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TONFUNK 
Radyo numuneıerı ile bütan 
Anadolu) u doıavııaktndır. 
Memleketimize emsali ceıme
)'en bu fevkallide Radyolan 
görüp tecrübe yapmadan baş-

ka markalara karar \'Crmeylnlı. 1 
Abdülkadir ~lemlsoğla Katırcıoğlu Han İstanbul 

Montgomery ile diin 
iki toplantı yapıldı 

r 

1 Musaddık, (örçil' e 
1 O gün m ·~hlel verdi 

Birinci toplantıda 

Başbakaııııı 

komutanlar 

riyasetindeki toplaııtıya 

ise Dışişleri Bakanı da iştirak etti 

bulundu. İran, anlaşmak için 49 
ınilyon sterlin istiyor 
Başbakan, yeni 

mesajı daha 
tehdit bir 

yayınladı Mareşal bugün Parise gidiyor 

Varhk 
Veya 
Yokluk 

YAZAN: 
Ahmet Emin YALMAN 

Eski Kanada criri General Od-
lum ,.e Sefirin ormancılık 

dhamıza gösterdiği derin alaka 
hakkında geçen gfin bir yazı )az
mıstım. Buna clalr Ankarada bir 
okuyucudan çok amimi bir mek
tup aldım. ÖJIC güriiniıyor ki 
mektup ahibi; orman dih·anıızın 
manasını ka\Tayan, grni· anla-
31şlı bir \·atandaştır. Orman ~a
basında bcllren ve memleketin 
\'arlığını doğrudan doğruya teh
dit eden tehlikl'nin mfithls bir 
iret halini aldığını görüyor, lii-
reği )anıyor. Di)'or ki: wll!ç şüp- l·~ı~~~l[~ll 
hesiz fcnl halinde kmnetll or- ı· 

Stalin 

Ruıuıı Jluhabırir.ıi:dt • 

Ankara, 25 - Bir müddeltcn-
berl memleketimizde bulunan, Tahran, 26 - Truman \'e Churchill tarafından yapılan son mtls 
üçüncü ordu manevralarını ta. terek tekliflere iranın cevabı dün gece Başbakan Musaddık ta-
kip eden ve dün sabah şehrimi· rafından buradaki inı:iltere maslı.hatgüzarı \•c Amerika Büyükcl 
ıe gelen Nato ku\'vetleri Başko- l'llare al l'llontgomery dünkü kokteyl partide Yugosla\' askeri heyeti başkanı General ~isine \'erilmiştir. 
mutan mua\•inl Fcld .Mareşal Yakslç ile tanısıyor Başbakan, maslahatgfizarla bü}fikcJçisiyi evine çağırmış, ken-
Montgomery bugün Basbakanlık.r-------------------------v--...--------------------ı dileriylc 20 dakika süren bir gö-

ta ve Genel Kurmayda mühim <<Vaf d )" hôdı· sesı· 1 rüşmcdcn sonra İranın cevabını 
tcmasl:ırda bulunmusıur. , vermiştir. 

l\Iontgomery, sabah saat 10 da ı Dr. Musaddık İngiliz - İran 
Genel Kurmay B:ışkanlığına gel petrol ihtll!ı!ını halle matuf 4 
mi~ ve burada Başkan Orgeneral rieııı• sllyor maddelik bir uzlaşma planı dcr-
Nuri Yamut, ikinci Başkan Zc. e - piş etmiştir. 

<Devamı Sa: 5 Sü: 7 de> Bu gece resmen açıklandığı-
.. 

Yııgoslav 

Heyeti ile 

Göı•iisıııeleı• 
~ 

Ankara 25 (Hususi) - iki 
gündenberi şehrimizde bulunan 
Yugoslav askeri heyeti bugün 
muhtelif tesislerimizi gezmiş ve 
Mamaktaki maske fabrikasında 
yapılan gaz tecrübesinde hazır 
bulunmuştur. Bu arada, kafile 
başkanı Tümgeneral Pavli Yak· 

<Devamı Sa: 5 Sii: 4 del 

hükumet v 
başladı 

Nahas mahkemeye verildi, 
deliller hazırlamağa 
'Iurl.: nın:adiı "'" " 1 1 

Kahire, 25 - Mısır hUkumeti .. ----------· 
lle Vafd Partisi arasında, Musta- B At• 
fa Nahasın parti ba karılığına se ayar ınaya 
çilmesi yüzünden tıkan bir ih· 
tillıf had bir safhaya gırmiş ve 

mahkemeye intikal etmiştir. 17 Kasımda Bir taraftan hükumet l\lust.afa 
Nahas aleyhinde me\'cut vesika-
l:ırı hazırlamaya başlamış, diğer 

6 
d 

tdrafıan varct Partisi kurucu he. ,· ı·yor 
Y<-'ti de önümüzdeki cumartesi 

mevamı Sa: 5 Sü: 3 'tel 

na göre,· udasma yolunda ilk 
adım olarak :ıtısaddık, İngllte
renln 49 milyon sterlin ödemesi· 
ni istcmistir. 

