
.!ugoslav askeri hereti 
dün Ankara'1a vardı. 

ve 

hey eti~ Başbakan, Savunına Bakanı 
Kurınay Başkanı tarafından kabul edildi 

Çıkmazdan 
Kurtuluş 

\'AZA!'\': 
Ahmet Emin YAlMAN 

1 Jliliıli kabine"lnde Maliye Bakanlığında bulunan Zeki El llu· 
taal (fesli) birkaç gün önce Kahlrede te\·kif edilmiştir 

Mustafa Nahas Vafi 
Baskanı oldu 

Mareşal Montgoınery, 
.tetkik 

Ankara, 24 - Tümgeneral 
Payle Yakslç'ın baskanlığında"ki 
Yugoslııv askeri heyeti bugün u. 
çakla istanbuldan ~ehrimizc gel· 
mistir. Heyet hava alanında Ge· 
ne! Kurmay ileri geknleri tara
Cından karşılanmıştır. 

Yugoslav askeri heyeti, saat 

Size çok basit bir hAdiseden V f 10.30 da Atatürk'ün geçici kab
bahsedecetlm. Fakat taşıdı· o t Partisi, Ba~bakan General Necip rini ziyaret ederek çelenk koy-

lı mina derindir: Sins halkı· muştur. Heyet baskanı saat 11.20 
nın ihtiyacı için ayrılan kömfir ile ordunun pOrfİye müdahale edemi- de Milli Savunma Bakanını ,saat 
•ontenjanı sekiz hin ton... Ge· 11.45 de de Dısisleri Bakanını 
ten sene bu kömürün nakil ve k 1 • • k J 1 d tiyaret etmiştir. 
tevıii, o zamanki nli Taki yece e rln 1 0 rO r 0 fi nO a 1 Heyet saat 12 de Başbakan 
Gürdök tarafından Demokrat , Adnan Menderesi makamında zi. 

7"ilrJc mmz4w .t/u" '- t t · t' 
l>artili bir müteahhide verilmiJ. ' yare e mış ır. 
Kabul edilen flattan daha ucu· Kahire, 2"1 - Mısır hilkılmeti ile Vaft Partisi arasındaki Askeri heyet ~·arın öğleden e\"· 

tunu \"ermde talip bulunup bu· münasebetler her ı:Un biraz daha vahim bir hal almaktadır. vel Genel Kurmay Başkanlığında 
lunmadığı, halkın lehine olarak Ba~bakan General Neclp'in \'alt Partisi Başkanlığına .Musta- nlfıkalı daire ba~kanlannın isti-
~·oklanmamı~ ..• Çünkü duydukla· fa Nahas'ın getirilmesine taraftar olmadığını dün ııçıklaması raki~le bir görüşme yapacak ve 
rımdın ~u neticeyi çıkarıyorum üzerine, Vaft'ın ileri gelenleri btıgiın olaganüstü bir toplantı Cuma akşamı da Cumhurbaşkan. 
ki Taki Gürdök, iktidar parfüi· yapmışlardır. Toi>lantıda, Nahas olmııdan partinin lmrulamıya. lığı köşkünde misafirler şerefine 
nln milletvtkillerini ve mahalli cağı ve General Neciple ordunun başkanlığa kim getirilirse bir çay ziyafeti verilecektir. 
leıjkilitını hoşnut etmeli 't' getirilsin hiç müdahalede bulu nmağa hakkı olmadığı hususu l\J1re al nıoııtgomrry Ankarada 
onların lthlne lmtiyular yarat- karar altına alınmı~tır. Toplantı sonunda, Vart lideri ~!usta- Ankara, 24 (Hususi) - NATO 

illerinde yaptığı 
döndü_ 

•• 
Fin lef fer 
Gitti 
Ankara. 24 - Dün aksam ıeh· 

rimize gelen Amerika Hava Ba
kanı Thomas Finletter bugün 

· Amerikan askeri yardım heye
tiyle temaslarda bulunmu~ ve 
Türk hava kuweUeri hakkında 
geniş malumat almı§tır. 

Tbomas Finletter bu akpm 
hususi uçağı ile Ortadoğuya ha
reket etmiştir. 

1 Bir Fransız 
! Denizalflsı 
1 

1 Kayboldu ll'lağı, kendisince bir ba:ıarı yolu <Dcnmı Sa: 5 Sii: ide> Kuv\•etleri Ilaskomutan Yardım-
diye ı.tı;miş... ~~=~====~=~==~===~=====~ <Devamı Sa: 5 Sü: 3 1t') 

Tümgeneral Pnle Yaksrç, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut'la görüşürken .1. naclo!u .l.Jan" 

Bugünkü Siva ,·alisi !\"teati 
lıttr, e ki bir a kerdir . .ı\skcri 
ata~e sıratlle dünyayı dola mış· 
tır. Geniş bir memleket \'C dün• 
,,. görüıüne sahiptir. Bu \'ali, 
kimin f\'8 ın kömürünü en U· 

~uz bı ~eldlde nakil ,.e tevzi 
edecrAini, arık ve dilriist btr a· 
taltma şeklinde ara$ltrmı$ ,.,. 
ınüteahbidin işe yüı bin lira 
diiner strmaye yatırmasını şart 
koşmuıtur. l'ietiredc, i3, yine ge· 
ten seneki müteahhit l'<iuri re· 
rur'un üıerinde kalmıştır. Fa· 
kat her türlü imtiyaz iddia ını 
ortadan kaldıran ı·e ton ba5ına 
Üç llra tendllitı temin eden bu 
fekil, hukesi memnun etmiş 
ı·e rahatlık yaratmı'jtır. 

ismet İnönü, Trakya 
seyahatinden döndü 

Paris, 24 - Fransız Bahriye 
Bakanlığı müsteşarlığından bu
gün resmen bildirildiğine göre, 
1000 tonilatoluk Fransız cSybiltı. 
denizaltı gemisi 48 mürettebatı 
ile birlikte. Fransanın güney sa
hili açıklarında yapılan manC\T&· 
larda kaybolmuştur. 

JJir Fransız uçağı düştü 

C.H.P. Genel Başkanı, iktidarda kalmak ugruna iftira 
politikacı lor 

Snygon, 24 (AP) - Frans.ıı 
deniz kuwetlerine mensup bir 
nakliye uçağı meydandan hava
landıktan biraz sonra düşerek 
parçalanmıştır. 

voluna, eden 
dedi 

irtica vasıtasına müracaat 
muvaffak olamamışlardır, Uçakta bulunan denizcilerden 

13 kişi ölmü§, bir kişi de ağır 
yaralanmıştır . 

Dtm<ıkrat Partinin Si\'astaki 
ilk kurucularından biri olan ,.e 
ıahıs olarak hoş n set·imll bir 
ı·atandaş tesirini yapan müte
ahhit kuru kahn~ci Nuri Ferur, • 
herkesten ziyade memnundur. 
Çünkü işi bir parti dalavercsi 
teklinde değil, açık alınla, ken· 

Cumhuriyeçi Parti başkan yardımcısı adayı Senatör Rlchard l\J. Nlxon nutuk söylerken 

Senatör Nixon ve esi .., di kılıcının hakkı olarak almıs· 
tır. Bu vicdani huzur, sekiı bin 
toıa üzerinden 24,000 lira daha 
az para .kazanmığn değer. Mu· 
halifltrin i&e bir diyeceği ola· 
tnaz, çünkü bir Jlalk Partlli ge· 
çen sentld rlattan me ell dört 
lira kırmıı olsaydı, işin onun 
li~tünde kalacağı asikirdır. Si· 
\'as halkı hoşnuttur, çünkü kö· 
ll'lürü üç lira daha ucu:ı:a elde 
ediyor n kömür alıcıların ke· 
ıesinde yekiın olarak 24,000 li· 

hesap veı~irken agladılar 

rı derectSinde bir tasarruf te· 
inin olunuyor. 

Cumhuriyetçi Parti Başkan Yardımcısı ad~yı, aldığı 
18.000 doları şahsi işlerinde sarfetmiyerek siyasi ga

yelerde kullandığım ve «fakir» olduğunu söyledi 

1 
l.11oclııtı• l'~ı11 

Los .\ngeles 24 - Cumhuri· 

EC\'ET GÜRESİ~ 
Tıuuıor 

C. H. P. genel ba kaıu f snıet 
İnönü dün saat 8.30 da Tekir· 
dağındıın f stanbula hare~et et· 
mişlir. İnönü hareketten evvel 
kendisinin konuşmasını Istiyen 
Tekirdağlıların ısrarları kar§•· 
,,ında meydanda kısa bir konuş· 
ma yapmıştır. 
Tekirdağı ile Çorlu arasında 

Muratlıya do uğrayan 1smet lnö
nU, burada tezahüratla karşılan 
mış ve miiteakiben Çorluya ha· 
reket edilmiştir. Çorlulular c. 
H. P. genel başkanına büyUk bir 
karşılama töreni yaptılar. Tcş· 
kilatın otomobillcı·i, kamyonları 
kafileyi Çorlu hududunda istik
bal ettiler ve kafile saat 11 de 
binlerce Corlıılunun alkışları a
rasında ilçeye girdi. 

1 
Şimdi bir hesaplıyalım: Parti 

mensuplarının hususi men· 
faatltrine, hususi his \'e ihtira · 
larına kör körüne h1ımet eden 
\alj mi iktidar partisinin hakik1 
dostudur. yoksa bütün ,·atandas· 
lara müsavi muamtle gö teren. 
\'azife inin icabını 'e kanunun 
tınrini diirüstlükle yerine ge· 
tiren vali tipi mi? Birinci tak· 
dlrde tatmin tdilip partiye bağ· 
!anacak olan kimdir? Biu.at 
l'rıenraat görtn mi? nu gibllerin 
ipi ile kuyuya inilemi)'rceğlnl, 
her gidene ağam, her gtlene e· 
fl'ndim dediklerini her ne\·i tec· 
tiibe ispat etml3tir. 

1 

yetçi Parti cunıhurbaşkan yar· 
dımCısı adayı senatör Nixon dün 
gece bütün Amerikan milletine 

Kısa bir istlrııhati müteakip 
C. H. P. merkezinin balkonun· 
dan meydanı dolduran Çorlulu· 
!ara hitap eden İnönü bu seya• 
hatinin mana bakımından en 

<Devamı Sa: 5 Sii: 4 de> İnönü Tekirdağında konuşurken 1 

:'\fenfaat görenin muvakkat 
bir uman için ho3nut edildiği 
,." partiye kul köle oldu u farıe
dilse bile, ayni miktar ,.e dere· 
<'tde menfaat görmiycn mideci 
Parti mensupları gücenecekler 
ı·e parti sinesinde entrikalar 
çe,·lrerek ııathın altındaki tc a· 
llÜdü baltalıyacaklardır. İdeali ı 
Particiler, nefret \e istikrah 
duyar.aktardır. Zaten ~·er yer 
h. P. saflarında ra tı:elinen 
hoşnutsuzluğun \"l' hl7Jple5me· 
ilin sırrı, atıkgözlerln ganimet 
vurgunu yapması dl>lil mi? ili· 
br taraftan muhalif particiltr, 
bütün Türklerin hiikümeti ol· 
IJtak lddiasllt: iktidarda duran 
hiikiımttln müsnat esasını lhlAI 
l'tmtsinl. kendi kullarına mtm· 
le.ket menfaatlerini peıkeıı çek· 
llıesinl, thliyetleri olmıyan a· 
damları kayırmasını isyan hisleri 
le karıılıyorlar \'e bunu iktidara 
kar ı tesirli bir hücum ilihı dl· 

<De\'aml Sa: 5 ü: 6 da) 

Filntcllik alenıio'in büyük ~$aııatkarı \'e ili titr • lllu~solini faşiı· 
mi ile mücadele· eden•insaniytlti Charlie Chaplin <Şarlo) Anıe. 
rikadan, Lendraya gelmiştir. Sanatkarın bu seyahati, Amcrikad:ı 
aleyhinde açılan tahkikat dol:wısile hayli gürültülü oldu. Şarlo 
\erdrgi.~eyan!!Ua kendisinin halkçı ,.e insancı olduğunu, Ame 
rlkaya tekrar dönmek arzusunda oldıığunu, Londra ı·e Pari le 
ı;on filmi.İı?Jl. ilk ten;ı IJlerinde bulunacağını ~öylemistir. Yuka· 
rıdakl resimde me hur artist, f,ondranın Waterloo istasyonun· 
da kbmpartımanının penceresinde 3·urduna dönmekten dolayı 

· ne~eJi bir halde görülüyor 

hitap eden bir rııdyo konuşma· 
sında kabul ctmis olduğu 18.000 
doların hepsini siyasi gayeler 
uğrunda kullandı~ını, bu para
nın ı santimini bile şahsi i~lcri 
için sarfetmediğini :ıöylemiştir. 

Senatör bu mesele yüzünden 
kendi arzusu ile adaylıktan çe· 

<Devanıı Sa: 3 Sü: 8 de) 

. 
«lowa» zuhhsı 
Kore- sulannda 

Vali, su işinin ıslah 
edileeeıcini söylüyor 
16 milyon liralık istikrazırı protokolu dün imza 
edildi. İstikraz Emlôk Bankasından yapılacak 

Evvelki "Ün Ankaraya gitmiş •- Ankarada Cumhurbaşka-
buluııan Vali ve Belediye başka- nımız CelAI Bayar ,.e Başbaka
nı doktor 1''ahreltin Kerim Gök- nımız Adnan Menderes tara!ın
ay dün akşamki uçakla dönmüş- d:ın kabul edildim. Kendilerine 
tür. seyahatim ve istanbulda yapıla-

Ar . .dolu AJıır.n Hava alanında kendisiyle gö- cak işler hakkında izahat ver-
Tokyo, 2.,ı _ Burada resmen rlisen bir muhabirimize Gökay dim, gene 1stanbulun ihtiyaçları 

bildirildiğine ı;:öro 45,000 tonila- şunları söylemiştir: menmı Sa: 5 Sü: 3 de) 
toluk Amerikan 11İowa11 kruvazö 

rü, kuzey Kore açı~ların~a h~- Galata'da esraredar 
rekatta bulunan Bırleşmış Mıl· · 
Jetler deni~ ku\'"\'ctlerinc iltihak ı• k k d 
etmiştır. Amerikan harp gemi· po ıse ar~ı oy 0 
si dün \\'onsan böl:esindcki he. • 
defleri topa tutınu~. 7 düşman 
mevziini tahrip etmiş ve bir çok 
sahil bataryalarını susturmuştur. 

Birle§miş Milletler Başkomu. 
tanı General Marc Clark, uzak 
doğu Amerikan deniz kuvvetleri 
komutanı Visamiral Robert Bris
coe ve 7lnci filo kumandanı vi.sa 
mira! Joserıh Clark bu esnada 
kruvazörde bulunmakta idiler. 

E ir kamplarında tekrar 
hidiseler çıktı 

Seul, 24 (A.A.) - Bugün bu· 
rada blldlrildiğine göre, Birle~

(Deumı Sa: 3 Sü: 7 de) 

Diğer yerlerdeki tecavüz ve kazalarda dört 
kişi öldü ve iki kişi de yaralandı 

Dün schrlmizde, bir, zabıtaya 
fiilt mukavemet hldisesl olmu~
tur. 

llfıdiscnin tafailltı ~öyledir: 
Emniyet 2 nri Şube memurla· 

rından biri dfin saat 16.30 sıra
larında bir iş için Galataya git· 
ntiştir. Memur tam ıımumi evle· 
rln bulunduğu Zürcia sokağından 
geçerken Yasar Bozcan isminde 
bir sabıkalının elindeki yarım 

kilo kadar esrarı etrafındaki ba· 
ZJ şahıslara sattığını görerek, nö· 
betçi inzibat eri Feyziyi de )·anı
na alarak esrarcılara mUdııhale 
etmek istemiştir.. Fakat Yaşar. 
Osman Ce,·ahir, Hasım Erta~: A\' 
r:ı Çörekçi isimli arkadaşlarının 
da yardımı ile memura karsı ko
yarak: 

11- Sen bizi bir yere götnre· 
<De\'amı Sa: 3, ı:iü: 6 da) 

•• iııiiııii'ııiiıı 
Ge%isiııdeıı 

İııtıbalaı• 
EC\'ET GÜRESİN 

Ta:ı11or 

C. H. P. genel başkanı ismet 
İnönünUn Trakya seyahati dün 
akşam bitli. 

C. H. P. lilcr bu seyahatin çok 
başarılı geçtiğini, Demokratlar 
ise bllfıkis başarısız olduğunu \"e 
Halk J>artisinin bu görTinilse ba· 
karak Trakyada 1950 de uğradık
ları hezimete gene uğrayacakla
rını söylüyorlar. 

<Devamı Sa: 5 Sü: 4 del 

« ~alıı·aıııaıı 

Rir Yunan gemisi battı 
Atinn, 24 (A.A.) - Dün gece 

çıkan ~iddetli fırtınada Andro· 
maque adındaki bir Yunan sahil 
gemisi, Limni'nin 15 mil açıkla
rında 3 dakika içinde batmıştır. 
6 sı mürettebattan ve 4 ü yolcu
lardan olmak üzere 10 kişi kayıp. 
tır. 

Meksika' da bir 
Şehir harap oldu 

Auoefal•i Prı,. 

Meksika 24 - Fırtına ve 
feyczanlar yüzünden hemen he
men tamamiyle harap olan ::'ıfek· 
sikanın Pctatlan şehrinde dün 
askeri uçaklarla yiyecek tıbbl 

<Dt'\·amı Sa: 3 Sü: 7 de) 

..... 
Asık» 

.a 
filıııi 

Fransız Büyük Elçi~i ve l\ladam e de Saint Ilardouln, basın men-
5uplarını ve 6ehrimlzdeki Tiirk \ e ecnebi dostlannı dün &ad 
18.30 da Saray sinemasına 11FanCan la Tullpe.t adlı ,·eni bir Fran-
u: rilminin hususi gö terlll~lne da\ et etmlslerdir.- Macera film· 

terini hic\.edrn nükte dolu, eğlenceli \C hareketli bir komedi o
lan bu film. rejisör Chrlstian • JacquP.ı>'ın «' eridir. Ba5 rollerini 
Gerard - Pbilippe ,.e Gina Lollobrldglda temsil etmektedirler. 
•Fanfan la Tulipe. yakında 1.Kahrnman A§ık adı altında istaa. 
bulun birkaç sinema ında birden gö te.rlleccktlr. \·ukandaki re· 
simde Gerard - rhllippe o.Fanfan la Tıtlipeıı rolünde görülüyor. 



z 

( MALi MESELELERiMiZ 1 

Günün iki meselesı 
G eçen De. { fAZAN: ' lecektlr. 

m o k • \ 

1 

Su veya bu 
rat parU kon- •raıııı•· ze•·ı· Aral idare meclisi, 
grestnde muh ı 11 ~ ~ reis ve Aza. 

telıf mevzu- .ı------------------------.: sından mah· lara dair söz ru:ııbıu 11.ıcı.. "'ıılllwduYJ rum kalıp iş· 

Sehir ~leclisi 
"' 

encumeıı 

secimi eri hararetlendi 
.> 

alan Del'let Bakanı tediye mu- bulunmayan senetleri mutlaka lemez hale gelmek tehlikesl
vazenesindeki acığa da temas ters yüzü geri çevirmelidir. ne maruz bulunduğu zamanlar, Şehir meclisinin mUzakerclerine baıılayacağı bugnnterde 
ederek: •Bir memleketin tcdi. Nitekim kanun da bunu böyle iktidar Bakanları hAdlse ile a· üyeler arasındaki temaslar sıklasmı6tır. Bu cümleden olarak ev
ye mu\'azenesındeki açığın art· emrederek senet tecdidin! mem lAkadar arkadaş \'eya arkadaş. velld gün bir grup Belediyede toplanarak encümenlere kimlerin 
tığı \e memleketin istihsal ve nu tutmuştur. Halbuki kaide !arına vaı.ifelerinl hatırlatmağı getirileceği hakkında uzun bir celse akdetmişlerdir. 
ihracatı azaldığı takdirde neti· ve kanun eskiden olduğu gibi eyersiz• bulup susacaklar, fa. 
ce vahim olur. Halbuki bu se- yr,ni iktidar zamanında da bir kat muhalefetin bakanları )İiZ· Sız:ın haberlere gdre hal!!n Daimi EncUmende bulunanlar 
nenin ilk yedi ayındaki fhra. tarafa bırakılmıstır. Bunun ı. }erini kızdırıp tayinlerin he· Şehir meclisinden kırk yedi oy temin etmls bulunmaktadır. Bıı 
catımız Cumhuriyet tarihinde cindir ki cüzdan yıllardanberl men yapılması \'e bu gibi halle. durum ekseriyet oyundan yedi faz.tadır. 
görünmiyen bir miktara balığ • hattA yeni devirde daha baş- rin bir daha tekcrrUr etmemesi Neşrcdılen listeye gore iki Uye hariç diğer Daimi Encümen 
olmuştur. Son yılın ilk yedi a· ka bir silratle ıi~erek • yUrU. l!lzumunu Vekiller Heyetinde üyeleri scı:imdC' desteklcnccrklcrdir. Kat'i durum paz.ar günil 
yı içindeki ihracatımız 563 mil- yUp gitmektedir. Aşağıki cet- ortaya atabileceklerdir. Hiikü· kırk yedilerin yapacağı gizli bir toplantıda belli olacaktır. Daimi 
yon lıra olup 1949 da bu mik- vele bakalım: metin şu \'e bu icraatı hakkın- Encümenden tıkarılacak iki üyeden birinin ) erine .Misbah Uraz: 
tar 362 mılyon lira idi.• dedık. (Sene son lan) da Demokrat l\lilletvekilleri bir ve Zil a Köktürk alınacaktır. 
ten sonra ortadaki açığı: «Mcm· _ Jilyon lira _ bakanı veya Başbakanı grupa --------------
leketin kalkınması ve Milli Sa- getirip iz.abat almağa lmkAn 

Hususi Rumi \'elııln 
\unma ihtlyacları, traktör, ma. 

