngıltereden 2 mıl
yon 702 bin 683 sterlin değe
rinde makine satın almı kcn, 
1951 de hu rakam 5.107.9!>4 
ıterline ~·ani hemen hemen iki 
misline yükselmiştir. Buna mu. 
kabil, Türkiyenln İngiltcreye 
sattığı başlıca maddelerden ku 
ru üzüm ve diğer meyvalar ile 
tütün ve pamuk ihracatı, üçte 
bir ile dörtte bir arasında nis
bl bir azalma kaydetmiştir. Ke
za, 1952 senesinde de bu azal
ma temayillii devam etmiştir: 
1952 nln ilk dort a)ında, in
gıltereden Türkiyenin alımları 
12.517.341 sterim gıbi, şimdı 
ye kadar rastlanmayan bir had 
di bulmuştur. Bu rakam lll51 in 
aynı de\Tesinin iki mıslini teş. 
kil etmektedir. Buna mukabıl, 
yine aynı de\Te (1952 nin ilk 
dört ayı) zarfında, İnglltere
nln Tilrkiyeden alımlan 3 mil
yon 091 bin 919 sterlin olup, bu 
rııkam 1951 in aynı devresine 
ait rakamdan 000 000 sterlın
llk bir azalma ve Türk il enin 
tnglltereden ithamını tc kil e. 
den rakamın dörtte bir nisbeti· 
ni ifade etmektedir. Tiıtun, 
ham yün, kuru Uzilm. pamuk 
gibi başlıca ihraç mallarımıza 
ait İngıltereye ihracat rakam
larının dli~e temayUlUne ba· 
kılınca, İngiltere ile alış - 'e· 
rlşimiı muvazenesinin aleyhiml 
z:e be~te bir gibi tehlıkell bir 
niı;bete dUseceği tahmin edil· 
mektedir. 

Türk - İngiliz ticaret müna-
sebetlerinin endise verici bu 

temayillil, bir iki ay önce; İn· 
giliz Avam Kamarasında, bazı 
slSzlil sorulara ve şiddetlice 
mUnaka~lara sebep teşkil et
mişti. Sosyalist iktıdarın iktı-

TEŞEKKÜR 

olan bu durumu, serbest tica· gillerenin her çe~it milletler
retin lrızt \e muvakkat bir te· arası ekonomik 'e siyasi işbir· 
cellisi olarak, kolaylıkla muta· liklerlnden uzaklaşma eayret· 
lAa edilemez, kanaatindeyiz. !eri kuV\ eUenmlştlr. Zira sos-
Türk - İngiliz ticaretinin bu- yalizm, bUoye 'e mekaniıma· 
gUnkil durumu, İngiliz Lktısat sı icabı, milletleri kendi yağ· 
polıtıkasının bütünü içinde mil larlyle knrulmaya &e\'keden 
talAa ve izah edilmek IAzımdır. bir rejimdir. İmparatoı;luk O· 

Boyle olunca, Amillerin basın· tarşlsi ve &etrlln &abasını lh~ 
da, İngıliz ekonomik \'e &iyasl ya he,·es 'e gayretleri de na
hayatında yerle$mek istidadın· zara alınınca, milletleri iktı
da bulunan 'e kısmen yerleş· saden ve manen yaklaştırmayı 
miş olan sosyalist - otarşik te· istihdaf eden her tceşbbUsün , 
mayullcırin dıkkat nazarına a- İngilterede nasıl bir netice ve 
lınma ı icap eder. Di~er bir rr.ceği Uz,,rinde fazla düşünme
de) ıs ile, Turk - İngiliz tica· ye mahal kalmaz sanırız. 
retınin devam edegelmekte o- Mılletlcrarası sıkı hir iktı sadi 
lan endişeli durumu, İngillz sos ve siyası i birliği zaruretine, 
yallzminln marifellcrınden hl- sulh \'e refah namına kalben, 
ri olarak ele alınmalıdır. inananlara. l\luhafazakArların 

b' i llt d tt ğ iktidara gelişi Umit ve 
Har ın ng ere e yara ı ı sr.vin" \'ermiş. fakat, ne 

sıkıntılar herkesçe maltim- " 
dar. Gelır kaynakları kuruyan yazık ki, bu Umlt ve sevine· 
İngiltere, &atın aldığı malların !er. kısa zamanda. yerlerini sU
bedrlıni ödeyemez hale gelmiş. kOtu hnallere terketmlştlr. 
ti. Bunun Jçin çok hesaplı bir 1046 danberi İngllterenin mil· 
aile r eisi gibi hareket etmek letlerarası lşbirliğıne fiilen hiç 
mecburh etlnde kalmıs ve her bir hizmette bulumadı~ı kana
çeşıt kontrol ve tahdıtlerle iktı· ati sarsıntısız deyam etmekte-

s~t polıtıkasında, eşine rastlan- dl~emas etmeve çalıştığımız. f 11 
ma~an mudahalelerc yer vermiş J 

tir. IllilUn bunları, harp içinde gllteredeki bu şartlar karşısın. 
va harp sonrasının ilk yıllarında da, dr\'let adamlarımızın J.on· 
mazur ve hattA haklı gostere- dradakl tema larından, beşle 
cek sebeplrr me\cuttu. Fakat, bir ı:ibi biıyük bir fark arze
zaman geçıp, her devlet için, den Türk - İngiliz ticaret mu. 
hem kendi hem diğer milletler uzrnesizlil?i he~abınn rsaslı ve 
he ahına, milleUcrarası iklısa· devamlı faydalar beklemenin 
dl ha:ıatın icaplarına ayak uy- aşırı bir iyimserlik olacağı or
durnıak bir zaruret hallno gel- t:ıya çıkmaktadır. Meğer ki. bu 
dı i halde, İngiltere: mUdaha- ar:ıda . !.ng.iliı i~tısat poll~ıkıı
lecillğınl hiç hııfıfletmemistir. sında koklü dcğı~eler 'uku 

Bir haldeki, İngiltere yalnız bııl;:st=ın=.==========:::
satma~ı dUşUnilyor, satın alma. , ( ) 
:ı;a ehemmi)et vermi)or, kana· 
atı u~anmıştır. Halbuki, mlllct
Icrin s tmaları için. behemehal 
satın almaları da laıımdır. Zi· 
ra, hiçbir devlet satmadan, U· 

zun alımlarını ödeyecek tUken
mez bir altın madeni vesaire 
gibi odeme lmk~nlarına sahip 
lfc ıldlr. Saniyen, otarslk bir 
politika güden bir df',letin müş 
terıleri borçlarını öde~ecek dH
viz bulmakta gUçluğe uğrarlar 
ve nrtıcedc ondan mal alamaz 
hale gdirler. ımetıerarası te
d yeterde altının oynadığı ro· 
lün mahdudiyeti de iliı\e edl· 
lirse. durumun \ ehametinin ar 
taca ı açıktır. İşte, İngllterc
n,n (kuşağa bir delik daha a· 
çıp, satmak) politikası , ticari 
partnerlerini er geç bu duruma 
dUşUrcceğinden şUphe edilme· 

MISIR HADİSELERi 
ve GENERAL NECİP 

. 
. GECMl$TE -· 
- · BUGÜN -· 

,, . 

Mütareke 
teklifi 

Çok sevgili es. peder ve al.-ra
bamız; 
Bay l'ERVANT ÜTilCÜYA1'.,ın Son gelen 13 Eylfıl tarihli ve 

(Bl - RA - DO) 182 s3 ılı Pans - l\latch l\lecmu· 

30 yıl cnel bugıin. 23 ey
liıl 1922 de itilaf devlet

leı i Tiirlıiyeye nıütnrckf' tek
lifinde bulunmu5lardı. Onlu
larımıı garbi Anadoluyu 
kurtardıktan onra bnıitten 
i tanbul Roğa11 \'e nalıkeslr 
lı.ınlisinden de Çanakkale 
üıcrlne yürüyorlardı. nu \a
Zİ)et knrşısında teUşa dü en 
İtilaf cle\'letlrrl, Puankare, 
Kürzon \e Sforça'nın imza
lannı ıanyan 23 ey!Ql tarihli 
bir notayı istanhıılılaki milli 
hükumetin temsilcisine \'er
nıi~lerrll. nu notada Turk za
feri kabul ediliyor, \'enerllk
te toplanacak konfcran5a iş
tirak edip etmeyeceğimiz so
ruluyordu. nitaraf mıntaka
lara tarafımızdan asker gön. 
derllmemesl &artıyle Edime 
de dahli olmak üzere l\Jertce 
kanar Trakranın bize \·eri
teceği \'adolunuyordu. 

vefalı dolayı~ile, cenaze merasi- ası Kahire muhabirinin, Gene· 
mine bizzat iştırak eden, ı;elenk r .. J Necib ılc yaptığı şayanı dik 
gönderen, çelenk yerine ha)ır kat bır miılAkatı ncŞretmektedir. 
müesseselerine tebC'rrilda bulu. General, uzun uzadiye gençliği· 
n::n, telgraf, telefon veya mek- n anlatarak hayatının dörtte il 
tupla taziyete bulunan. \C bUyuk çünU çolde kaçakçı kovalamakla 
acımızı paylaşan blıtiln dost 'c eçırdığini. çbldekl çadırında da 
akrabalara ayrı ayrı teşekkür et Fran ızc~. İngilizce, İtalyanca ve 
meye, teessUrilmUz m§nı oldu~un 'ilmanca oğrcndiğini, şimdi ise 
dan, en samimi teşekkürlerimi· Rus \c İbrani dıllcrine çalışmak
zın iblAğına, sayın gazetenizin ta ta olduğunu sôylemiştir. l\luhar
\'assutunu rica ederiz. rırin hayret ve takdir dolu cNa-

Eşl: Bayan Dul Satenlk sı1 olur?D sualine Mısır'ın yeni 
:Ptürll}an. ~ _ Mkimi gülerek &u cevabı ver-
Otlu: nay San-en Ctücu· . . 

1 

ır.ıstır. tGayet basit: Linguafon 
)an. 

Cenaze Levaıımatı ,.e Senisl plAklariyleD. 
Garbls Celil Tel.: 427-16 <h 

T0ı,nE1''Tçi 

atil kasa 111 

u _..._... __ ıa ı baıı.;::r ..... _ 
'Ü'ç glin eV\el Kadıköydc Nusret Tokman isminde bir soförfi 

bıçaklamak suretiyle bldüren kasap Rifatın muhakemesine, yeni 
kurulan °111. üncü ı.ğırceza yargıçlığında suı;üstil kanunu gere
ğince dün baslanmı5tır. 

Nusrelin arkadasları tarafından, katilden intikam alınaca
ğına dair Sa\cılığa bir ihbar yapıldığından, gerekli tertibat alın 
mıstı. 

Duruşmada katli, maktul ve arkadaşlarıyle evvelce arala· 
rında geçen Mdiseyı :ınlatmıs ve bar.ı şahitler dinlenmistir. 

.Muhakeme diğer tanıklıırın da dinlenmesi i~in ba~ka güne 
bırakılmıstır. 

«Tarsus» vapuru, 
Batı Akdeniz 
Seferinden döndü 

Tarsus vapuru saat 17.30 da 
281 yolcu ile Batı Akdeniz se· 
ferinden donmuştur. Vapurda 
İstanbul eski valisi I,utfi Kır· 
dar ve esi, lillet Meclisi kAtıp 
!erinden Refet Sezen, Hukuk Fa 
kültesi cez:a hukuku profesörle· 
rinden Sulhi Donmezer, profe
sbr doktor İhsan Şu~ril Aksel 
bulunuyordu. 

Hukuk Fakültesi profesörU 
Hıfzı Timur da dun ayni \apur
la gelenler arasında idi. Hıfzı 
Tımur, kendisile görUşen gaze
tecilere ezcümle demiş tir ki: 
•- İsviçrede Devletler Huku 

ktı kongresine iştirak ettim. 
Kongrede deniz yasakları 'e 
l\IılleUerara sı şirketler hakkın· 
da ehemmiyetli kararlar alındı. 
Bu kararlar Birleşmiş l\hlletllır 
vasıtasile devletlere arzedılecek· 
Ur.• 

Yunaniıtanda Nazım 

Hikmet'i arayan iki 

öğrenci 

Halis Topçu \ e Suleyman "l:ge 
isimlerinde iki Tiırk öğrencisi 
Yunan topraklarında y:ıkalan:ırak 
memlekete iade edilmişlerdir. 

Hadisenin tııfsiliıtı şöyledir: 
Ankara II. nci Erkek Sanat 

Enstitüsü C. 4 te !l61 numaralı 
Halis Topçu ile Ankara Gazi Ter
biye Enstltusiı ltcsim şubesinden 
24 numaralı Süleyman Ege, hay
ran oldukları Niizım llikmetıe 
gorüşnıek itin yurt dışına çık
ma~a karar vermi5lcnlir. fü·ve
IA Fransaya gitnı<'k gayesiyle is
kcnclcruna hareket etmişlerse de, 
vapur çok geç knlkacnğından ve 
paraları da bitti indE'n \'azgeçe· 
rck bazı \ ilfiyetlcri gezmeğe bıış. 
lamışlardır. Gittikleri yerlerde 
öğrenci olduklarını sl:iyliyerek 
Beledi) el erden ve bazı kimseler
den yardım da görmlişlerdir. 

Nihayet İstanbula gelen bu iki 
şahıs buradan Edirneye giderek 
l\lcriç nehrini takiben gece yol
larJna devam etmişler ve Yunan 
topraklarına girmişlerdir. 
Yapılan sorgularında Halis. 

Nazım Hikmetle Cerrahpaşa has
tanesinde tanıştığını ve kendisi
ne karşı çok yakınlık duyduğu 
nu sqylemlştir. 

SUleyman da, Nazım Hikmetin 
şiirlerini COk 61.'Vdlğini Ve kendi
siyle görüşmek için yurt dışına 
kaçtıklarını sö) lcmlştir. 

Halisle Siıleyman dun Adliye
ye sevkedilmişlerdir. 

Xll. Milli Türk Tıp 

kongresi başlıyor 
XII. Mılll Türk Tıp kongresi 

25 eylQI perşembe gUnü saat 10 
da İstanbul Üniversitesi Hukuk 
ve İktısat Fakiıltelerinln 1 nu
maralı dersanesinde açılacaktır. 

Kongreyi, kongre başkanı Sağ 
hk \'e Sosyal Ya rdım Bakanı Dr. 
Ekrem llaYri 'C'stündağ açacak
tır. 

· --··-

1 Hamburg 
Liman müdürü 
$ehrimize geldi 
Hamburg liman mlidürli Plate 

Enst, dün saat 17.30 da •Tar.sus• 
vapurile !iehrimize gelmiştir. 
Kr.ndisile görüşen gazetecilere 
Plate En5t demiştir ki: 
•- Eski Ekonomi Bakanı 

Muhlis Etenin Almanyayı ziya· 
reti esnasında aavet edildim. 
Limanları ndurumunu incelıye
cek, Bakanlıktan aldığım direk· 
tifler çerçevesi içinde çalışma· 
larımı tanzJm edeceğim. Sam· 
sun, İzmir, !\!ersin, Trabzon 11· 
manlarında tetkıklerde bulu•ı · 
cağım. Bu arada istanbııl lima 
nının durumunu 'e lzdıham me
selesini de ele alacağım. Ham
burgda faali) et, ikıncl dünya sa· 
vaşından sonra yüzde altmış 
nlsbetınde artmıştır. 

Plato Enst memleketimizde 
14 giın kalacaktır. 

Sus vapurunun diifü,i 

6 ay sonra takılacak 

İki sene gibi uzun bir ıaman
dır Haliçte. muattal \•aıiyctte bu
lunan Sus \'apurunun bozuk olan 
dişlısinin yerine yenisinin yapıl
ması için nihayet bir anlasmaya 
varılmıştır. 

Dişli Almanyadaki Veyzer fab
rika•ı tarafından imal edilecek 
\'e 6 ay zarfında teslim oluna· 
C'aktır. 

Bu vazlyE:te gore, Sus vapuru
nun Halıçtekl ikamet mUddetl 
onumuzdeki yaz mevsimi içinde 
sona ermiş bulunacaktır. 

Mahkum olan eroinci, 

eroin fabrikatörlerini 

görmüyor musunuz, 

dedi 

Dlin Adli)·ede muhakemesi ya
pılmakta olan bir eroinci hAdise 
çıkarmıştır. 

Eroin satışı yapmaktan sanık 
A&lan Ateş diln kendişlnl l sene 
hepis, 2 sene sUrgUn \'c 600 lira 
para cezasına mahktim eden yar
gıça: 

•- Allahsızlar, peygambersir
ler eroin fabrikatörlerin! gör
müyor musunuz?• demiştir. 

Aslan Ateş bu suçundan da fa. 
kibata uğramıştır. 

,--TAKViM-) 

1 
23 E\'J.t)L 1952 

SALI 
AY9-G ' N 30-IHZIR 111 
RUl\tİ 1368 - ErLÜL 10 
HiCRİ 1371 - l\luharreın 3 

SABAH 
ÔGLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 
YA1'Sl 
İMSAK 

\'asan Ezanı 
05.46 11.39 
12.06 05.11!} 
15.31 o~.24 

18.06 12.00 
19.37 01.31 
04.03 10.02 

GauC•ıııi., ıı6nd.•ril•,. ı.an u ~• 

riml" buıU.,., buolm41\" 144• 

•dam ... 

Yeşilköy l\letcoroloji is
tasyonunun tahminlerine go
re: 

Rugun, ııehrimlz: ve cha
rında h:J\'a sabahleyin puslu, 
sonraları umumiyetle bulut
lıı ,.e meuii yağışlı grc;ecek; 
rü1.gfirlar deği5ik istikamet
lerden orta kunctte esecek; 
hau &ıraklık derecesi biraz 
azalacaktır. 

Dıin &ehrimizde hau kıs
men bulutlu geçm~. güniın 
&ıcaklığı golgede azami 26.7, 
asgari 18.2 santigrat olarak 
kaydedilmiştir. 

KÜÇÜK HABERLER 
RÜŞ\"ET ALAN 
ÖGRl:Tl\IENİN DL'RUS!\l.\Sl 
KARARA KALDI 
Rüş\'et almaktan sanık öğret 

men Ali Ulvi Teomanın muha· 
kcmesine dUn de 9 uncu Asli· 
ye Ceza Yargıçlığında devam 
edilmiştir. 

Durusma, dosyanın tetkikı 
ve karar verilmesi için; başka 
giine bırakılmıştır. 

TPRKİYF. - FRANSA 
TiC'Anl ı\l\"LAŞ!\fASI 
YURt.inL GE GİRDİ 

Türkiye ile Fran~a arasında, 
mer'iyet tarihi 1 eyltil 1952 den 
başlayıp bir sene devam etmek 
Dıere bir ticari anlaşma imza e 
dilmiştir. 

Bu anlaema gereğince Tür 
kiye ile Fransa arasında 140 
milyon lira değerinde mal mü· 
badelesi yapılabilecektir. 

SadE'cc UıtUn için ayrılan tah· 
&is 3.300.000 dolardır. 

FINnJK PİYSAl'tllZDA 
BEIJREN ENDiŞELER 

Bu sene İ&panya ve italyada 
fındık rekoltesinin çok fazla o. 
luşu, fındık ihracatımıza tesir 
edecek gibidir. 

Bu bakımdan gerek fındık mils 
tahsili ve gerekse ihracatçılar, 
r 0 gibi tedbirler almak lazım 
gclecel!ini dlışlinmektedirler. 

nu '\'iL KÜKÜRT 

. 
inşaat işçileri 

Belediyeyi 
Hakeme verdi 
Son günlerde, Belediye Fen 

İşleri müdürlUğü ile İstanbul 
Umum İnşaat İşçileri sendıkası 
arasında bir iş ihtilAfı zuhur et
miştır. 

Hldisenin mahiyeti şöyledir: 
Sendika, Falih ilı;esi dahilinde 
yapılmakta olan yollarda kaldı
rımcı olarak çalışan işçilerin Uc
retlerine )'lizde 20 - 30 zam ya. 
pılmasını istemiş; Belediye Fen 
İ§lcri müdlırlliğü ise türliı sebep
ler ileri sürerek bu talebin yeri
ne getırilemiyeceğini bıldirmiş
tir. 

Bu vaziyet karşısında sendika, 
durumu İl Hakem Kuruluna ak
settirmeğe karar \'erml6lir. 

Klakson yasağından 

sonra kazalar azalmıı 
Tutulan istatistiklere göre, 

klAk•on yasağının tatbikından 
sonra nakil lasıtalarının sebep 
oldukları kazalarda hissedilir de
recede bir azalma kaydedılmiş
tir. 

1949 yılında şehrimizde 1854 
seyrüsefer kazası vuku bulduğu 
halde, rnotörlü nakil vasıtaları
nın m!ıhim nishette artmış ol
masına raiımen, 1051 de bu mik
tar 1563 e inmi~tir. 1049 daki 
kazalarda 55 ki§i ölmiiş. 1799 ki 
şi yaralanmış olmasına mukabil 
1951 kazalarında 41 ölUm ve 1500 · 
yaralı kaydedilmistlr. 

Şehirdeki resmi ve hu·ust mo
törlli nakil vasıla tarı 1919 da 
7473 iken 1951 de 11.567 olarak 
tesbit E'dılmi&. bugıin ise bu mik
tar 14.907 ye yUkselmis bulun
maktadır. 

memurlarından Iuzaffcr Tüzere 
rüşvet teklıf etmiştir. 

Memurun ihbarı üzE'rine yapı· 
lan cunnilmeşhutta, Hrant yaka 
!anarak hakkında takibata ha§· 
l:ınmıştır. 

DÜN, TARSUS VAPURUYLA 
DÖNE~U:R 

Diln akşam Batı Akdeniz seCc
tindr.n donen Tarsus vapuruyla 
İstanbul Valisi Fahrettin Kerim 
Gbkav. l\Iıllet Meclisi Umumi KA 

İllRACATJIUIZ FAZLA tıbl, Refet Sezen ,Tıp Fakültesi 
OJ,ACAK Profesorlerınden Dr. İhsan ŞUk· 

Son alınan haberlere göre, ril Aksel, Hukuk Profe~orU Hıf-
A'\TUpanın bu )il 2oo 000 ton kil ıı Timur, Ceza Prof. Sulhi Don· 
kUrde lhti)neı olacaktır. m~zcr \e eski İstanbul Va115i 

Bu miktar şimdiye k adar olan Dr. J titfl Kırdarla eşi şehrimi· 
iht iyacın cok UstUnde olarak mil ze gelmişlerdir. 
talfıa Pdılnıekte ve kükürt lh· Rl:LEDİ\'E 
racatımız bakımından hUyUk iı· ımm ~Ktrr,ARININ DVNKtl' 
mitlrr izhar edılmektedir. KONTROJ,1,ERİ 

Bilindil!i Uzere. mıomleketimlz. Bl'lediye İktısat :ı.tüdürlilğU 
kükürt lstıhsal ve ihraç edl.'n bel murakıpları tarafından dUn ge
li başlı mr.mleketlerden biridir. ce Sirkecideki lokantalarda umu I 
OTOlllOBiL Al,Tll\'DA mi bir kontrol yapılmıs ,.e mut 

f::kları temiz görillmeyen üç lo
KAT.AN ÇOCUK kanla hakkında zahıt tutulmuş, 1 
Öl DÜ lokantada da 12 kilo kaçak et 

tlskUdar Valldebağ Ça\·uşdere görülerek müsadere eıiılmls ve 
çl cadde·ı 178 numaralı e\de 0 • le.kanla sahibi hakkında kanuni 
turan HalOk isminde 6 yaşların· muamele yapılmıştır. 
da bir çocuk, annesi ile birlikte Şr.hrin muhtelif semtlerindeki 
bindikleri 2748 plAkalı taksiden kontroller gayrimuayyen zaman
Ç:ıyırbasında fncrlcrkcn Haltik, !arda devam etmektedir. 
aynı lstikamcıttrn 51elen Ncjat I· OKUL SAGLIGI SERGİSİ 
daresindekl 5186 plakalı taksinin AÇILl\'OR 
s:ıdmesine mAruz kalmıştır. 25 eyliılde Üniversitenin Hu· 

Çocuk, koma halinde N'Umune kuk ve İktısat Fakültesi salon 
Hastahane~ine kaldırılmışsa da larında faaliyete geçecek olan 

İltibas 
Gaıtantebin Diılük köyü 

muhtarı 117 arkadasile 
birlikte C. H. P. den istifa 
ederek D. P. yt: üye olmuş ... 