İranlı lider, Başbakan Windson 
Churchill'c yeni tclclifi kabul \'e 
ya reddetmesi için 10 gün müh
let \ermiştir. 
Musaddık bu planı, 30 ağus

tosta Başkan Truman \e Chur
chlll tarafından petrol ihtilafını 
hal için ileri sUrülen müşterek 
tekliflere cevap teşkil etmekte
dir. 

<Dcl·amı !'a: 5 Sü: 6 da) 

mancılanmız urdır. Ne gibi bir 
uçuruma doğra gittlğiml!.i onlar 
hepimizden iyi (arkedİ\'or, fakat 
bir idare clhuı halinde Tannı 
.Bakanlığı ,.e Orman ('mum l\lü
dürlüğü, bfiyiik derde çare an
yac.ak ve bulacak bir 1 tldatta a
yılamaL Niçin? Çünkit günlük i
yasl hesaplann sin i ıcsirlerin, 

Stalin'in heykelini Pijaı11a ınodası ••• Atina 25 - Başbakan Yar
dımcısı ve Dışislcri Dakanı 
Sofokles Venizelos, T:iirkiye 
Cumhurbaşkanı CelAI Baya
rın 17 Kasım Pazartesi gUnü 
Yunanistanı ziyaret edeceği
ni bugün resmen açıklaınıs
tır. 

Bir sinema 
Binasının 

Hik§yesi 
. 
idam etmek . 
istediler 

herkesi memnun etmek ihtiyacı- Tilr7' llccıı.ıfı• dı•ım 
nın ha kı ı altında bulunuyor. Milnih. 2~ - Arnavutlukta bu 
Sandalyalarını muhafaza etme- lunan Kucove şehrinin isminin 
leri; prensipten fedakarlığı gö. Stalin olarak değiştirildiği \'C bü 
te almalarına bağlıdır. Mevcut yilk bir meydana Stalinin heyke
ormanlar, nasıl ol a Ziraat na- li dikildiği bildirilmektedir. Ha. 
kanlığının ''e orman te kllatının bere göre, son günlerde Stalin 
başında bulunanlann ömürll'ri- heykeline karşı tecavüz vakaları 
nin sonuna kadar kiiri gelecektir. çoğalmaktadır. 
Hundan ilerisini dü ünmek ''e <Devamı Sa: 5 Sü: 6 d;>) 
nıilleti muhakkak bir tehlikeden 
korumak azmiyle sandalya ını 
kaybetmeği Vf'ya tekaüde scl·ke
dilmt'ği aeaba içlerinden kaçı gö
ze alabilir? Kanadalı mütchas-
11ıslann buraya gelerek orman 
dh"llsını kökünden ıslah etmele
ri, pek çok menfaatlere doku
nur. Kanadalılar tarafından yapı
lan cömert yardım teklifinin sa\·
saklanması bundan ileri geliyor.• 

Akreditif 
Tahsisinin 
Yeni şekli 

Eğer umuı!i hayatımız:ı bilim nıı.nut ll'ulı.tMrö...VJ"' 
olan endişe, rey ll\'cılığı de- Ankara 25 - Akred!Uf tah· 

iil. memleketin e aslı menfaat- sls islerinin bankalardan alınıp 
lerl üzerine titremek olsaydı, bü- tekrar Ticaret \'e Ekonomi Ba· 
kümf't, orman dh'asına dört elle kıınlığına \'erilmesi kararı plya. 
sanlır, Kanada Sefiri General sada türlü tefsirlere yol açmış, 
Odlum tarafından tam iki buçuk bunun bir itharntı tahdit hare· 
ı;ene eHel yapılan \'e gazdemlz- keti olduğu hükınUne varılmış· 
de defalarla bahis me\•zuu edilf'n tı.·Bu mevıu ile alakalı \'C sala· 
Yardım tf'kliflni milli \'arlık da- hiyetli bir şahsiyet bu hususta 
'3. ı hesabına en büyük bir nimet bana şu izahatı verdi: 
sayardı. •- Akreditif açma işinin ban 

ileri memleketlerin )iiılcree kalara verilmesi üzerine banka· 
Sl'ne zarfınfla düşe kalka elde et- (l)e,•amı !'a: 5 Sil: 7 Je} 

Dün uçakla yurda dönen bir lıaC"ı kafih'si i('incle, yu!.:anda ı·es· 
mi görülen, pijamalı ihtiyar da bıılırnuJordu. Jlaı:ı baba haçta 
elbiselerini çaldırdığı için seyahatini pijama il<.' tamamlamak 
zorunda kalmıştır. An karadaki millet' rkilindcn onra pijama· 

nın yavaş yanı moıla ol mıya baslaılığı anlaşılıyor 

XII.nci Tiirk tıp kongresi 
tikltri tecrübeleri, her ne\ 1 püf 
ı:ıokUılanyle, bir hamlrde ele ge. 
çinnek n sonsuz denemelere gl
ri mele lüzum görmrden ideal 
bir tatbik kudretine ve verimli 
ı:alışma usullerine hlnlenbire ka
\'Uşmak imkansızdır. 