1947 159
.
9 47811 637,9 bulamadıkları ve yahut Mdise 

kine ve fabrika aksamı ve na. çıkarırız endişesiyle kararsız. 
kil vasıtaları gıbi ithalltımızın 1948 142•1 678.3 820

•
4 lığa dUştUkleri takdirde hiç ol. 

fazla olu~u tediye muvazenesi· i:;~ 202
•
4 651

•
8 854

•
1 

ma?!a muhalefet partısinin ba· 
ni aleyhimize çevirmiştir. fek· 

253.2 886
•
6 1

·
139

•
8 kanlarına başvurur. ortada 

linde izah ediyor ve daha son- 1951 367•6 ı.o7s,ı ı.443 •9 mUhim \'e müstacel gördı.ikleri 
ra: •İstihsal meı:siminc yeni Cari sene içinde ise cüzdan mesele ''eya meseleler hakkın. 
girdik. Bu senenin istihsal mad hareketi Göyledir (Haftalık va- da onlardan izahat alırlar. 
desi olan buğday, hububat, tü. ıiyellere g6re): Memleket mali vaziyetini ay-
tiln, pamuk, fındık, üzüm, in· _ Ay sonları _ dınlatacak bütçe lAhlkalarını, 
cir gibi maddelerimizin ihracı- (Milyon llra) Meclis kUrsüsünden yapılan va. 
na henüz başlanmamıştır ... di- atlere rağmen aHıkadar Bakan, 
ye bir ümit kapısı göstermekle Aylar Hususi Resmi Vekfın canı istemez de bunları çekme· 
beraber sözü parti ihtilA.flarına I 322 l 047 1.368 sinde tutup saklamakta de\am 
naklederek hilkQmetçe: ıDö. II 402 1.020 1.422 ederse iktidarın Milletvekilleri 
viz açığının kapanması husu· lII 427 978 1.440 yine hfikametteki muhalefet 
sunda dost \'e müttefıklerimi· TV 491 930 1.421 Bakanlarından tavassut arar, 
un aUkaları1> cekilmektedir, V 496 912 1.408 arıulannı ls'af ettirebilirler. 
demek r;uretlyle bir ba~ka ha- VI 527 839 1.366 Herhangi bir gebeple hilkClmet 
be.r daha veriyor. VII S65 955 1.520 te veya Mecliste bazı iktidar 

Mevzu Merkez Bankamız.la 
aUkadardır. Merkez Bankası 
ber şeyden evvel bir tedavUl 
bankasıdır: Tedavill bankası 
olmak itibariyle de her ~eyden 
evvel paranın kıymetini emni
yette tutmak ve başka bir ifa· 
de ile bu emniyeti sarsacak un· 
surlardan parayı uıakta tut
mııkla mükelleftir. Paranın iki 
kıymeti vardır: Dahili kıymeti 
••e harict kıymeti! .. Bu iki kıy. 
metin birincisi bakımından bil· 
hassa senetler cüzdanı, ikincisi 
bakımından da bilhassa altın 
ve döviz mevcudu üzerinde 
bir taraftan banka bütün dik· 
katini teksif ederken öbür ta. 
raftan hfik\imetle birlikte 
memleketin de nazarlarını haf. 
talık vaziyetlerin bu iki kalemi 
üzerinde mfitemadlyen dikili 
tutmaları IAzımdır. Esasen ban 
lta fdn haftalık vatlyet neşri 
mecburiyeti, kanun vazıının 
müesseseyi ve muamelelerini 
sadece Bankaya ı.·e hilktimete 
tevdi ile lktüa etmeyip aynı 
umanda ve daha uyadc bütUn 
memlekete, bütün mlllete e
manet maksadına mfiptenldlr. 

VIlI 582 1.100 1.682 mensupları için muhalefet mat 
6 IX 546 1.110 1.656 buatının değil, doğrudan doğ. 
13 • 540 1.140 1.680 ruya iktidarı tutar gorUnen ga. 

Son bir senelik devreye ait 
mukayeseli vaz.lyet de &udur: 

(~fil) on lira) 

13 EylCll lS EylCll 
1952 1951 

Resmi senetler l.140,4 ı 026-
Ticatl ve ıirat 539,7 323,4-

Yek<ın 1.680,1 1.349,4 

Bir sene evvele naz.aran bu
giınkil eiskinlık 330,7 milyon u. 
radır. Yıl :zarfında resmi senet

zetelerln hUcumuna uğramak 
tPhhkesl belirdilli z.amanlar alfi 
kadar milletvckillerl yine hü· 
ldimetteki muhalefet bakanları 
nı ıraya korlar, onların şefa· 
atlerlyle ve mUdahalelı>riyle 
tehlikeden kendilerini kurtara. 
bilirler (Bir imtiyaz temdidi 
lAyihası ele alınarak münhası· 
ran bir Demokrat Bakan aley. 
hine • daha hükOmctte ''azifr~i 
basında iken • bir gazete ta. 
rafından yöneltmiş ağır hü· 
cumları hatırlayınız). 

1054 seçimi yaklaştıkça vatl· 
yet daha da nezaket gösterir 
gibidir Bir gün gelip: aDönül. 
mez akşamın ufkundayız, vakit 
cok geç!:ıı diye dövUnmlyellm. 

ler cüzdanını eişiren, Toprak 
Ofisi senetleridir. Filvaki hu· 
bubat mukabili olan ı;enetler 
\•Ade dahilinde satılablldikce 
cüzdandan çıkacaktır. Fakat ı. 
çinde bulunduğumuz sene gibi 
killliyetli miktarda hububat 

1 
mevzuu bahis olduğu umanlar { 
itin stoklann şu \•eya bu se
beple \•ııktinde satılamaması 
kabilinden ihtimaller bertaraf, 

. . . 
: GECMl$TE" · 

. aur;üN ~· · Ofis bonolarlyle bankadan çe. 
kilen paralar sadece hububat 
fddiharına tahsis tıdilmiyor, ay-
nı zamanda tesis ııcrmayeslne 
ve daimt işletme sermayesine 
ekleniyor. 216,3 milyon lira faz 

- ... _.. __ - - . - ~( 

Peştenln 
istirdadı 

Eski haned1ln 

ensu lan yur a 
nxn P.Qe had "' 
Hilkiımetin milsaade etmesi 

üzerine, uzun senelerdir memle· 
ket dı•ında bulıın::ın eski hane· 
dan mensupları yurda dönmeğe 
başlamışlardır. 

Haber aldığımıza göre, Sultan 
Iuradın oj'!lu merhum Sabahat· 

tin Efendinin dıımadı ve Ahmet 
Rıza Beyin yeğeni O~man HA.mi 
Bey de 2 ekim perşembe günil 
İsviı;:reden tayyare ile anayurda 
dönecektir. 

Ticaret Odaları ve 

Borsalar birliği 

toplanacak 

Ticaret Odaları ve Borsalar 
Rirlilti önOmUz.deki .ııy başında 
Ankarada bir toplantı yapacak
tır. 

Bu toplantıya İstanbul, İz.mir 
ve Ankara Ticaret Odalarının 
umumi kfıtipleri davet olunmuş
lardır. DHter Ticaret Odala::-ını 
tcm<ilrn de, henilz isimleri tcs
bit olnnm:ıyan iki Oda davet 
olunacaktır. 

Toplnntıda, bllUln Odaların 
muh:ı E'h" ve muamcliıt yönet
melikleri lnrelı>necek ve bunla· 
rın te\'ricline giılilercktlr. 

Sabri Çehre tahliye 

talebinde bulunacak 

Sarıyer cin:ıyctinln f:ıili olarak 
Adliyeye scvkcdill'n dondurm:ıcı 
Sabri Çehrenin Sarıyer Asli} ıı 
Ceza mahkemesi tarafından tev
kif cdıldı ini bildirmiştik. 

Öğrendl~imize giire, Sabrlnin 
avukatı müvekkilinin tahliye edil 
mesi talebinde bulunacaktır. 

Bir kamarot 
Bulduğu sekiz bir 
~ ;r~ ı teslim eHi 
Adalar postasını yapmak üzere 

dün ak5am saat 10 20 de Köprü
den kalkan Denizcilik Bankas ı · 
nın Kalamış vapuru, Heyheli} e 
yanaşıp yokularını çıkardıktan 
sonra yapılan temizlik esnasın
da, kamarotlardan Hasan Oruç 
bir çanta içinde 8000 lira bul. 
mu~ ve derhal kaptana teslim 
etmiştir. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
çantanın sahibinin Heybelladada 
Dimitriclls isminde bir eahıs ol 
duğu anlaşılmış ve 8000 lirayı 
had cüzdan kendisine teslim 
edilmiştir. 

Kamarot Hasan Oruç, bu ha
reketindrn dolayı, işletmece mU
ktıfa tlandırılacaktır. 

Demir tekerlekli arabalar 

kaldmlacak 

Demir tekerlekli arabaların 
kaldırılma~ı mevzuunda Beledi
yenin bu işle altıkalı komisyonu 
kat'I karara varmıştır. 
Bazı üyelerin itiraz etmelerine 

rağmen Knvanin komisyonu. İS· 
kelelere bağlı olmıyan demir te
kerlekli arabalann üç ay zarfın
da kalrlırılmasını kabul etmiştir. 

iskelelere ba~lı di~er arabala
ra da üç senelik bir mühlet \'e. 
rllecektir. Bunlar Uç sene sonra 
yliklerini motcirlil \'a~ıtalarla çe
kebildikleri takdirde lskelı>,lcrde
ki hakları tanınacak, aksi tak· 
dirde sanattan menedilecektlr. 
Öğrendi~imlze göre bugün fs. 

tanbulda iskelelı>re bağlı olmı
yan dört bin araba mc\'cuttur. 

Komisyonun bu kararı önU
milzdrkl g!lnlerde müzakereleri 

ı HAVA~ YA%lveTI; 
Ye~ill.öy l\tctroroloji is

tasyonunun talımlnlerine gö· 
re, bugün şehrimiz , e eh a
rında ha,·a, sabahleyin deniz 
yüzü puslu ve hafif me\"Zİi 
yajlı~h geçecek, günün del·a. 
mı müddetince umumiyetle 
bulutlu olacak, ha\•a sıcak· 
lık derecesinde miihlm bir 
değişıklik olmı) acaktır. 

Iliin (ichrimizde hava umu
miyetle bulutlu ,.e men.il 
~ ağıı;lı geçmiş, giıniin en dü· 
§ük sıcaklığı 10.5, en yüksek 
:?."i.6 santigrat olarak kayde
dilml5tlr. 

KOÇUK HABERLER 
ÇU\'AL FiYATLAill 
y· KSELİYOR 

Son haftalar içinde ı:uval fi. 
yatlarında ani bir yükselme mü
~ahede olunmustur. 

A!Akalılar, So\'yetler Hırli~i
nin 'e Arjantinin Pakistandan 
fazla miktarda çıı\•al ithal etme· 
s inin buna sebep olduğunu söy
lemektedirler. 

RU HAFTA JJJ\IANll\llZA 
ON JIEŞ GEMİ GEUXEK 

Bu hafta i~de limanımıza 
4 U Tiirk ve 15 i ecnebi bandıra 
lı olmak üzere 19 vapur gelecek
tir. 

Bu \'apurların getirdikleri it
hal malları 11 bin ton tutmakta
dır ve tahliyelerinin 4 gllr.de bi
t!!_llereği tahmin edilmektedir. 

hIR,\CAT niRLiKLF.Rİl"İN 
K \l,P PARA \'ERl\lEK 
İSTERKEN 1'AKAI.ANDI 

Cemal Baysal isminde bir şa. 
hıs Edirnekapı • Bahı;:ekapı traın 
\ayında kalp bir liralık \'ermek 
f:!terken ) akalanmıstır. 

Htıdise hakkında tahkikata 
başlanmı~tır. 

Dr. KUJ,ı\KÇT İU~ l'ÜZÜNCO 
AR \SIJ'\DAKİ DA\' A 

Dr. Nejat Kulakçı ile Reşat 
Feyzi arasındaki 11esren hakaret 
dhaı;ına dün Toplu Hasın mah
kemesinde de\am edilmi~tir. 
Duruşma esnasında söz nlan 

Dr. Nejat Kulı:ıkçı, yaptığı ame
liyatlarda herhangi bir operatör 
hatası olmadı$!ını söylemiştir. 

Baz.ı hususların anlaşılması 

için duru~ma başka güne bırıı· 
kılmı~tır. 

.. 
Universitede 
• 
imtihanlara ı - Senetler cllzdanı muh· 

tevası ve 2 - Altın ve dÖ\•lz 
mevcudu! ... Eski devirdekin
den daha fazla bir süratledlr 
ki yeni iktidar devrinde senet. 
ler cüzdanı şişkinliğe mUtevec. 
dh bir istikamette ilerlerken 
altın ve döviz mevcudu da ak· 
sine bir istikamet tutarak aza. 
la azala nihayet gecen ay sıfı. 
ra ve hattA sıfırdan da a~ağıya 
düsmll&tUr. 

la gösteren hususi cüzdan da 
aynı illetten salim değildir. Şe. 
ker şirketi senetleri de Ofis bo. 
noları mahiyetini almış bulun
maktadır. HükQmctçe takip e
dilmekte olan himaye siyaseti 
dolayıslle ticari ve z.lrat cilzdan 

o.1'N·'>~~ ne başlııyacak İl Genel meclisi"" «l'.t~ nln gündemine alınmıştır. Mec-4LfSf O lls umumi heyeti buna karar 
3~8 yıl nnl bugün, 25 verdiği takdirde derhal tatbika- nıyor 

Eylul 160i de Budlnin kar- ta ba~lanacaktır. 

* EvvelA altın ve döviz. va:r.lye-
tinl yeniden hatırlatalım. 

da bu kabilden seyyaliyeti :za. 
afa uğramış ı:eya uğramağa 

milstait senetler miktarı nt>dlr, 
Merkez Banka•ının mUfredata 
ait neşriyatındaki gecikmeler 
sebebiyle zamanında kestirme. 
ğe imkAn yoktur (Ulus • 14.8. 
1952 • Senetler cUzdanı maka. 

ıısındaki Pe~te kalesini düş· ı Uyurken ayağına açık Üniversitenin muhtelif hkUI· 
mandan geriye almı tık. Ye· telerinde güz de\•resi imtihanla. 
nrlbam Yavuz Ali Paşa, na- pencere düştü rına 1 ekimden itibaren başlana-
tı seferini açarak ordusuyle Karag!lmriik Hoca cadıiesl 48 caktır. 
beraber Jlalkalı'ya kadar gel· numara it f'\'dc oturan Şakir Atak- İmtihan gilnlerini bildiren 11~ 
mis ,.e burada sefer masrafı el isminde bir şahıs, odasında leler fakülte salonlarına asılmış. 
için 1 tedlğl panıyı bekleme- yatarken, ayıığını açık bulunan tır. Bu listelerde, imtihanına gt. 1 
ite baelamı~ı. Fakat para pencereden dışarıya çıkarmıştır. rilecek derslerden bazılarının 
yerine şöyle lılr hattı hüma· Tam bu sırada rfüg~rın tesi- üstGste herglln yapılııcağının ilan 
yun almıştı: cDa ın der il· riyle aı;-ık bulunan pencere ka- edilmiş olması talebeler tarafın. 
na thım ise elbette yann panarak Sakirin ayağından yara· dan memnuniyetsizlikle karşılan-
kalkıp gidersin •. Yavuz Ali lanmasına sebep olmuştur. mıştır. 
Paşa (arnSçar yola dü miiş, Yaralının gerekli tedavisi ya. Diğer taraftan, yönetmelik ge * fakat Belgradda hastalana- pılmıstır. reğince ıözli1 olarak yapılması 
rak ölınUştil. Yerine o ıama· kap eden baz.ı derslerin imtihan. 

lesi). 

Döviz. atığından korkmuyoruz, na kadar hudut üzerindeki Bir evladlığı kaçırarak lıırının yaz.ılı olarak yapılacağı ' 
diye diye nihayet eldeki al. askerin" başkumandanı olan da hos karşılanmamı§tır. Hukuk 

tın ve dö\'iz tüketildiği gibi Lalı tehmet Pasa tayin o- satmış ,.e İktısat Fakiiltclerinde okııtu-
senetler cUzdanı da öylece kor- lunmu lu. Lala Mehmet Pa· Ay§e Gı.izel isminde bir kadın, lan Maliye dersinin her ne paha -
kusuz şişirilip götllrillmektedir. şa, ilk icraatını iki yıldanbe. Siimerbank Satış mağazası mit- sına olursa olsun talimatnameye 
Bir Merkez Bankası için elde. rl dUpnan işgalinde bulunan dilrü Ahmet Tilrkün evltıtlı~ı uyularak sozlü olarak yııpılma 1 

nasıl ceklnilmeksWn ihtiyar e· tı. adama satmıştır. bu iki fakultedc yalnız bu ders-

Milli Türk 
Tıp kongresi 
Bugün açılıyor 
XII. Milli Tilrk Tıp kon,:!rcsl 

bugUn saat 10 da İstanbul Üni
\ ersitesinin Hukuk ve İktısat 
Fakülteleri l numaralı dershane
sinde çalısmalarına baslayacak
tır 

Kongrryl, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Dr. Ekrem Hayri 
Üstıindağ açacak \e miltcakıben 
mcmlckeUmizin tanınmış tabip
leri tebliğlerini okuyacaklardır. 
Bu seneki kongrede bilhassa cüz. 
zam, \erem \'e sinir hastalıkları 
üzerinde ehemmiyetle durula· 
cağı öğrenilmiştir. 

Ağustos ayında efe geçen 

kaçak eşya 
Ağustos ayı içinde GCimrlık 

Muhafaza teskiltıtı, 365,029 lira 
değerinde kacak eşya ele geçir. 
mis bulunmaktadır. 

Bu ay z.arfında, 213 kacakcılık 
vak'ası tesbit edilmiş, bunun 
74 U miisademeli geçmiştir. 

Neticede 230 kaçakçı, 18 si
IAh, 255 mermi, 14 çnkmak, 61 
kilo tfitan. 17 paket sigara, 
15,900 defter sigara ktığıdı, 5 ki
lo kahve, 18 adet Trkel maddesi, 
1734 kilo ipekli , 449 kilo yünhi . 
90 kilo pamuklu. 486 kilo elbi e. 
117 kilo cu,•la, 929 çift ipek ço. 
rap, 76 lııek seccade halı, ·161 
kılo çeşitli gilmrük eşyası. 871 
kilo çe~itli yiyrcek maddesi, 3,5 
kg. uyuşturucu madde, 271 kesim 
hay\anı, o.ıs lira drf:erlnde ya
bancı p:ır:ısı. 200 mobilya, 4'> 
hayvan ele geçirilmiş ve suçlu
lar adalete teslim edilmi5tir. 

Hem dövmüşler hem 

parasını almışlar 
tl'skiidar Selimiye Acem ı;:ık

mazı 12 numaralı C\de oturan 
Maide Şerife Yurtkan, eski kira
cısı Hasanla kardeşi İbrahimin, 
evvelki gece rviırn gelerek ken
disini dö\düklerini \'e 60 lirası
nı aldıklarını iddia etmi5tır. 

Tahkikata başlanmıştır. 

Dün şehirde yedi taşıt 

kazası oldu 

Mehmet fpekdede idaresinde
ki 3125 plakalı Dikllitas • Fatih 
otoblisli Yıldız caddesinden ııe
çrrken Mehmet Erenkurt ismin
de bir şahsa çarparak ağır su
rette yaralanmasına sebep ol
muştur. 

Yaralı İlk Yardım hastanesine 
kaldırılmış, sanık yakalanarak 
tahkikata baslanmıstır. 

Bundan başka, hafif atlatılan 
7 ~kazası daha olmuştur. 

Z AY 1 
6. cı 6Ubeden almış olduğum 

22270 slcil No. Ju ehliyeti zayi 
ettiğimden yenisini alacağımdan 
eskisinin hUkmü yoktur. 