Olabilir... Vatanda5ların 
siyasi akidelerine karışacak 
değiliı. lstlyen beğenıflği 
partiye yanlır, istlyen de 
beğenmediği partiden be· 
ğenıliğine geçPr. 

Yalnız bir nokta nr: Bu 
gibi parti rleğişlirmeler sık 
sık 'e geli 1 güıel oluyor. 
Bu i i, futbolda olduğu gibi 
bir duzene H! transfer ayı· 
na bağlasak fena olmıyacak . 
Boyle bir usul konursa, hiç 
olmazsa, transfer ayı gelin· 
dye kadar her parti kim ne· 
renin iıye~ldir bllir, iltibasa 
meydan kalma:r. 

ÖRNEK 
Son zamanlarda l\tmr bir 

çok noktalarda bizi örnek 
tutu~ or. J\te~ela fesi kaldı· 
rıyor, pa5alıkları yok edl· 
yor, kadın haklarına dder 
veriyor, vtsalre ... 
Mısır Bashakanı Gtnera1 

Necip bir emirname yayın· 
lamış. Bu emirnameye l(öre, 
fısır halkı elinıfe bulunan 

her turlü silahı bir hafta 
içinde hukOmete teslim e· 
decek. Bu davete icabet et· 
miyerek. si!Ahlarını tulim 
etmi) enler, a~keri mahke· 
mf'lerde yargılanacaklar. 

Birçok i&lerinde bizi ör· 
nek tutan l'llısıra bir neza· 
ket mukabcll'sindl' bullına· 
lım, bir defacık da biz onu 
ornek tutalım: mesela ıu 
sillh i~lnde: 

KORKU 
Karadeniz ,.e Doğu bol· 

gelerinde bir geziye çıkmıt 
olan Amerikanın Ankara 
bfiyuk elı;lsi - anla&ılan 
knm~ıımuı !'o\ yeller Birli· 
ğlni ima ederek · •Tıirkler 
knrku nedir bilmiyorlar• 
drmiş. 

Sayın biırük elçinin te~· 
hlsl yerinde olmaklıı bera· 
her &unu kaydeıfelim ki biz 
emperyalist Rusya ile dun 
ve) a bugün hemhudut ol· 
madık, esklrlf'nhPri birbiri· 
miı:ln komşımıyuı. Korku 
Mıfir bilseydik, çoktan hapı 
)Utardık! 

BiLGİ 
l\lllli basketbol takımımız 

çok başarılı maçlar yaptı. 

En kunetli rakiplerimizden 
Yııgoslan·ayı aı farkla da 
olsa, güzel ve ıkı bir karıı· 
laşma ile yendi. Bu satırlar 
rıktığı zaman, helkl de ve 
umit etlığlmh: üzer~ Fran· 
sayı da yen erek &ampiyon· 
luğn almış bulunacaktır. 

Bu ,·esile ile, gtı;en sene· 
ıten hu ı;enP.Y" ml'ydına ıe· 
Iİ\'eren bıı bü rük ilerleme· 
nln baslıca ı;r.bchi li!tiinde 
durmak mutlaka !Alımdır: 
Değerli bir antrenörle (I· 
lışmıe olmak. 

Sporun bütün ıubıalerln· 
de, hiç de kahiliyPt51l millet 
df'ğiliı. Bilgili kimseler ta· 
rafından çalı tırılmayı, cpo
rıın her sahasında, sağlama· 
lıyız. 

Sadun G. SA \'Cl 
OX KELİl\IEYLE 

Başbakan muhale(!tten 
hakikate teslim olmalarını 
istiyor. 

\'ay: ... ·Tesllm ol!• bu· 
kısı!. •• 

TATLJSERT 

orada ölmlistlir. Tıb KongrE'sinde bır (Okul t. Denizcilik Bankasının 
Sanık şoför yakalanarak tah· jiyenl Sergisi) açılması Mılll E-

kikata başlanmıştır. ğitim Bakanlığınca kararlaştırıl - sefere çıkan şilepleri 
RÜŞVET Vm'VllEK fSTEYES mıstır. Ardahan Eilebi diln aksam li-
nin TVCCAR Y.\KAI.ANfll Sergiyi hazırlayacak olan öğ- manımızdan yilklcdiği karışık ih 

retmenler; çalışmalarına devam raç maıideleriyle Trlf'ste ve Ve-
Galata Tersane Caddesi 104/1 ı>tmektedirler. nedli!r. hareket etmiştir. 

numarada hırdavatçılık yapan Bu sergıde l\Iill1 Eğitımce (Ço Diğer taraftan Kars ,nebi de, 
llrant Basmayan adında bir şa - cuk i;iyeni) konusu etrafında Almanya için hııbııhat yüklemek 
hıs Aleti Sabite Vergisi \"erme· yapılan bütun yardımlar fotograf üzere dün akşam BPyruta hare· 
mek için, Galata Vergi nairesi \'e ~rafiklerle teşhir edilecektir. ket etmis bulunmaktadır. 

------------------------~--------..... meseledir. Bunu yapmağa ce
saret edemedim. BaEka tedbir. 
ler alacağım. Hiç merak etme. 
yiniz. Ray, Uzım gelen şeyleri 
muhakkak surette yerine geti· 
receğime \'e ı;izin sıkıntı çek
memenıze çalısaca~ıma emın 
olabılirst~iz. 

Sat ık Arsa 
YAZAN~ FANN., NUllST çEvı°RrNr- 'REZZAN A.E. YALMAN 

- Walter, boyle §eyler ~öy. 
leme)iniz. Fena oluyorum. Kal 
bim sanki duracak gibi oluyor. 
Ben hiçbir şey ıstemlyorum. 
Sizden hıçbir şey beklemiyo· 
ruın. Sadece ••. Hem bu son haf 
talarda neler çektığimi biliyor 
musunuz? Bu günler bana ebe· 
diyet kadar uzun geldi. Hiçbır 
şeyin farkında değıldim. Şimdi 
anladım. Siz benım için her 
şeysiniz. Sizi mutlak rnrette de. 
liceslne seviyorum. Bu halimi 
gorerek slzdrn bir ~eyler bek
ledığimi veya herhangi bir 
hak iddia ettiğimi sanmayınız 
Ben udece sizden beni sevme. 
nizi ve hayatınızda bu se\'t;lye 
muhtaç olhıanııı istiyorum. 
Çünkü ben de &iıe ,.,.. sizin sev. 
glnizc muhtacım Walter. Baş
ka !Urlü yaşıyamıyacağımı bir 
kere daha anladım. 

Cağaloğlu'nun en güzel ve işlek bir semtinde 12 
metre yüz:, 38 metre derinlik, imalath~ne vt> 

apartman inşasına müsait 450 metre kare bir 

yer satılıktır 

lüraraat: Cağaloğlu, otobüs durağı yanında 
İsmail Kart Jrnllulıçu. 

BUN DAN .ı:L~SI 

berber 

a:Demek ki orada kalamadı. 
Perisan oldu. Vah za,•allı sc,·. 
gilım.D 

- Simdi ıstırabın ne oldu
ğunu bana oğrettiniz, Ray. Kô. 

rum. pekler gibi sefıl oldum. Eğer 
Ray'ın kafası içinden geçen bunu bılmek ho~unuza gidiyor-

sözler &unlardı: sa ı;izln lÜZilnUzden çok çek· 
- Vah yavrueuğum, \•ah sev- tim iste .. 

glllm, vah sana!.. Lfızım olan da buydu. iste 
Aynı zamanda hıçkırmamak şimdi bundan iotifade etmek, 

için kendini zor tutuyordu. Sa- bu beklenmeyen, umulma)an 
dece slnırli harekeUerle elle- fırsııttan istifade etmek JAzım. 
rlni oğusturuyor, titreyen du- dı. Walter perı an olmuştu. 
dakları bükülüyordu. Buna 5Uphe yoktu. Ray'ı tek. 

- Den size önırilmde bu ka. rar kaybetmekten ı.'>rkuyodu. 
dar fenalık edemezdim. Ray, Ona şiddetle ihtiyac:· vardı. 
orada yaptığım biltiln tedavi Şımdi içinden gelen sevgi teza. 
boşa gitti. Nevyork"a hasta hilrlerini gizliyerek istedikleri· 
döndüm. Midem çok fena idi. nl ~öylemesl lhımdı. Kaç defa 
Hiç hazmedemiyordum. Ağrılı· itadırı arkadasları ona cErkek. 
nm aı.mıstı. "elhasıl perisan !erden ne kadar çok şey ister. 
bir haldeydim. sen sana ,. kJdar kıymet verir. 

Ray yine kendi kendine şöy· lerb demlslerdi. 
le du~iındil: Walter, halini anlatmağa de· 

73 
vam etti: 

- Cehennem azabı çektim, 
Ray. Oradan dondUkten sonra 
b .. §ka bir )'erde, yine deniz 
kenarında bir ev tuttuk. Akra
balar da gcldıler. Çoluk çocuk 
çok kalabalık olduk. Ben bun
dan istifade ederek daha yalnız 
kalabildim. Çok defa ~ehirde 
tek hasıma dolaştım. Apartı. 

manımıza giderek kopekler gi. 
bi ıstırap ıçinde kıvranıp dur· 
du . Mademki ı;ız böyle iste
mıstirlz, baska ne ) apabilir. 
dim. 

Demek ki apartıman duru
yordu Onları bekliyordu~ O kil. 
~uclik kasvetli fakat sevimli 
yeri terketmemışti. a:Ab sevgi. 
lim!• diye dUşündü. 

- Fakat blitlin bunları ne 
diye size tekrar ediyorum, Ray. 
Ben kadınların ruh hUetini 
pek anlamam. Her halde bu 
tarzda hareket etmek hakkınız-

dı. Bu vaziyette yaşamağa razı 
olmamanıza hiç aklım ermedi. 
Hayatımın diğer yarısının sizi 
bu derecede rahatsız edebıle. 
ceğini tahmın etmiyordum. Bu 
yarısı tamamıyle sizlndır. Öte
kinin ne ehemmi)eti \ar? Siz. 
onu yok farzedin. Orada da, 
burada da heni:n bir tııkını va. 
zıfelerim ve bortlarım \'ar. Öy. 
le değıl mi, Ray? Hayattaki 
düsturum dalma vazifemi yap
maktır. 

İşte Walter'den bir şeyler is
temenin tam sırasıydı. Hayatı. 
nı ona hasretmis olan bir kadı. 
na karşı olan borçlarını ödeme 
zamanı gelmi§tl. B'u kadın; hem 
ona blitiin ha~ atını hasretmiş, 
hem de ömrü boyunca onun 
gblgesindc yaşamıştı. Böyle 
yapmab. yine kendini feda et· 
meğe de hazırdı Bütün bunla· 
rı Walter'c soylemek lAzımdı. 
Çekli~i ıstırapları. izzetinefis 

yaralarını, herkes tarafından 
kilçümsenmeğl ona izah etmek 
zamanı gelmişti. <.:Ya ben Wa!. 
ter? Benım neler çektiğımi bi. 
liyor musunuz?. diyecek oldu. 
Fakat bu kelımelcr ağzından 
bir türlU çıkamadı. Dudakları 
sanki taş kesildi, 

- Ben bırÇok ısekıldc size 
karşı fena hareket ettim. Al. 
çaklık ettim. Sızın gibi hariku· 
lıide bir kadına lfıyık olmadı· 
ğımı sonradan anla4ım. Fakat 
iş i~rlen gecmi&tl. 

Bu ne tatlı sözlerdi! 
- Fakat 6imdi bir takım ye. 

nl kararlar aldım. Dünyada si. 
zin kadar kendisini ,.e mt!nfa. 
atlerlnl düşünmeyen hir kadın 
daha yoktıır. Ben bunun pekA· 
1c1 farkınd:ıvım. Ve ona gore 
tedhirler de aldım . Çok defa· 
lar size de vasıyetnamemde bir 
pay avırmdı aklımdan geçir
dim. Fakat bu çok nazik hir 

- Benim buraya kadar gel. 
mem kafi mi. Ray? 

- Evet, Walter. 
- Istırap cekmlş olmam sizi 

tatmin etli mi? 
- Evet. 

< Devamı var ) 

ili 
r 
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Pin ay 

~Çalışıyor 
Yazan: E. T 

transız Ba&bakanı Plnay fiat· 
tarı düşürmek için yeni bir 

mücadeleye ha:ı.ırlanıyor. Bu 
defaki mücadele kat'l olacak, 
kabinenin Aklbellni tayin ede
cektir. Başbakanın gayreti tyi 
netice nrirse kabine mevkiinl 
11luhafaJa edecek, aksi takdlrdc 
iktidardan çekilecektir. 

* Bir oıüddettenberl Rus. 
yada görlismelerdc bula· 
nan Çin heyeti dün l\los
kovadan aynlmıstır. * Lübnanda bugün Cum
hurbaskanlığı seçimi )·a. 
pılacaktır. * Blrleşmi:> Milletler uçak· 
lan dün Kuzey Korcye 
yüz ton bomba atmıstır. * Yugoslav askeri heyeti 
bugiin 6Chrlmlze gele· 
cektir. 

Eisenhower onaltı 
ınilyon rey kaybetti 

Generalin, işçilerin ötedenberi memnuniyetsiz
liğini celbeden Taft - Hartley kanununu değiş
tirmeğe taraftar olmayı_şı buna sebep oldu 

TilrlD llotıııdi• Alonın 

Vaşington, 22 - Demokrat Parti çevrelerinden beyan edil
diğine göre General lfü::?nlıower, işçilerin ötedenberi ademi 
memnuniyetini celbeden Ta.et - llartlcy kanununu dcğiştirmeğe 
taraftar olmadığını son nutkunda belirtmekle büyük bir siyıt5i 
gaf yapmış ve bir anda 16 milyon seçmenin reyinden mahrum 
k:ılmı~tır. 

Kuzey Kore 
Halkı perişan 
Durumda 

'1ı'o/ıft A/an.n 

Londra 22 - •Daily Mail• ga. 
zeteslnin Tokyo muhabirine be· 
yanatta bulunan Koredekl Bir· 
leşmis Milletler ku,·vetleri bar 
komutanı General Mark Clarck 
kuzey Korede sh·il halk arasın· 
da panik ha\'asının esmekte ol· 
duğunu söylcmi~tir. Karargahı· 
na her glin gelmekte olan ra· 
porlara dayanarak bu beyanatı 
,·ermiş olan General Mark 
Clarck demiştir ki: 

•Kuzey Kore halkı, gıda mad 
deleri buhranı içinde •;e açlık· 
tan ölmek tehlikesi de kapıy .t 
gelmislir. Ayni zamanda bun
ların manc\'iyalı son derece al
çalmıştır.• 

I~ 

/ 
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Yeni mücadelenin bu kadar 
llat'i olmasına sebep fiatların 
bir müddettenberl yükselmeğc 
başlamasıdır. Yükselis gerçi az· '------------• 

Filhakika bu c;evrcler!n belirttiklerine göre, ~imdiye kadar 
Slevenson ile Eisenhower arasında tereddüt eden i5çi sendika
ları, füsenhowcr'in scın ı:utku üzerine, demokrat adayını des
teklemeğe karar nrmi~tir-

Kuzey Koredc doğru dürüst 
gıda maddesi bulnnların orJı.ı 
birlikleri ve komünist parti ida· 
recileri olduğu da tasrih edil· 
miş ve memleketin birçok yer 
Jerinde halkın ağaç kabuklar, 
ile karnını doyurmakla olduğu 

dır, fakat ne de olsa endişe l'C· 
ticidir ve devam ederse büyük 
akisler yapabilecektir. 

Pinay yedi ay evvel, geçen 
martta iş başına gelmiştir. İda· 
reyi eline aldığı zaman hiç kim· 
ııe bu kablne.nln bir iki hafta· 
dan fazla iktidarı muhafaza e· 
debileceğlne kani değildi. Hal· 
hukı Pinay her ıcyl bir tarafa 
bırakarak ha;)·at pahalılığını a· 
ıaıtmak, frangın kıymetini ko· 
rumak fslcrlle me5gul olmağa 
baıladı. Bııslt, fakat halka cm· 
lJiyet verici tedbirler al!lı. Bu 
tedbirler çok iyi ncticP. \erdi; 
Pahalılık devamlı surette azal· 
dı. Halk bundan son derece 
nıemnundu. 

Yedi aydanberl devam eden U· 
tuzluğa doğru gidiş geçende bir 
denbire durdu, bunu fiatların 
l'Üksclmesl takip etmeğe başla· 
dı. Her gün ucuzluk haberleri 
almağa alışmış olan halk bu \·a· 
ıiyet karııısında adeta şaşırdı, 
herkes Baıjbakanın ne yapacağı· 
1ll merakla bcklcmeğc başladı. 

Plnay lstllinl bozmadı, fiat 
Yükselmesini durdurmak itin 
cah5mağa başladı. Her şeyden 
evvel yükselişin sebeplerini a· 
raıtırdı. Bunun başlıca iki se· 
bebi olduğunu anladı: 1 - Bazı 
Ciftçilerin fazla Ur hırsı, !! -
lttutavassıtlann dalavereleri. 
llaşbakan ııimdi bu iki nokta ile 
llJücadeleye hazırlanıyor. Çiftçi· 
ilin Ur haddi tayin edilecek, 
ıııuıavassıtlann büyük bir kımu 
•rtadan kaldırılacaktır. Bu hu· 
•uıta lüzumlu kanun Hyihalan 
buırlanmaktadır. 

Fransada pahalılık yüzünden 
Iİmdlye kadar maa lara, ücret· 
lere sık sık ıamlar )ap(t uşıır. 
;ı.ınay "bunun çıkar ) ol olmadı· 
iını \'e hiç bir fayda temin et· 
llıedJğlnl anladığı jçin ücret ha· 
kıınından değişen bir esas kabul 
~lrmiştir. Bu esam göre Hatlar 

muayyen bir nlsbetl geçerse an· 
~k o zaman ücretlere zam ya· 
l>ılacak, yine muayyen l \· nis· 
betten aşağıya inerse ücretler 
de indirilecektir. Şimdi baslıyan 
flat yükselmesi de\'am eder \'C 

iicı-etlcre zam ;pılmasını icat> 
tttiren hadde çıkarsa mali vaz.i· 
l'et altüst olacaktır. Pinay buna 
!IJeydan vermemek istiyor. Ça· 
lı&masının ne netice \'ereceği 
Yakında anlasılacaktır. 

COMHOltlY!T 

DOG:WASANIZ 
OLllAZ MI? 

Doğan Nadi yazıyor: 
•30 eyIUl 1946 gününe ka

dar doğdunuzsa ne alA. Eğer 
(elinizde olmıyan bir sebep. 
den dolayı) bir iki dakika 
geç kalıp da dünyayı 1 ekimin 
ilk dakikalarında teşrif etU. 
nizse, yandınız. İlkokula bir 
sene geç ba51ıyacaksınu:. 

İstanbul Maarif Müdürü a· 
deta ıikAyetçl bir lisanla 
•memleket çok velOd oldu 
(ne felaket!). Herkes de ço. 
cuğunu okutmak istiyor (ak
silik bu ya), biz ne yapalımh 

Ynni doğmıyacaksınız. Do
brsanız yaşamıyacaksınız. E
ğer tesadüfen yaşarsanız oku-

Güney Afrika' da 
Tevkifler devam 
Ediyor 

J.uodııtııl l'rtu 

Jobanncsburg, 22 - Pasif 
mukavemet hareketlerinde bulu. 
nan iki :>erli diln gece soknğa 
çıkma yasağına karşı meydan O· 

kuınak istediklerinden polis ta· 
rafından tevkif cdilmi.lerdir. 

Güney Afrikada tevkif edilen. 
lerln sayısı şimdi 4052 ye ~Uk
sclmis bulunmaktadır. 

Jiindistan, Güney Afrikadaki 
ırk i~kcncelerini protesto 

ediyor 

Yeni Delhi, 22 (A.A.) - Gil
dülen resml süb.'fıta rağmen, lJin
distan hükumetinin, dün Birleş.. 
mis .Milletler Genel Sekreteri 
Trygvc Lic'ye gönderdiği bir no-
tada Güney Afrikadaki ırk i~ken 
ederine niha~ et verilmesi için 
milsbet tedbirlerin alınmnsmı is 
tediği öğrenilmistir. 