Birkaç sene en•eJisine kadar 
bizim takım takım ,.e mllkemmel 

düıı merasimle acıldı ., 
l·ot mühendislerimiz vardı. Fakat 
Yolumuz )'Oktu. \'ol yapma faa
liyetine bir takım köhne, basma
kalıp usuller hakimdi. \'olun ik
tısadi manası hakkında bir anla
)'ış, umumi bayatımııda Yf'r nl
nıamıştı. Amerikan Feclual \'ol 
İdaresi bize, bu sahada candan 
f'I uzatmak lsteyinre, naflacılan
mız ne yaptılar? Noksanlannı 
takdir ederek yardım trkllflne 
dört elle mi sanldılar? Jla,·ır. A
ınerikanın biıe teklif ettiği tek
nik yardıma karşı 61ddetll bir 
ınuknemet ve muhalefet gö te· 
rerek: .işimize kanşma ınlar, 
bize para \'ersinlt'r, biz yol yap
nıayı biliriz• dediler. Halbuki 
fenni bir irtica mııhiyetini tası
l an bu muka\'emetin lı;ınlma ı 
\e Aml.'rikan ttknlk adamlarının 
urun ltcrübelerin mahsulü olan 
bilgilerini bize hazır hazır getir
nıelt>ri sayesinde memleketin Ja
ıa zamanda ne kadar büyük nl
lllt>tler karandığını şimdi hepimiz 
billyorut ~e görUyoruL 
A~keri ll)lerdc tecrübeli lhti as 

adamlannın yardımı netice inde 
nıemlekette yepyeni bir a keri 
zihniyl't ,.e ruh doğmu , l:apah. 
~ürakahesiz, ke)ii bir l'.srar ale-

Denmı Sa: 5 Sü: 5 de) 

Açış nutkunu veren Sağlık Bakam, evlenme muayene
lerinin iyi yapılmadığını söyledi 

Dün açılan Xll n'i Tıp Konçe5inde hanr bulunanlar. O'aıısı G inci sarramızdadır.) 

Sofoklcs Venizclos, Türki
ye Cumhurbaşkanının ikame
ti için Yunan hükQmeti ta
rafından Atina'da satın alı
nan köşkün, bu tarihe kadar 
tamamen hazırlanabileceğini 
ilave etmiştir. 
Karşılama programı hak

kında yakında genis tafsilat 
V<-'ril<-'ccğini söyleyen Sofok
les \'enizelos, Yunan halkı
nın dost devlet reisini :ırasın
da görnıC'kle duya<-'ağı sevin
cin çok biiyUk olduğunu da 
bildirmiştir. 

General Necip'in tebliğini duyduğu sırada ~ahas Pas:ının hayreti 

Bir 
bir 

iınaın köeük 
...:. 

kızı · kacırdı 
.!it 

Ankara'da otobüsteki bir kadın kaçırılmak 
istendi, iki Kore gazisi polisçe döğü/dü 

7Qr1iı Bıavuı. '-lcH• 

Düzce, 25 - Aslen Düzceli o. l 1 yaşında Şaziye isminde bir 
lan Hafız Ahmet Ayok, Ramazan kızı evlenmek vadiyle kandıra· 
müddetince imamlığını yaptığı rak, kaçırmıştır. 
Gelibolunun Fındıklı köyünden <Dewmı Sa: 5 Sil: 6 :la> 

And sinemasının sahibi Tur
~t Demirağ, diln gazetecileri sı 
nemasına davet ederek. binanın 
bir senc<len fazla bir zamandır 
halkın istifadesine hazır bulun· 
masına rağmen niçin açılamadı
ğını uzun uzun izah etmiştir. 

«- Sizin de gezip gördü~ü· 
<Devamı Sa: 5 Sü: 3 de> 

Biı• 111ekt1ıp 
Şişli, Osmanbeyde Kafkas fırı

nı sahibi Osman Keçeliden bir 
mektup aldık. Aynen yayınlıyo
ruz: 

d8 Eylt'.11 952 tarihll gazeteni. 
<Devamı Sa: s Sü: 3 de> Tip aile 

462 lira ile 
Geçiniyor 
İstanbul Ticaret Odasının neş. 

rl.'ttlği temmuz ayına ait g<.'çinme 
indeksine göre, indeksin meşhur 
bes kişllık ailesi; temmuz ayı i
çindi.' 462 lira 38 kuruşla geçin· 
nıiştir. 