Ahmet At 

Çıımqırlarınıı:ın tam 
mannslyle beyaz k&lma
aı için aon auya bir par· 
ça Colman ÖkUzbq Çi· 
\'ltı ilClve etlinlz. 

li?ltl i!jl •] 1 
Eğer unutulmuşsa 
A dAlet Babnı Rüknettin 

.l\"asuhioğlu; sarkıntılık, 
hırsızlık, yol kesicilik, soY· 
ıunculuk gibi suçlann mii· 
en idelr.rini arttırarak olan 
Ceza J{anunu tAdil tasarısı· 
nın hazırlandığını ve Bü)iık 
lif illet l\leellsine 'erilmiş bu· 
lunduğunu, önümüzdeki ça
lışma devresinde bunun he· 
men müzakeresine ba§lann
cağını umduğunu bildiriyor. 
Bakanın kullandığı glbb 

kelimesinin sarkıntılık, hır· 
sızlık, yol kesir.ilik, soygun· 
ruhık suçlanndan başka da· 
ha •ne gibi. suçları ifade· 
lendirdi ini bilemeyiz. Fa
kat s:ıyılan suçlar hep uteca· 
\ 'Üz, taarruza suçları olduğu. 
na gbro cgibi• kelimesinin 
bunlara benzer suçları ifade 
etmesi !Azım gelir. Böyle ol· 
duğıına göre tadil tasarısın· 
de, sebepsiz 'e ruhsatsız: si
lah taşıma, eroyln imal etme 
,.e ero~ in satıcılığı yapma 
suçl:ırının cczal:ırında bir 
arttırma yapılınamış olma· 
sından korkarız. Halbuki bir 
tok za1ııta ukalarıncia yo 
sosyal düzenin bozulmaşında 
hu saydığımız son üç suçun 
tesiri \ 'C rolü prk biiyiiktür. 
Eğı>r tasarıda bunlar unutul· 
muşsa, henüz yol yakınken 

hu ııntılkanlığı teJUi etmek 
pek yrrinile olur. 

l'\İÇİN ŞAŞl\IAl.I? 
C.11.P. Genel Raşkanı fnö

nü'nün Trak ada kısa bir se· 
J ahete çıktığı m:ıl(ıındnr. İ
nönii')ii Keşan'da C.11.P. il· 
!erle birlikte D.P. Jilt'r de 
karşılamıv. nu haberi okuyan 
ban \'atandaşlar Meta şası· 
yorJar \<': aNasıl olur da 
mcnsuıı oldukları partinin 
mulıalifi olan bir lideri D. 
P. lller de karşılayabilirler?• 
diJorlar. 

?\için olmasın erendim? ... 
SIJasl ııartilerlmh başka 
h:ı~ka mlllctlcrln malı ,·eya 
birbirine düşman te~r.kkül
lcr del!ilclirler. Hepsi de, si· 
yasl dıişiinre ve kan:ıatıf'rl 
ayrı olmakla brra~r. bu 
milletin fcrdlcrinden me\'dll· 
na gelen ,.e iktidarda olsun. 
muhalefette olsun, Tıirkiye

nin iviliğlne çalı§makla mü· 
kellef bulunan hlrllklerdlr. 

İktidar partisinin Genel 
Başkanı bulunan H&§bakan 
bir Jere ı:ittiğl ıamu mnhıı· 
lif pıırtllller tarafından kar
şılandığı -ki, hö)le haller 
0Jnıu1tur- :zaman nasıl hay· 
ret etmlyorsak n nasıl ha)·· 
ret elmrmemiz gerekiyorsa 
aksi dt. hizl şa&ırtmımalıdır. 

Partielli •in, ha1Jlanmıı.ın 
sandı~ı \eya istediği gibi, 
kenıfl )lartislııden olmıyanla· 
ra ~dulmıınhkt demek olma· 
dı)ttnı hcplmh: :ınladığınuı 

gün demokrasimiz kemale 
ermiş olaraı.tır. 

Sadun G . ~A \'CI 
O~ KF.Lİ JE'\'I.E 

Kalay .fiyatlarında artıs 
görülmeğe başlamış ... 

Partilerarası nıiınasebctıer 
yoluna giriyor drmek! ... 

TATJ.ISERT 

r-TAKViM-1 

1 
25 r.n,oı, 195? 

PERŞEl\trlE 
AY 9-GÜN 30-1117.IR 143 
RUllll 1368 - E\'J,ÜI, 12 
HiCRi 1:ıı1 - l\luharrcm 5 

S\.BAH 
ÖGLE 
iKiNDİ 
AKSA~I 
YATSI 
iMSAK 

Vasati t:unl 
05.49 11.44 
12.06 06 02 
15.2!} 09 25 
18.02 12.00 
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Tediye muvazenesi acığı 1952 
nin meselesi değıldir. Bu, yıl· 
]ardan beri sUrilp gell!n bir 
meseledir. 4 E) ICll 1052 tarihli 
(Vatan) da da oldukı;:a tefcrrU. 
atlı eekilde izah ettiğimiz Vf!t· 
hile tediye muvazenesi olsun, 
onun unsurlarından ticaret mu· 
vazenesi olsun senelerdenberl 
açık vererek yürUmektedlr. 
.. Memleketin istihsal ve ihraca
tı:ıı bu atıkları yıllardanberl 
kapatamadığı !cindir ki bWm 
de 1946 sonundaki 734 milyon 
lira kıymetindeki altın ,.e dö· 
viz mevcudumuz iktidar değ!. 
şlkiiği zamanında (Mayıs 1950 
gon haftası) 389 milyona ve 23 
Ağustos 1952 de sıfırın altına 
dü~mil5tUr. Şu satırlann yazıl. 
dığı tarihte eldeki 13 Eylül 
1952 vaz.iyetlnde ise bu mc\'• 
cut nakls tarafından 37 milyon 
liradır. Beyanatında Del'let 
Bakanı 1952 nin 563 milyon li. 
ralık ihracatını gösterir. Fakat 
haricJ tediye vasıtalarımızın 
son santimine kadar elden çı· 
karılması ihtiyatsıilığını tama
ınen unutur. Bu ihtiyatsızlığı 
yapmadan tedbirler almak ve 
o arada cDost \'e müttefikleri
mizin alikaları celbedilmek:ıı 
mümklln değil ml)di? •• 

ki altın ve döviıln tüketmesi Pe~eyl kurtarmakla yapmı~· Şahendeyi kaçırarak l\farasta bir arzu edllmcktedır. Bilindiği gibi 
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Gelelim senetler cilzdanı me. 
selesine: Siyaset adamları ne 
kadar aldırış etmemezlikten ge
lirlerse o kadar ısrar ile üze· 
rinde durmak iktiza eder ki 
bir merkez bankasında senet
ler cUzdanı, nihayet üç be~ ay 
ve bllemedık sekız dokuz ay 
v1deli senetleri kabul etmeli 
ve bu vlıdeler sonunda kendi 
kendini tasfiye etmek lmkAnı - ~ DEVREN SATILIK 

Yeni Postahane caddesin 
de mUkcmmel m6blc1i. te· 
Jefonlu yazıhane, devren 
satılıktır. İstiyenler btan 
bul Posta Kutusu 147 ye 

bildirsinler. • 

kredisini şu ve bu müesseseye 
tesis sermayesi ve daimi islet
me sermayesi diye tahsis etme. 
si de öylece tehlikesiz bl.r &iya
set eseri sayılamaz. 

HAien bu siyaset ve o hare. 
ket, hük<ımeti asıl murakabe 
ile mUkcllcf iktidar partisi 
Meclis grupunun derin bir sil· 
klltu ile muhattır. Bu ı;UkOt 
memleket için yalnız takip edi. 
len nakdi veya mail siyaset ba
kımından değil, fakat aynı za. 
manda biuat yeni iktidarın U· 
muml siyaseti bakımından hay. 
lI endise verir bir mahiyet al· 
mıstır. Mahim denk bütce 
• D!f?:giln ödeme devrinde de 
huktlmet !$ini görilr, tek parti 
grupu susardı. 1945·50 devr«ısl 
evveline çoktan rilcQ etmls bu. 
lunuyoruz. 

Vehleten pek garip ıörille· 
cek ve hattl dudaklarda tebes
süm uyandıracak bir milllhaz.a: 
Memleket menfaati dün olduğu 
gibi bu&:iln de bir muhtelit hü
kumetin (kabinenin) vilcudilnU 
istilzam eder, diyeceğiz. Simdi 
hatırlıyamadığım bir vesile ile 
muhalefet, iktidardaki hilka
metin Devlet gemisini bir ka· 
z.aya uğratması ihtimalinden 
bahsetmişti. Bu ihtimal hllen 
bir hayli artmı&tır, denilebilir. 

Zira Demokrat Parti \•e Meclis 
teki gnıpu, hükflmeti kontrolu 
altından katırmıetır. Bu bir 
vAkıadır. Teklif edilen muhte. 

Ut hükOmet muhalefeti oksadı· 
ğı kadar iktidar partisinin kon· 
trolunu iadeye de fırsat verebl. ı 

ile karşı karşıya iken kendisi· 
ni bırakabiliyor \'e tabii bir in· rr • 
san olabiliyordu. Yoksa gerek .::"' 
bankada, gerekse siyasi hayat-
ta tutuk ve kendinden emin ol- ' · 
mayan bir hali vardı. Walter, c;:. 
hiçbir zaman hayatın zevkine ~ 1 • varamıyordu. GUldilğil pek na· · ";:! 
dirdi. Onu ancak Ray kendine~ 
mahsus usulleriyle gülrlürebili 
yor ve nc&clendlrlyordu. Wal· . YAZAN~ 'FANN., NUllST 
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çEvi!iEN-; 'REZZAN A.E. YALMAN 
ter, ne kendi evinde, ne de iş ...-: 
hayatında Ray ile beraber iken 
olduğu gibi tabii ve keyifli ola. 
mıyordu. Ancak Hay'ın muhl· 
tinde atılabiliyor ve coşuyor

tirdim. 
Ray, dalma Walter'e yol gös

termiş. akıl öğretmişti. Nite
kim Rlchard'ın istikbaline alt 
olan kararları da brraber dil· 
slinüp hazırlamı şlardı. 

du. Nitekim Gimdl oğlundan 
bahsederken bir çocuk gibi se
vindiğini belli etmişti. Ray, tek 
rar eğilip onu iiptil ve: 

- Şirin sevgilim, dedi. 
Walter, mesut bir tavırla: 
- Bund31 şirinlik var mı? 

diye sordu. 
- Elbette ,·ar. Siı: olduğunuz 

gibi kalın Walter. Bu çocukça 
haller sbe çok yakışıvor. Eml· 
nim ki birçok hususlarda Rl
chard sizden daha l aslıdır. 

- Richard'ın çok muvazenell 
bir kafası ''ar. Bankada kendi· 
sine verilen vazifeyi ne güz.el 
kabul ettiğin! bir görseydiniz. 

- Rlchard'ın bu tarzda ye. 
tişmcsine ı;iz :,·ardım ettiniz, 
Walter •. 

- Kendisine dalma iyi yol 
gösterdim. Birçok hususlarda 
sizin flkirleriniz.i ona kabul et-

- Bu çocuk hayatta muvaf. 
fak olacaktır. Walter. Onunla 
iftihar edebılirsiniz. 

- Ben de öyle sanıvorum, 
Hay. Ümit ederim ki öt~ki ço· 
cuklarım da beni hayal sukutu· 
na u~ratınazlar. 

- 1Jlç eı.iphesiz. Hepsi de 
milkemmel yetisiyorlar. 

Walter'in çocuklarından bah. 
sederken dalma yüzü gülerdi. 

Saçları biraz daha kırlasmış, 
\'ücudu biraz daha göbek sal· 
mıstı. Ray, sevdıği erkeğin bu 
tarzda değiştiği ni J:Örmekle se. 
vınlyordu. O zaman aynaya ba
kıp da kendisini görünce daha 
az korkuyordu. Kentlisi de 
aleyhine olarak değişmişti. 

Saçlarını boyamağa baslamı~tı. 
Boyanan saç zamanla parlaklı· 
ğını ve canlılığını ka\'beder. 
Kırları kaoanır ama. kötii ve 
)eşilimsi bir renk alır. Aynı 
zamanda boya yüz hatlarını da 
sertlestirir. 

- Boyle keyifli olduğunuz 
zaman ne kadar se\'lmli olu· 
yorsunuz, Walter. 

Bu söz.terin Walter'in hoşuna 
gitmf'dığini Ray derhal farket
ti. Kim olsa buna sinirlenirdi 
ama, Ray'ın istemlyerek ağzın· 
dan kaçını~tı. 

- Böyle şey söylemeyiniz, 
Ray. Neden bu kadar keyifli 
oluyormuşum sanki? 

- Bıında kızacak ne var sev
gilim? 

- İnsan durup dururken se
bepsiz yere kcyıfli olursa aptal 
sayılır. Su kadınlar ne tuhaf
tır! 

- Erkekler de çok tuhaftır. 

Walter. Tuhaf dedınlz de aklı· 
ma geleli. Gelecek hafta kliipte 
gençlere 'ercceğıniz nutka bl· 
raz tuhaflık karıştırırsanız iyi 
olacak. Nutku okudum. Btraı: 
fazla ciddi buldum. 

- Yani dinleyicilerin sıkıla
cağını mı tahmin ediyorsunuz? 

- Ne müna·ebet sevgilim. 
Hiç sıkılırlar mı? Aman \'arab· 
bi! Bugün ne kadar alıngansı
nız. Bl'nim ne demek istedi/;!· 
mi neden anlamak lstemi.)orsu. 
nuz? Gençler nezcli soılerden 
\'e tuhaflıktan hoşlanırlar. On· 
lara söylemek Mıtediğlnlz fay· 
dalı şeyleri bu suretle daha iyi 
anlatabilirsiniz demek istedim. 
Slı bu gençler için hayatta mu. 
\'affakıyetin timsalislniz. 

Muvaffakıret kelimesi dalma 
\\'alter'i tahrik \C memnun e · 
den bir sozdtı . Bunu duyunca 
ağzının suyu akardı. Ray. ko 
nuşma~a su şekilde devam et-

ti: 
- Sizl daha can kulağıyle 

dinlemeleri için nutkun hafif 
\'e nükteli olması lllzım. Söyle
mek lsteditıim bu~du canım. 
Siz ne kadar nilkteli ve z.arif 
konusursanız. onlar söı.lerinize 
o derecede ehemmiyet \'erirler. 
Ah, kUrsu1 e çıktığınız zaman 
da burada oldu~unuz gibi tabii 
olabilseniz:. 

- Denim süz: söylememi pek 
tuhaf bulmayan kımseler de 
\'ar. 

- nen de Icnıı bulmuyorum 
kı. Neden sözlerimi tahrir edi· 
yorsunuz.. Walter? 

- Tahrif etti~ım yok. Kür· 
siide do~ru diiriist ve tabii bir 
şekılde konuşmadığımı söyle
yen siz. drğil mıqiniz? 

- Siz Adeta bir vatancı ol 
mussunuz. Walter. Kendinizi af 
{ettirmek itin beni öpmeniz IA· 
zım. Sizi kilrsücle de, her yer-

de de harikulAde bulduf(umu 
peUlA bilirsıniz. 

- Beni bir onuncu yıl nutku 
söylt-meğe Brooklyn'e da\'et 
ettiler. 

- Geçenlerde nochester'de 
söylediğin iz nutku biraz drğlş· 
tirerek tekrar edersiniz. Vrsile 
aynıdır. Aşağı )'llkarı dlnleyl· 
cilerin de aynı cins insanl.ır 
olduğunu sanıyorum. 

- Dana o nutku bulur mu· 
sunuz:, Ray? 

- Hay hay. Ben siz.in bütün 
nutuklarınızı kesip saklarım. 
Bu da \•ardır Yalnız nutuk söY 
ll'rkcn ara)a birkaç fıkra da 
karıştırsanız... İnsanlar tuhaf· 
lıktan hoşlanırlar. Ciddt mese· 
leler hakkında çok mlikcmmel 
$eyler bul up söylllyorsunuz. Fa· 
kat nutuklara biraz. çeşni ver· 
mek için hlktıye \'e tuhaflık da 
!Azım. 

- Yine nasihate mı başladı 
nız? 

- Ne yapayım? Bu mcvıuu 
açan sizslnlz. Haydi öplişelim 
ve bu hah i kapatalım. Bana 
ö •le tuhaf tuhaf bakmayınız. 
Gözleriniz tıpkı kilı:ilk Ar· 
nold'unkiler gibi sehlA!a5ıyor. 

- Arnold dediniz. de aklıma 
geldi. Corinne onun ~·atılı mek· 
trbe ıı i tmesini i tİ\'~r. Ben ise 
biraz erken buluyorum. Ne der· 
siniz.? 

< lle\·amı var ) 
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_1)-ışP~ 
Alnıaııya . 
ile sullı 

Yazan: E. T 
Almanya ile aktedilect'k sulh 1 

muahedesini görii5mek üze
re Birleşik Amerika, İngiltere, 
Fransa a Rus)a ara ında müı.a. 
kerelerde bulunulmasını teklif 
t den Rus notnsına üç de\•let " .. 
telkı gün cc\ ap 'ermiştir. ec,·ap 
l.ır •l rı a) rı olmakla beraber 
aynı şekilde )n1.1lmıştır. 

Üç de\ letln ce\Dbi notaların. 
da dikkate t?ayan olan nokta 
5Ulh muahedesi J:Örıı5mclerlne 
Almınyanın da l~"tlrak etme 1 
Uzım geldiğinden bahsedilmesi. 
dlr. Amerika, tnı;lltere \'e Frnn· 
U : «Başka tarıda hareket ıorla 
kabul ettirilmiş sulh mahll ttlnl 
alır n Alman milletine a ır 
hakaret olurıı diyorlar. 

Bu düşünce doğrudur. Birinci 
du~a harbinden onra Almnn· 
laya bir muahede mfisndde 1 U· 

l.ltılıp: tBunu im1.a edecek in• 
denm si \e hiç bir söz O)leme. 
line müsnade edilmeme 1 ikinci 
dünya harbini doğurmu5tur. Al· 
tıı.a.n milleti bu hareketi ağır 
bir hakaret sa) mı:ı 'e hiç bir 
lalnın hıımedcmemistlr. Jlllle· 
rln ortaya çıkma ı '' ı~ başına 
leçmesi bu infialin neti~sldir. 
'Birinci ıllİn) a harbinden :sonra 
!ı:iltteflk lcr bir parça daha mu. 
tedil \ e Alman iur.tindsini ko. 
r uyacak şekilde hnrrket etmiş 

olsnlardı bir çok fenalıkların Ö· 
llli alınabilird i. 

* Yugoslav askeri hryttl 
dün Ankarndı ıtörüeme· 
)erine baslamııtır. * l\lısırda <icncral NPdbe 
rağmr.n Yafd Partlsj bas· 
kanlığına ~·ine Ali llla· 
bir getirilmiştir. * Kırk sekiz ki ilik mürette 
halile bir Fransız denir. 
altısının kaybolduğu bil· 
dirilmektedir. * t\ltmış kadar Fransız 
bombardıman uçağı Han. 
noi'de komünistlere ld. 
dctli hücumlarda bulun· 
muştur. 

Et ve bahk sanayii 
Genel Müdürlüğü 

Kuruldu 
Ankara, 24 - Kurulması tekar 

rür eden Et \'e Balık Sanayii ge
nel müdürlil il te~kllltının faı
lıyetc geçmesi etrafında yapılan 
bütün hnzırlıklar sona er~ıiş, 
kurumun teşkiline mütedair Ko
ordınasyon kararı tasansı tasdik
ten çıkmıştır. 

Yeni genel müdürlillı: emrine 
beş milyon llrıısı milli korunma 
fonundan olmak ilıere 40 mıl
yon lira ayrılmış Ye Yüksek l\ltı
rakabe lleycti flyesi Ekrem Bar
las genel müdür \'ekAletinc tayin 
edilmiştir. 

Önümüzdeki günlerde faaliye· 
te geçecek olan genel müdUrlilk. 
et ve balık i lerini tanı.im cde
c~ bu mahsullerin ticaret, is
tihsal \'c sanayi mevzuları ile 
meşgul olarak her türlU etüt ve 
anla~malan yapacaktır. 

Yeni genel müdürlüğiln ı;:öre

cetıi işler arasındn knsnpltk hay. 
\'an Ye balık alım satımı Ye dış 

ticareti, ön plAnı i~gal etmekte
dir. 

Üç dtwlct bu defa da tı)nı yan. 
lıı ~olu tutmak btemlyor, sulh 
lrıuahedesl göriişüliırken Alman. 
Yanın da buna i~tlrak etme ine 
tarartar bulunu)or. rakat bunun 
l~in Dk ıart Doğu \ e Batı Al. 
!lıanynnın birleşmesi, ortada bir 
~ Alman hlikfımcU bulunma· 
•ıdır. Do~u \e Batı Almanyanın 
birleşmesine So\·yet Husya da 
liraftnrdır. Fakat bunun dnhn 
'tlyade Batı Almanyanın Doğuya 
katılması surrtlnıle olmasını Is· 
llJor. Anıt'rik:ı, inılltere, Fran. 
la ise bütilo Alman~ııda scrbc~t 
&eçlm .} a111larak halkın anu et. 
titı ıeklrıle bir hiikumrt kurul· 
bıa&ını, bundan sonra bu hükfi· 
l'ııetln de i&tlraklle sulh muahe. 
desinin ıörü~lllmeslnl ileri sii-

!:!!,Jor. rafında aylarca ıörüıulm iiş , no· 
Bütün Almanyada scrbe t sc· talar t ati edllml , fakat bir an. 

tin ynpılma ı bundan e\'l'el de laşına olamamı tı. O umandan. 
lôrüşulmüş, faknt Hu )a ile bu beri ,·aıl,}ette değl~lkllk olmadı· 
llusıuta anlalDJaya varmak ka· ğına göre erbest seçim men.u· 
hll olamamıpı. Rus)a aerbest unda bir anla maya \'Bnlması lh 
~e,ım esasını kabul ediyor. fa. tlmali bu defa da ıa1 ırtır. nu 

at bunun temini için tutulacak noktada anlı..-ma olmad ıkça sulh 
~.0tda diittr iiç de' lrtte.n ayrılı. l~inde esı lı • bir adım atılması 
!:!; Bundan " ' el hu nıenu et· ı mümkün dtllldlr. 