Hindistan hükumeti notasında, 
Güney Afrika vaziyetinin ciddi 
surette fenalastığını ve dünya 
sulhunu tehdit edici bir mahiyet 
aldığını belirtmiştir. 

o.Güney Afrikada beyazlar 
parazJt gibi ynşıyor.ıı 

Johannesburg, 22 (AP) - GU. 
ney Afrika Birliğinin Witwaters
rand üniversitesi felsefe subcsi 
rektörlüğünden istifa eden Dr. 
D. J. O'Connor bugün İngllerc· 
ye dönmek üzere uçağa binerken 
gazetecilere verdiği demeçle, 
Güney Afrikadaki beyaz ırka 
mensup sakinlerin qıarazib gibl 
yaşadıklarını söylemi§lir. 4 yıl
danberi Güney Afrika Birliğin
de bull1nan profesör demlstir ki: 

dlerhangi bir Avrupalı, hal
kın yilzde 75 inin en basit insan 
haklarından mahrum bulunduğu 

Malum olduğu üıere, sendikalara dahil isçilerin adedi u; 
milyondur. nu rakama i~rllerin karıları ua ilave edilince i~çi 
seı:menlerin adedi 25 milyonu bulmaktadır ki, bunlardan yüzde 
65 inin yani 16 ınilyonunun seçimlere i~tirak etlikleri tecrübe 
ile sabit o!mu~tur 

Nbon, hesap nrcu~;;im diyor 
Portland (Oregon), 22 (A.P.) - Cumhuriyetçi Parti Cumhur 

l;aşkanlıfı )ardımcısı &daylığını muhafaza edebilmek için büyük 
gayretler sarfedcn senatör Rlchard Nixon §Unları söylcmi~tir: 

•- l\lall durumumu baljtnn nsal!ıya kadar açıklayan bir de
meç hazırlamaktayım. Dunun bazı bakımlardan yanlıs tefsir cdi
lec:?nini biliyorum, fakat bir devlet memuru hakkında bu yolda 
ithamlar )'apıldıfı ~man o memura dilsen ilk is mali durumunu 
tcfcrruatıylc anlatmakfadır.• 

Çiıı h e yeti J Tit o 

Mosko vadan 

Ayrıldı 

ı Loııdroya 

Gidecek 
A ıuıdo!u A.Jann 

Belgrat, 22 - Sanıldıfına gö. 
Londra, 22 - l\losko\'a rad· re 1ılaresal Tilo, İngiltereyi res

yosunun bildirdiğine göre, 17 a. men ziyareti hususunda Başba· 
ğustostanberJ de,·am etmekte o- kan Clıtırchill adına Eden tara
lan Rus _ Çin görü~meleri dün fından vfiki da\'eti kabul ctmiş
akşam sona ermiş ve komünist Ur. . 
Çin Basbakanı ,.e Dısişleri Bn- İngııtcre. Dış İsleri _ Bak~nı 
kanı Chou En I.ay'ın idare..~inde- A.n.tho?.Y .. Eden, .berabe:ınde In
ki kalabalık Çin heyeti bu sa· gılız buyuk clçis~ Slr hor Mallet 
bah uçakla 'Moskovadan Pekln'e olduğu halde, Tıto ~~e gorüşm_e-
harckct etmiştir. !ere devam etmek uzcr!! b~gun 

.. • . . Dubrovnlk'len uçakla LJublıana-
Bu muzakerclerle ılgılı olarak . 1 • . Marecalin hususi 

geçen hafta bir tebliğ nesre dil- la gc ~1.11 'e. " . 
· f D t bl'l'd "ki h d t otomobılınc bınerek Tıtonun say 

mış Iıd. ğ u d c ·ıı: e dşuil ı. ti e e e !iyede ki köşküne gitmi~tir. 
varı ı 1 ~ 1 ~~ e mış • Eden, yarın, Bled'dc bir basın 

1 ~ P"ckın hukümeti, Port Art toplantısı yaptıktan sonra Zag. 
hur üssunde Sovyct kuV\'etleri- rcp yolu ile Viynnııya gidecck
nin Japonya ile barış andlaşması tir 
aktedilinceyc kadar kalamlarını • 
kabuı etmiştir. Dı·. Selıaeht 

2 - Komünist Çin'e Çang 
Tung dcmiryolunun sene sonuna K Jı •re' de 
kadar delTedilmcsint Sovyctler a 1 
Eirliği kabul etmiştir. 

Amerika, harp suçlula ra· 
nın kendilerine verilme· 

sini istedi. 

!l'ilrTI llaraılll Ala ~ 

- --Güney Afrika gibi bir cemiyette Boıın, 22 (TJJ.A.) - Ba~ba-
huzursuzluk duymaya mahkum- kan Adenauer'in yaptığı bir be
dur. Bu memlekette. ~cyaı ırka yan::ıta göre. Almanyadaki Ame
mensup şahıslardan yüzde 90 1· rikan yüksek komiseri Donnelly, 
nın takındıkları ta\'Ir ve lınrckct Ruslar nezdinde teşebbüste bu
ile bütün siyası partiler tarafın. lunarak, Rus isgal bölgesindeki 
dan tutturulan siyaset yüzünden Spandau hapisanesinde mevkui 
zenciler arasında er geç bir a- bulunan Alman harp su~luları
yaklanma olacak ''e bir siyasi nın, Batılı müttefiklere teslim 

Kahire, 22 - Jlükumet söz
cüsü bugün bir açıklamada bu
lunarak, l\lısıra gelmiş olan Al
man iktısat mütehassısı Dr. 
Schacbt'ın arazi mülkiyetini tah
dit kanunu gereğince, clkonula
eak toprakların karşılığında tı
karılmasına karar verilen tahvil 
islerini organize edeceğini söyle 
mis tir. 

cumhuriyet kurulacaktır.11 edilmelerini istemistir. 

Ankarada bol pata ve yumurta topuklarla mücadele başladı. 
- Gazetelerden -

Dr. Scbacht'ın hazırladığı ra
por esas tutularak, tahviller çı· 
karılaeaktır. 
\'afd Partisi yeniden faaliyete 

getti 
Bugün yeniden faaliycle getcn 

Vafd partisine girmek için 1286 
kisi talepte bulunmuştur. 

Yeni parti nizamnamesine gö_ 
re, bu talepler ayrı ayrı tetkik 
edildikten sonra ce\•ap verilecek 
tir. 
Atlantik manevralarında 

bir Rus gemisi görüldü 
Londra, 22 (TJf.A.) - Atlan

tik paktı denlz kuvvetlerine men 
sup gemiler, bugün Danimark:ı 
sularında mane\Ta yapaırlarkeıı 
bir Rus harp gemisine tesadüf 
ebniş!erdir. 

Rus gemisi, bir Danimarka tor 
pidosu tarafından Danimarka su
lan haricine çıkarılmı5tır. 

kaydedilmistir. Ankaradaki anıt • kabir insaatı hızla ilerlemektedir. Anıt • kabir, Alatıirkün ölüm yıldönü· 
l\Iilttefik bombardımanlarının münde bitirilmiı olacaktır. Yukarıdaki resimcle lahdin .konulacağı .)erin inı:ası görülüyor. 1 

bu durumu daha da nazik bir 
hale soktuğu ila\'e edilmektedir. 
Bu yUzden, kuzey Kerede lıalk 
arasında huzursuıluğun genişl.· 
diği ve çarpışmalar da olduğu 
belirtilmektedir. 

Amerika elçJsi -ı 
Ankara'ya döndü 1 

Kuzey Korcye 100 ton bomba 
ah I dı Anadolu J./onft 

Tokyo, 22 (A.A.) - Amerikan Erzurum, 22 - Amerikan bU-
ha\'a kuwetlcrine mensup 12 ÜS- yük elçisi .Me Ghee, Erzurumda 
tün uçankale, dün gece Pyong- basın mensuplarına beyanatta 
yang'ın doğusundaki tesislere bulunarak demi&tir ki: 
hücum ederek 100 ton bomba •- Bayan Mc Ghce ve ben 
atmışlardıı-. Türkiyenin bu kale şehrine yap-
11.000 Güney Korrll yantıılıkla tığımız; ziyaretten çok memnun 

hapsedilmiş kaldık. Erzurum hakkında pek 
Tokyo, 22 (AP) _ Birleşmiş çok şeyler duymuştum ve bu :ıi-

1\Iilletlcr komutanlığından bildi- yarcti sabırsızlıkla bekliyordum 
rildiğine göre harbin ilk yılla- Halkınızla mümkün olduğu ka
rında yanlıs olarak . harp esiri• dar Y~kında!1 g5!ü&meğe ça~_ı&
diyc hapsedilmis bulunan 11.000 tık-, Dırayetlı Val.ınlz Cemal Go!c
GUney Koreli, l ekimden itiba- tan la tanışmak ımkinını buldu. 
ren peyderpey serbest bırakıla- ğumdan dol.ayı ç~k m~~nun ol-
caktır dum ve bıze gosterdığı sıcak 

• hüsnü kabulden dolayı kendisi

lübnanda bugün 
Cumhurbaşkanlığı 
Seçimi yapıhyor 

ne çok mütesekkirim. Ayrıca hU 
kCımet memurlarınızı, tüccarları· 
nızı, subaylarınızı ve Üçüncü Or
du eğitim gruplarında vazife alan 
Amerikalı askeri personeli 'Liya
ret ettik. Amerikalı asker ve su
baylar Erıurumda bulunmaktan 
dolayı baz duymaktadırlar ve 

2'ilrlo Hau&ıfla A1aıtft Erzurumda bulunan Türk askeri 
.Beyrut, 22 - Lübnan Parla- birliklerini çok methediyorlar. 

mentosu yarı nsnat 10 da fevka- Ve ben de böyle buldum. Bölge
ladc toplantıya jağırılmı~tır. Par niıde gezdiğimiz her yerde hal
Iamento bu toplantısında Cum- kınızın terakkiperver durumu 
hurb:ışkanını seçecektir. bizde derin izler bıraktı. Türki-

Lübnan anayasası gereğince, yenin bu mühim bölgesindeki bu 
azanın üçte ikisinden oy alan olay cesaret \'erici birseydir. 
kimse Cumhurbaşkanı ilan edil- Bölgenizi ziyaret etmts olan di
mektedir. ğer vatandaşlarım da ayni intı-

Ltibnan parlamentosu 72 iza- baı edinmişlerdir. MeselA iki 

Bıı kiııı ? 

.. 

dan müteşekkil olduğundan, 52 hafta evvel bu bölgeyi ziyaret et- _ \ 
oy alan namzet Cumhurba&kanı miş olan General Ri~gl\'lly ~~ris- Tekirdağ n. P. mlllelt'ekili Hu e)in Bingiil Ankarada Bankalar 
olaca~tır. . teki karargahına donmek uzere caddesinde böyle yürunıckte beis görmemiştir. Ankaranın bi· 
Seçım münasebetıyle sabah Ankaradan ayrı~madan evvel ba- yük otellerinden Park Palas'ta kalan Huse)in Blngül, öğle ye

saat 4 den akşam saat 15 e ka- n.a. Erzurum bölgesine . yaptı~ı meğini Karpiç'te yemek iizere dısan çıknııs, Ulus meydanını 
dar sokağa çıkma yasağı konul· zı!aretten ve burada .~?teaddıl Bakanlıklara bağlıyan hu büylik ve kalabalık caddeyi ayağında 
mustur. . . kırnselerle yaptığı goruş~ele~· terlik, üstünde de pijama olcluğu h:ılde bir ev haliyle geçmie. 

Bu kararadn, dıplomatlar, mıl- den çok cesaret aldığını soyledı. devlet merkezinde nzlfcli Tüı k , e yabancı diplomatik simala· 
letvekilleri ve gazeteciler muaf General Ridgway bilhassa Üçiln- rın yemek yedikleri Karpiç Iok:ıntasında öğle yemeğini ye· 
tutulmuştur. cü Ordu müfettişi Orgeneral Nu- mlştir. Ezine eski belediye baskımı, imdiki milletveJdll yine 
Diğer taraftan yarın Beyrutta. rettin Baransel'in gösterdiği li· böylece oteline dönmüştür. Yukarıdaki resimde, Hüseyin Bla· 

ki resmi daireler tatail yapacak. derli.iden mütehassis olmu~tur. gül, Bankalar cnddcsinılen işle böyle geçti. 
tardır. Daha çok sayıda vatandaşlarımın -------

Hamit Frangie adaylığını buraya gelerek birkaç giln kala-
geri ald t bilmelerini çok arzu ederim. 

Beyrut 22 (A.A.) - Hamit Eminim ki memleketlerine ve 
Frangie,' Cumhurbaşkanlığı se- işlerinin ~a~ına, burada !apılan
c;imlerinde adaylığını çekmiş ve lan daha ıyı anlıyarak donerler
bu suretle Camille Chamoun'un di. Ve bu önemli bölgeyi milda
seçilmesi katiyet ke.sbclml&tir. faa etmeğe azmetmiş olan En:u-

rumdaki askeri birliklerdeki ru
hu daha çok takdir ederlerdi. Du 
ziyaretimiı kısa sürdü, fakat mem 
leketinizde bulunduğumuz mild
det zarfında buraya birkaç defa 
daha gelmeğe çalışacağız.• 

Tun usta bir su baskınında 
25 kiıi boğuldu 

Konstantln (Fransız Cezairi) 
22 (A.P.) - Tunus hudutları 
~·akınlarında güney Cezairin Te
bessa bölgesinde muazzam bir 
su nakliye borusunun patlaması 
neticesi etrafı basan sularda 25 
kisi boğulmuştur. 

Kazada ölenlerin sayısının da· 
ha fazla olmasından endişe e· 
dilmektedir. Kaza gece vuku 
bulduğu için kurtarma işi çok 
ağır inkişaf etmiştir. 

Amerikan büyüle elçisi :Mc 
Ghee ve Bayan l'tlc Ghee bu sa
bah saat 9.35 te özel uçaklarıyle 
Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Balıkesirde Nuri Pamir 

caddesi 

Değiştirme 

irliğimiz 

Kore' den döndü 

1 Papa Effim'in 
Ortaya atflğ ı 

Mesele 
:l114lolıı AJanıı JI. l\lahmut zamanında, bir 

tzmir 22 - Koreden dönmek· patrığin asılmasını protesto ma
te olan değiştirme birliğimizin hb etinde olarnk kapatılan ve o 
son kafilesi de bu sabah sa:ıt zamandanbcri kapalı duran Pat· 
9 da sehrimize gelmi5tir. rikhancnln •orta kapı• sı mese
Kahramanlanmızı hamil bulu lesi son günlerde ortaya atılmıa

nan Amerikan bandıralı Woı,, . tır. 
Cord gemisinin limanda bulunan Türk Ortodoks kilisesi ruhani 
bilumum vapurların selfim du reisi Papa Eftim, ezcümle şuııla
dükleri arasında saat 10,30 c!ıı n soylcmcktedir: 

Bu;-:a~k;şa~m~dd:a~n~itiJJ'b~a;r~en~İİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİiii~ 

Balıkesir 22 <Hususi) - Ge
çenlerde Korede &ehit düşen 
Nuri Pamirin hatırasını ebedi· 
!estirmek maksadlle şehrimiz 
caddeler:nd~ birine •Nuri Pa· 
mir• adı ,·eritecektir. Belediye 
meclisince bu hususta ekim ayı 
toplantısında bir karar alına
caktır. 

Pasaport rıhtımına ramp:ı olm:ı •- Türk dostu olarak isim 
sından biraz sonra Osman Sabri yapmış olan Patrik Athenagoras 
Adal'ın riyasetindeki bir heyi!' dostluk hislerinde samimi ise, 
gemiye çıkmış ve heyet knbra. e~er bu samimiyetini ispat et
manlarımıza hos geldiniz d-..niş mck istiyorsa, bir asırdan fazla 
tir. Bu arada heyete dahil b•ı bir zamand'ır kapalı duran bu 
lunan NATO güney dogu .ı\vru· kapıyı açsın ve bu kötü an'ane· 
pa kara kun•etleri komutanı Ge ~i yıksın.• SÜMER Sinemasında 

Me~hur Bestekar l\IANUEL de FALLA'nın eserinden. 

ESMERALDA 
- Bu ne biçim pantolon, ayakkabı .. YürU karakola .. (Ateş Dansı) 

Gözünü seveyim ağabey, bütün kabahatimiz erkek olmak 

n~ral Wy~an, kahramanlarımıza Papa Eftimln bu sözlerine kar
hıtaben bır konuşma yapmıştır ~ılık Fener Patrikhanesi halıat 

Bundan sonra k:ıhram:ınları \'ermemiştir. Athenagoras'ın bu 
mızın karaya çıkışları, Cumhuri hususta ne gibi bir hareket tar. 

Amerikah bir kadın ret. aı_a~ını dolduran binlerce zı takip edeceği merakla bek· 
• Izm.ırlının coşkun tczahllratına ıenmektcdir. 
güreıçi intihar etti \'esıle olmu~ ve bu esnada rıh- ==~===== 

Havana (Küba) 22 (A.P.) tınıda hazır bulunan bir ihtiram Bu sabah Woodford gemisiyle 
nııyacaksınız. mı? 

Ne ileri görüş bu böyle, Ya- ı.._----------------------1 
('rl-1!1'1 t;;,1./1All 

Baş ltollcrde: AN.\ ESMERALDA-1\IANOLO VARGAS 
Çingene Dans ve Şarkıları... İhtiraslı bir Aşk... Kanlı bir 
intikam ... Büyü ,.e efsunlarla uğraşan Çingeneler ... Bir Çiıı
cene kızın askı ve ıstırabı. 

Esther Moreja~ isminde 19 y.ış- kıtası tarafından selam resmi 119 subay, 71 nssubay ve 10111 
larında bir kadın güresçi bırıık ifa edilmişliı'. er nnn vatnııa dönmlls bulun-

rabbi:• 

YENi ISTANBUL 

PARTİLER \'E 
'rÜRK DEVRiMi 

M. Nermi, partilerimizin 
kongreleri, kurultayları top
landı mı devrim ideallerine 
bağlı vatanda,ıarın gönülle
rinde kaygılar uyanmıya bas
ladığını söylüyor ve son ha· 
diselerden bahisle diyor ki: 

•Sayın Cumhurbaşkanımız 
Celil Bayar, Çorumda söyle
diği sözlerle, Türk vatandaşla
rının gönlünü az çok ferahlı· 
la kavu~turmustur. Fırsat 
düştükçe karakter sağlamlığı. 
nın ina:tdıncı örneklerini \'Cr· 
ınıs ola."1. CelAI Bayar, theok· 
rasinln, daha anlaşılır bir söz· 
le, softa saltanatının yıkıldı· 
tını ve Büyük Devrim mirası 

nın, buaünkü demokrasimize 
temel verdiğini, apaçık, bc
lirtmistir. Tam zamanında a
tılmış bir adımdır bu •.• 

Celal Bayar, bir znmanlar, 
fstanbulda iken, üniversite 
gençliğine de bir nu.uk söy· 
lemisti Çorumda söylenen 
nutukla, İstanbul Üniversite
sinde söylenmis olan_ nutuk, 
her bakımdan, birbirini ta· 
mamlamaktadır. Biz, onun i
çın, her iki nutkun çoğalltla· 
rak, bütün vatandaşlara da· 
ğıtılmasını lüzumlu görUyo
ru1~ 

Türk vatnndaslarının dev
rim davasında tam bir aydın· 
Iığn büyük bir ihtiyacı vardır. 
Açık konuşmalıyız. Taktik n· 
dı verikn hesapsız politika 
hfinerlerindcn işkilleniyor \'e 
politikacılarımızdan, program 
çerçevesinde, mfisbct ve ve
rimli faaliyetler bekliyoruz.. 

YENi SABAH 

nlz BiZE 
BENZERiZ 

l'cnl Sabah bizde Sosyalist 
Partisi bulunmamasından ha· 
hisle diyor ki: 

•Biz, hürriyetimiz için ken
dimize mahsus formüller icat 
etmis ve tatbik eylemekte bu
lunmuşuzdur. Müfrit sağcı ol-
111ıyarak, müfrit solcu olmıya
cak, fazla radikalizme de kaç
mıyacak, yini ya Demokrat 
Parti veyahut Halk Partisi ka 
lıbına uyac:ık, onlardan bir 
parmak farklı ::ı.rnıet ve Köy
lü l'art~l olabilecek amma 
bunlarda da pek öyle ileriye 
gidilmiyccck.~ 

Biz bize benzeriz vecizesi 
boş yere icat edilmiş ve bey. 
hude rayiç akçe gibi rağbet 
görmemiştir.• 

tığ. mektuptan anla~ıldığına gö. Kahrnm~nlarımızın gcmıyı maktadır. 
re, a~kta hayal kınklığına uğra· tahliye işi saat 13 c kadar de Kore kahramanları Sankışla· 
dığı itin, intihar etmiştir. vam etmiştir. da mi afır edilmişlerdir. 

-------~-----~-----~-...;...~--------------;.__~----~---

Yerlerinizi eV\·elden ayırtınıı. 

HOŞ MEMQ - tıll9o'nun numaraları 
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IAVRUPA MEKTUPLARI 1 

Napolide bayram 
• ve sergı 
................................. _.....,...,...,..,._...~ 

N~~~ii~r gibi - Nur ırmakları - Hayran oluna
cak eser - Turist akım - ltalyanan yüzü nasıl güler

Yankesici ve hırsız korkusu ... 
N apoli (Eylfıl) - Bundan e\'· Yazan: 

\'tl nomadan göndcrdi~lm 
bir mektupta ltalyanın elek· K • 
trik istıh~aı gücünü iıaha ça- en m 
lışmış, bilha sa ışık rckllmcı· 

Ömer Çağlar 
• lJ.lına 'erilen önemi belirtme-

ye ga) ret etmiştim. 
Bu mektubu Napoliden ya. 

.zıyorum ve İtalyanların özel 
bır sanat haline getirdiklerine 
JUpbe bulunmıyan ışık tezyi· 
nalından bir defa daha bahset
mek istiyorum. 

Napoll 6 eylülden 15 e) liıle 
kadar dc\am eden ) ıllık şehir 
ba) ramını tes'it etmiştir. 

Piedi"rotta denilen bu bay
ramda çocuklar 7, R ve {l eylUI 
gUnlerinde husust kıyııfetlerle 
dolaştılar, 3 • 7 yaş arasında· 
ki kız çocuklara, ailenin vnrlı· 
~ına göre ipekli kuma.lard:ın 
\eyı renkli kAğıtlardan tuva
letler giydirildi, yüzleri, gözle. 
ri boyandı. pudralandı. Erkek 
çocuklar frak ve simokin ı:I· 
bi re mi elbiselerle dolııstılar. 
Her yerde olduğu gibi bayram
da çocuklardan ziyade bUyUk· 
ler e lendi. 
B u yıl Piedigrotta bayramı, 

Nıpoli'nin 1900 Uncu ku. 
ruluş yıldönümü ile birleştığl 
itin herke~in hayranlığını çe· 
}(en bir ışık bolluğu arasında 
geçti. Bayram vcsllesile Na
poUye içeriden, dışarıdan bil· 
~Uk bir sryyah akını olduğun· 
dan yııırlerinl önceden ayırtma· 
dın gelenler için otellerde yer 
bulmak imkansız hale geldi. 

Bütün şehir bayram yeri ol· 
mııkla beraber Napoli koyunu 
takip ederek birkaç kilometre 
denm eden halk bahçc:.lnln, 
kordonun basladığı Mergelli· 
naya kadar olan sahası bilhas
u bu iş iein seçilmiş ve bu· 
raaı 8 eyl{ll gecesi harikulade 
bir fekilde aydınlatılmıştı. Yilz 
lerce elektrik fıskiye i, açılıp 
kapanın yelpazeler, ağaçlar Ü· 
ıerlne konan kelebekler, rengtı 
renk ı:üller ve çiçekler. lUrlU 

sekilcle <levvareler, otlayan hay 
vanlar vesalr tenvirat gözleri 
kamaştırnn bir ihtişamın bah· 
çeyi kaplamı tı. Ayrıca Kordo-
na açılan bütün yollar clektrık 
taklariylc tezyin edilmişti. Bu 
ten\ iratı görmeden tasan'Ur 
etmek mümkün cleğildlr. Diye
bilirim ki o gece Nnpolide nur 
ırmakl:ırı aktı. 