Bulgar Konsolosluğundaki 
ölüm ~adisesinin esrar1 

Bu aile, temmuz ayında gıda 
madd<.'lcrine 184 lira 21 kuruş; 
ısıtma, aydınlatma ve temizleme 
maddelerine 34 lira 68 kuruş; gi. 
~im ve ev eşyasına 92 lira 66 ku
ruş; ev kirasına 100 lira (milli 
korunmaya göre 24 lira): ve 
muhtelif ihtiyaçları için de 50 
Ura 83 kuruş sarfetmiştir. 

Asansörün tellerinden aşağı koyarken düşüp ölen ada
mın casus olması ihtimali kuvvetli görülüyor 

AYDOGAN Ö~OL ~ 

Evvelki gece Beyoğlunda, Bul-

T' •lan 11Gn htvllinden [ 

gar Konsoloshanesinin bulundu- ___ ,..._.., ___ """°-r~~ ... "T\'-t·~· 
ğu binada, hüviyeti teshil edile· 
miyen bir şahsın ölümü ile ne. 
Ucelcnen esrarengiz hfıdiscyi 

Odanın neşrettiği son indekse 
<De\'llmt Sa: 5 Sü: 4 Je> 

dün bildirmiştik. 
<Devamı Sa: 5 Sil: ide) 

28 inci Tönıenin 
tatbikatı basladı · 
İlk günü başarır. geçti, tatbikat bugün 

sona erecek 
Anadolu d.f..ınıı 

Ankara, 25 - 28 incj tümenin 
dilnden itibaren ba§lamı~ bulu. 
nan askeri tatbikatı bugün de 
devam ctm!;tir. 

2 inci ordu komutanı Orgene-

ral Abdülkadir Sc\·en beraberin· 
de, Korgeneral Vedat Garan, 
Korgeneral ~·usuf Adil Egeli, 
Tümgeneral Salih Co~kun, Tüm. 

CDe\'amı Sa: 5 Sü: 8 de> 

Sabri Cebre lıakkındaki 

itiraz edildi 
..> 

karara 
Sevimin katili denilen dondurmacının dosyasını 

Ağırceza mahkemesi tedkik edecek 
Sarıyerde, Sevim Başay İS·ı dondurmacı Sabri Çehrenin tev 

minde genç \'e glizcl bir kızın kif edildiğini bildirmiştik. , 
öldUrillme iyle neticelenen el- Sarıyer asliye ceza mahkeme· 
ruıyeUn faili olarak, Sarıyer as· sinin Sabri Cehre hakkınrla ver \ 
!iye ceza mahkemesinin kararile <Devamı Sa: 5 Sü: ldcl IIadisı:r.in oMuğu Bl')~ ğl "tdaki Hutı:ar llastııhıınl"s1 
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1 GVNVN YAZISI 1 

Dış ticaret bilinçomuz 
son günler- r 

de devlet 
fAZAl\ : 

Aydııı Yalçııı 

porselen mamu
""\ lltı (8.3), ı;aat

ler (12.7), pa
muk mensucat 

adamlarımızın 1 
atımdan ve 
matbuata ve- Siyasal Bilgiler Fal..ultesi iktisat Doçenti rilen baı.ı bil· ~-..ıı..-~..;;..;..._.;_ ______________ _ (94 2), yUn ipli. 

ği (12.4), ipek 
ıllerden dıs 
ticaretunize ait ehemmiyetli 
mUtaUalar elde etmiıı bulunu
yoruz. Kanaatimizce bunlar il· 
zerinde durmak, uzun uzun dll
fllnmek ve münakasa etmek ha 
yatı bir ehemmiyeti haizdir. Bu 
yazımızda blz de dıs ticaret bl· 
Unçomuzun arı.ettiği manzara
l'l kısaca tasvir ettıkten sonra, 
bu durumu meydana getiren se 
beplerin ba&lıcalarına lsaret 
ederek, alınması gereken ted· 
birlere temas edeceğiz. 

Son senelerde dış ticaret bl
llnçomuzun en goze batar hu
susiyeti, daimi surette açıkla 
kapanmasıdır. Bu hususta blr 
fikir edinmek üzere 1!>49 dan
beri lthaltıt ve ihracatunızın 
seyrini gösteren a$ağıdakl tab
loya bir göz atmak ktıfidir: 

Seneler 

ithaut 
İhracat 

1949 

812.6 
693.9 

1950 19:>1 

799 9 1.113.6 
737.6 879,4 

1951 in 1952 nln 
Uk 'Z ayı Uk 7 ayı 

578 862 
483 563 

Not: Rakamlar milyon olarak 
okunacaktır.) 

Bu tablodan görüldüğU üze
re, 19-19 senesinde dıs ticaret 
açığımız 118,7 mılyon: 1950 de 
62,3 milyon, 1951 de 234.2 mil
yon, bu senenin ilk 7 ayında 
ise 219 milyon Türk Lirasıdır. 
Muşahede edilen diğer bir hu
susiyet de, ithaJAtımıı.ın da fh· 
racatımızın da gittikçe artmak. 
ta olmasıdır. Yalnız bu artı~ı se 
nelik artış nisbetleri halinde l
f&de edersek ithatuımızdaki ar· 
tış nlsbetlnin; ihracatımızclaki 
artış nisbetinden fatla olduğu
nu görürüz. 