Dün Ba_şkan Truman'a it imatnamesini veren 
lran 'ın Vaş i ngton elcisi, Amerika'n ı n abl u kayı 

1 ka ldırmak için lngiltere'yi ikna etmesini istedi 
Vıı~lngton, 24 - Cumhurbaşkanı Truman bugün lranın yeni 

Va~ington büyük eiçısl Allahyar Salih'in itimatnameslnl kabul 
etml~ \'e ~örlişme sırasmd:ı: 

•- finümürd" çetin zıomanlar mevcuttur. Fakat hu mtişkü
IAtın daha yakın bir aııl a~maya yol açmak suretiyle mt'mleket
lerimlz nrasında rne\"cut rabıtaları kun·ctlendircceğlne eminim.• 
drmiştir. 

Allnh~·ar Salih gazetrcilerle yaptığı bir konuşmada, franın 
harice petrol ı.ııtma•ına ır.Ani olnn • İngiliz ablukası • y!lıUnden 
memleketinin sür'atle komünizme doğru sliriiklendiAini ıöyle
ml~tir. 

F.lçi. franın Amerikadıın mali yardım istemcdisinl söylemi~ 
\ ' C drmiştir ki: 

•- Ycı;Ane i~te i!imlz. Amerikanın, f n.ııiltım•yi bize karşı 
giri,tiği iktı~;ıdi ahhıkayt kaldırması hususunda ikn:ı etmesidir.·· 

itan, petrol ihlilArınn dair cevabını ' 'erdi 
1 ahran. 24 <Ank:ı) - İngiliz - İran petrol !htilAfının halli 

için ingiltr.rc ile Am .. rılmıın mliştereken frıına yaptıkları tek
life, ıran hükılmcti bugün resmen CC\'ap vermistlr. 

Allkadnr çevrelerin biidlrdlklerine göre, bu cevapta bir Ul
timatom mahiyeti \'e İnJ?iltere ile siya~l münasebetlerin kesile
ce ine dair de hrrhıını;i bir ima bulunmamaktadır. Ancak İran 
hOkOmc i fran pnfrolfl mfllileştirildikten sonra tahliye giinüne 
kadar ı;r;rn müddet ıarfındı- petrol şirketi tarafından İran hU
kfımctinc iras edilen 49 nıilyon liralık bir tazminatı ısrarla is
temektedir. 

Ko111ıa şekeı· 

Zaman 
Yaklaştıkça 
Kırklareli -

Ililmem dikkat ediyor 
musunuz? 

D. P. liderlerinin l;onııs
malarında son gunlerde ba
rl7 bir ) umu5aklık ur. 

HatU tatlı bir .)ıımu&ak
lık. 

lUeseU muhaliflerden bah 
ıederken •muhterem• \'asfı
nı bı§a almadan söze girmi
yorlar. 

İki sene sonra, biraz ıe~ 
anıma; 

Nihayet D. P. lktldnra ıeç 
tilinin farkına varabildi. 

EC\ 'ET GÜRESiN 

Ordün, Çalııma ve Ulaı
tırma Balcan Yardımcısı 

g e liyor 

Amman, 2-1 (Anka) - BugUn 
bildirildiğine göre, Ürdün Ça· 
lı~ma \'e Ulaştırma Bakan yar· 
dımcısı, yakındı memleketimiıi 
.ziyaret edecektir. Bakan yardım 
cısı TUrkiyede yollar su tesisleri 
\'e çalışma \•aı..lyeti üzerinde tet. 
kiklerde bulunacaktır. 

1932 do~umlular a skere 

s e vkediliyorlar 

Ankara, U (T.H.A.) - lıtilll 
Sa\·unma BakanlıCı askerlik ~ube 
]erine bir tamim yaparak, 932 
doğumlu ,., bunlarla ioleme tAbi 
olanlardan birinci tertibin EilAh 
altına alınacağını bild irmi ştir. 

~iifJıııııı'ılıı 

Knbi11e 

~····ııltıııı11ff 1 

Fabı•iknsı 

İciıı Jıa:ıı•lı ,,. 
A 'lhN A/artn "IUUM llubM.-lnılıılı" 

Bu tertip eratın, A~kerlık eu· r belerince, Knsım 1~ e kadar kıta 
larında bulunmak üzere se\'kleri 
yapılacaktır. 

Bc~TUt, 24 - Cumhurbı~kan- Konya, 24 - Su etUdlerlnl 
h~ına ıeçilen Camii Sımun Be •, ı:nrmek, zirai teskilMın kurul· 
yeni kabinenin kurulması için ması mevıuunda tetkiklerde bu
temaslarına 9aşlamıştır. Bnsba- lunmnk ve Konya Şeker Şirketi 
kanlık kin en kU\'\'etli namzet- mevzuıında altıkıılılarla görüşmek 
lcr; Seyit Sami Sulh, Abdullnh Ozere srhrimiıe ı::elen TfırkiyP. 
Riyad ve Saip Selam'dır. Şckıır Şirketi Umum M!irlUrü 

Diğer taraftnn eski Cumhur- Baha 'fekand, rzciimle dcm 'I ir 
başkanının kardt'şi Selim Elhuri, ki: 
mrbu hıktan i tifa rtmi~tir. ıı- Konyıı şeker fabrikası l<-in 

Ankara JOförleri bir ~eçilen ycr,ıe ım ~onrbjı ~O met· 
kooperatif kuracc:ık reye kadar indirllcli. Aynı saha 

dnhillnrle bcs :vıırcle sondaj yapı 
Ankara, 24 (Anka) - Ankara lııcaktır. Aralık avında fabrika· 

şoförler cemiyeti yeni bir koope }'D ait makine \'e tPs i ~lrrin iha· 
ratif kurma kararını almı~tır. lesi ,·apılacak, 1053 yılı ortaları
nu kooperatif, memleketim lı:e 

1 
r:a do ru temel atma töreninin 

geldikten !Onra bi rkaç el _değişti "Rpılmım icln hnıırlıklar tıı. 
ren otomobil. \'e he~ nevı maki· mamlanacak ve 1954 yılının son. 
ne malzcmccınl yenıden satın al .. 
mak istlyenlere hu~ünkil fiyat. baharında fabrikanın bacaları tu. 
Jarın yarısına yakın bir fiyatla tecektlr.~ 

ÖLÜM 
İsmet lnönU, Dr. Ahmet l'ıl!t· 

hat Temelli ve na~an Rııa Te· 
mellı'nin enişteleri, Seniha Ok· 
atan'ın aziz e, i, Hatice Sarp· 
vener, Hils:ımettln Okatan ve 
İrfan Tü rkkeııt'in S<'\'~ıli b ~ba· 
ları, J>rof. ~fün ir Ahmet Sarp. 
yener \'e Doçent \'e .\lıiııır Tuı . 
kent'in k:ıyınpcderleri, emekli 
topçu binbaşısı 

Anni'nnEZı\K OKATAN 
23/9/ 952 salı gun!i Hakkın rah 
metine ka\'Uşmu~tur. 2~ 9 952 
perşembe günü Bcyaut camlln· 
ele öğle namazı kılındıktan sonra 
F.dlrnekapı Şehltliğıne defnedi· 
lecektir. l\le\'la rahmet eyliye. 
~ıçek gönderilmeme3I rica olu· 
nur. 

satınalma imkAnlannı temine .ça Türkiye ~eker fabrikaları mev fcvkalfıdc oldur.unu ve Türki"e· 
Jıcaraktır. ı li " zuuna temas eden Umum Mil· de pancar istihsalinin arttığını 

SÜTUNLAR CrıL ~r&~~Uro __ ID~ .... :::::::~· .. ·:;:~::::.'.·"::'.'.::: "'.': ·:~::::ı.ı.ı \.!A iÖrıııeğe geliniz. 

~,,.!E '~~SJ.~~~w ~~~~ YENi ISTANBUL 

BİR KAl'\U • TASARISI 
lllÜSASEBETtJ,E 

Habip ı:dip • Törehnn bir 
Jnilleh-ekilinln imamların ıo
kaktarda sarık, cilppe ile gez. 
ınr.lerl Jıakkınıla bir kanun 
tasarısı hanrl:ıdığından ha· 
hisle bu habrrln doğruluğun· 
dan şüphe ediyor ,., diyor ki: 

• Yakında Meclisimiz açıla
caktır. Yeni iktidarın iki se
nelik mıicadele, milsııhede, 
tecrUbe ve gayretlerinden son· 
ra ortaya çok verimli bir ça· 
lışnıa progrnnıı koymasi lft· 
zımdır. Aıır:ık böyle bir pro"'· 
ramin ı:ıılı§ılır ,.e memleketin 
hayati i:Jerl ön plfına aJınırsa 
o vakit tecrilbe için geçird iği
rniz zamnnların tellırlsi kabil 
olacak ,.e memlekete hayırlı 
net iceler temin edilecektir. 

Biz onların pnrtl toplantıla· 
tında kendi p:ırtılerini kuv
\·etıendirmek için yaptıkları 
ııartıcılık polıtikn~ını tabii gö· 
tebiliriz. Faknt lllerlis kürsil· 
alinde ortaya koydukları fıklr
lerin biltiln mcmleketln özle· 
dlği ve beklediği şeyler olma
sını da istiyoruz. 

l\lısırh \'obu - Anlııılın, Turkiyeye kacmıktan baıka çare 
madı... ı rı.,\/ '·''""ıı ı ı ı.J ----

~ JAMES GAGNEY 
Bu akşam: 

A 

L1lLE ve ELHAJJIRıl'ılu 
Paramount Dünya Haberleri. ....... , ....................... .. 

' 

Sinema Dünya ının en kudretli Yıldızı 

JOAN CRA WFORD'un 
Ölmez eseri 

GÜNAH KADINI 
CThe 

AR 
Damned Don't Cry) 

Bu akşam: 

ve Pangaltı İNCİ 
sinemalarında 

Parıımount Dlinya Haberleri 

Su Geçmez 
lngiliz - Amerikan - Alman - isviçre 

KADIN - ERKEK - ÇOCUK 

TRENfKOT PAHDESV 
Çe~iıllerlmiıi n fiıtl arını ıörmeıln parıteıü almıyınıL 

Ayda: 10 • 15 • 20 • 25 lira taksitle beıendlğiniz pardestiyli 
ALABiLİRSİNiZ. 

J 

Cumhurba~kanı CelAI Baynr dün Jlalk Bankasını ziyaret etnılş,·e ça}IJmalar hakkındı umırm 
müdılrden g,niı izahat almıştır. Ra)·ıır bankanın . çalı~mılan \ 'C istikbali hnkkında bir kon111m.a 
yapmıı \'e ayrılışında halk t:ırafındaıı tezahüratlı uğurlanmı$1ır. Cumhurba~kanı )'ııptığı konuı
mada Halk Bankasının biiyük bir fsti!ıbale namzet bulunduğunu, ft)izli bir müessese olduğunıa 
ıöylemlş ,.e bankanın kiikle~mlı çok sağlım esaslı temellere htlnaı ettlllnl bellrtm~tir. 

Ga 
poı· 

ta'da e 
e karı 

re a r 
k oyd 

Bügiik Doğu 
1'1 ahkiı11ı 

Oldıı < Bası ı lnclile) 
meu!n. Burada polis filAn ısök· 
met. Burası Galata. demiGlerdlr. 

Bu vaziyet kar51sıncla memur, 
emniyeti vak'adıın haberclor et· 
mlş ''e Mdise yerine giden 10 
ki~illk hlr ekip, rmçluları biraz 
yukarıda itki içip lskambll oy. 
nuken yakalamıştır. 
Aynı eahı~lar bu defa bUtnn 

memurlnra karşı koymaya çalı· 
earak. küfredip: 

«- Bizi bir yere götüremez.si· 
nlu demekte devam etmlşlene 
de :ı:akal:ınarak l\IUdüriyete getl
rilmi§lerdir. 

Bunlardan başka aynı yerde 
hulunsn hıet Aydın. Mustafa Öz 
rıek, Edip Awı, Tcı·fık ile diğer 
bazı ııhııların da htıd iscye knrı. 

.,:, 

l\terılfona gidip çalı5malannı e
hemmiyetle ihtar etmiştir, 

Ameleler, yola çıkınca dolan. Eski Dı& İ&leri Bakanı, •Ak· 
dırıldıkl:ırını anlamışlar, fakat Slm• gazetesi sahibi Necmettin 
sahte müteahhidi ele geı;ircmc· Sadak'la Dünya gazetesi haımu
mişlerdir. Amelelerin bir kısmı harriri Falih Rıfkı Atay tarafın
çalı§mak maksadıyle bugün ~eh- dan · BUyuk Doğu• gaıctui aley
rimire gelmişler \'e iş bulmak f· hine açılmış bulunan neşren ha
çin İtfaiye me"danında dolaşır- karet d&\·ası şehrimiz Toplu Ba
larken dolandıncı Niyazi ile kar. sın mahkemesinde karara ba:
şılafmıılardır .. Niyazi kaçmak Is· lanmıştır. 
temi&, fakat 20 den fazla amele Hatırlarda olduğu gibi Necip 
t&rafından derhnl sarılmış, karga Flzıl Kısakilrek, bir beyanname 
tulumba karakola götilrUlmUştur. ile kapattığı •BllyUk DoCU• i•· 
Dolandırıcının üzerinde birçok zetesinden evvel, Hacı Ali Rıza 
sahte hü\lyetler, mUhfirler bu- Cansu ile çıkardığı .Bü~k Do~ 
lunmuştur. Niyazi ilk sorgusunu gaıetesinde Vesika ısmınl nrdı
müteakip te\'kif edilmlGtlr. ği bir takım şeyler neşrede.rek 

Necmettin Sadak'la Falih Rıfkı 
Düıre rolunda kamyon dC\rlldl Ata)'ın eski senelerde )ahancı 

,.e bir kadın öldii bir millet hesabına memleketi
•ıp k:ırıEmadıkları incelenmekte. Düzce. 24 (T.H.A.) - Şoför 
dlr. Cemal Be5er idaresindeki htan· 

mizde casusluk yaptıklarını yu
mııtı. 

Sanıklar hakkında hem cnar- bul 4951 pllka sayılı kamyon, se
e•lıktan, hem de rabıtıyn fiili klı yolcuyu da hAmil olduğu hal. 
mukavemetten takibata başlan. de Ankara • İstanbul yolunun 
mı~tır. 2:i3 ünci.I kilometresinde hızlı J:I 
Susurluktı bir klıi öldürüldü derken önündeki kamyona çarp
Balıke~ir, 24 (Hususi) - Su mamak için yanlı6 mane,Ta ap

surluk Ömerköyü bucağından 30 mıs ,., blr ağaca çarparak hen-

Mahkeme hu ne6riyıttan ötürll 
• Btiyük Doğu• gazetesinin o ıa
manki Yazı İfleri müdürünü altı 
ay 20 gUn ağır hapse ve gaz.ete 
sahibi namına 20 bin lira mAne
vl tazminat ödemeğe mahkfım et-
miştir. _ _ - -----

)'aşlarında Mehmet Taban, arlca· det.e yuvarlanmı6tır. s 
daslan Akhisarlı :Mustafa içmen Yolculardan yedisi hafif, biri enatör 
,., Yusuf Kralhan ile aynı bucak af,•r ~ aral ımmı~tır. 

Nixon 
tan Süleyman Arslan arasında cc A ır yaralı olan 60 vaslnnnda. Ve ec. ·ı 
viı ahcı alım satımındnn knga k• F:ıtma Arslan ı~mindeki ka· 1 
çıkmıştır. Bu sırada tııbıncasını dın ,kaldı rıldıt!ı ı ~ "ı11am1ı: 'Tem < BıJI ı incide) 
çeken SUleymnn Arslnn. llff'hmet leket Hastanesinde ölmU~tür. Ka kllmlyece~ini ıöylemı~. kararın. 
Tabanı yarnlı)·arak lildllrmüGtllr. zayı yapan ~fôr Cemal yakala· Cumhuriyetçi Parti mllll koml· 

Sanık tevkif trlllmlştlr. nırak adfılcte teı;lim edilmiştir. tesi tarafından verllme.sine in-
tırıııhı bir köylü öldiirUldll nalıkeslrde lılr fifürUktü Uzar edeceğınf bildirmiştir. B·ı 
Urla, 24 c ANKA) _ İlçemizin ) aknl:tnıh komite lsledıği takdirde seııatör 

Nlxon'un adaylığını geri alabi· Gölcük kiiyilndc domates tarlası . Balıkesir, 24 (Hu~u!l) - Ah-
nı: hayvan .ı:irme5i yilzilnden bir met Ali Çıll'ıiz fı;ımli bir ü!Urük. lir Senatör Nixon istifa etmul· 
kişinin ölilmü ilcı neticelenen çü ııdem i iktidıı.ra m!lptelA olan· ni talep eden Demokratlara hl· 
mil esısif bir hAdlse olmuştur. ı .. ra menfa ~t kar•ılı~ı muska )·a- taben GU ı;uallcrl sormuştur: 

İsmail Cer ııd•ndaki ah sın do. r:ırkcn rm"ü,tü ~·ııkal ıınmııtır. • ı _ Demokrat Parti cum-
rnates tarlıısına avnı köyden KA· Polatlıda bir reset bulundu hurbaşkanı ada), vali Adlal Ste-
:um Vurıın'ın h:ıı.'\•anları girmiş- Ankara, 24 (Hususi) - Polltlı \•enson İllinols eyaletinden aldı-
tir. Tarla ~:ıh ibi bu \":ıziyefi go· ile Üçpınar koyU arasında 462 ğı tnhsisab nereye urfettiğinl 
rüncc ha~'\·:ını~rı ı;opa ile vura nci kilometrede tren altında par- 'ııı;ıklasa daha iyi etmez mi? 
rak çıkarırken hayvan uhibl Kft. çalanmıt bir lnun cesedi bulun. 2 - Demokrat Parti cumhur· 
11m müdahalP l'tmıs \'t' araların. mu tur. ba~kan yardımcısı adayı senator 
da ka\•ga b:ışlam 15tır. 1 mail Cer. iki bacaıt ı da kesilınis olan ce. John Sparkman kansının 10 se
ltindc domuz kıır~unu bulunan ı;et UıPrlnde bulunan hU, iyetten, nedenberı ne sıfatla ve hangi fi 
cirte ile K~ııma atcs etmi6tir. knuzedenln ua,mananın ikizli kır~ılığı olarak hUkümetten res 
Fakat tam bu ııradıı kendilerini köyUndnn lsmall Atik olduğu an· men maa~ aldığını açıklıyabilir 
nvırmıığa gelen komsu t:ırlıı sa- laşılmı tır. mi? • 
hibl Hıı~nn A~ıır, ikisinin arası· Senatör Nixon bundan sonra 
na gird iilinden kursun kendisin,. M~k•'k d;,t b'ır ı.en .. in bir ndam olmadığını, Va 
lı;:ıbr.t etmiş \'C aldığ ı yaranın ı:; ü şlngtonda 41.000 dolara satın al-
tl'Sirivle hemen oracıkta ölmUf- dığı evin 20.000 dolarını henüz 
tlir. İsmail yıknlanoralc adAlete t hı' r h r " nf ..lı ödiyemediğini, kullandığı otomo 
teslim rdilnıistlr. ) ' ~ , ' ' n bilin 1950 modeli Oldsmobile ol 

fsk iliptr. bir ılolarııfırıcılık dultunu söyleml§tlr. 
l\nk:ırı. 24 (Husus!) - i ki - ( Ra 1 1 in rldeı Cleveland'dı bu mesele etra· 

lio'de garip bir dolandırıcılık hl· yırd ım malı.eme•i, giyecek e~ya fında demeçte bulunan General 
discsi olmuş, Niyaıi Cüdar i min atılmıitır. Rlld\O hııberlerlne gö Elsenho\\er senatör Nixon'un 
d,. bir ulus. kırk ameleyi dolan. re Pnsifık sahılindc kAin bu şc. •mert Ye dürüst• bir insan ol· 
dınnıı ve )'lne bu ameleler ta· hırde yüzden fazla insan boğul. duğunu söyleml§tlr. Generalin. 
rafından buı:ün ~ehrlmlıde a- mu5tur. Şehrin ha\•a alanını da bu sözlerinden anlaşıldı~ına gö· 
\.:alanınıstır. JH'ıdise aöyle olmu1- su b tığı cihetle yardım uçakla. re Cumhuriyetçi Parti, aday )'ar 

tur: rı ) ere lnememektedir. dımcıınnın adnylıktan çıkartılma 
Niynd CUdar. 1skillpte kendi • sına taraftar de1:1ldir. 