Bayram günlerinde şehrin 
muhtellC semtlerinde açık hava 
konserleri verildi. Bu konser· 
!erde İtalyanın en ünlü sanat
kArları vazife aldılar. 
B ugünlerde r\apolide zikre 

şnyıın dlğel' bir nokln d:ı, 
ltalyııda \'e dcnlz:ı51rı memle· 
ketlerde yoşı)·nn ltalyaııların 
.ba~arıları hakkında açıl:ın ser· 
gidir. Birkııc kilometre kare· 
lik genis bir s:ıhnyı kaplıyan 
bu meşher muhteviyatı lllba· 
rile belki yalnız ltalynnl:ırı D· 
likad:ır eder. :F:ıkat bu •er"İ· 
yi, dekoratörlerlmizin görme· 
!erini şah :ın, çok arzu eder· 
dim. Basit ve ucuz m:ılzeme ile 
ve bittabi ışık oyunlarının en· 
vaı say~lnde öyle bir eser vU· 
cudn getlı-ilmi~li ki h:ıvran ol
mnm:ık mümkün değildir. 
E \'\'clki mckluplanmda ftal· 

yanlann s:ı l:ıclıkları ko· 
!aylıklar dol:ıyıslle tt:ıly:ıya 
dünyanın her tarnCınd:ın pek 
çok turist geldll:inl yazmıştım. 
1t:ılyan re mt m:ıkaml:ırının, 
memleketl ziyarete gelenfore 
gUmrllklerdcn b:ı~lıyıırnk her 
hususta her tUrlll kolaylığı ııös 
termelerine muk:ıbil, h:ılkın 
bu lstiknmetle hlikOmetle mil· 
vazi yürllmediğlnl bur:ıy:ı kay. 
dctmeliylm. F:ızl:ı teh:ıcllmden 
ol:ıcak, ftaly:ın otelci, lokanta· 
cı ve ı.ı:ızinorulnrı mUşterlyc 

meselil. 1''ransadn ve t viçredc
ki güler yüzü gö teremiyorlar. 
Vftkıl durum Almanyada d:ı 
aynidir. Yalnız Alman h:ılkı· 
nın di iplinli oluşuna mukabil 
1taly:ıd:ı laüballlik hüküm Ur
mektedir ki bu hal en büyük 
ve en pahalı müesseselerde de 
nınale er nnzarı ı.Hkknli çek· 
mckted lr. İtalyanların yüzleri 
yalnız paranızı ııldığı uman gU. 
ler, diğer v:ıkitlerde, size ya
bancı muamelesi yap:ırl:ır. Bu 
nokta, nesrcdilen r:ık:ıml:ır:ı 
b:ıkılırsıı, ltalyaya olan turl t 
ziyaretinin günden güne nz:ıl· 
nıasın:ı sebep olmaktadır. llu· 
nun vıınınıı hilkuıııcti ehemmi· 
yelle. i gnl etlen hırsızlık ve 
çapulculuk hadiselerini de ka· 
tabiliriz. Filh:ıkik:ı p:ır:ınızı ve 
eşyanızı daimi ve sıkı bir su· 
retle muh:ıC:ız:ı ııltınd:ı bulun· 
durmnz anız. bunlar elinizden 
pek kolaylıkla gidebilir. Son 
zamanlard:ı hırsızlık \'e dol:ın· 
dırırılık hndiseleri Cazla nls· 
bette artmıştır. Bunun İtalya· 
nın prestijini kırmak nınksa· 
dile komlini llcr tıırarından su 
reli mahsu ada yapıldığı lddiıı 
edilmektedir. 

Sebebi ne olursa olsun ftal· 
y:ıda iken trende, lstasyondıı, 
yolda ve otelde kıymetli e ya· 
nızın üzerinden göz ayırmıyn 
ve k:ıyıtsız durmıy:ı gelmez. 
G iinUI :ırzu eder ki s:ın:ıtın 

en yUksek nıerh:ılelt!rine 
ylikselmeslni bilen bir memle
kette geçici de, m:ıh:ıllt de ol· 
s:ı bu gibi Mdiselerin hiç biri 
vukubulm:ısın \'e giılenltır, 
mal k:ıygu undan liz:ıde ol:ırnk 
es iz . ıınat Abiclelerlnl rahatc:ı 
görmek imkanına k:ıvuşsıınlnr. 
Tahteş~uurııncla cebindeki cUr.. 
danının vey:ı y:ınındnkl vııli7.İ· 
nln emniyeti hakim ol:ın bir 
seyynh böyle bir yere ne bir 
cl:ıhıı gider ve ne lmr:ısını b:ıs· 
kn ına s:ığlık verir. 

Turizm dertleri yalnız Tilr
ki)•rnln b:ı~ını ağrıtmıyor. 

Geçenlude GüHnlik Konse> inde Jnponlnrın Rlrlesmlş lUlllrtlere knbul t4!1me 1 yolunıla bir 
·arar ılınmıs. ~o, >et delege 1 Jarob l\lalik bunu veto etmişti. Re imde J. hllk Jıponyan ın 

aleyhinde konusurken glirUIUyor 

ı NATO T"klllhn• d• hH ""' ,1,,1,ı;n d.nl• """"tl"lnln 1'P tıt< hfovfok m'"'"'°"'"' "'""' 
da büyük rol oyn:ımı t ır. Re lmdr. Hanlmarkıı krnliyl'l han ku~:v~tltrlne ~ıen sııp bir uçak 1't· 
elften döndükten sonra bir lnglliz ııç:ık gemi ine inerken gorıılmrktedır. Uçak tehlikeli bir 

iniş yapm15, fakat iyi bir te :ı dllr bir 5ey olmamıştır. 

Kuzey denWerJnde faaliyette bulunan Amerikan deniz kuvvetlerine alt bir buı kırma ıemlsl 

Dün,ra sosyalist 
kongresi 
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GENERAL ALİ FUAT CEBESOY(th 
~~ sene evvel Stokholm' e giden 

delegeler kimlerdi ? 
._ ____ _ 

Ev\'elkl glinkU Cumlıuriycl'cle 
.Nadir !\'adl'nln c 'eden yokuz?• 
başlıklı bir makalesi çıktı. llaş. 

:\esim ?ola liyah'dı. Bunlar Slok
holnı'de birkaç haCta kalarak 
kongre müzakerelerini takip et· 
Likt<?n sonra geri dönmUslcrdi. 

Dahili 1 

ıs k ısında 1 
1 

muharrir gelecek ay İtalya'nın 
Milüno şehrinde toplnnacnk olan 
~lllletlcrar:ısı So yallsl Kongre· 
sine dünyanın her tarafından, 
hallü Ulrm:ıny;ı'dan delegeler 
gittiği halde bu kongrede 'l'ür
kiyeııin tem. il cdilcınlyccegin. 
den, (,'iiııkU nıeııılPkclinıiıdt! bir 
Soı.yalist l'aılı i kurul:ımadığın. 
don bah ediyordu. Cumhuriyet 
bıışmuh:ırı-iri bu müna ebctle 
kırk yıld:ıııberl yurdumuzda bil· 
yük degişlklikler \ ukua geldiği
ni. bir endü lri kurulmuş, gcll •• 
nıiş, :ı-cilerııı miktarı arımı~ bu. 
lunduğunu, bunların <lerlleri, d!i. 
vaları olduğunu kaydediyor \'e 
,,iy:ı~i pıırti tekrlciliğlnl bırak
mak liizunıunu ileri siirüyordıı. 

So yıılist kongrl'sine delege 
olaı·ak gönderilen Uç ıatın ilçü 
de bilgili, mlincv\cr insandı. Fa. 
kat üçUnUn de sosyalistlikle ata. 
k:ı ı yoktu. Bu seb<.'plcdir ki bil· 
tlln kongre esnasında hiçbir faa· 
llyet gö~tercmeınişler, yalnız 
Stokholm halkı ara ında tatlı bir 
h!itıra bırakmışlardı. Bunun se. 
bcbi çok zarlC bir insan olan Sa. 
lah Cimt?oz Bl'Jin anlattı~ı hikA
yeler ,bunu dinlerken üçUnün 
birden salıverdikleri çıngıraklı 
kahkohnlardı! 

Taarruz hazırlıklarımız tamJmlanmışh, vaziyet hareketi· 
mize çok müsaitti. 22 mayısta kıt'a kumandanlarına vermiş 
olduğum emri değiştirmedim ve tatbikına karar verdim 

.N:ıdir Nadi, bu mUnascbetle, 
bundan kırk ene evvel Stok. 
holın'de toplanıın !\tillctlerara ı 
So yalist Konkre ine iki delege 
gündt?rildiğinl, bunlardan biri. 
nin htanbul ınebu u Salah Cim
roz olduğunu yazıyordu. Dünkü 
Yeni Sııbah( Salfth Cimcoz'dan 
başka giden :r::ıtııı Polis :\liıdürU 
Iledri olduğunu söylüyordu. 

iki arkııdaşımızın \'erdiği ma
IOmatın iki inde de y:ınlışlık var 
dır. Slokholm'c iki değil üç de
lege gitmiştir. Bunların arasın. 

1 
da Polis Müdürii Bedri yoklu. 
Gidenler SaHth Ciıncoz, Doktor 
Akil Muhtar ve İzmir mebusu 

Slokholmlular, biltün Şimal 
mcınleketll'r halkı gibi, fazla 
cid<li, fazla ağırbaşlıdıl'lar. Az 
gülerler, bu ~ütme ele tebes üm 
hududunu aşmaz. Stokholm'un 
büyük otellerinden birine inmiş 
olan iiç Türk delegesinin çıngı· 
raklı kahkahaları herkesin dik
katini çekmiş, bu neşeli insan. 
!ura yakın bulunmak iı;in otelin 
lokanta salonu dolıııağa başla· 
mıştı .. . 
Kırk sene e\'\'clki bu hadise

den sonra hir Sos~ alist Partis.i 
kurmıık iı;in birkaç defa teşeb., 
bUste bulunuldu. Fakat teşebbüs. 
te bulunanlar bu işi başarmak f. 
ı;in l!izım gelen bütiin e\•sarı ha· 
iz drğildilcr. Bu sebeple e aslı 
bir adım atılamarlı, kurulan par. 
lilrr yaşayamadılar. 

r 
Okuyucu Fikir 

Ve ŞikAyetleri~ 
Hacıosınan Bayırının yolu 
5970 numaralı taksi ~oförün· 

den :ıldıj?ımız bir mektupta, Ha
cıosman b:ı) ırını Tıır:ıbyaya bağ
lıyan yolun otoınoblllerln sey
rU cferine imkln bır:ıkmıyacıık 
şekilde bozulduğu, burada her 
an k:ıı:ı \\ıkııa gelcbileceğl, bil· 
h:ı.ssa geceleri bu yoldıı ilerle 
menin imkan ız bir hal aldııtı 
bil diril mckte ve il~ili makamla· 
rın a!Ak:ısı rica olunmaktadır. 

miyetlne bakmadan husust oldu 
~u için konuşamazsınız, dedi. 

Telefona çağrılıyor 
Bir okııyur.unıımlan aldığımız 

bir nırkt.upta deniyor ki: 
SUmerbank Defterdar fabrika 

~ında bir akr:ıh:ımı çok Acil bir 
ınesele iı;in telefonla aradım, fR 
kat o;antrald:ıki bayan, ~u cUnı· 
leyi tekrarladı: • ts için mi, yok
sa hususi bir şey için mi arıyor· 
sun uz?• Tabii meselenin ehem 

nu her :r:.aman de\•am ediyor. 
Halbuki bir konuşma hususi 

olmııkla beraber mühim \'e fıeil 
olabilir de... Fabrikanın di~cr 
yük ek şahsiyetleri arandığı 
takdirde böyle hareket edilmi· 
yor. Ru gibi müracaatlarda da· 
ha makul hareket edilmesini te 
menni ederim.• 

işinden çıkarılan bekçi 

Balıkh:ıncde bekçlllk .> apan 
Tah in Ayhan gazetemize gele
rek, Balıkhanede bekçi iken a· 
nl olar.ak işinden çıkarıldığını, 
kt>udisiniıı iki yıllık vaııfosi sı· 
tasında hiç bir ihmali olmadı· 
ğını, vazifesinden çıkarılmasında 
usulsüzlük olduğunu SÖ) ledi. 

=I Dünyada neler oluyor? J= 
Belçika Krah nişanlanıyor mu~ 
Belçika Kralı Baudouin'ln 

niş:ınl:ınarağından geçende b:ıh· 
sedilmlş, faknt bu haberin doğnı 
olııı:ıdığı lılldirllıniştl. $imdi kr:ı 
lın Llikscınhurg Gr:ındüşesinin 
kızl:ırındon biri ile nişanl:ınnc:ı· 
ğı söylenmektedir. 

BE'lçika kralı geçen harta 
F'ran anın renubunn gelerek ba· 
basile anıılığının Nis civ:ırınıla 
otıırdııklorı vllll\d:ı birkaç gün 
k:ılmı tır. I.liksemburg GrandU· 
şe i şimdiki halde bu villanın 
komşusund:ı oturuyor. Gr:ındli· 
~ese koe:ısı ve kızl:ırıncl:ın Mnrlc 
Adf"l:ıide ile ı·:li1.:1heth rerak:ıt 
E'tmt>kledir. 
Komsuluğıın bir tes:ıdlif ese· 

rl olması mllmkllnclUr. Fnknt 
lıirçokl:ırı bununla kralın nl~ıın· 
l:ınm:ısı :ırasında münasebet bu· 
luyor. 

Manı'ı geçmek teıebbüsü 
Şik:ıgod:ı bir ilan :ıcent:ısıncl:ı 

re5s:ım ol:ın 26 yaşında Glen 
nurling:ııııe adında bir genç f\.v. 
nıp:ıy:ı gelerek .Manşı geçmek 
lcin tc cbbü te bulunmuştur. 
Dclik:ınlı Gris Nez burnund:ın 
gere yarısı denize atılmış \'C 

hem boğazı geçmek, hem de 
hundan evvel geçenlerin rekorıı 
nu kırmak r.lyetlnde olduğunu 
söyl!'mistir. 

F:ık:ıt deniz.in !azla d:ıl.ıtnlı, 
rerey:ının kuV\'etli olmıısı yüzün 
den re :ını s:ıat on birde, lr. 
glllz kıyılarına birkaç kilometre 
nıe :ıCede bu işden vazgeçmis. 
kendi. ini takip eden molöre a. 
lııımışlır. Glen ynkında yeni bir 
tr.şcbbO le huhın:ıc:ıktır. 

Bir mucize 
Mııv:ıkkııten Jlollfind:ıd:ı bu

hınm:ıkta olan 21 yaşında bir 
Fransız I.ahcy'rlen Kopcnbağ':ı 
gitmek üzere trene binmiş, !ıt 
k:ıt tren h:ırcket edince yanıl 
dıj?ını, aksi istikamete ı:itmcktc 
olllııf(lınu öğrenmiştir. 

nunıın iizerine çanı rn'!ı Jl!.'n 
cercdcn :ı~aaıya !ırlatmış, kcn. 

• ılisi de ark:ısındıın atlı:.nııstır. 
Trer o sırada saatt4 100 kiln 
metre sUrntle gidiyordu 1''akat 
buna rağmen yolcuya, muclıe 
kablllnden, hiç bir ~ry olmamı~ 
tır. 

Cins tavuk! 
tnzilterenin Cudworth kasa 

basındı bir tavuk b!rdenblre 

yumurllamıı~ı bırakm:~tır. Ta 
\'Uğun s:ıhibl bunun nedc'l ile· 
rl geldilline merak cdE're:C bir 
veterinere baş\'llrmalı <11Jst•nür· 
kcn tavuk tekrar yu:nurtıamıı~a 
b:ışlamış ve her beş d.1kl:.ada 
hır yııııınrt:ı yıımurtııyııral~ 4~ 
d:ıkik:ı içimle tanı 10 yumurta 
rumıırtlamıştır. Bu korla:: yu 
murtlama bereketi şimdiye ka· 
dnr görülmemişti. 

Tavuğun ~ahibi şimdı de bu 
nıın sebebini anlamak için ve
lt>rinere mür:ıcııat edecektir. 

Çekingenlik ve deni:ı: 

.Mahçup, çekingen insanların 

çoğu yüzme bilmiyenlermi~. Yllz 
me bilenler arasında !sc çekin· 
gen pek azmış... Bunu sineın:ı 
yıldızlarından Magall Mendel 
iddia ediyor ve şu ta\•siyccle bu 
lunuyor: 

- Çekingcnllkten \;ıırlulnıak 
için yilzme öğrenin. Yllıınc ın· 
ana cesııret verir, pı .. ırıklıkt:ın 
kurtulmağa hizmet ed r. Yiizer· 
ken knt'iyen korkmayın, soğuk· 
kıınlılığınızı muharaza edin. 

Neden cerrah olmuş 1 

lngricl Bergııı:ın'ın .. ,ki kocası 
doktor Pelcr Lindstroın evvelce 
diş tabibi idi. Runu bır.ıkması 
rilm şirketinin isteği Uzerlne ol. 
muştur. Sir'ket kendisbe funları 
söylemiştir: 

- f ngridin evli olmasının 
mahzuru yok. Fakııt kocasının 
diş tabibi olmasını is!emiyonız. 
Mesleğinizin henüz başındası 
nız. Bunu bırakıp sinir hasla· 
lıkl:ırı mütehassısı olamnı mı ı 
nız:? 

Diş tabibi lekliri kabul ederek 
beyin cerrahisi ile meşgul ol· 
mn~:ı başlamış ve bilyük muv:ıf· 
f:ıkiyet kazanmstır. Şimdi tanın 
mıs beyin cerrahisi mütehassıs· 
tarından biridir. 

Dünyanın en derin yeri 

Bir müddettcnheri Pasirik'de 
araştırmalar yapmakta olan tn
giliı hidrograr gemisi Chailcn· 
,erin şim~iye kadar tesblt edil· 
miş en b\jyUk derinliği buldu u 
blldlrilmcktcdir. 

Bu derınlik Guam ile Yap a. 
daları arasında bulunmuştur ve 
10.864 metredir. 
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F.rkiinı Harbh·el 
Umumi) ellen grltn direktif 

raarruı harcketlmiıe tekari-
düm eden gecede, bir h~yli 

uwn ıniren mııhahl're nrtire
•inde anla~mı~tık. Buna ra~
nıcn ErkAnı llıırbiyrl llmumiyo 
Vckilcti anlaşma hiU!ına ola
rak a§a{:ıdakl direktifi vermiş
ti: 

Fe~kalade aceledir. 
Ankara 22/23 gecesi 

mayıs 336 
.\il Fuat Paıa Ha1ntlerlne 

niizcc \'e Henriek havalisin
deki bilumum u•utın her iki 
istik;ımellcn l\lucfıırnuya taıır
ruz etmek üzere toplanmakta 
,.e ilcrlemrkte oldukları ,.e 
Geyve boğuı karşısındaki us
~atın da son mai!lUhiyetlrri 
üzrrinı> Adapazarı ve Sapanca 
ha\'alisine ~ckıldikleri anlaşıl
mıştır. İzmit \'e eh arınrlaki m
ı;atın ıniktnr 'c lıareketlrrl hak 
kında maliıınııt yoktur. nüsman 
kısmı kiillisinln DUzce ve Ada
pazarı mıntııkasındıın hııns:i•ın· 
de bulunduğu hakkında sarih 
malumat mevcut dc~il•r de, fr. 
~adın mrnsei olmak itibarivle 
kısmı kiılli~lnln Düzre civarın
da bulunduğu tahmin edilmek
tedir. 

Mudurnu grııpu bldayettr. 
Mudurnu rivarıncfa münasip 
mevııJı:ii müdafaada düşmanın 
muhtemel taarruzuna karşı f"m ı 
niyetle müdafaa c ası dairesin
de tertibat ittihaz edilince~ e ı 
kadar rltismanın taarruzu mıı

,·affakiyetli bir müdafaa ile 
kırıldıktan ~onra Mudurnu gru 
punun yapardı mukabil taar
ruzla netl<'l'i kal'iyrnin siihtı· 
Jetle kabili i•tih al olacıı~ı mü· 
talea edilmektedir. Geyve mın
takıı ında ilk mak•at Adapa
zarı. Sapanca havııllsinde hida
~·etcn .. mnl~·cti tamme istihsııl 
\'e temindir. Dıınıın için muk
tezi JııırekAt yapıldıktan sonra 
tahııs•ül r.dPrek vaziyete gi:irP 
harekatı Atiye için ayrıca teb
ligat yapılacaktır. 1~9 uncu 
alaydan birinci \'e ikinci ta
burlar Fuat Pa a Hızretlerinln 
emrine verilmi~tir. 

Erkinı Jlarhlycl Umumb·e 
' 'ekili 
İsmet 

l'lliralay i met Bey 

Muclurnu~a taarruz: etmek üze
re toplanmakta ' 'e ilrrlrmekte 
oldukları k:ıt'iyctlc blldirllivor, 
hem de Asilerin kısmı klılllsl
ııin Düzce ve Adapazarı mınt a
kıılarındıın lıans:isinde bulun
du~u hakkında kat'I bir kanaat 
izhar edilemiyordu. Halbuki 
Refet Br>le 23 ma)ısa kad:ır 
olan muhabcremlzde 1\lu. 
durnuya yapılacak fısi taarru
zu hakkında rn ufak bir lml 
hile )'oktu. Eıter fisılı~rln eline 
ctiişüp bizimi., o gUnlerde mu
habere etmesine izin \'erilen 
Trabzon mebusu Hüsrev Bey-

den bu taarruz haberi çıkmtl• 
sa, Hüsrev Beyin A!llerln elin· 
de olarak bb:lmle ıoruitUffl 
dikkat nazarına ıılınmılı ,., 
ona 1:ore hüküm 'erılmeliydi. 

Ve11t1 i~ olduğum emri 
de~lştlnneğe lüzum 
ıörnır.dim 

17 mayısta mUfreıelerim!rlıt 
Anz.anırun elde ettikl~ri ev• 

rnkları araııında ı;ıkan hnı mu· 
habP.rattan Anzavurun Ge:rve.r• 
tııarrıııa başla~·ııca ı bir ıırad• 
nllzre H! Bohıdan bin be~ yüS 
kişilik bir As! ku'"'elinin Mu· 
dıırnııya hücıım Pdect"ği, fakat 
biler ;ırasınriıı lhtilU c:ılttıtın• 
dan harckr.tlerlnden bir fil" 
ı:ıınra hen~lnln da~ılarak Bo· 
luva ve Düzceye döndtiklerl 111• 
]aşılmış ''e bu mıılömat ErkAnt 
Harbh-el Umumiye Yeklletin• 
de blldirilmlştl. 

Yaıiyetln bu derece ~ırahatl 
kıır~ı~ında. ErkAnı Harb!yel 
Umıımiyenln 22/23 mayıs ı•· 
cP.si, crte~i gün hıı~layacık elan 
taarruz. hareketimlıl durdur· 
mak istemesinin mlnl!ını ve 
cbcbinl anlavamımı~hm. Ta• 

arruz: haıırlıklarımıı tamamlan· 
mı~tı. Vaıl ·d hareketimiz• çok 
mUsıılttl. 22 mayısta kıta kU• 
mandanlarınR ',.rmlş olduğuırt 
l"mri ıie~istirmedım ve tıtbi• 
kına karar \'erdim. 

< Ouımı ''') 

;\ludurnuya yapılacak 
taarruz hakkında 

Yukarıdaki tebliğde Asilerin 
hem Düz.ce ,.e Boludan 

~enrltrdenberl ihmal f"dilen, hugiın tehlikeli bir ıekll aneden 
eski İ!ikenderun §ehlr 1 kele inin Beledi) e tara!ındın tstlmllk edi 
!erek kurtanlma ı ) olunda ) opıl makta olan çalıımalır ilerlemek· 

tedir, Re im 1 kele) 1 gri teri) or. 

İnsan tıızsuz bir ay~an 
;tınaz fazla ya ı. 

Tuz madenlerinde çalışmak, kömür 
çalışmaktan güç bir iştir 

madenlerinde 

İnsanın vücudunda 3 ons tuz 
vardır. Ru miktar az ol

makla beraber yaşamamız için 
çok lüzumludur. Bir insanın 
tuzsuz ya~amasına imkln yok· 
tur. Tuzsuz bir insan bir aydan 
fazla ha) atta kalamaı. Orta 
çağda olüm mahkumlarını tuz 
vermiyrrek ya\a3 )'l\'as öldU. 
rürkrdi. Bu olüm ı;ok ıstırap. 
lı olurdu. 

isvcı;'de idam mahkumları 
eskiden Ya hemen asılmak, ~il· 
hut bir ay tmun kotresi veril· 
memek suretiyle idam edilir
lerdi. İkinci tam tercih eden. 
terden çoğu müddetin dolınası
nı beklemeden idam edilmc
ği isterdi. 