Seneler 1950 1951 1952 
1-\'ll 
a.)lar 

İtha!Atın art15 
nisbeti ""o -2 
İhracatın artıs 

39 49 

nlsbeti % 6 19 16 
Baş}>_a bir ifade ile her sene 

dışardan aldığımız mal, dısarı· 
ya sattığunu maldan daha faz
la ço~almaktadır. Aradaki far
kı da her sene sermayeden ye
mekle, yani ya dı~rıya borç· 
lanmak, yahut da e\•\·elce bi
riktirdiğimiz ihtiyatları eksilt
mek suretiyle telUi etmekte
yiz. Nitekim ticaret blllnçomu
zun açıkla kapandığı senelerde 
dış borçlarımız artmakta ve 
'Merkez Bankasındaki altın n 
yabancı dö'viz stoklarımız azal· 
maktadır. 

* Mes'ul makamalr fırsat dil~ 

zetesi sayfa 3, sütun 6). Bu 
beyanat içinde siyah harflerle 
gösterdiğimiz kısımlard:m anlaşı 
lacağı üzere dış ticaretimizdeki 
bu açıcın iktisadımız üzerinde 
kötü bir tesir icra etmemesi 
başlıca Uç şarta bağlıdır: 

1 - Bu açık, memleket için
de fizıkl sermayenin artışını 
teşvik ediyorsa dışarıya borç· 
lanma veya dış ödeme vasıta
ları lhtiyatımızın azalmasında 
bir mahzur yoktur. 

2 - Dışarıya borçlanmamız 
ve ihtiyatlarımızı eksiltmemiz· 
le, istikbalde dışarıya mal sat. 
ma kabiliyetimiz yükseliyorsa, 
bu gene bir mahzur teşkil et-
mez. 

3 - Sermayeden yemek su· 
retiyle kavustuğumuz bol ithal 
malları, memleket içinde ka • 
raborsa, fiyat yükselmesi ve en 
flbyon gibi halleri önlemek l· 
çin yegAne vasıta ille, dış tica· 
ret açığını gene bir dereceye 
kadar hoş görebiliriz. Binaena

leyh ancak bu r;aydığımıı Uç şar
tın tahakkukundan sonra tica-
ret açığımızı müsamaha ile kar 
şılamak hususunda mes'ul ma· 
kamların noktal nazarına iştl
dk edebiliriL 

* 

\'e iplikleri (11.2), merinos ve 
6evyot yUnQ (38.2), pamuk ip· 
liği (24.5), taş ve toprak ma· 
mulAtı (24.4), deriler (20.6), 
ambaUj kAğıdı (5.0) v.s. gibi 
mallara tıkrıben 300 milyon 
Turk Lirası civarında döviz har 
canmıştır. Son \'erilen malQ
mata göre yalnız bu senenin 
temmuz ayında mensucat ftha 
Utı 22 milyon Türk Lirasını 
geçmiş bulunmaktadır. Bu mal 
lann ithalindeki artış r.on se
neler içinde azalan hububat \t
halınden serbest kalan döviz· 
lerle mümkün olabilmiştir. 1t
haUtımızın bünyesinde serma
ye mallarının daha çok yer al
masını temin edecek, vukuflu 
ve ~uurlu bir dış ticaret poll· 
tlkamız mevcut bulunmadığı ve 
bu politikayı tahakkuk ettire
cek bir döviz biltçemiz olmadı
ğı için, yukarıki nl'tlceye ea, 
mamak ltmmdır. Böyle bir po
litika bize lktısadımız üzerinde 
6imdi)•e kadar en vukuflu ra
poru veren Barker heyeti ta
rafından da önemle tavsiye e· 
dilmekteydi. (Bu hususta Siya. 
Eal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 
Cilt vı. Sayı 1- 4 de bu rapor 
hakkındaki yazımıza da bakıla
bilir). Dış ticaret açığımıı.ın a-
sıl sebebini, son seneler esna· 

bit sında lthaltıtımıı içinde nls-
Bu hususta bir neticeye vara -

beti yükselen sermaye malla· 
memiz için tahlillerimize de rına aUedemiyeceğimiıe göre. 