ılne müteahhit sU ü vererek Mcr «lowa» Zlrhh s ı Senatör Nixon'un dün gece 
ı:Uon havı fnaaatında ç lıştırmak ıadyo \'e televizyonla yayınlana11 
mak5adı)•le 40 amele ıınga]e et. < Dıeı 1 tnrlde> konu~ması biraz uıun slirdütU 
mi6tir. mi& l\tillcıtler kıtaları Cheju I· ve e\'Velden te&blt edilen mild· l\lemlekr.tln dört güzle ara

dığı aey gUnUn btitün sıkıntı· 
lırına ra~men, ayak bastı~ı· 
ınıı: kalkınma yolunda llorle· 
l'?ıık, memleketin tabii ser· 
Vetıerindt'n, Jnsan rekA ve 
ku""' etinden istifade etmek ve 
rnıııet olarak refaha ka\'UŞ. 
ınaktır.• 

rece açık \'e biz:ce fuzuli İn· 
gıliz: taraftarlığı etmiştir ki, 
bugün, tarafsız bir arabulucu 
rolilnü oynıyabilir mi? 

formun oyununa ıetiren bu 
harekete karsı c:ok uyanık dav 
ranmnk ve halkı devamlı su· 
rette aydınlatmak gerektir. SE!LAHADDiN 

Dolandırıcı, ımeJıılerden biri. d115 ıcivarındaki esir kampların. deti geı:ti~I için radyo Ye tel~ 
ıinl de kafilr.yc çıvus yapmış \'C da hışgösteren nümıyi&lerl bu- vizyon istasyonları senatör söt
ı:ııvııliı kBylült':rl guantlye hığ- tırmak üzere cebren içeri girme lerine devam ederken programı 
lamnk için her birinden 12 şer i;e çalıstıkları sırada 41 harp e- kesmişlerdir. 

KARA KAC l I buçuk lira kaparo nlmıstır. sirl yaralanmıetır. Bu konu~mayı se)Tedenler s• 
oJ Niyazi bu kadarını hali ttlkten NUmaylşçi\er derhal slndlril. natör l\'b;on ve eşinin heyecan· 

YENi SABAH 

tt Kh"ENIN 
ARABUl.UCULUt.U 

Yeni l'lıb h hnrlrlyr.mlrln 
h, r meselede körü körUne 
londra görii•ii ne ayak uydur· 
ıluğund an ikAyrt rdll or, ı . 
h n petrol ihtllAfınılan hah· 
•ettikten onra ıi iyor ki: 

•İran işinin hAd bır snfha· 
Ya glrdilğ bugllnlr.rde Türkl· 
l'e \'e Hlndistanın :ırabulucu· 
luk yapmak istediklerine dair . 
haberler sız.ıyor. Dört beş se· 
nedir taklo eıtl~lmlz siyasete 
bakarak. frın Tilrkiyeyi ara· 
bulucu sayar mı , sayabilir 
tni? Mutavassıt demek taraf· 
sız demektir. Halbuki Ttlrk 
hariciyesi ve radrosu o de-

Hindi tanın böyle bir rolil 
dnha haklı \'c tabii bir ~ekli· 
de oynaması ihtimali \ardır. 
Çünkü Hindistan. birçok mil· 
hlm da\•alarda, f ngilterc do
minyonları arasında bulunma 
fana rağmen, İngiliz rörü~ünü 
yOıde yüz desteklememek 
hürriyetini ı;:östermeğe mu· 
vaffak olnıustur.• 

COMHORIYET 

PECELİ 
sunAT 

Nadi r S adi İslim Blrlll l 
parolası altında Batıyı kar$• 
cephe alan ve Ortıdotudı 
karga$alıklara yol açan hne· 
ketin bir Komhıform iradı na 
çok benzediğinden baht le di· 
yor ki: 

•Birçok masumlar Komln· 

Biz, Atatürkiln çizdiği prcn· 
slplerin ışığında çeyrek yüz 
:> ıldan faıla bir ıamandır dini 
dünyadan, hele politikadnn 
tamamile ayırmışızdır. Tanrı 
ile kul arasındnki miinastbet· 
!ere ne karışırız, ne de o mü· 
nasebetlere dnyanarak şöyle 
\'eya böyle imkanlar aram. 
Bizim göıilmiiıde Rusyadaki 
Milslünıanlarla Tıınusta veya 
Mısırda yaşıyan Müslümanlar 
arasında bir fark yoktur. 
Prensip olarak bütUn millet· 
!erin hürriyete kavuşmasını 
fÖnlilmüz diler. Tehlikeye gl· 
r•n hilrriyetlerln korunması 
u~runa gerekirse blltün hllr· 
riyetçl milletlerle beraber il) .. 
ni cephede savaşı hazırız. Fa· 
kat din hlerini yabancı bir 
tıolitikanın elinde ll•t yapan 
Iall mcılık mlsti~i blz:dtn dai· 
mı ırak olacaktır. 

••• fionrı kendisinin boıka yero ut· nıi,ş "'c kampta asayi~ temin e· dan a~ladıkl!rlnı aöylemi;ler. 
l\fnhmutpa~ıı. Kapalıı;arşı kapısı yanında No. 18. raması lr.ahettlı!lni. amelelorln dilmiştir. dir. -----....... --....... --~~~~;.....~------~----------~--~----------------------------~ 
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Ağrı Valisi gazetecilerle beraber Vilayet konağı önün de 

Karayollarının Gazeteciler için tertiplediği yolculuktan notlar : 9 
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"Mahrumiyet bölgesi,, 
belki de sizi bekliyor! 
A ğn'nın çarşısında bir arka· 

daşla beraber dolaşıyor, 
kartpostal arıyoruz. Çarşı ol
dukça kalabalık. Etrafta tdrk· 
çc duyulmuyor. Bir iki kişiye 
yol soracak olduk, meram an-
latamadık. Küçük çocuklar. da 
türkçe anlamıyor. Çocuk an· 
cak biraz serpilip mektebe gi
decek yaşa gelecek de, eı.·inde 
konuşulan lisana illıveten, 
Türkçe öğrenmeğe başlıya-
cak. (0 da, eğer köyünde mek
tep varsa Ye mektebe gider· 
se ... ) 
Yakın zamana kadar şehrin 

içinde ve civarında hemen her 
gün yaralama ve bıçaklama 
hadiseleri olurmuş. Bu bölge· 
nin namus telakkisi dehşet. 

MeselA adamın biri durup du 
rurken bir tanıdığına yakla~ı
yor: 

- ·Ben• diyor, •Seni öl· 
dürcceğim! • 

- Sebep? 
- Senin baban benim ba· 

bama bir gün tarlada ağır bir Ağrı'da isyan 
laf etmiş. 

zamanı ~ehil düsen tayyarecilerimizin hatırasını 
tazim için dikilen abide 

- Ne zaman? 
- FilAnca zaman. 
- Yahu, sen de, ben de 

doğmamıstık daha o zaman. 
- Anlamam. Namus ..• 
- Kim söyledi? 
- Anam söyledi. Duymuş. 
Ve bıçak çekiliyor. 
Mağara de\Tlnden kalma bu 

zihniyeti değiştirse değiştirse 
iki şey değiştirecek. Zihinleri 
açacak olan MEKTEP \'e bu ge 
ri kalmış bölgelerin dünya ile 
temas edebilmelerini sağlaya
cak olan YOL. Yol davası hal· 
!olmak yolunda; mektep ade· 
di de, öğretmen yetlştikçe her 
yıl biraz daha artmada. Bunca 
asır ne kadar zamanda asılır? 
Mevcut zihniyet \'e yaşayış 

tarzı kaç nesilde değişir? Bu 
suallerin cevabı şüphesiz ki 
bugün \'erilemez. Davanın hal· 
ledllebilmesi için, her şeyden 
evvel, bir sistem dahllinde işe 
başlamak lazım • 

mıyorlar. Bir mühendis: 
- •.Mahrumiyet bölgesi- de

nilmesi ve Doğu hakkında an· 
!atılan hikAyeler, birçok gene· 
!eri, sözüm ona, ·bolluk bbl· 
gesi• olan İslanbul'a veya An· 
kara'ya bağlıyor, diye anlattı. 
Halbuki insan birazıcık olsun 
bir iç dünyasına sahip olursa. 
dış Alem kendiliğinden ikinci 
ptana düşüyor. BilyUk şehir· 
lerde kalmak isliycnler, her 
şeyden evvel kendi benlikleri 
ile yalnız kalmaktan korku· 
yor, çe\Telcrindeki oyalayıcı 
unsurlann bol olmasını isti
yorlar. Bu gibllerin içinde, bu· 
ralarda yaşamaktan zevk duya 
bilecek olanlar çoktur. Fakl!t 
risk almağa cesaretleri yok; 
hem Doğu'yu pek tanımıyor· 
Jar, hem de bu bölgelerde ya
şayan vatandaşların kendileri
ne ne derece muhtaç oldukları 
nın farkında değiller. 

Fakat bana öyle geliyor ki, 
bugUn memleketin her tarafın 
da olduğu gibi Doğuda da bir 
yol faaliyetinin mevcut olma· 
sı, Eğitim sisteminin burayı da 
diğer bölgelerle bir tutması ve 
Asayişin temini için azami gay 
ret sar!edilmesi. (Mühim kal· 
kınma unsurları olmakla be
raber) davanın çetinliği knr· 
şısmda yine de kifi derecede 
müessir hal çareleri değildir. 
Devlet, bir yandan Doğu'nun 
kalkınma davasını bir plAn da· 
bilinde ele alırken, bir yandan 
da hakiki bir idullst ordusu· 
nun (doktorların, hastabacıl:ı
rın, avukatların, aydınların, 
öğretmenlerin) bu bölgeye ken 
di rızalarilc akın etmeleri la· 
zım. 

Seyahatimiz esnasında bu Sİ· 
bl öncü idealistlere rastlama
dık değil. Ve böyleleri sanır· 
sam •İstanbulda kalan• arka· 
daslarından daha mesut, daha 
huzur içinde insanlardı. Bir 
Is basarmakta olmanın, faydalı 
olmanın \'C faydalı olduğunu 
her An etrafındakilerin gözle· 
rinde okumanın. Doğu kaza
sındaki ~enç doktora verdiği 
huzuru; İstanbulda •Zengin ol
mak• için çırpınan sınıf arka· 
dası her halde hiçbir zam:ın 
duymıyacaktır. Fakat bunu İs· 
tanbuldakine anlatamazsınız. 
Yahut belki de, anlatması lfı. 
ıım gelenler, anlatmasını bil· 
miyorlar. Doğu'nun muhtelif 
köşelerinde birçok kaymakam. 
doktor, öğretmen ve mühen· 
dislerin: ·Memnunum. iyi ki 
gelml~im• dediklerini duydum. 
Fakat bu gibi gençlerin he. 
men hepsi tayinleri çıktığı ve 
bulunduktan )'erde \ azife :ıl· 
mağı kabul ettikleri zaman, 
•Korkmuşlar•, bunu da sakla· 

::\1E\'CUT ztnNiYF.Tl~ 
0

DEGİŞl\lESI ı.Azm 

B en de o mühendis arkadaş 
gibi, farkında olsalar, ge

lip görebilseler; mesullyctten 
kaçanlardan iç huzurunu dış 
rahatlıkta arayanlardan, hiç 

değilse bir kaçının zihniyet de 
ğiştireceğini sanıyorum. Fa· 
kat gençliğin yetişme tarzı, i· 
dealizm hislerini körüklemek 
şöyle dursun, bu gibi zihniyet 
değişmelerini mümkün kılacak 
görüşil bile desteklemekten u· 
zak. 

.Misyoner der geçeriz. La· 
kin misyonere yerini, yurdu· 
nu, rahatını (bu •rahat& mef· 
humu, zaten, dediğimiz gibi, 
tamamen tellkkiye bağlıdır) 
bıraktınp, kendini Çln'de, Af· 
rlka'da veya meseHi TUrkiye'dc 
yaşayan insanların kalkınması
na hasrettircn his, çok zaman 
•din propagandası yapmak• 
arzusu ile ilgili değildir. A· 
merikalı veya Avrupalı bunu 
faydalı olmaktan zevk duydu· 
ğu için yapar. Meselii, yıllarca 
Robert Kolej'de Sanat Tarihi 
okutan, Amerikan Haberler 
Servisl'nin müdürlilğUnü eden 
yaşlı Profesör Moore'un bıı 
yaz. evvelce de birçok defalar 
ziyaret ettigi Dogu bölge
sinde katır sırtında dolaştığı 
nı duydum. Biz Van'da iken 
o da o ch•ardaydı, ama görüşe 
demlk. Yol olan yere otobüs 
veya kamyonla, olmayan yere 
katırla, katırın bile gldemiye
ceği köye yayan gidiyormuş 
Köyliller kendisini ağırlıyor. 
Allah ne \'erdiyse, buyur edi 
yorlarmış. 

Eski hocam Prof. Moore'la 
epey zamandır g5rlismedim. 

Yetmis kfisur yaşında olmasına 
rağmen, bana, bu seyahati heı
şeyden enel insanları sevdiği, 
kim olurlarsa olsunlar, nerede 
yasarlarsa yaşasınlar onları 
daha iyi tanımak ve şu veya 
bu şekilde faydalı olabilmek 
istediği için yapıyordur gibi 
geliyor. Diğer ihtimalleri de 
gözden geçirelim: 

ı. Gezmek; macera hevesi. 
2. Gazetecilik (Kendisi ıra 

da bir Boston'da çıkan günde
lik • Christian Science Moni· 
tor• gazetesine makaleler ya
zar.) 

3. O bölgelerdeki tariht sa· 
nat eserlerine dair malumat 
toplamak. 

4. Amerikan propagandası 
yapmak. :'ttemleketine dost ka· 
zandırmak. Bir Amerikalının 
Doğıı'yu katır sırtında dolaş
masına sebep olabllecek bil· 
tün bu ihtimaller, bir Türk ay. 
dını için bin kat fazlasile me\'· 
cuttur. Hatta •propaganda• 
saiki bile varittir: çünkü mem 
leketin bir çok ücra köylerin· 
de, bucaklarında, hattA fehir· 
lerinde aydınlara, hükfimete 
\'C idarecilere karşı derin küs· 
künlük mevcuttur. AlAka gör
memek, her bakımdan kendi 
haline bırakılmak neticesinde 
doğan bu küskünlilğil gider· 
mck için buraları Bakan veya 
mllletvekillerinin arada bir zi· 
yaret etmeleri kadar, her ay
dının, gazetecinin, öğreticinin 
görmesi, tanıması, benimseme 
si de muhakkak ki lazımdır. Ce 
miyele faydalı olabilecek, ce
miyeti kalkındırabilecek dtı· 
rumda olanlar, cemiyetin ha· 
kiki çehresinden korkup: İst.:ın
bul'da kalarak, cemiyetten, 
dertlerden, hatta kendi benlik 
lerinden kaçmak istedikçe; 
marş güfteleri, besleme gaze· 
lelerin başlıkları. \'eya propa· 
ganda yazıları ile hakikat a· 
rıısında epeyce bilyük bir far· 
kın mevcut olması önlenemez. 

\' AZİFESİSDE~ 
KAÇA:\" DOKTOR 

5 urt Valisinin anlattığı bir 
hAdiseyl, burada naklede· 

yim. Siirt kazalarınııı üç, dort 
tanesinde doktor yok. (Bazıla· 
rında kaymakam bile yok 
muş!) Doktor bekleyen kaza 
lardnn biri de 1,048 nüfuslu 
Eruh. Bruh'ta Sıtma Savaş Mer 
kezi bile mevcut değil. Bundan 
bir müddet eV\·e1 Eruh'a bir 
doktor tayin ediliyor. Kaza sc
\•inç içinde. 

Nihayet doktor Siirt'c varı· 
yor: gelir gelmez \'oıli'yl zl. 
yaret ediyor. Vali neredeyse 
sarılacak kendisine, o derece 
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GENERAL Ali FÜAT CEBESOY(Qt ~~ 
Arif Kaptan'ın ~ ~ · 

testileri 
Yazan : Safa M. Yurdanur 

)faya Galerisinde, resı.am Arif 
Kaplan'ın çini ve yağlıboya eser
lerinden müt~ekkil ~ergi; 22 
eylül • 3 ekim. 

Son iki sene içinde açılan ser-
gilerde yeni eserler görmeğe 

alıştık. O kadar ki, ı:adece ·anla
yışta değil maddede yenilık 
arıyoruz. Modern toprak eserler; 
tahta tabaklar; telden, mantar
dan heykeller; resimli şiirler ... 
Arif Kaptan da bize yepyeni tes
liler geti!'miş: Ağlıyan testi, Di
kenli testi! 

•Ağlıyan testi- yi sanatkar, 
belli ki çalışmalarının en usta 
de\'resinde yapmış, yahut da pek 
içten bir hevesle çarktan çık:ır
mıs. İnce boynu, kalkık kulpla
rıyle, kahverengi boyasıylc, üze
rindeki süslemeler \'e çehreler 
için gayet :rahat bir zemin teşkil 
ediyor. GBı.lcr son derece canlı, 
Uç portre de ayrı ayrı yaşıyabi
liyor. Bu testi serginin en güzel 
eseri. Hakikaten yepyeni bir 
eser. Daha evvelki serı;ıilerde 
gördüğümüz toprak eserlerden 
çok ayrı. Arif Kaptan, bu testi
leri ve diğer parçaları Ankar:ıd:ı 
bulduğu bir topraktan y:ıpıyor. 

•Dikenli tesU. kahverengi -
yeşil armonisi içindedir. Topr:ık
la yaprak \'e dallar birbirine ka
rışmış. Dikenli testi, sanki elle 
yapılmamış da tabiııtle öylece 
bulunuvermiş. Bir çini üzerinde 
toprağı ve nebatı bu kadar kuv
\"elle duyurabilmek büyük usta
lık. 

Bir ·Cadılı ibrik• var, yeşil 
yeşil gözlü bir ibrik! Arif Kap
tan'ın yerinde ben olsam bu se
vimli çehreye Cadı derneğe kıya
mazdım. Sanatkar, o saf \'e cc-

sur muhayyileye erişrbılm~; an
cak bir tablo bu kadar duyuran 
bir hava taşıyabllir. 

Kaptan, bu duygudan ayrılma
dığı zaman güzel eserler yapmıs. 
•Heli tabak• da bu muvaffak 
eserlerden biri... Ama sergide 
iki tane alleli tabak• var. Benim 
söylemek istediğim beyaz fıgür
lü olanı değil; o beyaz fıgürü 
r;ok iazla beyaz buldum. Kahve
rengi • siyah - yc~il armoni için
deki ulleli tab:ık11 Aı-if Kaptaıı'ın 
yapmak bteyip de muvaffak ol
duğu bir eser. 

Bu eserlerden başka ~·a:, d:ın
lık \'e küçük tablolar var kı. es· 
ya olarak düsiinlılürse belki kul
lanışlı, fakat eser olarak pek ku
m parçaları •Çıplaklı vazo• da 
ayni şekılde sadece bir vazo. \'a
zo üzerindeki dans eden çıplak 
kadınlar iğreti ve zoraki konul
muş hissini veriyor, \ 'C o güzelim 
renkli süslemeleri de gölgelıyor. 

Şurası muhakkak ki Arif Kap
tan çlnlcllikte şahsi bir l ol tutn
bilmiş ve ilk çini sergisinde bi
ze çok cazip eserler verebilmis· 
tir. 

Yağlıboyalarıııa gelince, en zi
yade beğendiğim ·~lısırçarşısı • 
oldu. Belki bir parça dekora ka
çıyor ama güzel! 

:ııaya'da bir sergi daha var. 
Bu sergi, Adalet Ciıneoz'un ttı
biriyle, •Çoğaltma• larclan, yanı 
röprodüksiyonlardan müteşekkil. 
:'\lichelangcllo'nun desenlerinden 
ornekler teşhir olunuyor. Bu tarz 
•çoğaltma• sergileri sık sık ter
tiplenccekmiş. 