Yalnıı. insanlar değil, hay. 
vanlar da ya~ıımak için tuza 
muhtaçtırlar. Tecrübe gö ter
mişlir ki köpekler tuz yeme
den ancak Uç hafta yaşayabi· 
lirler. 

Tuz, yaşamamız için bu ka. 
dar luzıımlu olmakla heraher 
istih ali tehlikeli bir madrle. 
dir. 'l'uz madcnlP.rinde çalı&· 
mak, kömür madenlerinde ta· 
lışmaktan güç bir l~dir. Bura. 
daki i~ı;Her bu ağır he uzun 
müddet dayanamazlar. Rusya. 
da ve Afrikada mahkumların 
çalı mak için tuz madenlerine 
gönderilmelerl bu yüzdendir. 
Tuz deriyi yakar. deri vasıta
sıyle nefes almafa inıkAn bı· 
rakmaz. 
r uz: çok e kr zamanlardanheri 

sadakatin, sözde durma. 
nın tlm•ali sayılır. İsa peyı:am. 
ber kr.ndisinl tanıyın lnnnla
ra: •Sız yeryüzünün tuzusunuı, 
o kadar muhteremslnlu demi~ 
ti. 

Afrikanın ıöbeğlnde tuz.suz 

Polonyanın Wiefüka nıadcnlnde çıkarılan tuzlar küçük vagoll· 
!arla l er) üıüne nakledilb or . 

kalan zenciler tuz bulmak için 
her fe<lakArlığa katlanırlar 
BeSazlara hiımet eden zencller 
dl!lt çoğu para yerine tuz i ter. 
Tuz, dini Ayınlerde de m!ihlm 
mevki işgal eder. Romalılar, 
Yunanlılar. hattA. ~ıusıl\Uer bu 
ı;:ihi Ayinlerde tuz kullonırlar. 
Katolikler vaftiz. günU tuz bu. 
lundururlar. 
Tuı hakkında birçok garip 

itikatlar vardır. Eskiden ma n. 
ya tuz dökülmesini fenalık ge· 
lecl'ğlnc alamet sayarlardı. Bu· 
nun tuzun israfına mıini olmak 
emeliyle uyduruldu#u muhak. 
kaktır. 
zamanımızda rn büyük tuz 

madeni Polonyada, Wieliz. 
ka §ehrl ch·arındadır. Made
nin uzunluğu 750, genişliği 30 
kilometredir, derinliği ortala· 
ma 400 metreyi bulur. Baıı a. 
melelerin bu derinliğe indik-

teri, fakat bir daha yukarı , •• 
kamadıkları söylenir. 
Denız suyundan da, IU)'U t,. 

haiıhur ettırmek suretiyle tuı 
elde ectıllr. Deniz suyunda or• 
talama yuıde beı tuz \'ardır· 
Lıit gölü bu bakımdan en Uert.. 
de gelir. GölUn suyunun yüzd• 
yirmi altısı tuz:dur. Bu sebep!• 
bu gôl dünyanın en bü) ilk tUS 
membaı sayılır. 

r uz harareti keser. Bu >·üı· 
dendir ki Amerlka'da fab

rikalarda yazın imlere küçük' 
tuz komprimeleri \'erilir. 

fuz insanlar lçln çok lüzum· 
hı olmakla beraber tansiyonu 
yüksek olanlara yasaktır. Bun· 
lar hiçbir vechile tuz yemezler. 
hatlA tuısuı ekmek ararlır. BI· 
!indiği gibi ekmdın hamuruıı· 
da tuz vardır. Yediğimiz: sebıe 
ve mey\'ılarda da bir miktal' 
tuz: bulunmaktadır. 

! 
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l ~~~- -~arşılaşmayı Fransız ve Türk takımları yaphlar. Bu maçta 48 - 43 
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İı·1111 be i11ci ve Av11st11r11a alt111cı oldular 

Gökay, turnu\anın galibi Fransız takımına ratıhln hl'ykclinl hediye ediyor. 

İstanbul Beynelmilel tiçUncU Pota,·a isabet edenler de $ans· mize nihayetlendi. 
Basketbol Turnuvası, dUn ek- sız. Fransız:lar bir basket da İkinci de\Teye Yalım, YUk· 
şım Fransa - Tilrklye arasın ha kazandılar. Simdı Ynlçın bir s~l. Cemil, Altan, Yalçın sek· 
da oynanan oyunla niha) ete er- çift· fa\'UI atıyor. Birini sayı ~~ imde çıktık. Oyuna biz. başla· 
mi~ oldu. pabildl. Arkasından Altan ıkı dık ve hasım sahaya lndık. Y~l 

Salon. son Uç gUnlin o çok fa\'ulU kaçırdı. Yalımın ufal1 çına bir çift favul y_aptılar. Bır 
kalabalık manzarasını pek ver bir 5utu çemberden dönüyor tanesi sayı oldu. Sımdl Fran
miyordu. Bazı boş yerler bul De\Tenln ortalarına yaklasıyo . sızlar hücumdalar. Topu kap
mak kabil. Bu vilzden kara bor ruz. Skor 13-8 alCl himize. Di tık. Yalçın, uıak bir 5utle sayı· 
sacılar bir hayli zarar ettiler zim takımın sansı ôiraz tutma mızı 21 e çıkardı. Arkasından 
zannediyorum. . dı gibi. Yalçının s 'rUklcdıği ~ransız1lar bir basket .~aydet-

Saat tam 20 30. Önce Fransız bir akını Yalım ortadan bir dıı tıler. ~alçın o kadar guzel bir 
takımı onu takiben de Tilrk lışla sayı ile neticelendirdi. Dev basket yaptı ki, yer yerinden 
takımı 'sahaya çıktılar. Eşofman renin ortasındayız. Fransızlar oynuyor. Altanı favule durdur. 
y;ıpıyorlar. ıaçı franlı ve Avus bizim yarı sahada friz yapıyor dular. Sayı kazanamadık. Fran. 
turyalı hakemler •dare ede- lar. Bır fırsat koJladıkları bel· ıızıa:ın akını baskeUe ne\Jce· 
cekler Salonda sessiz bir he- li. Fakat biı.imkıler iyi müda lendı. Arknsından bir baske.t 
yecan;n dalgalandığı farkedıll faa ediyorlar. Top bize geçti daha. Yalçın muk~b~le ettı. 
yor. 

Oyuna genç t .ımla ba ladık 
Fransızlar ceza ah5ından bir 
sayı kazandılar. Bir ceza ı.tışı 
daha sayı oldu. Turanın bas 
keti ile 2-2 olduk Bizlmkıler 
pota altında çok fa,.ul yapıyor
lar. Fransızlar, iki fa\·uJU kaçır 
dık"lan sonra hır basket ka· 
zandılar. Bir ceza sayısıyla 5 
oldular. Bizim sayımız 2. 

Güneyin çok guzel bir bas. 
kelinden sonra Fran ızların ka 
zındıkları ceza savısi)·le skor 
8-4 aleyhimize. Cemil oyuna 
girdi. Arkasından Yalçın da sa 
haya giriyor. Fransızlar bir ce 
za atışını daha sayı yapıyorlar 
Ceza atı:larını hiç kaçırmıyor 
lar! Simdi Altana upılan bir 
favulden bir sayı daha kazan
dık. Arkasından b.r Fransıı 
basketi. 9-5 mağlOp vaziyette 
yiz. Yalım \'e Sadi O) una gır 
diler. Ale} himıze 'erilen bır 
çift fa\'Ul kaçar kaçmaz, bızim 
kiler hasım potaya indiler \e 
Altan bır basket ka~detti. Fran 
sızlar bir çift fa\'Ulü Slll ı yap 
tılar. Skor 11-7 ale~himlzc 
Yalım bir ceza atışını kaybetti 
~liiteakıben \'erılen çıft cez:ı 
at15ını da sepete dlıslircmedı. 
Bizım şutlar pek kısa düşüyor 

Akın nrticesiz. Fransızların mu Skor 30-25 aleyhımıze. Frtn· 
kabil akını sağdan bir 5utla, suların 8 numara!il çok güzel 
ayı ... Altana. pota altında bir bır basket yaptı. Oyun çok hızlı 
çıft favul vaptılar. ikisini de blr tempo ile devam ediyor, 
sa:ma tahvil etti. Skor 15-12 Fransızlar, bir basket daha ka
aleyhımize devam edl)o:'. Bir zandılar 34-25 mağlfıbuz. Dev 
akını favuUe durdurduk. Favul renin beşinci dakikası. Ayhan, 
kaçtı, fakat bir basket yaptılar. Yalımın yerine girdi. Yalçın 
De\Tenin bitmesine 5 dakika bir basket yaptı. Meşhur kol 
\ar. Sadt. Allanın yerine oyu· sa\'urmaslyle. Fakat demarke 
na girdi Aleyhimize bir favul kalan Fransızlar derhal muka· 
daha atılıyor Sayı. Fransa 18, bele ettiler. Bizim takım pek 
Türkiye 12. Çok glızel bir ~utla muvaffak bir oyun oynuyor de
bir basket daha kazandılar. Sa nemez. Hasmı iyi marke etml· 
cit, güzel bir basketle mukabc yor ve çok eut deneyorlar. Bi· 
le etti. Yükselin güzel bir 5utU raı 5ansa dayanır bir oyun sis· 
halkı coşturu\'or. Salon çın çın temi tutturduk. Altan bir bas
otüyor. Bir 5utümilz hl'ba ol ket çıkardı. Fransızlar bir bas. 
du Esnsen bu gece !iUtlerimiı ket yaparak sayı larını 39 a yük 
pek neticesiz kalı) or. Fransız- ,eltUler. Bizim sayımız 29. dev 
!ar ise hemen hemen, hiç eut renin ortasındayız. Oyunun bit 
denemiyorlar. Sağlam pozls) on· mesine 10 dakika \'ar. Sadi ve 
!ara girmedikçe topu elden çı. Cf'mil oyuna girdiler. Yüksel 
karmak istemiyorlar. Hakem, potaya doi!ru güzel bir sıyrılış 
\'nlıma bir favul verdi. Sayıya yaptı. Basket. Aleyhimize bir 
çe\irdilcr. Mliteakıben Saclt de ceza atışı sayı oldu. Skor 40-
bir fa\UI yaptı. O da sayı, Gü 31 Fransızların lehine. Yüksel, 
ney ve Turan oyuna glrdılcr bir basket ravul yaptı. 3 sayı 
Gtiney, bir favul yaptı; kaybet- birden kazandık. Skor 40-34 
tıler. Sacıdın basketi ile 18 ol- I<"ransızlar bir ceza sayısı ka 
duk. Biraz sonra da 4 favul yap zanrlılar. Altan bir çift Iavulün 
tığı ıçin Sacit oyundan çıktı. tekini sayı ya ptı. Bizim potaya 
l:o"ransızlar iki ceza atışını sayı inen Fransızlar bir basket daha 
)aptılar. De,·rc 24-18 aleylıi· kazandılar. Yalıma yapılan bir 

fa\'Ul şayı Ue neticelendi. Ya
lım bir cr..za sayı~ı daha kazan
dırdı. Yalçının basket ravulu ı. 
le sayılarımız 40 oldu. Devre 
nln bitmesine 5 dakıka var. 
Fransıdar 44 oldular. Oyunun 
heyecanı bir çığ gıbi bilytıyor. 
Yalım 4 favul yaptığı için o· 
yunu terkediyor. Yalçının bas
ketine Fransızlar hemen muka
bele ettiler. Skrır 46-42. Son 
Uç dakika ba5ladı. Salonda mu
azzam hir uı!ullu 'ar. Seyirci· 
lcr takımımızı teşci ediyorlar. 
Fransızların iki as o~ uncusu 
4 er favul yaptıkları için oyun
dan çıkarıldılar. Şımdi bir çift 
favul atıyoruz. Kaybettik. Top 
Fransızlarda. Topu kaptırma· 
mak için eUerinden grleni ya· 
:;orlar. Oyunun son saniyeleri 
Bir basket daha kazandılar. 
Diz: hlr ceza sayısı kazandık. 
Gonk vurdu ... I<"ransızlar, bu 
maçı 48-43 kazanıyorlar. 

Bu netice ile söyle bir vazı. 
yet hAsıl oldu: 

Fransa, Yugoslavya \e Tür 
kiye birer mağlubiyetle puYan 
pu\'ana geldıler. Şampiyonun 
Uyini için neraja müracaat e
dtldl. Yalnıı bu averaj her Uç 
tnkımın bir birleriyle yaptık· 
Jarı maçlara teşmil olunuyordu. 
Yapılan tasnif neticesinde, 
Fransa birinci, Yugoslavya 
ikinci, Türkiye UçUncU olarak 
ı!An edlldılcr. 

* l\lilsabakay ımUteakıp güzel 
bir kapanıE! merasimi yapıldı. 
Alfabetik sıra~la önce Avustıır 
ya, onu takiben Fransa, iran, 
1talya, Yugosla\•ya \'8 Tiirk 
takımları bandonun çaldığı 
mar5a ayak uydurarak. önlerin. 
de bayrakları olduğu halde sa· 
haya girdiler; her birisi B)Tı 
ayrı, uzun uzun alkışlandılar ve 
yerlerini aldılar. 

Dün akşam Tarsus vapuruy
la A\Tupadan dönen Vali Gö· 
kay, yol yorı:unluğuna fı!An 
bakmadan Spor \'e Sergi Sara~ı 
na ko~mue. Kazananlara kupa· 
tarını bizzat verdi ve ayrı a)TI 
tebrik etti. 

Bu arada Fransızların ııansız 
lığına ncımamak kabil değil· 
di. İstanbuldakl spor maıtaza
Jarında ne kadar ucuz cinsinden 
kupa varsa, kendilerine isabet 
etti. HattA kaptanlarının elinde 
iki parça olan lıir kupayı Fran. 
sızlar elden elı• dolaştırarak: 
hir hayli sakalaslılar. Diğer 
ıklncl, UçUncü ve hatta allıııcı 
va kadar bütün takfınlara ol· 
dukça cazip kupalar tevzi edil
di. En iyileri de bizimkilere 
dUştU galiba, uzaktan öyle gi. 
blme geldi. 

Ferdi kupalardan ikisini 
Fransızlar, birini İranlılar, ne 
tanesini de biz kazandık. 

Türk takımından Yalım en 
çok mili! olan oyuncu: Yuksel, 
tumU\·anın en iyi oyuncusu, 
Yalçın da en çok sayı yapan O· 

~uncu (63 sayı) kupalarını al· 
dılar. 

Son olarak Vali Gökay, bü· 
tlin sporrulara kısa bir lıita be
de bulundu ve. gelecek yıl ~in 
~imdiden davet etti. 

SADUN TMiJU 

Fransız potası nl•ında he) ecnnh bir on. Yalım ıakı markaja rağmen, akını netf:elendlrmeye çalı51yor. ................... ,,,.. .......... ,,,..........~ 

:\lısırın eı;ki kralı Faruk'un gözdelerinden bir rakka e, Tıirkb e)e gelerek ~~~arada bir gaıinoda seanslara 
ıimde artisti, danslarından iki ayrı pozda goruyorsunuz. 

Üç kişi 
kışi de 

Öldü OD ÜÇ 
yaralandı 

Sevimin katlinden sanık Sabri 
serbest bırakıldı 

.ı. ncı!olu .A.f&l\ft 

ı.rurgul, 22 - Borçka yolunda 
tilumle neticelenen bir otomobil 
kaıası olmuetur. İçinde Kurmay 
Yarbay Nuri Topses n Ameri. 
kalı Yarbay Albert Kuhme bu. 
lunan orduya aıt 3387 plfıka nu· 
maralı cip, dün saat 19.20 urala· 
rında Borçka • Hopa arasında 
B ilncli kilometrede \'e henUz 
anlaşılamıyan ı;ebepten hendeğe 
yuvarlanmıstır. Sofor dahil, ya. 
ralılar en yakın Murgul bakır i~ 
!etmesi hastanesine stir'atle nık· 
ledılmış ve ilk tedavilerine ba~· 
lanmıstır. Yarbay Nuri Topses, 
gösterılen biltiln ihtimamlara 
rağmen kurtarılamamı;tır. Ame 
rikalı Yarbayın, ı;ukut neticesi 
kaburga kemikleri kırılmıftır. 
Durumu endi;e ,·ericidir. Şofor 
hafıf yaralıdır. c. sa ... cıhğı \'e u. 
glli askerl makamlar hfıdiseye 
elkoymuşlardır. 

Kopru ) ıkıldı, 9 kişi 
)aralandı 

Bolu, 22 (T.H.A.) - Bir trak
tör arkasına bağlanmış olan ro
morka 30 kadar yolcu doldurup 
Cumayerine giderken ahşap ve 
sağlam olmayan Melen koprüsil
nü rok sür'atli geçmek lstedığı 
bır sırada köprü yıkılmı§ \'e 
traktorle romorktaki ' yolcular 
dereye yuvarlanmışlardır. 

9 kisi çok ağır &ekılde yara· 
lanmış, yaralılar Bolu devlet 
hastanesine kaldırılmı~lardır. HA 
dise yerine giden Sa\'CI Umi, 
tahkıkata başlamı§tır. 

Sanık ıoför de yaralılar ara. 
ı;ında bulunmaktadır. 
nüırcde iki otobüs çarpı!jtı 
Düzce, 22 (T.H.A.) - Buglin 

yıne bir ~eyrlisefer kazası ,·uku 
bulmuş, Dilzce 49 plAka sayılı 
bir otobllsle, Si\'erek !I p!Aka ı;a. 
) ılı ~r otobüs, ı;ür'atle seyreder 
lerk..:ıı çarpı~mı~lardır. 
Çarpı§ma neticesinde, Düzce 

otobUsUnde bulunan yolculardan 

Abdullah Gundüz derhal ölmüş, 
Seyit adındaki diğer bir yoku da 
ağır ~eklide ~aralanmıştır. 

Tahkikat neticesınde kazaya 
Düzce otobilsfiniln şoforil Hasan 
Bayur'un &ebeblyet verdl:i anla. 
ıılmış ve bu ~o!ör nezaret altına 
alınmıştır. 

hrindlde bir yaralama 
Balıkesir, 22 (Hususi) - tv

rindinin Okçular köyünden Ra· 
mazan AYUŞ, karısı A~e. Cennet, 
Hatice \'e lkı oğlu, bir hayvanın 
tarlaya girmesi yilzlinden köy 
muhtarı .Mehmedi dö\'erek taş 
ve sopa ile ağır surette yarala. 
mışlardır. 

Ayrıca, İ\Tindinin Osmanlar 
köl-'il muhtar ve üyeler!, kereste 
kaçak~ılığından adfılete ,·eril. 
mişlerdir. 

Balıkesir cetael"inden iki 
mahk6m knçtı 

Balıkesir. 2 (Hususi) - Dün 
saat 2.15 de sehrimlı ceıaevln. 
de on sene altı ay hapse mah· 
kUm Çan~kkaleli hayvan hırsm 
l\fehmet Kıran \'e arkadası fs. 
mail Alatlı, pencere parmaklık
larını keserek kacmıslarrlır. Fi. 
rartlerden Mehmet KıI'an, Ça. 
nakkale cezaevinden de kaçmış, 
:ehrimizde yakalandığı sırada 
polis memuruna bıçakla hücum 
etmi~U. 

Saat 2 - 4 arası czaevi nöbeti· 
ni tutan jandarma eri Süleyman 
Benli bugün ~orgusunu mUtea. 
kip tevkif edilmiştir. 

Bir yaralama 
Cerrahpaşa medresesinde otu. 

ran Kemalettin Gilndoıtın adın. 
da bir §ahu, Fatihte oturan Az· 
mi Sonatı. aralarında çıkan bir 
münakııa yilzfinden bıçakla ağır 
surette yaralamıştır. 

Yaralı, Cerrahpaıa hastanesi· 
ne kaldırılmıs, sanık yakalanmış. 
tır. 

( Ba$ı 1 lncl.,e> 
)'ine bir netice alınamamıştır. 

Çilnkil, polisin suçlu olarak 
adalet huzuruna çıkardığı don
durmacı Sabri Çehre, Sarıyer 
Sorgu H!kimi tarafından serbest 
bırakılmı§tır. 

Sabri~·! ,suçlu; diye adliyeye 
•e\•keden polisin hazırladığı tah· 
kıkat evrakının hullsası şudur: 

a7.9ı 1952 glinü Sarıyerde Ma 
den ve Şifa Suyu yolu tızerindc 
Bülbülyuvası denilen yerde bo· 
ğazından iple boğulmak surctiy· 
ı,. öldliriilmlis bulunan ve aynı 
yerde Nalbantçeşmede oturan 
sillçU Mustafa kızı 19 yaşlarında 
Se\ im Başayın öldilrUlmesi hak
kında bugüne kadar yapılan tah· 
klkat neticesidir. 

Failin aynı semtte 'Oturan ve 
seyyar dondurmacılık yapan Sab 
rl Çehre adındaki şahıs olduğu 
nı adı geçenin. 

rinin de bu maddeleri kuUanmak 
ta olması, seyriyle failln Sabri 
Çehre olduğu anla§ıldığından 
hakkında tanzim olunan hazırlık 
tahkikatı evrakı ne birlikte 
22.9.1952 gUnil Sarıyer C. Savcı· 
lığına teslim edilecektlr.11 

Fakat, bu deliller ga~Tiklii giS 
rüldilğilnden Sabri serbest bıra
kılmıştır. 

Sabri Çehre hfıkim huzuruna 
çıkmadan 4 saat önce ailesi er· 
kfını ve kendisini tnnıyanlarla ko 
nuştuk. 