vam edersek, ticaret iıiltınc;osu bunun kaynaRını nerede ara· 
açığının biı.i hiç de böyle iyim- mamız lcabeder? Kanaatimizce 
ser bir kanaate sevkedecek ma bunun asıl kaynağı. son aene
hiyette olmadığını çok geçme- ler içinde ekonomimizin bir 
den farkederiL Bir kere ce\•ap tUrlU sıyrılamadığı enfltısyon 
vermemiz gereken ilk sual şu· taı.yikldh·. Enflfisyon bir mem
dur: Ticaret blltınçomuzun a· leket içinde para ile ifade edi
çıkla kapanmasında yegAne ,.e len yekCın. masraf ve harcama. 
en mUhim unsur, lktısadl kal- lann. baskı bir ttıbirle yek<ın 
kınmamıı.a yardım edecek ve f' · ı d 
istikbalde ihracat kapasitemizi talebin, cari ıyat sevıye.s n e 

mevcut mal hacmini, yahut mal 
artıracak sermaye mallarının am yekCtnunu karşılayamaması 
son senelerde memleketimize hali olduğuna göre, fazla talep 
bol mikyasta girmesi midir? normal olarak başka memle
Yoksa asıl sebepleri baska el· ketlerin mal arzına yönelir ,.e 
hetlerde mi aramak daha doğ- ticaret bilAnçosu bu )·i1zden a
rudur? Birinci suale cevap \'e· çık verir. Ticaret bilAnçomuzun 
rebılmemiz için her ıeyden e\'· paslfle kapanmasının hiç ıılip
'<el lthnUtımızın bOnyeslnl tel- he yok. en mlihim mes'ulü. e
kik etmemiz lAzımdır. istatls· konomlmlzin duçar olduğu en-
tiklerimlzin ta~nlfl~ri. bite bu f!Asyon temayUIUnU önlemek· 
hususta tam bır fıkir verecek ten Aciz olan mAlt polltlkamız-
mahirette olmamakla beraber, d 
hükfimlerimiıl gene bir dere- ~·------------~ 
ceye kadar bunlara istinat et 
tirmek mlimklindür \'C esasen 
baska yol da yoktur. iıhalAt is. 
tatistlklerimlz jçinde makine. 
demir, çelik, nakil vasıtası, o
tomobil l!stiği, makine yağı, 
mazot, benzin, petrol, tıbbt ve 
kimyevt maddeler, gübreler, bo 

-------, . 
&ECMl$TE , 

BU(;ÜN ·~ 
ya, çimento, ateş tuğlası. ke- Çlrmen zaferi 

581 yıl en-el bugün, 26 Ey
lül 1371 de Sırp ordulannı 
Çlnnen'de mağlfıp etmhtik. 
1363 de kazandığımız Sırp 
Sındığı sava~ınılan sonra Bal· 
kanlardıılı.I futuhatımız ol
dukça kolaylasm15tı. Buna 
mani olmak isteyen Sırp 
Bey !eri \'e Prensleri Make
donya Sırp Kralı Yukı$1n'in 
t>ınri altında birleşmı,ıer ve 
fetih yollarını kapıımak için 
harekete geçmlılerdl. Ordu
lar Çinnen'de karşılaşmı~lar 
,.e zafer Türklerde kalmı tı. 
Bu sna~ın bir netkesl ola
rak G'arbt Trakya ve l\lake
donyadıkl Sırp de\·letl ıh
ğılmıstı. Ralkanlar ya\'aS ya
\lf, fakat emin bir surette 
Türk nufuıu altına ıfrlyor
du. 

Tfü.BENTÇt 

Dolapderede beş 

ev yandı 
Diln Kasımpasada 5 evin tamamen, 1 e\'ln kısmen yan

masiyle netie~lent>n bil) üt.,; bir yanıın çıkmıştır. 
HAdısenin tafs!lltı ~öyledir: 
Diln sabah s:ıat 6.13 sıralarında Dolapdere Haeıabmet 

mahallesi Bostan ı;ok.::k 44 numaralı evde yanım çıkmı~tır. 
Kısa bir z.am:ında y~nındaki evlere de &irayet eden yan

gın 40 - 42 - 44 - 46 - 48 numaralı ahşap evlerin tamamen, SO 
numaralı evin de kısmen yanmasına sebep olmu§tur. 

Yangının, ev sahlbi Eleniye mulber olan 44 numaradaki 
Tavas isminde bir 5ahıs tarafından kasden çıkarıldılı zanne
dilmektedir. 

Zararın 46.500 lira olduğu tahmın edilmektedir. 
Yanı;ın hakkında tahkikata ba:lanmıştır. 

İstanbul' da Dz. Bankasında 
Evlenmeler Maaşlar 
Artıyor Arllyor 
Belediye Ne&riyat \'e İstatistik Denl!cilik Bankuı personeli 

Müdıirlüğiinün hatırladığı ista· ücretlerinde yapılan dei!i~iklik· 
tistiklere gore 1938 yı!İnda şeh· lt>re dair genel müdür yardım· 
rimizde 5764 evlenme kaydedıl· cısı UM Yenal, a~ağıdaki be)'a· 
miş, ikinci Dünya Harbinin baş natı vermi3tir: 
13maslyle Ani bir duraklama ol- vPersont>limlzin ücnt seviyt>lt>· 
muştur. Bu vaziyet harbin so- rı çok düeUk bulunmuştu. Bu 
nuna kadar devam etmiş ve mU- lıcretler, bugünkü yapma 6art
teakıben evlenmt'ler yine artma. !arına uymadığı gibi, JZörülen 
ya başlayarak 1949 de 9790, 1950 hizmetin ne,·i ve mahiyetine de 
senesinde 9876, 1951 yılında ise ir.tıbak etmemektedir. Ücret 
10642 evlenme tesbit edilmiş- mevzuunda bütün i~letmelerimi· 
tir. zin hemen hemen aynı kifayet· 