Arif Kaptan'ın testilerini, ye
ni Türk çiniciliğinde gUzel bir 
örnek olarak kabul ediyorum;_ 

Ankara Çimento - Limited Sirkeli 
Müdürlüğünden 

Yeni kurulacak çimento fabrikası için tekli! verme müd· 
delinin görülen lüzum üzerine 15 kasım 1952 tarihine kadar 
uzatıldığı ilan olunur. (15145) ' , 
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Miralay Refet Beyin Mudurnu civarmda emri alhnda 
Binbaşı Nôzım, Kaymakam Arif ve Çolak İbrahim Bey
lerin müfrezeleri vardı. Nôzım Bey müfrezesinde dört 

cebel topu, beş makineli tüfek mevcuttu 
- 203 -

:\liralay Refet neyle 
Olan ınuhahereıniz 
23 )1ayısta Miralay Refet Be· 

ye (ı;ayın General Refct Be· 
le) aşağıdaki telgrafı çekmiş· 
tını: 

llluılurııuda l\tiralay ucret 
Rr~dendiye 

23 l\layıs 1336 
Bugünkü muvaffakıyetli ta. 

arruzıımuz ilzerlne Benek Se· 
fer Bey ile taı;mim buyurulan 
miilakat hakkında nasıl bir ka· 
rar ittihaz buyurulacağının \'e 
25 l\layıs 336 günU Hendeğe 
ileri harekete başlanacağından 
tarafı alilcrinden de harekfıta 
ne zaman \'e ne tarzda başla· 
mak istedit(inizin ~ur'ati lş'arını dl 
rica ederim efendim. Ali Fuat Paşanın karşı ında oturan zat Kaymakam Arif Bey r 

\'irminci Kolonlu idare edemiyeceklerlni anladı. ri altında bulunan kıtalar şun· 
Kumandanı l\lirli\'a lar. Bunun (Sefer Bey olacak) tardı: 

Ali Fuat getirllmesi şartıyle anlaşmak 1 - İki nizamiye taburllı 
Aynı gün Refet Beyden b:ızı üzere harekatı durdurmağa mu dört cebel topu ve bcs makine· 

yerleri iyice anlasılamıyaıı aşa- nfakat ettim. Bu vaad, bitta· li tüfek ve üç yüz Efe süvari· 
ğıdakl şıfrcyi almıştım: bi ancak Düzceye karşıdır. sinden mürekkep Binbası No• 
Yirminci Kolordu Kum:ındanı Bunlar da ancak bu tarafa ka 'Llm (GUlahya • Altıntaş muha· 

rışıyor. Adapazarı tarafına An rcbelerinde şehit düşen fırka 
1\lirlh-n Ali f>'uat Paşa zanır kumanda ediyormuş. Bu kum:ınd:ını rahmetli MiralaY 

lla:ırellerinc na nazaran bu fasıladan istifa 'azım) Bey müfrezesi. 
Binb:ısı Hüsrev Bey ve ya- de ederek Geyve barekAtının 2 - iki tabur piyade, seki~ 

nında gelen Düzce eşrafından t-esrii muvafık olur. Ben Sefer 'llakinell tüfck, iki sahra ve iki 
KAzım Beyin bugün ifadelerin. Beyle temas etmek üzere ~lmdı cebel topundan mürekkep K:ı~·· 
den anlayabildiğime göre, usa! Bulanık'a gideceğim. Eğer kuv makam Arif (üçiıncü kolordıJ 
reisi Sefer Bey bunları .. .... \·etlerini toplayıp gitmeğe mu kumandanı ,.e Eskişehir mebu· 
)ine kendilerinden anladııtıma vaCakat etmezlerse ayın yirmi su maslup Arif) Bey müfreze· 
göre Kiizım Bey neticeyi kcn beşinci günü harekata ba~hya si. 
disine CSefcr Bey) bıldirmek c:ığım. Vaziyetten sür'atle ha· 3 - Üç yüz kişilik milli kUV 
üzere avdet etmek sartıyle bu· berdar edilmekliğimi rica ede· vet ve iki bomba topundan nıil· 
raya göndcrilıni~. Kendisi l\lu· rim. rekkep f:ılnbası İbrahim (süva· 
durnuya gelmek fikrinde de· l\liralay d fırka kumandanı ve Bilecik 
l!ilıniş. Hüsrev Bry bu tarafta· Refet mebusu Çolak İbrahim) Be>' 
dır. Adapazarı kazası kuvvetle- Refet Beyin emrindeki müfrezesi. 
· h tt• G taraflar nda Yarın Adapazarı hMiselerin· rı ve a a cyve 1 • Kun:etler 

ki de d:ıhil olarak. Her halde den ve Halife kolordusunun A· 
usat arasında bır anarşi ve yağ· 23 Mayısta Miralay Refet Be- kıbetinden bahsedeceğim. 
makerlik var. Rei<;lcri galiba işi yin Mudurnu civarında em· (Devamı ,·ar) 
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Now • York Hayden rasathanesinde asılan kayıt bürosu - Meraklıların 
hücumu - Merih yolcularının biletleri kesiliyor !. Kayıt defterinde gö

rülen ilk isim - Feza yolcularına öncülük eden Bakan - Ayda, tüy 
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gibi uçan insanlar - Ağırlıktan kurtuluş : Yıldızlar arası seyahat bileti: Şimdilik ücretleri belli olmay:ın bU 
••••••••••••• •••••• ••••• biletler Nevyorkta Hayden rasathıne~inde müstakbel yolcuıarıı 
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Kırk ki ilik Feza gemilerinden biri: l\ltıanam raket, Aya 9,5 saatte varabilecektir 

13 millet murahhasının top-
landığı Beynelmilel Üçüncü 

Astronomi kongrc,,5inde tanın· 
mış raket mütehassıslarıyle 
astronomlar önünde konuşan 
Alman Ulaştırma Bakanı Dr 
Secbohm açış nutkunu söyler 
ken şöyle diyordu: 

- ·Feza raketlerinin. Diesel 
veya tepkili motörler gibi tabii 
birer cihaz haline geleceği za. 
man uzak değlldir. Bıır.:ünkü 
teknik tekamül, hayal gibi gl) 
rünen şeyleri yakında hakikrt 
haline getirecektir.• 

Filhakika alimlerin kongreyr 
sundukları l'aporlarla te,·sik 
edilen bu sözlerin hakiki cep 
hesi, matematik formüller \ r. 
teknik resimlerle gösterilmi~ 
bulunmaktadır. Jılesclenin trk
nik imkanlar bakımından arzet 
tiği güçlUklerc bu şekilde çare· 
ter bulunurken Stuttg:ırt kon
gresinde işin mali tarafı da ih· 

Toplayan : 

Tolun Alptekin 
nıal edilmiş değildir. VAkıa pa· 
ra meselesi kongreyi alakadar 
eden işler ar:ısında ikinci de 
recede gelmekte ise de nıüza 
kereler esnasında bu husu~:ı 
ehemmiyet vermek icap elmiş 
tir. Çunkü murahhasların yap 
Lıkları hesaplar astronomik ı ::ı 
knınlarn haliğ olmuş, teknik 
sahada elde edilen başarı mali 
sahada Hlfısa mahkum gibi gö 
ninmliştür. Buna göre Feza 
yolculuğu isinde Alimleri dü 
şündüren mesele bugün p:ırıı 
meselesinden başka birşey ol 
masa gerek!. 

Amerika te ebbüse geçiyor 
p ara bahsinde astronomik ra 

karolara cevap verebilecek 
tek memleket Amerika olduğu-

na göre Feza gemilerinin iııs:ı
sı orada hatırı sayılı ilerleme
ler kaydetmiş bulunuyor. Ay 
vrya !ileri he se) abat isini lfıyık 
olduğu ehemmiyetle ele alan 

Amerika, on sene zarfında bu
nu tahakkuk ettireceğine ka
nidir. Şu hale ı,:örc, yakın za
manlarda bir gtln. Feza yolcu
l:ırıyle dolu bir geminin he"· 
hangi bir yıldıza v:ırrlı~ı ılan 
rdılirsc, bu habere şaşmamak 
ic:ıp edecektir. 

f<~sasen her biri ciir'atkllr bı· 
rer iş adamı olan Amr.rikalılar, 
şimdiden yelcu kaydına bile 
başlamışlardır. Nevyorkta Hay. 
den rasathanesine hücum eden 
kalabalığı görenler, bu işin ne 
derece ciddiyetle ele ahndı~ını 
anlata anlata bitiremiyorlar 
Rasathanenin tabiat müzesi kıs
mında Feza yolcularının ka\•. 
dına mahsus bir seyahat büro· 
su dahi atılmıştır. 

?\Iiiraeaat yekunu: 23,000den 
fazla 

Fezaya çıkmak için müracaat 
edenlerin sayısı 23.000 i as

mıştır. Şimdilik seyahate rık~ · 
caklara ,·erilen hiletlrrin fiyat · 
l:ırı belli değildir. Bunun ıfa 
ileride ilan edileceği sö:vleni· 
yor. Açılan kayıt bürosunda ne 
kadıır ciddivetle çalısıldıih mü · 
sabitlerin gözünden kaçmamış
tır. 

DH!er taraftan. sl'yahatln 
hangi gün başlavacağı hakkın 
da yolcıılara Yerilrn hiletlerde 
hir kavda tesadüf Prlilmivnr 
Rasathanenin ııimdiye karlar 
kavdettiği yolcular arasında 
mlihim simalar da vardır. Me
seli\ milvoner Groosman'ın kı
zı Rııth Grl'osmını ay ve Jlferih 
volcıılu~ıına talin nlmıı~tur. 
Venfü; v1Mız1na da ııitmr!!i ıır-
111 Plti~inl sö"lf'"en ıtenc k1T:ı 
1'iletlerini mııhafııza f'fmr.«i bil. 
dirilmi~tir. Rı•nd:ın hıı~ka 49 
va•ınrlaki /\ lnıan Ulac!ırma 
'füıkanı Han« C'hri~tnf ~"f''ıohm 
Merih kin ille vatılanlar ıırıı
ı:mdıırl•r. Kiirl(rli .Tr.rry l;\rhlf'I· 
fer ıH~er yılıi11lıml:t cHlnvarlB 
olanlardan t>lôulilc tllki!Pr bula
caj?ını ıanneıliyor. 

Hafta sonu tatili \yda 
ge~ece'k 

•u•apılan 'lıesanlara J?Öre dlin
.L '·adan 240.000 mil uzakta 
olaıı aya \':ırmak j,.in 9,5 ı::ıat 
kMI ıır.lecektir. Venfü; yılrl1'1.1 
21> 000 000 mil ll'f'•ııft'rle 
"'rlııitıına 11'Öre vn1culnk 4·1' 
ııiin ~lirecı>lctir. 1\f"rih h•ınrlın 
~nnra .ırelmPktPnir. l\fpriMe 
riiinva arası 3~.000.01\0 TY1ilrlir. 
Volrulııeıın slirı>~i 7!5 elinrliir. 
390.000.000 mil uzakta olan 
.Juniler'e gelince sevahat 1100 
ı?Ün de\'am edecektir. Arza Pn 
uzak olan Saturn yıldm 790 
milyon mil mf'.safcdr olduğıına 

ğı ne olacak bu da hesaplan· 
mıstır. Ağırlıklar kilo olarak 
sıralanmıstır. 

Q .. 
~N ., ... 'O ,.: 

'O ... ... .. ::$ :. ~ = r. ı::ı ~ = ~ ı:: .. ı: ·= ı: ·- = ·-o 
ı:: e ".::! e = e ı. e c:ı.~ 

'5] <':i a.ı- " - :,;~ ... ;; ... ·-ot:: .:ıı: 

35 5,5 30 13,5 g::ı,5 

40 6,5 34 15 ıo:;,5 

45 7 38,5 17 119 

50 8 42,5 19 132 
55 9 47 21 145 
60 9,5 51 23 ıss.5 

65 10,5 55,5 24,5 171,5 

70 11 59,5 26,5 ıss 

75 11,5 64 28,5 198 

80 12,5 68 30,5 211 
100 16 85 38 264 

ı?öre dünvadan kıılka~ak hir tiJI 
raket bu· yıldıza 1333 günde Ay \'l' Merih l olculuğunı tıı 'JJI 
varabilecektir. olanlardnn milyoner Groosmaıı 
Yolcuların yıldızlarda a~ırlı- kızı Ruth 

--

-
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« Pavcaıne .., • » nıı, 

J Yugoslav askeri 
Heyeti dün 
An karaya vardı « Bieanıe » ıni? ( Baıı l incide) A nkarada bir tilleh'ekilinin oturduğu otelden pijama lle 

çıkarak Karplç lokantıı ına gitmesi, oradaki kalabalık ara. 
sınıla bu kıyafttle yemtk yemesi son günlerin haıtıca konu~
ma nıenuuıhır. llenıen her tarafta hundan bahsedili)'Or, türlü 
türlü tefsirlerde buhınulu or. Hareket hiç şüphtslı doğnı de
ğildir; fakat fimdi) e knd:ır görülmemiş birşey de değildir. b
tanbulda Sirkccidf', kaldıklan küçiik otellerin önlinde pijama 
ile oturnnlarn, hatta ~akındaki sütçfi dükkanına gidenlere 
arasıra rastlanır. Ank:ır:ıdakl hareketle bunun arasındaki fark 
mlllet\'t'kllinln ana caıldclerden geçmesi ,.e pek çok ecnebinin 
de bulunduğu bir lokanta ·a girme idlr. 

cısı Feldmareıal Montgomery bu. 
giln uçakla §ehrlmize gelmiştir. 
Mareoıl, hava meydanında Ge· 
nel Kurmav ve Miltl Savunma 
Bakanlığı iİerl gt'lenleri tarafın· 
dan karşılanmı$ ve kendisini is· 
tikbal eden ihtiram kıtasını te!· Tekirdai'da İsmet İnönüyü karşı1amağa tıkan bir grup 
u~ etmiştir. 

İsmet İnönü, Trakya seyahatinden döndü Montgomery bugün saat 16 da 
Cumhurbaşkanlığı defteri mah 
ıusunu imı.alamıı ve Milli savun. < Başı 1 incide) naat ve emniyetle dönüyorum. 

Gecelikten pijamaya geçişimiz 25 - 30 seneliktir. Auupa. 
da gecelik tııraftarlan hlll! \arken bizde herkes pijamayı ka
bul etml~tlr. O kadar ki ticarethaneler, artık aranmadığı i~n. 
J;erelik diktJmıemcğe ba~lamı lardır. Bunu halkımmn muha
fazakar olmadığına, lıerfl'Ye körkörüne saplanıp kalmadığına 
dctil saymak ınümkünıliır. 

ma Bakanı Hulusi Köymenle Ge- sert konuşmasını yaptı. Çok bahtiyarım. 
nel Kurmay Başkanı Orgeneral İnönü dedi ki: Aziz vatandaşlarım. Sizler, ye 
r\url Yamut'u makamında ziyn- •- Aziz vatandaşlarım ve sev. nf nesfller, cumhuriyet nesilleri 
ret etmiştir. Akşam misafir Ma· gili hemserilerlm, Bugün içinde ve bilhassa yedi senedcmberi de 
reşal şerefine Ankara Palas'da bulundu:umuz siyasi vaziyeti mokrasi miinakaşaları içinde tur 
bir kokteyl verilmiş \'e hu parti. bir iki cümlede arzedeceğim. IU cilveleri görerek yetişmiş o
ye şehrimizde bulunan Yugoslav Hatırınızda kalmasını isterim. lan astt Türkler, sizler vatanın 
askeri heyeti de davet edilmiştir. Biz yeni Türkiyeyi büyük ıslfi· mukadderatına sahipsiniz. sizin 

Fakat pijamayı kabul ederken bir kısım halk bunu sokaJa 
çıkıl;ıbllecck, hrrkes arasına karısılabllecek kıyafet sanmıştır. 
Eskiden gerelikle sokaiia tıkanlar, mahalle kahl·esinde oturan
lar \•ardı. Rıı glbilrr, hele cntarinfn üstüne yaıın Sım hırkası, 
kısın kfirk ıfüdilrr nıl, kenılilerlnl bayağı üıerlerinde reıml 
üniforma nrm~ Gibi telakki ederlerdi. Ru 1iiıden Cemal Bey 
mahrl)e Nazırı Cemal l'a:ıa> Ü kildar l\lutasamflıJına tayin 
edildiği nman Ü küdarda entari ile sokağa çıkmalı yasak et
mişti. Halk bu yasağa çalıuk alı~mış, entari ile ıokala çıkma
nın dolru hlrşcy olmııılı ını anlnm15h. 

Feldmareşal yarın saat 11 de hat hareketleriyle kurmaya ça- elinizde vat:ın geri kuvvetlere 
lışanların devrine yetiştik. Yani değil, ileri ve yüksek hedefle· 

Başbakanlıkta Adnan Ml'ndl're· T .. k' T" k .. · l' bti Uk d ,. Ut d' ·ı ı · 
sin reisli~inde, Fuat Köpriilü ve ur ıye ur ~euenıye ı y re o~ru m ema ıyen ı er ıyc· 
ır 10 · Kö meni · tirakivlc bir l lstfthntla, bllyük emeklerle ku: cektir. Seyahatimden bu kanaa· 

u 51 Y n ıs • rulmııştur. Zannolunuyordu kı ti edinerek döndilm ve bu ka· 
toplınt! y~pacaktır. Feldmareşal 1 bıı yeni Türk medeniyeti ancak naati bUtün memlekete söyleyip 
a~nı glın oğleden sonra Genel l:uvvetle durabilir. Halk bunu anlatmağa çalışacağım.• 
Kurmay Başkanlığı.nda Genel anlamamıştır. Halk Türk cemi· İnönü müteakiben iktidarın 
Kurmay Başkanı. İkınd Başkan, yetinin medeniyetini koruya- köylil ile şehirliyi birbirinden 
Kara, Deniz ve Hu•a Kuvvetleri maz. Biz bu kanaatin aksini taşı. ayırmağa matuf potltlkasınn te
Komutanlarıyle Kurma~· Başkan- dık. Bizim halkımız Türk cemi· mas ederek şunları söylemiştir: 
Jarı ve kuvvetler harekftt. ba$kın yetinin merleniyetinl ileri ,.e •- Size Çorluda kasabalı va· 
tarının ı,tıraklyle bir içtııila da· yllksek Türkiyeyi kendi anlayı· tandaşlarımın müsaadesini ala· 
hı yapacak ve muhte~el bir te· şiyJc, mUdaCaa edecek kudrette· rak bir şey söyllyeceğim. Zan· 
CI\ Uze karşı Tilrklyenın savun· dir. Halk idaresi rejimi işte bu nolunuyor ki köy!Uye istediğin 
ması hususunda fikir teatisinde kanaatin mahsu!Udür. telkini yapabilirsin, onu istedi· 
bulunulacaktır. Demokrasi rejimi kuruldu \'e ğin yola götUrebllirsln. Halbuki 

Ulunay ark:ıda~ımız pijamanın &arka alt bir libas oldulu
nn sö)lü\Or, •a&lt ayaklı came mAnasına gelen (paycame) dlr• 
diyor. Ulunay bö)le di)or ama pijamanın aslının •blcame• 
)ani elbisesiz demek olduğunu iddia edenler de ,·ardır ... Aslı 
ister opa)came•, lr;tcr oblcame• olsun pijama ile l!Okağa ti• 

kılamaz: pijama yntak oda"' kıyafetidir. Bununla, sokakta gu. 
mPk $Ö) le dursun, ev içinde, ev halkından ba5k:ısının önUne 
çıkmak calı cleClldlr. Uu hususta herkesin birleştiğine göre 
bundan ronra sokai:ı pijama ile çıkıldığını görmiyeceğimiıl 
ümit ederiz. 

Montgom?ry, 26 Eylül Cuf!ta ilk iki sene pek çok \'atandaş· arkadaşlar, benim tecrübeme i 
gUnO Paris e hareket edecektir. !arı ileriyi gören. vatanın istik· timat edin, memleketi ileri ve 

Bir Tilrk tlrartt beyttl ballnl dUşilnen vatandaşları mah yilksek hedeflere göllirmekle 
zun edrrek pek çok hfidiselerle köyJU vatandaşlar kasabalarrlan 

Relgradda geçti. Hakikat hudur. geri değıldir. H:ıttft belki daha 
Zagrep, .24 (A.A.) - Resmi Zannolundıı IQ, Türk ccmiye- da ileridirler. Ben böyle gör· 

Eniı Tahsin Til Yugoslav Tanjug ajansının bu· ti başında bulunan polılikacılar düm. Onların karakterleri ve L-------------------..... ---~':r-' glln bildirdiğine göre, Uç kişilik 

1 

ileri istikamet tutarsa ileriye .gl sözleri sağlamdır. Türlü oyun· 

Musl . 1 . N . has Vatı bir Türk iktisadi heyeti bllyük der, geri istikamet tutarsa ge- !ara, söyliyerek veya söylemiye
mlktarda emtia satın almak im- riye gider. Kendi kendini müda rek yüreklerinin kuwetiyle da 
klnlarını tetkik etmek ilzere hu· l fan edemez. I<'akat arkadaslar; yanmışlardır.• 
raya gelmiştir. blltün dünyanın gözü önünde sa Kafile oğleden sonra saat 15 

Heyet zail'ep ticaret sergisini bit oldu ki, ben burada da ilan te Çorludan Sili\'riye hareket et 

B k 1 d ' . edi)•orum ki; Türk cemiyeti bu ti. SilhTide de İnönüye bllyük a $ an 1 O U ve mUteaddıt sınat teslıılerinl gez endişeleri boşa çıkarmıştır. bir tezahlirat yapıldı. Halk sa· 
mlşUr. Türk cemiyeti büyük inkilAp· hildeki gazinonun bahçesini dol· 

!arı, Türk ıısaletlnl müclafaa e· durmuştu. 