Sarıyer esnafından bir muhal· 
lebici diyor ki: 

a- Sabriyi eskidenberl tanı
rım, bö~le bir sey yapacağını 
bir tilrlU aklım almıyor.11 

Muhal1ebicinin oğlu Şafak da 
şunları soylemistir: 

c- Sabri, cinayet iş1eyecek a· 
dam değildir. Bir gün kardeşini 
dö,. dlller de müdahale bile ede-
medi• 

Sarıyerli gençlerden Nurhan· 
da: 

c- Sabrl çok saf adamdır. Ci· 
nayet işleyemez. Birkaç ay öncı 
öldürülen NAzım isminde bir ıa
hıs kadınlara. kızlara çok sarkın· 

1 - 1949 yılında Şifa Suyu
na gezmeye giden Doktor Ah· 
met YOcel ile e~inin tepede O· 

turdukları sırada arkalarında e· 
lınde bıçak ve ip olduğu halde 
yerde sUrilnerek kendilerine le· 
cavüı etmek istediği sırada gö 
rerek kaçıp kurtuldukları, bu 
dda yapılıın teshiste doktorla e tılık ederdi. NAzım, Sabriye çok 
:;inin Sabriyi tereddlitsilz ve benzrdlğin~_e1.1: d~ktorun 3 sene 
kat'i olarak tanıdıkları, j e\'ve~ gorduğu eh b!çaldı adam, 

2 - Şifa gatlnosu sahibi Fet· belkı de odurıı dem15tlr. 
hl Uğrak'da en•elce yanında Yine Sarıyerli İs!11~ıl isminde 

· · bir backa muhaUebıcı de ~unla· ıarsonluk yapmıs olan Sabrının .. " . 
. kil ld 1' rı ı;o~lemistır: kadınlara çok duş n o ue;unu S b . elden benim ya. 

k t 1 k , t ,, e b •e •- a rı, ev ... ve sar ın ı ı lap ıı.ını v u ,. - d 1 t k d's'ıni tanırım . k ·d ,, nım a ça ış ı, en ı · 
51leyle yanından O\ ur.unu, K t'' , 1 • t i(leyecek adam 

3 - Tanıklardan Gbnül To· a t) ~n c na) e • 
k d. b 1 d ,, u k değıldır.• 
a:· ce&e. ın u un uı.u g n a Sabrinin çalı5tığı Kibrit Fab· 

rakol önünde toplanm15 hal~ ~- k . il a iri de Sabrinin fab 
d d ' Fıü sanık Sabrının rı ası sıv .. m • 

r2sın ~ gor llt. rikaya 23.11.1951 de girdiğini ve 
kendısıne CBoğulmu~sa. ne ol· d h b" 11 k 1 1 bile olmadı 1 
muf, bu adamlar ne dıye uğra . ~ a ır _Y• 1 ~ç mal\ımatı ol-
ıyorlar, çok gezmenin cezasını ıçın haklm~?a fazla. 

buldu) diye anormal ve tuhaf madığını soylemlştır. 
· · Sabrinin karısı Behiye Çehre hır vaz.ıyette konııstuğu . . 

.. ' . de 6Öyle demıştır: 
4 - Tanık sofor Mustafa. 16.9. _ Sah · cumartesi glinli don 

Amedka Hava Bakam Finletfer dün geldi 
1R52 giınil Tak_fiim.d~n ~olmus .o- du~maya ~ııkarak saat 17.30 sı· 
ı~rak aldığı ısmın_ı bılemedığl ralarında eve geldi. Kiracılardan 
hır şahsın o!omobıldc bulunan Nazmiye hanım, kendisini ek· 
6ahıslara hAdıs~ ~kşamı saat 19 mck \'e Uzlim almaya gonMrdi· 
61.ralarında Sevımı_ Ortaceşmed~ ğınden, çarşı)a giderek yarım 
bır kızla konuştuktan sonra gı saat sonra döndü. Ondan sonra 
derk~n dondurmacının d~ ~~\:I· da bir daha dışarıya çıkmadL 
mın ılerlemekte old.u~u. kopru ıs. Sulhiyenın resmini de kocam de
tlkametlne doğru .. gı~~ığınl. \'e Sc ğil ben kesmiştim.• 

< Ba~ı l incide> 
Finlctter müteakiben kendisi. 

mı sorulan· 
· - Tilrk hava kU\'VeUerlne 

daha fazla tepkıll uçak \·erilecek 
mi?o 

Sualini &U sekllde cevaplan 
dırmıstır: 

•- Htııen Türk ha\•a kuvvet· 
!erinin elinde .bir miktar tep· 
kili uçak vardır. l\laamafih kat'i 
bir rakam söyllyememekle be· 
raber pek yakında Tı.irkiyeye ye 
nl tepkill uçakların gönderile· 
ceğini teyit edebilirim.• 

finletlcr'in bugün Ankaraya 
gideceği tahmin olunmaktadır. 

Amerikanın göriı ıü 
Ankara 22 <Hususi) - Orta 

doğunun sa\'\ınması hakkında A· 
merikanın hazırladığı muhtıra 
buglin Dısişlcrl Bakanlığı e ıza 
gelmiştir. Bu muhtıranın bırer 
sureti de İngiltere \'e Fransaya 
tevdi edllmlstlr. 

Hatırlarda olduğu üzere, bu 
mevzuda inı:illerenln göril$il 
takriben bir ay kadar ev\•el ha· 
riclyemizt gelmiş n muhtıra 
Uzerınde ı;a!ışılmağa başlanm:~ 
tı. 

Bilındıği gibi, Ortadoğunun 
savunması hususıınds Amerika 
ile İngiltere arasmda bir görüş 
ıı)Tılığı mevcut idi. Bilhassa A· 
merika Arao devlctlerinın müta 
rnasının a1inınasını istemişti. 
Fakat İngıltere Arap de\!etle· 
rinin miltaıaas•nı hunun dı~ında 
bırakmıştı. 

Dışlşlerl Bakanlığından edin· 
dlğim malOmııta gbre, Ortada· 
ğunun sa\'unması hususunda 
Fransa, İtalya ve bUtUn • rap 

devletlerinin de görlisleri pek 
)'akında Dışi•lerl Bakanlığımıza 
gelecektir. Bu arıda hükfımcti· 
miz de bu mevzuda ı;örliştinil 
bildirecektir. 
Ortıdo~unun savunması ile 

alAkalı bUtiln de\·letlerin görüş 
lerl belli olduktan sonra, beli 
ren fıklrler muhtemelen ocak 
ayı sonunda toplanacak olan 
NATO Dı~işleri Bakanları kon· 
seyinde görüşülecek ve bir ka 
rar:ı bağlanacaktır. Bu itlb1rla, 
önümüzdeki ayltırda toplan&cak 
olan ?\'ATO Dısisleri Bakanlım 
toplantısına slya~i mahfillerce 
büyük ehemmiyet verilmekte 
ve NATO'nun acık kal~n gliney 
kanadının da emniyet altına tıh· 
nacağı tahmin edılmektcdir. 

Erkin'in beyanatı 
\'aşington 22 CA P.) - Tilr 

kb enin Vaşington bilyUk elçisi 
Feridun Cemal Erkin bugiln 
Dışişleri Bakanı Dean Achcson 
ile Ortadoğu müdafaa projesini 
görilşmüştUr. 

30 dakika süren mUlAkattan 
sonra Erkın gazetecilere verdiği 
beyanatta demiştir ki: 

·Teşki!Atın kurulmasını hız 
!andırmak iı;in bir teYler yapıl 
ması lfızımdır. • Elçi, B:rleşik A 
merika, İngiltere. Franea ve 
Türkiyenin , Ortadoğunun mil· 
dafaasını bir in ın•vel sağlaın· 
lastırmak için •bir şey yapmak 
azminde• olduklarını söylemış 
\'P demi~tlr ki· 

•Orta doğu mlidafaa te·' !batı 
nı gerçekl!ştirmck için 1 ıgilte· 
renin heri cürdüğü leni teklif· 
ler TUrkiye, Birle~ik Amerika 
,.e F:-a.asa taraf:ndan dikkatle 

\ mı· bu adamın oldurmesı muh· Sabrinin babası Alu$ da: 
temel olduğunu beyan et"?es!· «- Hırsız girdi, diye korku-

li - Tanık Dursun Alı . Koc. sundan evini yıkan oğlum; cina· 
şcıfor tustafanın ba~settlğı şah· yet işleyemez. demiştir. 
sın be:oı:anatını kendısl . de .aynı Sabri, Sarıyer Sorgu Htıkimli
otomobılde glder~~n dınlemış ol ğlnde yüzlerce meraklı tarafın
duğunu teyit e!tığı, dan alAka ile takip edilen ~or-

6 - Tanık \ usuf ?!~erle, Fat usunda ezclimle şunları söyle
ma Uzun maktOl Se\'ımın 6.9.ll52 g. t' 
cuma.rtesl gilnü saat 19 sıraların mı:~: SP.vimi ben öldürmlis de-
d::ı Şıfa Suru yanına kadar Fat· ,,ili b b' irtlradır.ıt 

·ı · ı iki · · .. F t 6 m, u ır mıı ı e gı t erını ve ora •• a~. :ı Bundan sonra gömleğini açı-
mının Çırçır tara_fıl_la. s~.~ ı~tn rak göğsUnU gosteren Sabri, söz. 
dı. evine doğru gıttığinl gordlik· 1 . 1 11~ •. e etmlctir· 

1 . . . 1 1 erıne şun arı "· ~ · 
ler nl bıldır".11~ o ma arı. c- Bir de poliste day~l: atıl· 

7 - Sabrının evinde yapılan d' 1 r bakın ı~te halimi 
aramada: Cesedin boğulmasında m~~;r ıyor a • ;ı 

~Uanılan. ipin evsafında diğ~r g ~o~gu netlce•lnde polisin gös
bır parça ıp bulun_m.uş olm~s~ ~e tcrdiğı dclıllerl kAti bulmayan hl 
c•sett~ .bulunan ıpın tahlıh~de ki c:: b · 1 tevkif etmiyerck 
tuz ve nısasta taamUlil \erdlğıne mb, .tabrıyk t 

SC" es ıra mıı ır. 
gorc dondurmacılık yapan Sah- Böylece, halk arasında büyük 

incelenmektedir.• 
F:rkin, Achesonla Turkb eye 

yapılmakta olan Amerilı:an yar· 
dınıının ba"zı Yeçheleri:ıi de gö· 
rüştilğünU söylemiş, faklt bu 
konudtt tafsilat \·ermemiştir. 

b'r merak mevzuu olan Sarıyer 
cinayetinin t <ıhkikatına yeniden 
de\'am edılecektir. 

Ankarada bir va~andaı 
35,COO liraya bir okul 

l\!ontgomr.ry y:ırın Ankaraya 
dönüyor yaptırıyor 

Ankara 22 (t\.A.) - Maresal Ankara, 22 (AA.) - Gölba-
Montgom0ry beraberinde kara şında hamiyetscver Hasan Baldu 
kuvvetleri komut.mı Orgeneral dak ao:lında bir vatandaşımız ken 
Şukril Kanatlı ve mihmandarları dı cebinden ayı-dığı :)5.000 lira 
olduğu halde 24 eylül çar~amba flr bir ilk okul yaptırmak-tadır. 
günil saat 14.30 da Eti111es ut Okulun suyunu ~etirteceği gibi. 
askeri hava alanına mu.,·asalat 1 oJ.'ul için bir pl!j da yaptıracat. 
edecektir. lır. ~ 
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( 'lZ 57 Ati l ,.. procram 13 00 Ha· 
•erler 18.15 Turkuler (Pi.) 13.80 Danı • 
miülll (Pi) U 45 llehparı Gülen Tt 

ReofP Blrı:ll'deıı earkı?ır H.20 öı:e 
korutrl (Pl.) u (5 earkılar (Pl.) 

15.00 Kapanıı. 

* '1! 00 Acılı~ ,., dans m ~ı:ı (Pi.) 

18 20 'I'trbl7e:re dair konu:an: Elruıı 

?;aml Doru, ıs ~o Memleket hanlan 

ıea ,., aaı blrUI 111.00 Haberler 10.15 Soldan aah: 1 .il-robıt. ı _ 
t::aın Gtnetr kt le~ 19.U lleplmWıı t:~ıın tı.Qlil kllcllk blr n kôpefl. 8 -
eaa•ı 111.,!i l!tflıarct I'ıldmından ,ar

tılır 20.15 Rad:ro raıeteal 20.ııo Kısa 

cehlr hıbultrl :o.as Gece koıı11rl (Pl.) 
:zı o:ı Ca.klldar ltoslld Ct!lll:rtU 21.(0 

Xoııak. ' - Bo7 laul!fı aııormal o
lan kimse. 5 - Bir erkek adı. & -
Alafranıa earkı. 'I' - Bll71lkler. 1 -

hutafa <."a.lardu urkı!ar ::ı 00 e lr 
Dtdtn urbl:rw mın:uu. 

!'ubndaıı a:ı:ı:ra: 1 - Gllnlırdııı 
d ıı:raıııuı 22 10 Fluno diiıı:ruından biri. 2 - M• 8 - Bir dce'k. ' -
~nUltr 22 :ı Zan:a"ımıım m zilin• Danı. 5 _ I'llbk talbll. & _ Ezici 
dPn 15rııol:l~r (I'l.) 22 45 Haberler kötfilük; Bora ba~lııı~cı. 7 - Bir 
23.00 Ka!l\bl:ro • Dona ,.e PTOıramlar aa:rı. 8 _ XopJa. 
21.07 Da::! ,., cu muıllil (l'l) 23 30 

Fılın ,.. oııerrUerdeıı mllıık (I'I.) 2,.00 DÜNK{) BULMACA~IN BALLİ 
Kapınıı. 

'1-
TEK:SiK C:siVERSiTE 

S .S l - Bold17. 2 - Ne. 8 -
Guzlde. ' - Fa. 6 - .&;rdınlık. e -
Ter. '1 - L&bb.. 8 - Ctmlle. 

~') ıs .A•ılı1 ,.. Turk !!!..:.ılf{ (l'I.) 'I'.A. l - Batdıt. 2 - Tele. 8 -

: t J 'Kl1 lk ba ı m ıı.tl (l'l.) !?Z 00 Gb; Dram. ' - nL ı; - A:rdı11; 11. 
1'apaıı s. 6 - ı .... 7 - }ı (cı). 8- Meraklı. 

A1''KARA C ~ ı n i' l·ı lf t'. ait 
'l'.!?3 Acılı1 n ııro:rram 1.·o Saat a• - -

7arı 7 31 l1 ılk (Pi.) 1 ,5 Haberlrr Dersler 
e.oo Sarkılar (Fi.) e !?S llaTA rapora 

F 30 Hafif mt'od er (I'I) 0.00 OuoUn İleri Turk :Mıısıldsl l\oll!tnıtııarı 
ıırozraıııı ,., kapanı~ müdnlıııluinln nıurl ,.. aı:ıeU ders• 

lert alı lmlllıaıılan 28 e:r!Ol rintl ıaat 
10 dı Alıarırda Turl: Ocatı blııuııı· 

ı:us ::l!eııılekelttll telam l!?.!?O l!em· dakl hu!ud dairesini• :rarıılacıktır. 
ı kete ıelAm 12.30 .&ıkerl11 lstedıll ha· ı Eldmdeıı itibaren nota aolfd, armo 
ular ıa.oo Saat a;rarı ,.. lıaberlu nl kontrpuan, !us ,.. her tftrlli ıı.t 

13 ıs lhWk (Fi.) 13.30 Ö~le ••ıt!esl derslerine baıluıcaktır. 

ı 8.4 s Suıtına ı ı (Fi > ı ı oo llnı 
nı>0rıı, aı..-=am prcırı ı ,.. bpanı:. 

Xonıerntuar ann ed.nltrl ndro 
lnılıhanlanııa hazırlar ,.. nadide eaır

lerle ttpertuarlanın ıenzlnltıll:il'. * Her •iiıı ıaat '11M8 ırasında Dt· 

ıe ... 3 Acılı::, pro;ram ,.. uaı ıran ı ku:ı. Akare•Jerdt llalk Fartlsl bina• 

17.00 Dans müıl:l (l'J.) n.~o ince!ll aına maracaat edebilirler. 

(Ruı fulı) 18 &O Ea' ıı orkt1lrılarm

da:ı parca•ar ( l'l.) ı9 00 Saat aran 
Te lıaberltr 10.1 ~ Tarihten b:r :raprak 

111.~o Tlirk in ıll.,S Rıdro !le ln•lliL
o 20.00 ltuı!k (l'J.) 20.ıs Rad:ro n· 
retttl ::o 30 Cenqe Ce:rhundan &arkı• 

lar 21.00 TE:USIL 21.45 S rbc3t aaat 
:!:! 00 Konu,ma ::ı.ıı; Sarkılar (l'I.) 

!:!? 45 Saat a:rarı ,., haberler 23.00 
l utbola datr konu~ma ~3 o.. rro;ram 

n kapanıı. 

İZMIR 

1' ~8 Ac • a ,.. proınm ı '; 00 Fık· 
ret Xarahandaıı ıarl..-ılar 1.;.zo llafıf 
:ıc ı k (l'J. ) l 6 00 Gtner Dalcıofluıı• 

Anmalar 

Kırımın yetiştirdiği büyilk 
Türk mutefekkirl İsmail Bey Gas 
pralı ölüm yıldönilmil olan 24 
eyini çarşamba gilnü saat 20 de, 
eski Eminönü Halkevinde Kınm 
Türk :Kültür Derneğinin tertip 
etti~! bir törenle anılacaktır. 

Giri~ serbı:sttir. 

Yeni Neşriyat 

İkhsadi \"iirü~ liı 
Tu4r ııı111n 

• Yedikule iplik Fabrikası Türk 
Anonim Şirketinden 

Şirketimiz niıamnameslni n 24 üncü maddesi gereğince 
hissedarlar genel kurulu asığı da ~·azılı gündemdeki işleri ~Ö· 
rüşmek Uzere 24 Ekim 1952 tarihli Cuma gün il saat 10 da Is· 
tanbulda Yeni Postahane ırka sında Hanımeli sokağında İstan
bul Hanındaki idare merkezlnd e fevkalAde surette toplanacağın· 
dan bir hisse senedine sahip o lan hissedarların dahi genel ku
rul toplantısında hazır bulunm ağa hakkı \'ardır. 

Genel Kurul toplantısında hazır bulunmak isleyen hissedar 
tarın vcva vekillerinin hlmil oldukları hisse senetlerini ,·eya 
bu seneÜerin herhangi bir bankaya teslim edilmiş olduğunu 
gösteren vesikalarını toplantı gününden bir hafta önce ~irke· 
Un idare merkezine tevdi etmeleri icap eder. 

G t} N DEM: 

ı - Beheri 30, 70 lira iUbart kıymette 56467 yeni hisse senedi 
ihracı suretiyle ortaklık sermayesinin TL. 3.467.073,80 ya 
ibllğı ve şirket esas mu kavelcslnln bu hususla ilgili 
8 ıncı maddesinin tadiline karar vermek, 

2 - Sermaye tezyidine karar \'erildiği takdirde hissedarlara 
rüçhan hakkı tanımak ve bu hakkın istimal müddetini tl
yln etmek \'e sermaye tezyidi muamelelerinin takip ve in. 
tacı için idare meclisine selihiyet vermek, 

3 - Şirket esas mukavelesinin 1. 6, 13, 20, 25, 26 ıncı madde· 
lerini aşağıda yazılı :ıekilde t4dil etmek. 

Eski tekil: 
Birinci madde - Teati olu· 

nan &artname ve &erefsudur e· 
den imtiyaz fermanı llisi ahkA· 
mına tevfikan yiln ve pamuk ip· 
liği ve akmişe ve saire imaline 
mahsus bir fabrika in~aası ile 
idare ,.e işletilmesi için bir T. 
A. Şirketi 

" teşkil olunmuştur. 
Şirket, pamuk ipliği ve kumaş 

ve saire imalinden başka her 
nev'i ticari, mali ve sınat mua· 
meleleri ifaya ve her nev'i ti· 
cari emvali alıp satmağa sala· 
hiyettar olacaktır. 

Yönetim Kurulu 

Yeni şekli: 
Birinci madde - Teati olunan 

sartname ve ı;C!refsudur eden im· 
liyaz fermanı alisi ahklmına tev 
!ikan yün \'e pamuk ipliği ve 
akmi~e \'e saire imaline mahsus 
bir fabrika inşaası ile idare ve 
işletilmesi için bir T. A. Şirke(! 

teşkil olunmuştur. 

c!&n t~r\: lu ı&.:ıo Saı -titri ,.. orun \ :raar ,.. •u~ı harekı••erlnl J'&kındaa 
han'an l'I' 00 Guı de <."tltbl"dcn ur- ta\.ıp eden 1kusadt l"urliruı mecmııuı 
k •ar 11.::; S & saat 17.110 Eredaıı l.ll:i:! 1mılr Eııttmu:roııal l'ııın hll· 

clod r 18 00 lncaaı ( neı•enl.lr ,.. kında hususi b'r u:rı :rarı:ılaın:ltır. ( 
nba fa ) 18.4S Daus mlWlıi (FL) }'n\:a!.ide iliıtl ren!.;11 blr kapılı: I· 

Şirket pamuk ipli:ı Ye kumaş 
ve saire imalinden başka ber 
nev'i ticari, mali ve sınai mua· 
nıeleleri ifaya, her nev"i ticarJ 
emvali alıp satmağa ve her nev'i 
cmvale müteallik ihracat ve it· 
halat taahhüt işleriyle iştigale ve 
fabrika \'e ImaHıthaneler tc.si.s 
ve kıişadına ve sınat ve ticari 
ı;irketler tesis \'Cya mevcut sir· 
ketlerle akid iştirakine \'e şir. 
ketin esas ve tedviri muamelatı 
ir.in iktiza eden nev·i \'e mikdar
da emvali gayri menkule ve me· 
rakibi bahrlycyl şahsı manevisi 
'll:ımına tc{crrü \'e tasarrufa ve 
uhdesinde bulunan gaJ-Tİ men
kuller üzerinde ipotek tesis ve 
fevkine \'e bilcümle menkulleri 
üzerinde rehin tesisine ,.e icabın 
da mallubatının temini istifası 
veya bir teminat almak gayesiY· 
le kendi lehine ipotek veya men
kul rehnl tesis ettirmeğe sela • 
hiyettar olacaktır. 

ıo.oo Haberler ıo.ı:; Aarımııın miiıl· cerb.ııde pek cok renkli tablo:rıa Uıtl"a • 
fi (Pi.) 10.lıo Giilu Öııcclt'deıı &ar- Men ba urı, ı.:uı• klıtıda buılmıl •· 

L:ılar 20.00 T rk b rllklerl :o.ıo Ser- lup ' dilde in! sar eıml~tlr. 
but saat 20.15 Itad:ro nı:etul 20.::0 Ecııeblletlıı bl:a takdirini tnanabllt· 
Tıırt t rkWerl (Koro) 21.00 Güzin Er· cck kadar tenıb ,.e oefü buı!mıı olaa 
s:.;:nde.-ı ıarlular : ı.ııo Dorsa habtrlerl, bıı aarı:rı but un oknrncularımııa tn· 

6 ınc madde: - Sirketin ser· 
mayesi bir milyon yedi yüz otuz 
Uç bin beşyüz otuz altı Türk li· 
rası ve doksan kuruştan ibaret 
olup beheri otuz. Türk lirası vo 
yetmiş kuruş itibari kıymetle el· 
li altı bin dört yüz altmış yedi 
hisseye ayrılmıştır. 

proırram Te kapanıs. sıra eder, cıkarınları tebrik ıdtr!I. 

Yaz mevsiminin en son çıkın 

AHİBİNİN SESİ 

CERISIER ROSE tt 
POMİER BLANC 

AX 4184 BERl\lUDı\ 
JET 

DA 5397Mı\1\IMA 
SE l'\UOI GODER 
LABİTAB. GİGLİ 

(Diğer fıkralar aynen ipka e· 
dilmi§tir.) 

Her yerde arayınız. 

13 üncü madde - Bes sene 
müddet için tayin olunan aunın 
milddeti memuriyetleri hitam 
bulduktan sonra meclisi idare
ye intihap olunacak azanın ilk 
teceddüdünde kur'a ile ve on· 
dan sonra kıdem itibariyle her 
sene bir veya ikisi çıkarılarak 
yerlerine Aharı intihap ve tayin 
kılınacaktır. Şu kadar ki, çıkan 

-·•••••11 az.anın tekrar intihabı caiz ola· 
--------

2
- A_Y_ I ___ caktır. 