1952 nln ilk altı ayı içinde ev· sızlik içinde oldukları görülmUş
lt>nenlerin sayısı, geçen senenrtı t!ir. 
a~nı aylarına nazaran 207 fazla- Bu sebeple Ucret meselesinin 
siyle 5621 dir. prensip olarak ve bütün teşkill-
Hacılar galmeğe başaldı tımıza ~amil fekilde ele alınmak 

zarureti rlo~muştur. 
Dün saat 16.40 da uçakla 36 HAlt>n teşkil!ıtımızda Ucret de-

kisilik bir hacı kafilesi sehrimi- ğ!~imlne tAbi tutulan 9332 per· 
ıe gl'lmiş bulunmaktadır. ~onel çalı~maktadır. 
Diğer taraftan hacıları almak Personel maaşlarında yapmış 

lizt>re bir ınürldet e\'vel CiddeyP. olduğumuz zammın umnml nishe 
hareket etmiş bulunan Denizci- ti % 38 dir. Ancak, hakiki artıs 
lik Bankasının Giresun ve Gll· nlsbetleri işin mahiyetine ve 
r:eysu \'anı.ırları son hacı kafile. pprsonelin çalıstığı iş yerinin 
icrini yurda getirereklerrlir, bünyesine göre deği$ecektlr. 

Giresun vapuru 2!l eylül saba· Yeni ücretlerin tatbikine 1 e· 
hı limanımızda olacaktır . kimden itibaren başlanacaktır.> 

Güneysu ise bugün Ciddeden 
hareket edecek ve takriben 3 e- Dz. Bankası hayati 
kimde limanımıza vlsıl olacak· Avrupa'ya gidiyor 
tır. 

Gelen haberlere göre, hacılar 
çok mü~kUJ \'atiyetler içinde kal 
mı~lardır \'C bir an evvel yurda 
kavuşmayı arzu etmek-tedirler. 

48 yaşında bir adam 

kendisini tavana astı 

Mecidiyeköy ikinci Tasocağı 
Darcan sokak 32 numarada otu· 
ran 48 yalarındaki Arif Becer • 
kendini evinin tavanına asmak 
suretiyle intihar etmiştir. 

JIAdise hakkında tahkikata !:aş 
lc'lnmıştır. 

---~-

Bayan Latife Bekir 

vefat etti 

1 ekimde Pari~te toplanacak 
olan Şilepçilik Konferansına ie
tlrAk etmek üzere Denizclllk Ban 
kası Genel MUdUr Yardımcısı U1 
vi Yenal ile Denizyolları i5let
rne .MUdUr Mul\"'lni Ftızıl Sarmı· 
sakçı bugün Tarsus vapuruyla 
Fransayı hareket edeceklerdır. 

Ulvi Yenal ve Fazıl Sarmısak· 
çı, konferans çalışmalarından 
gonra yine Pariste ayın 7 sin
de toplanacak olan (Akdeniz 
yolu mevzuunda çalışan muhte
lif milletler armatörlerinin) ya
pacakları konferansa da katıla· 
caklardır. 

Yenal ve Sarmısakçı mtiteakı 
ben Hamburga ı:eçecekler ve dıı· 
bı evvel görtişmelerinl yaptıkla
rı teknik personel celbi meselr.
leri üzerinde iSti$arelerde buluna 
caklardır. 

Kanlıca yolundaki htıdiıe 

Adliyeye intikal etti 

1 
HAVA~ 

VAZIY•TJ..P'3 
Ye$ilköy l\lett>orolojl istas· 

yonunun tahminlerine göre, 
bugiın 6ehrimlı Ye durında 
hava, sabahleyin denil yüzü 
puslu l·e bulutlu, sonraları 
az bulutlu geçecek; rilzgftr. 
lar sabahl!)in Güney • Ratı 
dan hafif, sonralan Giıney -
Doğudan orta kU\l\·ette ese
cek: han sıcaklığında mil· 
him bir deği5iklik olmayacak 
hr. 

Dıin ıehrimizde hava az 
bulutlu, değişik istlkamf't. 
lerdt'n orta kunette ru1.1::Ar· 
Iı geçmiş: güniın sıcaklığı 

gölgede azami ,25.1, asgari 
11.!? aantlgrat olarak kaJde
dilmistlr. 