( Bası 1 incide) 
fa Nahas bir beyanat \ererek, 
kendisinin Mısır mılletinin ha

kiki lideri olduğunu ve Mısır 
ınnıctinin yüzde seksenini tem
sil ettiğini, \'aft Partisi Baskan. 
lığından kendisini atacak hiç bir 
kuvvet olmadığını açıklamıştır. 
Ayrıca temsil ettiği Mısır mil· 

letınin başında ömrünUn sonu· 
na kadar kalaca ını ve ancak --
BO 
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millet kendisini desteklemedlll vaıı• decek anlayışı, kudreti ispat et C. H. P. genel b:ışkanı Bele· 
takdirde mevkilnden ayrılacağı. miştir. 1052 de memlekette yap. diye gazinosu salonunda kısa bir 

ildi · t' ( Ba"ı 1 incide) tığım seyahatlerin hepsinden ve konuşma yaptı ve şunl:ırı söy· 
nı b rmı~ ır. ~ bu sefer bütün Trakyadan aldı· ledl: 
Diğer taraftan, Vart partisine için dileklrrde bulundum. ğım kanaat ve kuv\'et budur. •- Trakya seyahatimden dö· 

mensup on binlerce kişi Kahire Ankaraya giderken de sciylc- :\temlekette iktidara gelmek ye nüyorum. Her yerde vatandaşla 
sokaklarında geniş ölçüde nüma. dlğim gibi ı;u şebekesinin ıslahı iktidarda kalmnk zoruna, iftira rımı memleketin kaderiyle ilgili 
yiş yaparak, e:Vnft Partisi .Mus- için talep ettH!imiı on altı mil- yolunıı. irtira vasıtasına müra- gördüm. memleketin her tara· 
tafa Nahassız kunılamau •Mus- yon liralık istikrazın protokolu caat " 'en politikacılar muvaf· fında yUkselme ,.0 ilerleme d:ı· 
tafa Nahas Mısır milletinin haki hugün imza edildi. Bu para Mer- fak olm:ımışlardır. Şimdi mil· vası vardır. TUrkiyenin da\'ası j 
kt liderldin ı:ibl sözleri tezabll. keı Bankası deHiletiyle Emtfık lelin anlayışı, lradr~J ileri he· blıJm bUlUn çalışmalarımıza reh 
rat arasında haykırmışlardır. Bankasından temin edilecektir. dl'Clerdc beraber!';" dol!rııdur. berdlr. ı· 
Nümayişler esnasında hilkQ. Natamam bırakılan Opera bl· Geri hedeflerde hrr:ıberllk arı· Artık aleyhimizde yapılan lf· 

met lkuı,.'Vetleri hiç bir mUdaha· nası inşaatına da bu sene başla- yanlar mahçup olacaklardır \'e tira politikası kör silah haline 
lede bulunmamı~lardır. nacaktır. Burası bir deYlet ti- milletin nazarında .ı:ittikçe daha gelmiştir. Vatandaş dinleme· 

Vaft Partisi Genel Kurulu yatrosu haline ifrağ edilecektir. küçük mevkle düşrcl'kll'rdir. mektedir.• 
toplantısı sonunda bu ıece geç Bu isi devlet ele almıştır. Ba· Tilrk kadını cemiyetin en kıy. Bu kısa konuşmayı müteakip 
vakit, hükumet ve ordunun mu· şarılncaktır. Yakında bu isle altı- metli vatandaş \·arlığı olarak ismet 1nönU \·e beraberindeki· 
hale!etine rağmen .Mustafa Na. kalı olan ıevat fstanbula gele- muhterem olacaktır. Biz bu da· ler Slli\•rllllerin alkışları arasın. 
hası parti Başkanlığına seçmiş rek inşaatın bir an ewel başla- \'ayı tuttuk ve bu da,·a muzaf· da oradan harekçt ettiler. 
tir. masını temine çalışacaklardır. ferdir. Türkiye ileri ve yüksek fstanbula gellnclye kadar )'Ol 

Partinin bu kararı hUkQmete Diğer taraftım seyahatim esna- bir medeniyet memleketi ola· boyunca yapılan tezahUrat hayli 
bildirilerek, hUkUmetln ce\'abı a. sında bazı gazetelerde İstanbıı- rak mevki tuttu. fazla oldu \'C genel başkan re· 
lınıncaya kadar, partinin resmt !un kalkınması için yapılacak Bu mevkii mııha!nza ediyor, fnkatinıic 150 otomobil olduğu 
faaliyeti durdurulmuştur. elll milyon liralık istikrazın yal- ve bu mevkide .fena cereyanla· halde fstanbula girdi. 

!Uüslüman Karde~ler Birliği nız Unkapanı ile F.minönil ara- ra, gerilcllcl cereyanlara halk Bu kafile doğruca Maçkaya gi-
slyasete kanıımıyor ııında açılacak caddeye kifayet anlayışıyle karşı kokuyor. rlerek genel başkanı evine bt· 

Kahire, 24 (A.A.) - l'ılllslüman edeceği yolunda haberler gör- Bunun aksini söyleyenler lk· raktı. 
Kardeşler Birliği dlln akşam yap dilm. tldarda olsalar da, kudret sahi· Evin önUnde partililer bUyUk 
tığı münakaşalı toplantı sonun. bl olduklarını zannetseler de yi tezahürat yapılar . 
da Mısırın siyasi hayatına karı&. Yapılacak istikraz Meclisin bu ne muvaffak olmamışlardır. Böylece Trakya seyahati de 
mamaya karar \'ermi~ir. de\Teslnde görüşlllecektlr. Ve hu Trakva seyahatinden bu ka· bitti. 

General ·ectp ve inglllıle.r iı için de Belediyemizde kurul- __ • _ -------------
muş iki komisyon vardır. Bu mev 1 .. .. r .. • • d • f b 1 

Kahire, 24 (A.A.) - General ü ' d A k d d "rU nonu nun gezısın en ın 1 a ar Necip, buı:ün işçilere yaptığı bir Z? zcnn e n ara a a go ~- • 
hitabede Nahasın İnııilizlerin n. tüm. Şuraııını kaydedeyim ki. bu ( Bası 1 incide) temaslarda dalma irtlcaın dile. 

' para en faydalı ,.e en verımll " 
hamiyle. partl~en tıkarılm~~ Is. bir şekilde şehrin imarına sarfe. Bunlar partilerin ve partllile· manı olduğunu ihsas etmeğe ta-
ten~lldl~ınü? ·~ıaır,. Vhaftl partı}dılder. dilecektlr. Gene bu para ite Be- ı rln görUşU... lı~mıştır. 
ce 1 erı s ru en ıt am ara sı et Jediyeye gelir temin eden mem- Bu görüşün yanında bir de Çorluda kendisinin elini öp. 
le mu~ab:lede. bulun.arak: balar da bulunacaktır.• haklkt dunım v:ır ki biz gazete· meğe gelen eski seyisi SUleym.:ı-

«- .Inpllzlerın eli ılc idare C· eller iete daha rlyade onunla na yaptığı bir !Atifeyl ı;Jze ınıa. 
dildlğımıze ve memleket menfa. meııgul olduk \'e muhtelif temas- tayım: 
atleri aleyhine çalıştığ~mıza ina Bulg,ar !ardan neticeler çıkarm:ığa uğ- Siileyman fnlinllnden ayrılır-
nıyor musunuıh demıştlr. raştık nu neticeleri §Öyle 11ır:ı· kcn c. H. P. ba§kanı da eski ıse-

1\laama~ih, General Nedp işçi K 1 1 .., d layac;ğız: • yi(ini llpmek istedi. 
!ere bu hıtabede bulunmadan ev onso 0$ ugun a T k d ·kı tU tU k .. y nahi· 
~el, İngiliz bUyOk elçisi Ralph ra ya a 1• r 0 ' Fakat bu sırana Slllevmanın 
Stevenson ile uzun bir görlicme h ı b 1 ye, kaza ve vıldyet v:ır. tokça ı;akah olduğu da 

0

İnönil-
yapmıştır. Bu mU!akattan so~ra, (ÜD e i ir Ö üm 1 - C. JI. I'. teşkllfttı 1050 nlin nazarı dikkatini tekti \'C 
İngiltere bUyUk elçisi gaıctedle -1 den evvelki metotlarla ve gene sordu: 
re, cl\lüşterek menfaaUerimW il Dlln grce tahkikine imkan bu . 1950 den evv~lkl tipte ''atandaş- •- Süleyman yoksa sakal mı 
gilendiren meseleler hakkında lamadığımız bir habere göre, tarla idare edıll'n yerler ki bun- bıraktın?• 
fıkir teatisinde bulunduk• de. Beyoğlunda Bulgar kon!olosluğu !ar hAlen t>kseriyettedir. l\Iuhalc!et liderinin sualindeki 

binası itinde bir ölfim hAdiscsi 
miştir. olmuştur. Söylendiğine göre kon. 2 - C. 11. P. teşkilAtı genç. mftnayı derhal kavrayan zeki köy-
General 1'"edp kendi kendisine solosluk memurlarından biri diln IC'ştirilm1;$ olanlar ''e 1950 Sl'çl- 111; 

gene ceza kesti gece saat 22 sıralarında asansör mindcn sonra parti)·e girenler •- Yok paşam, dedi. Biz alış. 
General Necip, buglln yine kompartımanının ilstUnde ölll va tarafından idare edilenler. tığımız &eylerden tekrar geri 

kendi kendisine ceza kesmiştir. ziyarette bulunmuştur. Birinci grup köy, nahiye, kaza dönmeyiz. 
Ordu atölyelerini gezerken, ko. Bulgar Konsolo·luğuna birı;ok ve vllAyetlerde halk C. H. P. si- Şimrll yazacağım hftdlse seya. 
mutana Bey diye hıtap etmiş, bu defa telefon etmemize rağmen ne ısınmamıııtır. Fakat fnönUve hat intıbalarına girmez :ıma bu 
nu duyan işçiler, •Cezanızı öde buradan da bir ce\'ap almak hağlanmı§lır. Hatta n. P. il, M. seyahatin sonu ile alftkah oldu-
yiniz• diye bağırmışlardır. mümkün olamamıştır. Ölllm hA· P. iller dahi onu knreılamağa, ğu için kaydedivcreylm. 

General Necip de gUlUmsiye. dlseslnin ne dereceye kadar doğ· giirmeğe geldiler \'e lşlrrlnden Efcnrlim, 1nönll evine kadar ' 
rck subaya on kuruş vermiştir. ru olduğunun bugiin aydınlanma- kaçamak ~;apıp elini öpenler de teşyi edilirken biz gazeteciler de 

Deyaz zehir ticareti yapanlar sı beklenmektedir. oldu. takip P.ttik. Taşlıktaki evin !Snlln-
idam edilecek Trakya ııeyahntinde gördüğüm 

Ordu bakım tesislerini teftişi lniinUnlin l\.ılk Uzcrlndekl şahsi de muh:ılefrt lideri herkese ı:?ll· 
sırasında shil memurlarla bir tesirini anlatmak için size bir le sille dedikten sonra bize dön-

YOL YOL YOL 

«Mahrumiyet bölgesi» 
belki de sizi bekliyor 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 1 ------ M .. KYAJSIZ. 
Çıkmazdan 

(Ba51 4 üncüde) 
memnun. Doktora, her tilrlU 
kolaylığı göstereceğini söylil· 
yor, halta ,·iUyet arabasını i· 
cap ettikçe kullanmasını ta\'· 
siye ediyor. Genç doktor bun· 
Jarı dinliyor. Sonra cebinden 
bir mektup çıkarıyor • bir tav· 
siye mektubu - ve Vali'ye u· 
zatıyor. Mektupta •Bu gencin 
merkezde :ılı konması. rica C• 

dilmekte. Genç buna güvene 
rck gelmiş. Vali kızgınlığını 
belli etmiyor. 

Kurtuluş 
< Başı 1 incide) 

ye kuttanacaklardır. Ekseriyeti 
teşkil eden nılistal.:iller le taraf· 
sızlar; iktidar namına umumi 
menfaati ,.e dUrlistlük icapları 

ihmal edilerek, milletin sırtın· 
dan tufeyli beslenmesine gazap 
duyacaklar ,.e hükumetten tc· 
\eccüh Ye itimatlarını kesecek· 
!erdir. 

- Oğlum, diyor, bey karde· Hükumetler, husust mcnraat 
zlm, ben bunu yapmam. Sonra bataklığından bütün büt ın 
da nasıl yaparım? Eruh şöyle f!I, etek çekeme.rler. l'üıde yü~ 
şöyle bir yerdir (anlatıyor). dürüstliık insan kudretini a an 
Bin küsur vatandaş orada dok bir ı;eydir. :Fakat iktidar, bllhas· 
tor diye çırpınıyor. Bl'n nasıl sa kendi başarı l'e menfaati n:ı· 
yaparım bıı ah13ksızlığı, nasıl mına, yolsuzlukları aran gay· 
ı:öndermem seııl onl~ra? Si· rellte örtmemek, köhi yolda )Ü· 
irtte doktor var, F.ruh'ta yok. riiyenl. ganimet n imtiyaz arı· 
Ve sizi Erııh'a tayin etrnişlN'. yanı, adam kayırmağa \'asıta o· 

Genç doktor Vali'nin sözU· lanı kendi içinden atmak yolu· 
nü kesmiş. •l'ılUsaadenlzle• de· nıı tutarsa, bu hususta elıll'n 
miş. Ve çıkmıB gitmic. Eruh'ıı gl'lenl ;,apmış olur. nuna r:ığ· 
görmemiş bile. Doğru İstan· men şurada, burula k:ıçamaklar 
bul'a dönmüş, ı~ını uydurmuş, olursa, bundan dolayı ayıplan· 
kalmış orada. Eruh htılA dok· maz. 
tor bekllyor. 

Bir, iki gündür söylediğimiz gi· 
bl D. P. hükOmeti, bir takım 
hususi ml'nfaat sellerine \'e 
yanlıs parti tesanlidü telaki.ile· 
rlne karıılmanın ne kadar an· 
lış bir yol oldn~unu çok şükür 

Yine Siirt'tc 1303 nüfuslu 
Sason ve 1278 nüfuslu Beşiri 
kazaları da doktor bekliyor
lar. Mecburi Doğu hizmeti• 
davası sathl olarak halledebl· 
lir belki. Fakat asıı IAzım olan 
zihniyetin, görüsün deği~mesi. farket!"lş 'e devlet menfaatin~ 
.o da kafi değila divenler bu~ bekı;llık fikrine dayıınan yenı 
lunabilir. •Nice idealist genç· bir sh·_:ıs~t hazırJamaıta. koyul· 1 

Jerin şevkini söndüren bir de muş gorunüynr. nu istıkamette 
mevzuat çemberi \'e 0 çembe· atılan ilk adımlar bile, (BÜ) ük 
rin yarattığı dar görüş \'ar. Ba Ooğu) tipinde gazetelerin yasa· 
şarmak istediklerini sırf mev· mak irin muhtaç oldukları bu· 
zuat yllzUnden ba~aramamanın Janık havayı dağıtmış ,.e bu ga· 
aczi iclnde çı:p ı~an ve n~tlce zeteyl intihara sevketmi5tlr. 
de yılan, ate•ı sonen, az ıdea-
list mi gördlik?• lllikiımetl, eserleri belirmeğc 

başlıyan i) l niyetinden dola) ı 
tebrik ederiz. Öyle umarız ki 

iktidar, bu yolda azimle, cesa· 

O halde bir !Asit dairenin 
içinde miyiz? E\'et. şimdilık 
belki. Fakat o daireyi yaracak 
olanlar yine de ve ancak fera
gat sahibi idealistler olabilir. retle yürümeğe dc,•am edecek· 
Şuurlu bir idealizm de ancak tir ve umumi efkAr hesabına Ü· 

iz bırakacak ve sağlam bir diln mit l'e emnbet kapılannı yeni· 
ya görüşü yaratacak kadar te· den açmaia hizmet edecek ıı· 
sirli bir tahsil sayesinde vil'· dımlar birbirini t:ıkip edecektir. 
cut bulabileceğine göre terbi·! 

DA 
•• 

GUZELLEŞE-
BİLİRSİNİZ. 

GUzellıklerıne itina edebılme~ 
için fazlıı vakıt ayumay11 
kadınlara tavsiyeler. 

Sızı evlnızde da hl ıhmalk(ır 
bir kıyafetle görmeleri saa 
detlniz ıçın pek ehemmıyet 
Ildır. 

Bu görünüşün fena tesir 
!erini gıdcrmeğe yapılacaJ 
ta,·siyelerı takip etmek kfit 
gclır. 

Sabah ve akşam yUztinü 
zc boynunuza \'C ellcrlnlze 
bllgınlerın bazı nadır çıçek· 
lerdC'n elde ctmeğc muvaf. 
fak olduklan 'e pıyasada 
Cire Aseptıne namı altında 
bulabılece~ınız bu b a k 1 r 
kremden sürünüz tesırlerinl 
derhal gorcceksınız. 

Cıldınız taze. yumuşak "e 
blr gUI yaprağı gıbı kadıfe· 
lcşmış bır hal alır. Aı tık ne 
Sl'rt bir cıld, ne sıyah nok· 
tacıklar. ne şışmış mesamat 
ne de ptirUzlcr l<nlmıyacak. 

H erhangi şart altında o· 
tursa olsun Cıre Asepttne sı· 
zi daha güzel gosterecek ve 
yUzUnUzle elll'rınızl her tllr· 
ın ev lşlcrın<' ve fena hava. 
lara karşı muhafaza ede.' 
cektır. yecilerimizin ve terbiye edil· Ahmet Emin YA' MAN 

mlşlerimizin çoğalmasını bek· ı •••••••••••••••••••••••P.!lıııı !emekten başka çare yok. .ıııı 
Eruh'a tayin edilen dokto· • 

runkine benzer rliğer bir hftdi
seyi bundan sonraki yazıda 
nakledeceğim. 

TUJliÇ }',\LlUAN 

Dersler 

İngilizce Dersleri 
1nrlu KWı r lleyeU recen ı nelcl 

rlbl İıırJ ıce den'trlne Btrol!u Erkek 
ı.ıs, inde t~lı:rar baılı:racaktır. 

Eıld talebelerin hrıUan 2 Ekl:n 
Puttmbe Te 8 ekim cuma runlul aut 
17 Ue 19 aruında Be1oııu Erhk LI· 
ıNlnde yapılacaktır. 

E\klden bu kurslara ~lıııcmlı olan 
fakat ,-atılmak latiyen reni talebeler 
15 Ekim Paıartesl ı-e 1 Ekim ulı rin· 
Itri &ad 17 ile Hl ar111nda mn'ktebe 
rel.p h:rıtıannı yaptırmalıdırlar. 

Kurslar 

Gemlik Fabrikası Mamulü Viskon 
Elyafı Sahlacakhr 

Sümerbank Alım Ve Satım 
Müessesesi Müdürlüğünden 

SUmerbank Gemlik Sun"!ipek -re Viskoz lamulleri Sa 
11.a)li 1ı1Uesse•~.si Gemlik iAbr kasında me\cut 1,5 • 2 denye 
40 mm. lık ısoaı kilo pamuk tipi \ c 3 5 denye 80 mm. lik 
18760 kilo yün tipi vıskon elyafı satılacaktır. 

Taliplerin bu işe ait lillrtname ıle ltizumlu izahatı al
mak \'e tekliflerile muvakkat teminatlarını 3/10/952 Ctı· 
ma gfinü saat 17 ye kadar müessesemize tevdi etmek fue 
re muracaatlan rica olunur 

25 Eyliıl 1952 - Per~embe 

tSTASBUL 

l:?,S7 Acıl11 n proıram ll,00 Ha· 

l z ı ' 1 1 1 • 
Körler için Kurs herler 18 ıs T rlı:ultr (Pl > 13 ao Danı 

Tilrklye y0lı:aul korlu! ka'lnn4ırma mliı ~i (Pi ) 18,45 Sarkıtır Okuyanlar 
D•nıtll burdn Tillyet ltcnatı karı un· Aıuman Arıur:ı, Tt :Seriman K reman, 
da, 48 numarada bulunan mubılnde U 20 Ötle lı:cnaerl (l'I) U,4S Sarlı:ı· 

közltrln l<abarlmA nzmalan Ti oku· !ar (Pi) 15,00 Xapanıı. 
malan itin bir kura acıtacaktır. Xnr· 
ıun acıll.$ mtru mi uat 1',80 da 1a· 
ııılaeaktır. 

Mektup yazmaya 

HALDA i'e 

zevk ha\ine 

getiriniz • 

HALDA 
ISVEÇ MAMULATl 

"Tily vuruşlu. )0azı makinnsı 

* 18,00 Acılıı "' dana nıfıı it 18,:?0 
Xonuıma, ı 80 Memleket havaları 

10,00 Habtrler ı9,15 Gıtar kuarteti 
10,35 lfuılk (Pi.) 10,45 Sarkı!ar O 
kuran .lltlle .lrtun 20,ı5 Radyo ı:aı• Soldn li>ata. ı _ Balkan d vlet• 

ıesl 20,SO Kısa e•lılı' haberleri 20,8~ I• nd•n b r n tebaası :ı - . 3 -
Haftanın operuı :?ı tO ileri T rlı: ıııu ı alan. 4 _ rı r ti tek :; - "J ol ılın· 
'imi toııhılafu 21,45 Hukuk ıaaıl U d r : ' l ~t o _ Tron. 7 - Der nllk 
Sarkılar cıknyan ~•cml Rııa Ahııkaıı 

22,80 llafll keman ıo!o!an (Pi ) 2:?,, 5 

Haberler. :ıs,oo Kamblro • noraa n 

~roıran:'u 23,07 Dana n c:ıı mtiıl41 mnn. ' ..... 1: 
( l'I ) 28, 30 Kanıık bafıf ıarkııar, 

(Pi ) 2,,00 Kapanıı. 
Saıırıp l<a a 8 - B r l"la1ın k 1111: 

TEK:SJK 'Ü!\İ\'ERSITE 
Dt ry • 

2015 Acılıı Te Tilrk muıltl (I'I) DÜNKÜ HUl.i\1ACAl\llll llAU.i 
20 ,5 JQ1&!1ı; nau mfıı :ı (I'I ) 22,00 Soldan Sata. 1 - G ı atı ı -
Xapu ı 

İane 8 - Zer ,. •• 

AlliKARA 
:El: \ n• 6 - llavl 7 - En, Dama. 