Haydarpasa Lisesinden aldı· 20 inci madde - Meclisi ida· 
~ım 1947 cyhil dönemine ait re §irketin umur ve emvalinin 
5407 No. ıu lise bitirme dip1o· idaresi için iktidarı tammı haiz· 
mamı kaybettim. Yenisini alaca- dir ve bundan .maada sulh ~lmak 
ğımdıın eskisinin hükmü rok· ve hakem tay!n .etmek salahiye-
t tine dahi malıktır ve hesabatını 
ur. tanzim ile hey'eti umumlyeye arz 

250 • a<lun Burhan Binzet ve tevzi olunacak temettü'ün mlk 

Z A Y i 
darını teklif eder. Meclisi ida· 
renin reisi gerek mUddel ve ge· 
rek müddeialeyh sıfatile huzura 
mahakimde bizzat veya bil\'ekile 
şirkete vekalet eyleı·. 

~ 6 ıncı madıle - Sirkctin ~er· 
maycsi üç milyon dört yiiz alt· 
ınış yrdi bin yetmiş üç Türk 
liraı;ı \"e altmış kuruslan ibaret 
olup beheri otuz Türk lirası ve 
yetmis kuruş itibari kıymetle yüz 
on iki bin dokuz yüz otuz dört 
hisseye aynlmıştır. 

(Diğer fıkralar aynen ipka 
edilmiştir). 

13 Uncu madde - Üç sene 
müddet için tayin olunan azanın 
müddeti mcmuriyetlel"İ hitam 
bulduktan sonra meclisi idareye 
intihap olunacak azanın ilk te
ceddüdllnde kur'a ile ve ondan 
sonra kıdem itibariyle her sene 
üç veya dört aza çıkarılarak yer. 
lcı·ine Aharı intihap ve tayin kı· 
lınacaktır. Şu kadar ki çıkan aza
nın tekrar intihabı caiz olacak· 
ur. 

w ... 
1 • 1 

1 
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Sahf Depos u ı 
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ONOCHORD 
• • • iŞİTME CIHAZl.ARI ÇELM/ŞrlR 

* Gayet hafif 

le Çok kUçUk 

* Gayet zarif 

'* Antlparazit 

* Azami kuvvet 

* Berrak, tabii ses 

BONOCHORD dünyanın en üstün kaliteli BEREC Pİller.1 
ile Mallory cıvalı pillerle mücehhezdir. · · · , 

Artık lculajını:a ejilip bajırmt-
11aca/clardır -· 

Kadınlarda mWıosip gudı 
ıalclanır. 

OH I Şimdi BONOCHORD ile 
ıonuııınuın HSinl dinligehilirim. 

Artık bıı ıulünç hareketini:• 
son vereceksiniz 

DOKTOR . . 
RIFAT iNSEL 
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Kuruluş tarihi: 1885 

Yuva ilk Orta Lise 
Altıncı ~ubeden nlmı~ oldu· 

ğum 696 sayılı bisiklet pUkamı 
zayi ettim. HUkmü yoktur. 

Yahya Berkman 
Lc\·end mıhalksi Şirin sokak 

20 inci madde - Meclisi idare 
şirketin umur \'e emvalinin ida
resi \'e şirketin maksadı tesek· 
külü ile a!Akalı her nev'i ukud 
ve muamelltın icrası için ikti· 
darı tammı haizdir, ve bundan 
maada sulh olmak ve hakem ta· 
) in etmek selahiyetine de malik· 
Ur. Şirketin hesabatını tanılın 
ilf' hey'cti umumiycyc arz ve 
tevzi olunacak temettü'ün mik· 
darını teklif eyler. ~Ieclisi idare 
reis ve yahut makamına kaim 
olan zat gerek müddei ve gerek. 
se müddeialeyh sıfatile bizzat ,·e ••••••••• 

Orta \'e Lise sınırlarında kaydını ycnilcmiyen öğrencilerin yerlerine mahdut öğrenci alı·. 
nacaktır. İlk kısmın öğrenci kadroları dolmuştur. Yalnız birincı sınıfa açılacak :ıube için 
namzet kaydına de\·aın edilmektedir. Kayıt için pazardan maada her gün saat 9-17 a~\

sında okula müracaat. Tel: 80879. 

Yoz kınıı\lıklorı KREM PERTEV 
Scıyesınde dOıellr. 

Sobcıh okJom bıOonınıı. 

numara 27 

\'eni Ses Opereti 
Her ak~am 21 de 

Yavuzlar Ailesi 
Operet 3 Perde 
Çarşamba halka 

l 
'umartesi talebe

ye tenzilaUı ve Pazar gQnO 
Matineler 16 da 

Tel: 4~369. 

Muha~<;be Yardımcısı Aran ~yor 
Be~oğlunda büyük bir sirkctin muhasebesinde yardımcı 

olarak çalı§acnk muhasebede tecrübesi olan genç bir bay 
\cya bayana ihtiyaç vardır. Taliplerin yazı ile B. O. 254 nu· 
maralı posta kutusuna müracaatları. 

tmtlyaı sahibi: SİNA~ KORLE 
Bu sayıda yaD islerini fiilen idare eden mes'ul miidür: 

MELİH 1'ESER 
(\'ATA.S) Gazetecilik çe Matbaacılık T. A. s. - İstanbul 

VA.TAN MATBAASI 

25 inci madde - Heyeti umu· 
miye veUleten veya asaleten la 
aka! iki yüz hisseye malik olan 
bllcilmle hissedarlardan mUrek 
lrep olaca1t.ır. 

(Di:er fıkralar aynen ipka e· 
dilmiştir.) 

26 ıncı madde - Davetname 
ler yemvl içtimadan llakal biı 
mAb evvel yirmi dördilncU 
maddede beyan edildill veçbile 
gaıelelerle illn olunacaktır. 

ya bilveklilc şirketi temsil ey. hliiİlrl!!!!!!!!!!!l!!!!!~~!!!!!!!:!!!l!!!!~~---·•••••I!!~~-~ 
lcr. Meclisi idare, sirket namına "" 
gayri menkul tefcrrü etmek ve· 
ya şirketin gayri menkullerini 
devr ve ferağ etmek ve sirkel 
menkulleri ve hakları üzerinde 
rehin Ye gayrimenkulleri üzerin· 
rle ipotek tesis etmek Ye bunları 
karşılık göstererek istikrazda bu· 
lunmak ve gerek bu muamele· 
lcrde \'e gerekse şirket lehine 
tesis edilecek rehin ,.e ipotek· 
terde şirketi temsil etmek saıa. 
biyeline haizdir. 

23 inci madde - Ueyetl u· 
mumiye vekaleten ,·cya asaleten 
laakal dört yüı hisseye malik o
lan bilcümle hissedarandan mü· 
rekkep olacaktır. 

(Diğer fıkralar aynen ipka e
lilmlştir.) 

. 
TAKSiTLE VİLLALAR 

il 

ON CI:P.Ut: 
YAPILAN ViLLALAR' dan 

Sarıyerde kurulmakta olan Türkiyenin en modem ma· 
hallelerinden birisi ikmal edilmek üzeredir. Mahdut olan par· 

26 ıncı madde - Davetname- sellerden acele siz de istifade edebilirsiniz. Tedlyatta ko-
lcr yevmi içtimadan lbkal on !aylık gösterilir. Villalar anahtar teslimi suretıyle elektrik, 
bes glln evvel yirmi dördüncü kanalizasyon ve su tesisatı dahil olarak teslim edilir. 
maddede beyan edildiği veçhile m-1!11 Adres : ZÜMRÜT EVLER SARIYER !::31~1! 
gazetelerle illn olunacaktır. 

Elektrik Fen Memuru veya Mühendisi 
• 
ile Elektrik Makinisti Ahnacak 

Karaköse Belediyesinden 
Karaköse vilayetinin hidro • elektrik işletmesinde çalışmak 

üzere 500 lıra ücretli bir eleklıik fen memuru veya mıihendi5 
le yine bu iste çalışmak üıcrc> 250 lira ücretli 2 inci sınıf 
bir elektrik makinistine ihtiyaç vardır. 

Talip olanların evrakı müsbiteleri ile birlikte cyliıl 1952 
sonuna kadar Ka.raköse Belediyt: Başkanlığına müracaatları 
illn olunur. (15179) 

Ankara Çimento • Limited Sirkeli 
Müdürlüijünden 

Yeni kurulacak çimento f P.brikası için teklif verme müd
detinin görülen lüzum üzerine 15 kasım 1952 tarihine kadar 
uzatıldığı ilan olunur. (15145) 
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ir noksaııınıız 
Qrta An:ıdolunun bü)ük 15ehlrlerlnden birinde mükemmel 

hlr otel, otelde hertlirlü istirahat esbabı, odılın• hep. 
tlnıte clinün her saaUnde akar ıcak t'e soğuk su nrmıı. Fa· 
kat idare isi 3 olund;ı değilmiş. Bu sebeple bu güul otele ıl· 
dcntcr ınal!Op derecede rabıt edemi~orlarmq ... Bunu tiJttD· 
dilimiz uman büyük bir noksanımıtı bir kere c!ahı hatırla
dık. Ru noksan otclrllik mektebidir. 

Otelcfllk ince bir un:tttır; her sanat gibi bunu da tahsil 
etmek, hılikıyle (iğrenmek lbımdır. Bu yapılmadıkça otelci· 
likte munffak olmak mümkfin delildir. Batı memluetlerl 
lahsnın ehemml.1 etini takdir ettikleri için yu yer otf'ldlik 
llt~kteplcrl açmı lardır. Turistlerin ı;o zts·aret ettikleri İsviç
tede bu mektepler pek mulırmmeldlr. Bir kısmı orta, bir kıs
llu yijksck dere~dedlr. Otellerde, lokanta n gazinolarda lı 
butrn:ık için mutlaka orta lnsımdan mezun olmık lbımdır. 
Otel idarelerinin b~ınds bulunacaklar lll kısmı bitirmeğe 
tııecbunlurlar. 

Otelcilik meJ..'ttplerlnde ders naıarl ve amelidir. Ali kısım
da hlle tatbibt zıımaııında talebe bir garson gibi ça~ır; sof
ra kurmasından, mü,teriye hlmıet etmesinden idare ~!erine 
kadar herıeyi öğrenir. l\lektepten diploma aldıktan M>nra ev
\'tll metrdotellik, yani garsonllnn bıflllll1 maiyetinde çalı5ır, 
••ııra tedricen bau:arson olur 'e nihayet, muvaffakiyet ıös
terır&e, otelin idaresinde uzife alır. 

Bizde bö~ le bi11ry l oktur, otel idare edenlerin hepsi 
alaydın yetlsmedir \'e tabii blrtok ıe~i bilmemektedir. De
llll)ollan idaresi eskidl'n, garson )etiıtlrmek için bir kun 
•çıruş, bundan !yl neticeler almqtı. Diğer taraftan Ganonlar 
reıni)eti de gırson 3ctlftlnnek için elinden geldiği kadar ça
ltaıyor. Fakat bu ktıfi de ildir. Turizmin ıeni5lemde ba,ıa
dı.tı, her tarafta yeni yeni oteller ln~a edildiği bir 11nda bun
lan iyi bir şeklide fdanı etmek ı,ın bizde de bir, hattl birkaç 
llıektebe ihti)·aç ,·ardır. nu noksanın tellfillnl de hükfuııetten 
htklememcli)Jz. Oleldlik müesseseleri bir araya gelerek çok 
llıubtaç olrfuklan bo.}le bir meldebi pekala kurabilirler. Bir 
kere mektep kurulduktan n mezun nrmeğe başladıktan 5on
ra otellerimlzln çehresinin kısa bir zaman zarfında delisece
tUıe ~üplıe l oktur. 

Enlı Tahsin Til 

[Bir tashih: DUnkll yazının birinci satırında ·Tilrkiyeyl 
en medenl memleketler seviyesine çıkarmak• denilecekken 
Yanlışlıkla aen11 dizllmemiştlr. Tashih eder, özür dileriı.] . 

\r ali A vrupa'dan 
dün döndü 

( Ba5ı 1 incide) 

~ ·- Seyahatimden iyi intıba-
1 rıa dönmilş bulunuyorum. Ba-
1~11 •rkadaşlarıma ve hemscrllc
lıtıe gösterdikleri gıctık nlAkıı 
~layısıyle tc&ckkUr ederim. Jia
h~k,ttm cımasınd:ı aö)lcdi im gl
~ bu seyahatim Uç r~ulı mak-
dı isUhdaf etmekteydi. 
~ lllti Uç ) ıldanbeıi kcndllerl)•lc 

tils mediğlm ıntııctlernrası 1-
• gahasındakl nrkal'laştarla, dn· 
ı:tıi bulundu~unı kongrelerde 
-..ılattnak, ikincisi bU k Avru
~ ~hirl~rindekl ~-enl belediye 

1 
tekcu rlnl Vali \e Belediye 

1~4i göı.i le incelemek, UçüncU
l;z de imkan bulduğum takdirde 
biJ aı dinlenmekti. Brilkseldekl 

nya Akıl Sağlığı toplantısının 
~ta komitesi ve asambleslndr, 
1.~ll Sağlığı A \'rupa Dirliğinin 
"4tnblesinde ,.e Paristo topia
~11 Dünya Antialkollzm Birliği 
~ra komitesi) le Yirmi dördllncU 
~ 11letıcrara5ı İtki Dl15manları 
0tıgresindc hazır bulundum. 

~ongrelerde bahsettiğim mev
tr r umumi alaka uyandırdı. Bu 
~da ı:ocuğun anasından ayrıl
ı. llıhı ,.e millctlerarası nkıl 
~~lığı mevzularını incelemek 
ı.,_ere beynelmilel bir enstitü 
~'1l'lılması kararla~tırıldı. Paris· 
t\ toplanan kongrede sosyal \'C 

~ Onomik milhlm kararlar \eril
~ Fransa gibi ıarapı:ılığı ileri 
~ memlekette bağların bir kıs
~ llın sôkUlerek mısır ekllmC'si
·~ tavsiyesi kabul edildi. Alkol 
a Ulde rekl~m yapılmaması, ha
~b alanlarında içki satılmaması 
~ birçok kararlar \'erildi. Bu 
it l:rede yaptığım tebliğ bUyUk 
t \'gi tezahliratıyle karşılandı. 
~~ııtardan bahsedlşim şahsıma 

bir is olmadığı iı:lndir. 
ıı..Stınu kaydedeyim ki, hudut dı
~ııa tıkan her Tilrkün hareketi 
'llıleket hesa hına mUsbet 'e 
tııfi kadrolara konur. 
~&aı:nbleye reislik ettim. Ye: 
•tn. hem icra hem de idare 
~ >"ttine seçildim. Bu kongreler 
>'llıda Briıkıelden başlayarak 
~lllltfurt, l\I ilnih, Paris ve Ro

ltdda belediye mevzularıyle alft-
11tt ar oldum. Buralardaki tet
l1 .erimde Uç mevzuu ele aldım. 
'{:• İstanbulun çöp mevzuu, 
~ilcisi mesken davası, UtUncU-
c~Yrüsefer işleri. 

'rC:ıttiğim &ehirl~rin Belediye 
~~lerı heni kabul ettiler. Ziya

er \'erdiler. Kendilerine mU
~kkirim. Bana mihmandarlar 
t' 'll etmek suretiyle &ehlrierl 
•,ı.&tırdılar. Paris Belediyesi, 

tia dostları madalya \'e dlplo-
\ 1111 verdi. BlltUn bunlar mem 
,eliıne ve fstanbula karşı du· 
~ln sempatinin ifadesidir. 

~'.ansa Cumhurbaşkanı çok 
' 1ıtıl iltifatta bulundu. Fran
~ın ikinci dUnya h:ırbinde uğ-

1~1 zarar ve ?.iyanları ve kal
t,. ~a hareketini yakından gör
~~ Uzere Türk basın heyetini 
\•tı&ayı ziyarete davet etti. Bu 
{ ~Jı basın arkadaşlarıma bil
~ llı ekle bahtiyarlık duyuyo-

>~~ arada size hirşey iyliye. 
r • bu ne propa~anda ne de 
~ llıUdafaadır. Gittiğim yerlere 
t tan İstanbul en ucuz şehir

. lier yerde domatesin Iiya
~ &ordum 60 - 70 kuruş ara
th a. Et hele yanına yaklaşılır 

l değil, Yalnız Almanyada süt 

ucuzdu. Ekmek pahalı, lokanta
lar pahalı, oteller pahalıdır. 

Ama bu sözümden, .fstanbulda 
riyatların artmasına müsaade ede 
cr.ğiz, diye birşey anlaşılmasın. 
BllAkis İstanbulda bugünkü fi
yatları ucuzlatmağa ('alışacağız. 

Çöp mevzuunu tetkik ettim. 
Bu bizim için tnk mühimdir. 
Çöpleri bazı şehirler gübre, bazı 
şehirler de buhar istihsal etmek 
Uzere yakıyorlar. Bizim şehir iı;iıt 
hangisinin elverişll olduğunu 
buradaki arkadaşlarımla etOt et
tikten sonra Meelise teklif yapa
cağım. Şunu da söylemek islerim 
ki bu seyahatim bir yıllık me
zunh et olmayıp sırf İstanbul 
şehrinin kalkınması bakımından 
yapılmıs bir seyahattir.• 

«Ulus» un cevabı 
<Bası Z nclde) 

!erinin parti menfaatleri üstün
de olduğunu, bunun bir ı;iyast 
ahlAk zarureti bulunduğunu be
lirtiş!, muhalefet partilerinin de 
milli \'arlığın birer parçası oldu
ğunu, hUk(lmetin parti farkı gö
zetmeksizin bütün Tilrk milleti
nin hizmetinde bulunduğunu an
latışı ve hük<ımet otoritesini par
ti menfaatleri istikametinde kul
lanmanın asla akıldan grçmedl· 
ğini temin edişi ve hangi parti
den olursa blitiln vatandıışlara 
müsavi muamelenin vicdanlarda 
) er etmesi lAzım geldiğini mil· 
dafaa edisl siyasi mahfillerde 
memnunlukla karşılanmıştır. 

Ancak Halk Partisi organı 
•Ulus• gazetesinde yarın çıka
cak bir yazıda Başbakanın bu ko
nuşması etrafında bazı rnUtaleı
lar ileri ı;Urülmektedir. Gıızete, 
Menderesin muhalefetle lşbirllğı 
arzusuna işaret ederek 4 nisan 
1951 de Menderesin muhalefete 
el uzattığını, fakat bunu mlltea
kıp C. H. P. nin elinden Halk
e\'lerinin alındığını. Halk Parti
sini feshe götürecek bir borç id
diası kanununun önümüzdeki 
kasım ayında Mecl!se sunulaca. 
ğını anlatmakta, iktidarın bu iş
birliği davetine •hay hay• cevıı
bını vermekte \'e l'ılenderesı he
mrın işe başlamağa davet etmek
tedir. Gazete, başlanacak işler 
arasında :ıntidemokratik kanun
lar bulunduğunu. dC\·let radyola· 
rının tarafsız bir heyetin mura
kabesine \·erilmesi gerektiğini, 
resmi illn parasıyle besleme ga. 
zete tutmak usulünden vazgeçil
mesi icap etti{:inl anlatmakta: 
hak ve hürriyetlerin ve fieı:Im 
emniyetinin teminata bağlanma
sını \'e Anayasaya aykın kanun
ların çıkarılmamasını \'e b~ ka· 
nunların tatbikini önleyici hfi
kUmlerin hemen Anıyasaya ilA
ve edilmesini istemektedir. Ynzı 
şöyle bitmektedir: 

·Menderes sözlerinde samimi 
ise, gerçek demokrasiye taraftar
sa ve gerçekten teminatlı bir 
hürriyet rejimi içinde siyaı:t mil· 
cadele yapabileeek cesaret. liya
kat ve sinir kuv\'etini kendisin· 
de buluyorsa muhalefetle .şblr· 
!iğini işaret edilen bu konular 
üzerinde arar. Bay Mendcrt>s 
muhalefetle işbirliği yapalım 
öerken Albaj• Peron"un Arjan· 
tindeki muhalefetle yapmakta 
bulunduğu lsbirli!ini arıyorsa bu 
istedl~i solı C. H. P. yi asla ıe· 
Lircmiyecelini l.>ilmelld!r. • 

İnönü Edirnede 
Bir konuşma yapt · 

( Bası 1 fııclde) 
ıırlamızlar, beş kilçllk köylll ço
cuk elele tutmiıslar, köprü üze
rinde sıralanmışlardı. Bir kö~lll 
kadın güzel bir bez içinde hazır· 
lanmış olan Kur'anı İnönüne 
verdi. Genel ba9kan burada oto
mobilden inerek köylillerin te· 
ker teker ellerini sıktı. Bu sıra· 
da garip bir hAdise oldu. D. P. 
il kahveci köyün meydanına ba· 
kan kah\esindeki pikapa yanık 
bir gazel pl1ğı koydu ve lnönU 
halkla görilşUrken okuyucu da 
yanık yanık ~azel ol.-uyordu. 
Ne ise etraftan yapılan müda· 
balelerle gazele son •;erildi. ı. 
meceden sonra Kızılcamilsellim 
ve Hasköye uğrandı ve saat 
16.SO da İnönü Edirneye geldi. 

Edirneli C. H. P. lilerden ve 
halktan bin kisi kadar §ehir dı· 
§ına toplanmııtı. Ayrıca 50 - 60 
otomobil ve kamyon da karşıla· 
yıcılar ırasında bulunuyordu. 
İnönil arabasının Uzerinde halkı 
seU.mlıya aeU.mlıya Cumhuriyet 
meydanına geldi. Burada topla· 
nan 5 - 6 bin kişiye İni:inil bir 
hitabede bulundu. İnönilnün nut 
lru aaağıda okuyaca~ınız t'eçhile 
diğer yerlerde ~öylediklerinden 
daha başka turlU oldu. Milll E
ğitim me~eleslne temas etti. Bil· 
hassa iktidarın değişmesinden 
sonra okuliara kaydedilen kız 
öğrenci miktarının azaldığını 
söyledi. İktısadi meseleler, rad· 
yo bu nutkun mihverini teşkil 
etti. Nutuktan sonra İnönU yine 
jiple , .e etrııla selam \'ere \'ere 
ı:arşıdan geı:erek parti başkanı
nın evine gitti. Yarın sabah U· 
ıunköpril - Keşan yoliyle Tekir· 
dağına hareket ediyoruz. 

İnönilnün konuınusı 
İnönü Edlrnerlekl konuşmasın 

da eıc!imle dedi ki: 
c- Trakyalılar bilirler ki. 40 

senedenberi Trakya ve onun hu
lAsası olarak Edirne, Tilrkiye po 
litikasının temel dilsüncelerin
den biri olmu5tur. But;Un de 
Trakya ve Edirne, Tilrkiyenin 
en azlz konulanndandır. Cihan 
hAdiseleri yedi senedenberi 
yeni istikametler takip edi. 
yor. Bu hldiseler rinden 
Avrupa Tilrkiyesinin emni
yeti daha kuvvetlenmiş olarak 
çıkacağına güveniyorum. Trakya 
ya blltUn memleketin Juymetll 
bir mevzuu olarak temas ettik
ten sonra, onun medeniyetimizi 
temsil etmek yolunda da ileri 
bir vazifesi olrlu~unu söylemek 
istiyorum. Okuyup yazma gay. 
retleri yani ilk ö~reUm seferber
liği en \'erimli bir surette geliş
miş olan vatan bölgelerinden bi· 
rısi Trakyadır. 

Öğretim meselesi 

İkinci Cihan Harbinin; nefesi 
daraltan gllçlüklerl arasında o
kul yapmak ga)Tetl Trakyadaki 
köylU ntandaşlarımıza sıkıntı 
vermişti. Hatta. bu geı;ici sıkın
tı, idealsiz politikacılara sömUr
mc ve ilesi olmuştu. Şimdi. \'&· 

tandaşlarımız alınan müsbet ne
ticelerle memnun ve mağrur 
olmakta haklıdırlar. 

İlk okullıırda devam keyfiye
tinden pek şiklyetçiyiz. Hususile 
kız çocuklarımızın ilk okulların 
sonuna kadar okula gönderilme
mesinden ı:ok zarar ,ı:örece~iz. A· 
ilelerimlzln temeli olan kızları
mızın ilk tah..~illerine hayati bir 
ehemmiyet vermelerini Trakyalı 
\'atandaşlanmızdan niyaz ederiz. 
Biz iktidan bıraktığımız zaman, 
bütün memlekette ilk öğretimde 
bulunanlar bir milyon altı yfiz 
bini geı:lynrdu. Ve beş sınıfı bit.i 
renler, 140 bini buluyordu. Şlm· 
di bu rakamlar neşrolunmadı~ı 
için, vazlyeU vatandaşlar bllmi · 
yor. 

Trakya dört senedenberl zi-

BAŞMAKALEDEN DEVAM : 

Demir Perde' nin 
eşiğinde 

( Bııı 1 tnclde) 
atardık. Böyle bir ate& kudreti ıtmdiye kadar yüksek kudrette 
unı>i memlekf'tlerl tarafından birlm sinemize tevcih eılillrdl, 
blı de sayılı mermilerlmizle, ıüngülerlmizle Mkamııı koruma 
me,·kiinile bulunurduk. Bir tek mermi atmık itin hususi mü
saade istemdi kap ettiren nice dar vaziyet geı:Jrdlk. Bugün 
bir mane\TB için hr..sapsu: hakiki menni 11rfedecek bir mev
kldf')iı. F.llmize ~eren te(hiuıt ·ve bunlın modern usullerle 
kullanmağı temin eden tıılim ve terbb·e sayesinde bu devrin 
en geni~ bir ate5 kudreti; harbi önlemek, harpte insan uyiatı
mm azaltmak \e milll dlvamıtla beraber müşterek insan
lık dhasını yürütmek maksadıyle hizmetimizde bulunuyor.• 

Bir E.cnehl fahsiyet, hakiki bir hırp intıbaını nren man
zaraları 6cyrederken hına dedi ki: 

- Askeri emniyet trdbirlerinl değt~tlrmek belld de fay
dalı olur. Ruslar. bu nıanzaralı bizim ılbl seyre davet edilme
liydi. ntzim ıördu~ümüz manzarayı görmeleri. belki &aldırış 

he,·eslerinl bütüıı Lüiilne kırmalı hizmet ederdi.• 
1\Jfeydanı cehennem halini.' çeviren o mütlılt bombardıman

lardan, kı,·ameti andıran tarrakalardan sonra, ortalıkta 
hareket başladı: 1'anklır ortaya atılıyor, piyadeler llerliyor. 
Mukabil taarruz tam lıtzla ıelisiyor. 

Bu manzarayı bilhassa gul Erzunımun, nke bUcumlara 
uğrayan \'e hepsini netirede ıerl püskürten demir gibi ruhu
nun n metin, azJmH hnasının ı;ertC\'esi içinde &eyretmek, 
insanı cidden kutsi bir ürperti veriyor ve dünyanın mukadde
ratında bir dönüm no1.-fastna nnldtlt lnbbaını yaratıyor. iate 
o tepe Uzerinden &imal ufuklanna bakarken, saldıncının ümit
lerinin kırılaca~ı. bütün dünya iı;in sulh güne~lnin doğaedı 
günlln yaklaştığını duyar gibi oldum, Erıurumun eşi bulun
maz mlne\i hnnsı lçinffe &eyrettiğim ba~anlı mukabil hü
cum,• hana en ıüzel istikbal ihtimallerinin bir mUJdesl gibi 
geldi. 

Ahmet Emin YAl MAN 

raatte traktorlerden istifade e-ı 
den bölgelerimlzdt>ndir. Vatan
daşlarıma. makinelerine iyi bak 
malannı \'e Trakya topraklarına 
pek uygun düşen bu fırsattan iyi 
istifade etmelerini temenni ede· 
rim. Emelimiz yalnız bilyUk ara
zi sahiplerinin değil, kUtük ara
zi sahibi vatandaşların da ma· 
kine nimetinden lstifadelerini 
görmektir. 

İnönü'nün 
Gezisinden 
İnli balar 

( Baıı 1 incide) 
hangi bucak. ocak lzaları, gö· 
nUllü propagandacılar \'esaire 
\'esalre. 

Partilerarası mDnasebet Eh hani seyahat programı da 
Demokratik rejimde \'atandaş- fena değil, dört gtin Trakya ... 

lar arasında salim bir mUnase· Altta otomobil, gece otel, öğle 
bet muhitinin kurulmasında da ve akşam ziyafetler. Anlaşılan. 
sizlerden yardım isteriz. Dcmok- yurt dışı seyahatlerin imklını ol 
raUk rejimde, hUr vatanda~. si- ~adı~ı için C. H. P. liler de ken 
yası partiler içinde fikirlerini ve dılerınl yurt içi gezmelerle a· 
tenkidlerinl söyleyecek ve bu mil vutuyorlar. 
nakaşalardan \'atanrlaşlar arasın * 
da soğukluk ,.c uıaklık hlisıi nl- Bu otomobilli seyahati ben ge 
mayaeaktır. İktidar başında bu-
lunanları bu anlayışa alıstıramı lin aalyına iiden kafilelere 
yoruz. Sa im münasebetler temi- benzetiyorum. O kadar alayı 

vfılA ile gidiyor ki: Hele C. H. P. 
n! her şeyden önce t;atandaşın kadınlar kolu azaları Adeta bu 
sa~ duyusuna kalm!$ ır. Doğru gelin alayında damat anası PO· 
yoldan ayrılmış polıtıkacılar. 1 ra. zundalar. 
kiplerini \'e karşılarındaki, s ya. 
d partileri kötfilemek için kolay
lıkla insafı ve lz'anı unutuyor
lıır. Hatta, devlet radyosunun, n 
kit vakit iftira zulmUnUn bir ~
lelft olarak işll"diıtini görüyorsu· 
nul. ncmokratik rl"jlml bu zarar 
lı gidişlercfcn kurtaracak olan siı 
lersiniı. Bütün siyasi partilere 
ml"nsup olan vatanoaşların bil· 
yük kısmı, vatan müdafaasında. 
cemiyetimizin \"C medeniyetimi
zi!' ilerlemesi davasında bera· 
berliklerlnl, aralarına ni!nk gir
ml"me~ı ile trmin r.dcbllirlcr. Pn. 
litikada şiddet. iftira. partizanlık 
ha talıkları nifaka yol açar. sev-

* Sırası gelmişken kafileye da· 
hil kadınlar kolu azalarından 
bahis açayım. Efendim kafılede 
şöyle böyle 7 - 8 hanım \'ar. 
Genç. orta yaşlı \'e yaşlı hanım· 
!ardan müteşekkil olan bu grup 
ta giyilen elbiseler de çe~it çe 
şit. Fakat nedense bazı hanım· 
lar sanki Trakya ı;eyahatine de· 
itil de, akşam partisine gider gi 
bi giyinmişler. Gençlerin bir ta· 
rafında C. H. P. rozeti elmaslı 
plaka ... 

* gili \'atandaslarımı bu hastalık- C. 11. P. genel başkanının diln 
Jara karşı uyanık bulunmaya da- verdiğim konuşmalarına bilmem 
,·et ederim dikkat ettiniz mi? Paşa ne iç po-

• lltikaya temas etti, ne de dış po-
fı:indc yaşadığımız Demokra- lltikaya.. Hep umumi konuştu. 

tik rejimin devamı ve selAmeti; Memleket mukadderatının halk 
memleket selAmeti kadar ehem· elinde olduğundan bahsetti. MU 
miyeUi ve şerefli bir dAva ol· lele güveni olduğunu söyledi... 

Sizln anlıyacağınız 1950 den 
evvel \'e 1950 den sonra söyle
nilen Ia!lar: 

muştur.ıı 

•- İyi ki ~u mukadderat hal 
kın elindc. Ya o da olmasaydı. 
Üç aydanherl kuraklık çeken 
Trakya ne yer, ne iterdi? 

Bu mukadderat denilen nesne 
de insanı hal ve fa~ledlyor Ye 
işin güzeli tok da iktısadl. 

Senelerdenberi yiye yiye bir 
türlil bitiremedik. <Hos Memo
nun budu gibi). 

* DUn fnönll Kırklarelindeki 
meydanda konu~rkf!n şöyle bir 
dolaşayım dedim. Yan tarafında 
kahvelerin önünde demokratlar 
oturmuşlar, hllzllnl!i gözlerle ka 
labalığı seyrediyor. Seneler ne 
kadar cabnk geçiyor, bir zaman. 
lar ayni kahvelerin önünrle C. 
H. P. ileri gelenler! de ayni ~e· 
kildo Demokrat toplantılarını 
seyrederdi. Zaten bızim islmiı: 
;;UcUmüz seyir. Dışarıyı seyret, 
içeriyi seyret. .. Hiç olmazsa bu 
kadar senedenberi yaptığımız 
seyirlerden biraz bir seyler öğ 
renmeee çalı~sa idıit. 

* Öyle anlaşılıyor ki C. H. P. 
Trakyadaki diğer yerlere nis· 
betle Edlrnede dahr zayıf. Cum· 
hurlyet meydanının dolmayışı , 
alkı$ların zıvıf oluıu bunu gös· 
!eriyordu. Maamafih 1946 dan· 
beri koyu demokrııt "IRn EC:irne 
de muhalefetin yine bu kadar 
artma11 ,.e tnönli için bu kadar 
:ezahHratın yapılmı ·ı da mtihim 
bir şeydir. 

L'\lısırda zengin araziye sahip bir ailenin oğlu olan Ali Lam· 
Jum iki muhafwn nezaretinde a,keri mahkemeye götürülürken. 
Ali Lımlum arazi mülkiyetinin tahdit edilmesi ve bir kısım 
arazinin topraksız köylü~·e dalıtılnrası yolunda hükQmet tara· 
fından alınan yeni kararı protesto maksadile elinde makineli· 
tüfekle blrllkte arkasında beıı k1$1 oldufu halde bir karakola 

Öyle anlaşılıyor ki büyllk top 
rak sahiplerine karşı D. P. ye 
rey veren ve bir toprak refor 
mu yapılacağını tahmin eden 
köylUler l'u rrr~~ ..... , eöremeyin 
ce muhalefete doğru meyletme· 
~e bas!amıstır. hücum e~miı ve polisleri öldürmek isteml$tl. 

7/ilil~ 
~ otomat ık 

~ ıstikbalın saatıdır • 

122 Liraya 
otomatik bir saat 

Otomatık bır saati ıstıkbalın saatı 

oldu~unu herkes bılır fakat aşa~ı
dakı \'asıfları \'e mukemmelıyetıyle 
dunya saat pıyasasında ınkılap 
yapan TISSOT oıomatık sa~esınde 
bugunden hır luks olmaktan cık
mıştır 

• Hususi emnıyet ıerııbaıı melı:a
nızmanın eskımesıne manı olur 

• .so saat lı k rezer\'e&I oldu~undan 
her an kolda taşımaya luzum 
yoktur 

• Sademelere karşı muhafazah,\'e 
i 1 taşlıdır 

• Kendı kendıne kurulur • ',,.., .. mılımetreye kadar ayarlı \'e 
antıman~etıktır 

• Otomatılı: ayarlama cıt\aıı !aye· 
sınde her ıaman doğrudur • Yalnız 122.· - Turk Lirayadır ı 

İSVİÇRE SAAT SAN AYISI A. Ş. nmMAHSULUDURotı 
O MEGA 

Erzurum Belediye 
Başkanı na işten 
El çektirildi 

11ıuw1 lluAnbirhttbd.,_ 

Erzurum 22 - Erzurum va 
lillği, belediye başkanı yüksek 
mühendis Şevket Arı"ya işden 
elçektirmis \'e \•azifesinl ihmal 
suı:undan dolayı da hakkında 
tahkikat açtırmıştır. 

Sarlo, ben 
• 

insaniyetçiyim 
Dedi 

_.,,oelotı1 Prut 

Cherbourg. 22 - Bugiln elli 
den fazla Fransız. İngiliz ve A
merikalı gazeteciyi, •Queen Eli· 
zabetlı transallantiğla rıhtıma 
)"ana§tıktan sonra, gemide kabul 
eden, meşhur beyaz perde kome
di artisti Charlie Çhaplin (Şar
lo), siyası kanaatler beslemeyen 
bir artist olduğunu, fakat fertçi
Uk \'e hürriyete tam mAnasıyle 
inandığını söylemiş ''C demiştir 
ki: 

•- Politikacı değilim. Hiç hlr 
ıaman politika ile uğraşmadım 
Her ne cins \'e renkten olursa 
olsun ihti!U tıkarmak ve~·a ya
ratmak istemiyorum. İstediğim 
sadere birkaç film daha )'arat
maktır. 

'Üstün bir \'atansever değiliıtı 
Aşırı milliyetçlliğin Hitlerlıme 
sUrilklendiği kanaatindeyim. Bu 
meselede dersimizi almış bulun
maktayız. Demokratik bir rejim
de herkesin eahsl bir kanaat sa
hibi olması hakkıdır zannede
rim. 

Beni hareket ettiren saik J?ll· 
tel hissiyat, tolerans ,.e saarlet 
·aratmak isteğidir. Tabiatiyll' 
cıınlandırdığım karakter. yani 
serseri tipi, herkes tarafındıın 
f!zilen. her taraftan hakaret gö 
ren ftci• insan tipidir. Ben halk
çıyım. Yani insanı tutarım. Baş 
ka tllrlll hareket etmek elimden 
gelmez. bu yaradılışım icabıdır.• 

Artist demiştir ki: 
• Birlrşik Amerikaya dönmek 

tasa\'vurundayım. Genel savcının 
beyanatı planlarımı değiştirme
mlştir. Esasen bu beyanatın tam 
mahivetini de bilmiyorum .. 

Chaplln, mllttakhel plftnları 
hakkınrla demiştir ki: 
·- ÖJUnceye kadar film ı:e

virec~im.• 

Bir polis hırsıı sanarak 
ı<arısını öfdürdü 

Aııadolu yakası halkı 

sııs11%luktaıı 
( Bası 1 incide) 

Sular İdart?sinden yetldli bir 
şahıs susuzluk hakkında dedi 
ki: 

•- Susuzluğu bUtlln hassasi· 
yetimizle takip ediyoruz. Karşı 
tarafa su \'erilmeğe başlanmış· 
tır. Arasıra bazı Arızalar olursa 
calışarak gideririz.• 

DilnkU sayımızda, Erenkö~·. 
Caddebostanı ve civarında lmk 
sekiz saattenberi su buluıımadı 
ğını yazmıştık. Birçok okuyucu· 
!arımız gazetemize te,1.-fon ede 
rek durumun, yazıldı~mdan da· 
ha da feci ve sıkıntılı olduğunu. 
şimdiye kadar ıte:ılsat yapıl· 
dıydı, su veriidiydi. ,·erilecek· 
ti • gibi vaad \'e temınatların so· 

Haşim Mardin 
Yalanhyor 
Armatör Ha~lm Mardin. kot

rası hakkında bazı gazetelerin 
nesriyatına karsı ne diyeceğini 
soran bir muhabirimize demiştir 
ki: 

•- Rüyam• kotrasını gilmrilk 
resmini ödemeksizin yurda sok. 
tuğum söyleniyor. Bu bit de hoş 
olmayan bir şakadır. Zira. ha\'a
disi yazanın; denizciliği teşvik 

maksadıyle bu memlekete giren 
bllQmum tekncl~den gümrilk 
resmi alınmadığını bilmesi lft
z:ımdı. 

Sonra benim Ziraat Bankasın
dan aldığım krediden bahsnlunu· 
yor. Şunu bildireyim ki, bu mik
tar. benim diğer bankalardan ııl
dığım kredilerin tok cllz'I bir 
kısmını te;kil etmektedir. Ban
kaların hikmeti vücudu da, krP.· 
di temininde kolaylıklar saCla
maktır. Her hangi bir bankanın 
karşılıksız olarak kredi verehıle
ceğini rlllsUnmek, ancak bir lA
tife addedilebilir. 

F·tranın yurda döndük"'ten snn 
ra gUmrilk muayenesinin )"apı
lıp ·ıapılmadığına gelince: bu 
ameıiyc bizi o derece üzecek bir 
şekilde yapıldı ki. bu vesile ile 
hatırladığım itin UzgUnfim.• 

Toskanini senatörlüğü 
kabul et.11edi 

kıvraıııyor 
nunda bir sey çıkmadığw \'8 

musluklardan sadece hava se!i 
geldi~ini yana yakıla soyledi· 
ler. 

Yine Erenk6y İtfaiye soka· 
ğındakl evlere altı gündenberi 
su verilmedi~ini öğrendik. 

Gerı:ekten, tstanbulun baflıca 
bltkaç derdinden biri olan su
suzluk da tesadüflere ve avutu· 
cu sözlere bırakılmıfhr. Nitekim 
şimdi de. ii semada toplanmağa 
başlıyan yağmur bulutlarına kal 
mışa benziyor. Anadolu yakası 
halkı, bulutlar, keşki istikamet 
değiştirmeseler. diye tabiatın 
cömertliğini bekliyorlar. 

Yeni yıl bütçesi 
İki milyar lira 
Olacak 

< Bısı t incide) 

leceği ve ekim ayının içinde Ba
kanlar Kuruluna ''erileceği umul 
maktadır. Bakanlar Kurulunun 
da bUtce lizerindeki ı;alı&maları
nı ekim sonuna kadar bitireceği 
ve 1953 bütı;~sinln 1 kasımda 
Mecli&e \•erileceğl anlaiılmakta
dır. Bilindiği gibi. artan Ihtiyaı:
Jar ve bilhaıısa ziraat. bayındır
lık. &aflık ve milli eğitim saha
larındaki kalkınma hamleleri 
dolayısıyle 1952 bütcesinin ye. 
k(lnu 1.700 000.000 lirayı bul
mıı~tu. 

İtimat edilir kaynaklardan al
dı(:ım malQmata göre. hazırlan
makta olan 1953 bütı:esinin ye
kQnu geçen &eneye ı:öre 300 mil
yon daha artmıştır. Yeni >'ıl büt
ı:esi iki milyar civarında olal'ak
tır. Biltiln Bakanlıklar ve mils
takll umum mildürlUkler eski iti
,·aıia uvarak biitı;elerinl müm
kiin nlduğu" kadar geniş tutmus
lar ,.e bu >"ilzden hu sene l!ılaii
ye Bakanlığını "erilen bütceler 
yekQnu Uç milyar liraya yaklaş
mıstır. Fakat Maliye Bakanlığın
da bir aydanberl devam eden ça
lışmalar sonunda bu yekiın, yu. 
karıda da bildirdiğim JZibl. iki 
milyara ~iikselmlştfr. 1953 bUt
cesl iki milyarı asmayacaktır. 
1953 bOtcesinde de bilhassa tl
rıı~t. 'bayındırlık. sağlık gibi mem 
Jelı:etl kalkındırıcı mevzulara ge
niş tahsisat konaraktır. Bu arıy 
da Milli Savunma hlltçesine de 

Roma, 2ı (T.H.A.) - Haber mfihim ll~w~ler ~·apılaeakhr. 
verildığine göre. Cumhurbaşkanı Maliye Tetkik }\uruhınun ha
Einaudi anayasanın kend!F;TJe zırladığı bir rapnrcb. hAkimlere 
verdiğı haklara dar .narak. kay· verilmekte olan tııımlnatın kal- ı 
dı hayat şartile !Ayin ettiği se· dırılma~ı mntaleasında bulundu-

Ne\'york. 22 (A.P.) - John n2tı'rier arasın.ia meşhur bes- ~uııu blrkac ı::nn evvel bildirmiş
Milo isminde 27 yaşında bir po- t~ker ve orkemıı ıefı Tos-. ,nınl tik. Öğrendiğimize göre Mallye 
lls memuru aramakta olduğu hır- 1 

Yi de aday o'arak ~:Sstermis•ir. Bakanlığı. Maliye Tetkik Kuru
aızı bulduğunu zannederek yan Meşhur orkfstra ı;efi Cumhur Iu tarafından hazırlanmış olan 
lı$1ıkla karısına ateş etmiş ve ka- başkanına yaıdıı!ı ~ir mektupta. bu rapordaki mütaleayı benim
dını öldürmilştür. kendisine bahsedılen ~erefe te- semt:miş ve tazminatın kaldınl-

Yak'a polisin e\'inde gece ka- ı ş•kkür etmh fakat teklifi red· ması hakkında bir teklifte bıı-
ranhkta cereyan e~mlsti:. dettl~ini t:!ldirml~ir. lunmuş değildir. 



Doğu 

•• 

manevralarından 

:················· ... ····· ........................................ . . . . ! l'C"iiıu·ıi Orıluııun ıhıgıı illel'imiııle ) aııtığı manevralar :i ! 
: ı;iiıı de\ am etmiş ,.e .:"\A'fO KuneUeri Başkomutan yardııncı~ı : 
: Fchl l\l:ırc~al Jlontgomery'nin de hazır bulundu'u hart:kit, ! 
: lıiıyiik bir fı:ı<.;arı~ le ~oıı.ı ermiştir. 811 sa) tamızda :\1ontgo- : 
: ıncry'nin doğu ınaııcnalarını takip edişine ait muhtelif sah- : 
: ıırlcr ~üriilmeJ.tedfr: 

! :O:olda ) ukandan a aı;ıya doğru: • • : ı- :'\ATO Kıınetlerı Ba~lı.omuhın yardımcı ı Fdd )la- : 
: re al i\Ior.tgomtry Erzurumda uçaktan indikten 1100- : . .. 
: rıı l..ıır5ılanırlı.eu. : 
: 2 - 1'lontgouıery ktndiı.ini karaılayan komutanlar 
: gazeteciler :ırasında hava alanından ayrılırken. • 
• 3 - 1'ıare al Jtoııtgomery, kendisini kar51la)an ihtiram : 

kıtasının önünden grfterk.en. : 
4 - Haşk<ımutıı.:ı 1

3art- 1cısı, komutanlar \e galetecilcr : 
refakatinde m:ıne\ ı·a sahasına doğru ılerJerk.cn. : 

Sağda, ) ukuı<:an :ıs:ığıya dojru: ! 
1 - :nareşal, muharebe idare )·erine haıeket etmeden ! 

ünce, Orı~ener.d Kanatlı 1le. : 

2 - .l\Jontgome11"3 i la~ılayınlar arasında bulunan Ba~· ! 
ınuharririmiz. Orı:encral Kanatlı ile ıörüşürker. i 

3 - l\Jare~al l\Jontgomery mane\'Ta sahasıııda, basın i 
ttm ikilcriyte &:öriişürken. : • 4 - na~konıutan yardımcısı muharebe idare yerinde : 
harekat hakkında 'aziftli komutanlardan iıahat alıtkf'ıf' : , ~~·~~~·~~~··!~~· ..... ..__.....,..HWU•~~,,•..!.!;. 
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