1 
..... Eha 

7,28 Acılıı Te rıro.n-am. 1,80 :.ı. S. Yukarıdan A •· a. ı _ r: zl•mP 
A:ı-ın, 7,Sl ?:c;tll paro!ar (Pi) 7,H 

12 
_ ı.ıne ,ı ı.ıra 4 _ ia , '\'ıda 

Haberler, R,00 T rkiller (l'I) 8,2 ı; _ An• , Ab 6 _ Gev!ı. 7 ..... Al 
llava raporu, 8,80 C•ı UI m ıllr ( I'I )) 8 _ F.tmtk. 
9,00 G un lin prorramı u lı:apanl.$. . -

12,ı5 • 18,80 Aıbr aaatl: 2ı,15 hl k (l'I) 21 &O Ha ırc:eT&p 
12,ıs l.femlehtten ael:ım ı2,20 Alem adam 21 45 Oıına •TJ'aları O!I) 2ı,oo 

lekt!e ae !m. ı :? 30 T rk kahramanlılh 22·4.S 
K nua· 

'l'. Ticaret B. 
Anlan clmento 
'1u Dtklrmenlerl 
Oınıanlı B. 

Obl10aı111n Ali d 1'2150 dU ve; konu5ma yapan General Necip, misal l'creylm: Türkiyede Mümessili 
beyaz zehir ticareti yapanlara Çorluya bağlı Çeşme köyünde- •- Simdi, dedi, size blrşcy .:LI BURLA ve Ortakları 

12,4S O:run haT1lan. 11,00 M 8 A 

yan n habı!rltr, 18,15 Salon m zll<ler 
(Pi ) ıs 30 Ötla ı:auıul, 18 H 1 ıı ı.: 

....,;: so blue And 

t!_ttts BOltSASI 
(1) lrlo alun 
(1) dolar 

62 00 

Al.TIN P'tAT1 
t t O O Fr. 

400 Fr. 

........ 
SEIUS(l;S1 Ph ASADA 

oövtzu.:ıt 
8t..rtııı LondOD 
tıerıın efel;t,f 
bolar c•k~u 
lıoıar Eftkııt 
l>oıar N. Y. 

-..!:,,l'ltre Fr 

~ARRAfo'l.Altl>A 

lltut 
CııınJıurlyd 
1ıır ~ 
Culd•n 

~ce 

J ı.u-11.2~ 

10.40-10 50 
0:-.-4115 
435-486 

oıı-uo 

JO'l-ıOa SO 

Al.l'IN 
t!atıılar 

'' 45 
aa 'o 
51 70 

llo Fıratlar ( D H A ı AJanıı tara 
tırıdın uat 17 de tffblt td m :tir 

olUm cezası derpiş eden bir ka· ki n. P. idarecileri fnönllyll fs . göstereceğim bakın. • 
nun hazırlamakta olduğunu söy. tanhuldan TrakyaY,a giderken lnönU bu sırada eski Cumhur. 
liyerek sözlerine şöyle devam et. Çorluda görmlisler ve kısa ko. başkanı, milletvekili ve muhalc-
miştir. nu~ma~ını dinlemişler. fet lideri değil de Taşlıkta evi 

dlükUmetim, bizlere Yahudi· Du konuşm:ıdan sonra hızla olan ve bu evi dolayısıyle 5lkıi. 
lerden 1relen, zaaf ve tembel!fk kövlerlnP. dönlln partilerinden yette bulunan bir vatandaş gibi 
yaratan beyaz zchirc karşı top- istiCa edivermişler. konuşuyordu. 
yekOn mllczdeleye girişecektir. nunu hana Çorlulular anlattı. Baktık. 
Mısırlılar, uyuşturucu maddele. Diin Çorluda gördliğiim ne. Yukarıdan, mezarlığın kena-
rc, senede 60 milyon İngiliz ıı. mokratların, tnönli nutuk ı;öy- rından gelen kııldırımı İniinlinUn 
rası harc:ımaktadırlar. lerkcn tuttukları alkış ise hadise- e\•inin yanındaki ııpartınıanın 

!Uısır Askeri m:ıhkemeslnde nln doğru olduğuna beni inan. önllne karlar getirmişler ve ora. 
bir idam 'karan dırdı. rla bırakmışlar. 

Kahire, 24 (Anka) - Kargaşa * Anlaşılan muhalefet liderinin 
lık çıkarmak, Devlet otoritesine fnönll bu seyahatinin ilk gii. kaldırımı belediye sınırı içinden 
karşı gelmek ve kanunları çiğ· nü istisna edilirse diğer günler- ç ıkıynr. 
nC'mekten ~anık olan Seyit Salih htanbul Erı:nlyet Müdürlülit de daha olgun ve fakat daha sert Hu!Asa çok garip hlrşey. 
Yüksek askeri mahkemedeki mu 2 ncl Şube mensuplarından Ve· konuşmuştur. :\laamafih hlitün bu g~rabetin 
hakcmesinde bugün mildafaası· dıt Sokullu, vatlfrsinde ıösterdi- Bilhassa Uzunköprü ile Çorlu. vebali de J?ene f nönilnde: 
nı yaptıktan sonra: mahkeme H il bııan dolayı11yle Bakanlık ta· da yaptıı!ı konusmalar çok şaya. Ne vardı ııanki, kaldırımı ta 
nığın müdafaasını varit görmi. rafından takdir edllertk bir üst nı dikkattir. mamlatmadan muhalefete geçe-
yerek idamına karar verml=tlr. dereceye terfi ettirllml~tlr. Bu arada İnönü halkla yapt:ğı cek. 

Golaıa. laıcırıbul - Telefon ı 44766 

lmtl)nı sahibi : SINA!\ KORU:. 
Seşriyatı fillen ldart eden 
\'azı İşler! ft1r.suı Miidürü 

!\tr:l.hl n;l\ EH 
<VAl'Al\ı Ga:r.etedlik \'e t\tatbıı 

acılık 1'. A Ş. - istanhuJ 
\'ATA:ıııl !\tı\TBAASJ 

ramı Te kapanı.s. 

* l 6,5 Acılıı ııroın-am "' 1 8 Ararı 

ı 7,00 ı.Jark •ar (Pi ) ı 7.80 l\onuama 
t 7,45 Sark !ar, Okıı7an Sadi llnıan 

ıs 20 Ko>ıuıma ı· 30 fnre aa IQ O O 

!! 8. A arı ve habrrlor ıtı, ıs Tar 'ı•en 
bir yaprak, 10 20 Turk le• 19 45 Rad 
,-o Ue İndi ıee :?0,1\0 Muılk (Pi ) 

20 ıs Rad)o ra·eıe.ı. 20.SO Sark , ıar, 

Okuyan ~ı Abat l'arı 2ı,'OO l\..,nııımaııa ıı 

İI.K - ORTA - LİSE tsctı.tzcı: ..... l'RANSJZC'A 

Yatılı 

Erkek 

• 

YENi KOLEJ" 
----,. 

Yatısız 

Kız 
Öğretimine ilkokuldan itibaren fazla z.aman ve önem verir. Cıddı)etl dı iplini, mUtfık ter
biye usulü. gıda \'e sıhhat, çalı~tırma 'e ~ğretme işle_rındekı tıt zl ği ile tanınmı tır. Tesisatı 
kusursuz: ve binaları kalorifcrlıdlr. OTOBÜS SERVİSi vardır. Kayıtlannı henuz )enllememiş 
mahdut miktardaki eski öitrı>n nd ~erine yenıleri alınaraktı 1' k~ım Sır rh !er 86 

Telefon: 41159 



Ulvi Yenal ve futbol 
federasyon Başkanlı9ı 

Futbolümüzün gelişme yolunda normal bir şekilde 
yürüyebilmesi, ancak Yenal' m tekrar iş başına 

gelmesi ile kabildir 
y utbol me\ imi başlarken U· 

zerinde durulacak başlıca 
mühim mesele Futbol Fede· 
rasyonudur. Söylendiğıne go
rc, yeni Beden Terbi)·esi u
mum mudür vekilinin. tekrar 
Futbol Federasyonu ba,kantı· 
ğını deruhte etme i hususun
.da ~aptığı teklife UM Yenal 
f\at'i bir cevap 'ermemiş ve 
b:ı,zı teklifler ileri sürmUstür. 

Yeni umum müdür vekilinin 
bu kkli!inl olgun \'e ileri bir 
görüşU.n mahsulli telakki edi· 
lor ve memleket futbolilnlin 
gelişmesr için Ulvi Yen:ılın 
Futbol Federasyonu başına gel 
mesinin bir zancret olduğuna 
inanıyoruz. 

Bilindiği gibi Ul'vi Yenal, bir 
takım dedikodular ve bu arada 
amatör takımın Olimpiyada 
gönderilmemesi hususundakl 
mlitalaasının kabul edilmemesi 
neticesinde Futbol Federasyo
nu başkanlığından istıra etmiş 
U. I<'akat istifasından hemen 
pek az :zaman sonra da onun. 
memleket futbolü başında bu· 
lunmasının çok lüzumlu olduğu 
gayet bariz bir şekilde hisse
dilmişti. 

Çünkü Yenal, bugün dUnya 
futbolundaki hareketi, geliş
meyi yakından bilen; bu gc
li meye, mevcut imkanlarla a· 
yak uyduran, Avrupa futbolu 
ile daimi teması idame ettire· 
bilen ve bu suretle A\Tupa fut 
bolundaki idareci otoriteler a· 
ra ında esaslı me\'ki ve isim 
yapabilen tek Türk idarecisi 
olduğu gibi. kendi bünyemiz
deki aksaklıkları. noksanları, 
futbollimuzun gelişebilmesi i· 
çin nelere ihtiyacımız olduğu
nu da gayet iyi tahlil edebilen 
kimsedir. 

Hüliisa, Yenal memleket Cut 
bolü için çok lüzumludur. Bu 
bir hakikattir. Herhalde yeni 
Beden Terbiyesi umum mUdiir 
\ekili de bu hakikati derhııl 
kavramış ve ilk is olarak Ulvi 
Yenaldan tekrar Futbol Fede· 
rasyonu başkanlığını deruhte 
etmesini istemiştir. 

t:hi Yenalın, bugün geniş 
ve yorucu bir isin başında bu· 
lunmasına, boş vaktinin hemen 
yok denecek kadar az olması
na rağmen, yaptığı teklifler ka 
bul edildiği takdirde ~ eniden 
Federasyonun başına geçecc 
ğini tahmin ediyoruz. 

Futbol Federasyonunun. da· 
ha açıkçası memleket futbolu· 
nun Ulvi Yenala ihtiyacı var
dır. Eğer futbolumuzun geliş
me yolunda normal bir şekilde 
yllrliyebilme ini.istiyorsak, her 
şeyden evı.-el onun bu işin ba
şına getirilmesini temine çalış· 
malı, icap ederse bu mesele 
uzerınde ı rarla durmalıyız. 

Rotky Marciano Joe Wakolt 

loe ll1 aleott diiıı 
ııakavt olıltı 

Dünya boks şampiyonluğunu Rocky Marciano 
isminde bir İtalyan mültecisi kazandı 

,,.ocıaftcl Prt,. 

Philadelphia, 24 - Şimdiye 
kadar hiç yenılınemis olan 
Roclty Marciano dün gece 
bumda yaptığı maçta rakibi 
Joe Walcotl'u 13 üncü ravund 
da çenesınc indirdiği bir sağ 
direktlc naka\'t etmis ve dün. 
ya ağır sıklet boks şampiyon
luğunu kazanmıştır. 

Karşılaşma sona erince po
lis kuvvetleri rin~c hücum et· 
miş olan Marciano taraflarla. 
rını bütün gayretlerine rağ. 
men aşağı) a indirememişler· 
dir. 

Joe Walcott yediği mülhiş 
yumruğun sersemliği geçtik· 
ten sonra minderden yavas ya
uş kalkarken ı:özleri kararmış 
tır. 

26 yıl e\'\'el Jack Demp~cy'in 
Gene Tunnt'y'e yenildiği bu 
ringle l;ne genç bir bioksör 
dünya şampiyonluğunu elde et 
mistir. 

Joe Walcott 1951 de Ezzard 

Charles'i mağli'ıp ederek sam. 
iyonluğu almıştı. Xcw Jerscy'li 
Joe Walcott çene ine yediği 
mUohiş yumruktan sonra yla
\'aş ya\'3Ş rin1:in üzerine seri· 
livermiştir. Oldukça yaşlı fa. 
kat mükemmel bir boksör olan 
Joe Walcott'un spor hayatının 
en parlak de\Tesi böylece sona 
ermektedir. 

Dünya ağır sıklet şampiyon. 
luğunu kazanan Rocky l\Iarci· 
ano bir İtalyan mültecisinin o: 
ludur. 

Hayrahedyan • F errari 

Cumartesi karşılaşıyorlar 

İlk ravundda J)Iarciano waı. 
cott"un güzel bir yumruğu ile 
yere yıkıldığı zaman Belediye 
:stadyumunu dolduran 50,000 
seyirci ayağa kalkmış \'e mı. 
çın çabuk biteceği zannına ka. 
pılmışlardır. Fakat hakem dijr 
de kadar sayınca Marciano yer 
den kalkmıştır. Bunu takip 
eden dakikalarda da Marcia
no rakibi tarafından oldukça 
ağır surette hırpalanmıştır. Bir 
aralık bUtün seyirciler Marciı· 
nonun kazanabileceğinden u. 
midi kesmişlerdi. 

Her iki boksör de bilhassa 
altıncı ru·undda bir hayli ya. 
ra bere almışlardır. l\Iarciano
nun alnının üst kısmından sı· 
zan kanlar bir aralık boksörll 
müşkül bir duruma sok•nuş. 
tur. 2i ey!Ql cumartesi gecesi 

Spor ve Sergi Sarayı mühim 
\C heyecanlı bir boks maçına 
~ahit olacaktır. 

Fransa yarı ağır şampiyonu 
Hayrabedyan ile İtalya yarı 
ağır ikincisi Ferrari bir revanş 
maçı yapacaklardır. 

İtalyan boksörü üç gün evvel 
şehrimize gelerek idmanlarına 
başlamış, Hayrabedyan da ev· 
velki akşam gelmiştir. 

Bilindiği gibi her iki sporcu 
da, kendi kilolarında Avru· 

Cezmi Or atletizm 
Müsabaka lan 

28 Eylül/1052 pazar !!ÜnU 
saat 15 de Fenerbahçe stadın
da yapılacak ·Cezmi Or• mil· 
sabakalarının 7. ci yıl yarışma 
lanna ait program aşağıda 
gösterilmiştir. 

Müsabakalar şunlardır: 
100, 200, 400. 800, 1500, 3000, 

110 Eng. 400 Eng. 
Uzun, üç adım. yüksek. sırık. 
Disk. cirit, İsveç Bayrak 

(400, 300, 200, 100). 
Bu müsabakalar için Anka· 

ra, lzmir, Eskisehir ve Zon· 
guldaktan, şu atletler İstanbul 
bölgesi adına davet edilmişler 
dlr. Fakat kimlerin gelip gel· 
mlyeceğl şu tında malüm de 
ğildir. 

MuıafCer Sch i, Fahrettin Cc 
beci, Ekrem Koçak, Cııhlt Ö· 
nel, Erdal Barkby, Mustafa 
Batmnn, Kemal Horolu. Avni 
Akgün, Akın Altıok, Muhittin 
Akın, Nuri Turan. Halil Zıra· 
man. 

panın en göz doldurucu ve en 
kuvvetli dövüşen boksörleri a· 
rasında gösterilmektedir. 

Ferrari yapacağı revanş ma· 
çında Fransız rakibinden inti· 
kamını alabileceğini ve bu ma· 
çın neticesinin İtalya şampi· 
yonluğu için yapacağı karşılaş 
mada mühim bir rol oynıyaca· 
ğını söylemekte, Hayrabedyan 
da rakibine karşı ikinci bir ga. 
Ubiyet daha kazanacağını gil· 
venli bir ifade ile ileri sfirmek· 
tedir. 

Profesyonel 
Ve amatör lig 
Maçları 

Profesyonel \'e amatör lig 
maçları 2i eylfıl cumartesi gü

nünden itibaren dört stadda 
başlıyacaktır. 

Hazırlanan fıkstürc göre ilk 

1930 danberi boksla uğra. 
şan. bü} ilk muvaffakıyetler 
kazanmış olan, altı çocuk b:ı· 
bası Walcott bu mağlübiyetten 
sonra ringi tcrketmeğe karar 
vermiştir. 

12 inci ravundun sonunda 
bile biiün hakemler ve resmi 
boks mütehassısları neticenin 
Wıılcott'un lebinı~ olacağını 
tahmin ediyorlardı. 

Güllede yeni Avrupa 
rekoru kırılmış ! 

Viyana, 24 (A.P.) Pragda çı
kan Rude Pravo ~ıızetesi bu
gün Çekoslo\'akyanın Olimpi. 
yatlara iştirak eden gülleclsl 
Jiri Skobla'nın, 17,09 metrelik 
bir atı~la yeni bir Avrupa re. 
koru tesis ettığlni ileri sürmüş 
tür. 

Fransız ve ltalyan 
basketbolcüleri gitti 

haftanın maçlan şöyle tesbit ÜçüncU İstanbul !'ılilletlera-
edilmiştir: ra ı basketbol turnu\'asına iş-

Cumarte i : tirak eden Fransız ve lıalyan 
Dolmabahçe: Fenerbahçc - milli basketbolcuları dUn saat 

Beykoz (profesyonel) 15.30. 8.50 de uçakla memleketlerine 
Şeref: Galatasaray - Emnl- hareket etmişlerdir. 

yet (amatör) 13.30. İstanbulda on beş giln kadar 
Galatasaray - Emniyet (pro kalmış olan sporcular schrimiz 

fesyonel) 15.30. de gördükleri yakın alAkadan 
Par.ar: ve İstanbul halkının gösterdiği 
Dolmabahçe: Beşiktaş sevgiden duydukları memnu-

t. Spor {profesyonel) 15.30. niyeti belirterek tesekkür et· 
Şeref: K. Paşa - B. Spor mi~lerdir. 

(amatör) 9.30. -=====-======--:-:= 
K. Paşa - B. Spor (profes· 

yoneI> 13.30. 
Fenerbahçe: Fenerbahçe 

Beykoz (amatör) 13.30. 

Vefa: Vefa - Silmerspor 
(amatör) 13. 

Vera - Adalet Cprofesyo. 
ne]) 15. 

.. .. 
TUTUN 

Tip ı 

lX 527 A& 
modeli 

İKRAMİYELERİ 
Eminönü As. Şubesi Ba_şkanlığından : 
Şubemizde kayıtlı Malul Subay, Er ,.e Şehit yetimlerinin 

952 yılı TUiün ikramiyeleri yoklamaları 1/Eklm/952 günü ba~ 
!ayarak 15/Kasım/952 tarihinde !!ona erecektir. İ l gililerin ge-
rekli belgclerile şubeye müracaatları. (3401-13310) 

Satılık Arsa 
~ağaloğlu'nun en güzel ve iılek bir semtinde 12 
metre yüz, 38 metre derinlik, imalathane vt 
apartman inşasına müsait 450 metre kare bir 

yer satılıktır 

!\lüracaat: Cağalojlu, otobiiıı duralı yanınlla berbt.r 
İsmail Karakullukcu. _ 

EMRiNiZE AMADI 
PORTATiF FEVKALlDI BiR RADYO 

PHILIPS fabrikalarının iftaharlo piyasaya . arıettiği bu portat if radyo, 
her bakımdan cidden ıayanı hayrettir. 

Pil veya ceryon ile çalııon bu ohiıenin sesi o kadar ku vvetli ve ber
raktır ki, en büyük ev radyolarından al ı nan netice aynen alınır. 

6 lambalı, be1 dalgalı, pikap ve ikinci oparlör c;almak için tertibalı 

bavi, pil sarfiyatı az, ontenıiı de çalışan bu cihaz, d i_ğer pcrtatif rad· 
yofarlo hiç bir surette mukayese kabul etmez bir üstünlük arzetmekted~r. 
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Danlmarkanın en ~öhret bulan tamamen demirden imal 
edilmiş elekli, eleksiz, rnotörlü; molörsilz ı·ardır. 

SKJ LD 
Değirmenleri sağlam, verimli. 
ıy~un ve en ucuz. çok kolaY 

kullanı,lı. 

DİK \'E Y.\TJK 
Un, Şeker, Kahl:e; Tuz; Kır· 

ma bulgur \ esaire hububatı 
istenilen Jnreliktc (eker. 

Her alan çok memnundur. 

30, 40, 50 santim kutrunda deiirmenlerimiz \'ardır. 
' SATIŞ DEPOSU: 

İbrahim Tcİşçıoğlu 

İstanbul Verem Savaş Derneği 
Başkanlığından : 

Edirnekapı Sağlık :\ferkezi binası dahilinde bulunan, E· 
dirnckapı Verem Dlspanserimizin binanın inhidama yüı 
tutmuş olmasından dolayı, 15/9/952 tarihinden itibaren, Fa· 
tih Kaymakamlığı yanındaki Fatih Dispanserinin üst katın· 
da faaliyete ~eçtiğini sayın halkımıza arzederiz. 

. 
lsfanbul Verem Savaş Derneği 

Başkanlığmdan : 
Derneğimiz adına para topladığını haber aldığımız <JW 

yazay) Derne~i ile, Derneğimizin hiç bir alakası olmadıl1 
sa,ın halkımıza arzolunur 