KUÇUK HABERLER 
KÜÇÜK SAHNE 
2 EKblDE BAŞl.ll'OR 

Haber ıldığımıza göre. • Kilçiik 
Sahne• Şekspir'in •Ne isterseniz• 
adlı tıllimsiiz komedisi)•le ekim 
ayının ikinci perşembe glinil 
ııkşamı saat 21 de perdesini a
çıyor. 

.Muhsin Ertuğrulun sahneye 
koyduğu bu eserde crKUçük Sah· 
nl'• nin bütün artistleri rol al
mışlardır. Dekorlar ve kostlim
ıer; meshur Alman sahne deko· 
ratörü Kurt Hallegger tarafından 
h:ızırlanmıstır. 

llİNAJ\tiT 
PATLA IASINDAN 
AGIR '\"ı\RALASDI 

Ak bıyık Saduncan sokak 7 /S 
numaralı evde oturan Kemal 
Samlı isminde bir şahıs elindeki 
balık dinamitiyle oynarken di
ııamit lnfiltık ederek Kemalin a
tı:- surette yaralanmasına sebep 
oimuştur. 

Kemal, ilk yardım hastahane
sıne kaldırılarak tahkikata ba§· 
lanmıştır. 

J\EŞ AY E,,,.EL 
KA \'BOi.AS GENCiN BABASI 
\"El'\İDF.N TAHKiKAT 
İSTh"OR 

Beş ay evvel esrarengiz bir 
~ekllde kaybolan Afet Terzioğ
lunun babası yenlrlen tahklklta 
başlanması için Savcılığa müra 
caat etmiştir. 

BASANI '\"ARAT.AYAN EROL 
8 '\"ti, 8 AY HAPİS 
\ 'ATACAK 

Bir müddet evvel araba vapu
ru iskelesinde Hasan isminde bir 
6ahsı bıçaklayarak ağır surette 
~·aralanmasına ı;ebebiyet veren 
Faik Erollın 1 nci Aj!ır Ceza Mah 
kemesinde devam eden durusma 
sı dün sona ermistir . 
Sanık 6 sene 8 ay ağır hapse 

mahkum olmuştur. 

RİR AUIAN TAT.ERE 
KAFiu:sı GEı.h·oa 

28 ey!Ql pazar ı:iinii İ&kende
run vapuru ile 227 kisilik bir Al
man talebe kafılesi şehrimize gl'· 
lrcektir. a 

Türk Kadınlar Birııı:ı mües
sisi \'e eski İzmir mlllet\'ekili 
Bayan Utıfe Bekir Çeyrekbaşı 
nın vefat elliğini tee sUrle ha· 
her aldık. Bayan LAtife Bekir 
Tıirk kadınının ilerlemesi ve 
haklarına sahip olması için ça
lışanların başında gelir. Eski 
nazırlardan Suphi Paşanın to· 
rıınıı, Hamdullah Supih Tanrıö· 
verin yeğeni, posta ve telgraf 
müfettişlerinden Bekir Çeyrek· 
başı'nın zevcesi idı. Ailesi erk~· 
nına taziyelerimizi sunarız.. 

Kafile T. M. T. F. in Alman 
1 al ebe Federasyonu ile yaptığı 

Geçen hafta Anadoluhisarı - wnlasma dohyısiyle şehrfmlze ge 
Kanlıca yolunda cereyan eden ll'cek ve bir hafta kalarak 1stan· 
yol kesme hAdises1 adliyeye in· bul, Ankara, Bursayı gezecekler-

Erkek Çocuk Ayakkabıları 

Yeni Postahane kar~ısı 38 nu
maralı ESİN kundura mağazası 
bol çeşitli erkek çocuk ayakka
bıları imal etmiş ve büyük bir 
ihtiyacı karşılamak ilzere satışa 
çıkarmıştır. 

tikal etmiştir. dir. 
Yanında e~in ~sağı .olduğu hal· ~.\RTKAU HIRS17. 
de o.~omobıller! .. çevırmeğe te· 1 YIL R AYA l\IAUKtrıı 
şebbus eden Korfez carldeslnde 01 DU 
Marki Necibin yalısı diye maruf ~ 
yalıda oturan avukat Sabri Bar· Sabıkalı hırsıtlardan Ha)Tettln 
lasın oğlu )fehmet JJarlas hldi· Yorgancının bir müddettenberi 
senin hemen akabinde Anadolu· 10 uncu Asliye Ceza Mahkeme
hisarı karakoluna celbedilmlş sinde yapılan duruşması sona 
ve bir gece nezaret altına alın· e::miştlr. 
dıktan sonra evrakı ile birlikte Sanık 1 &ene 7 ay 21 gün hap-
adliyeye tevdi edılmi~tlr. sc mahk<tm olmuştur. 

Üsküdar - Kadı köy 
Yolu genişletiliyor 
Üskildar ile Kadıköy arasında 

ki yolun genişletilmesi için lü
zumlu istimlak muameleleri ne· 
ticelenmiş ve boş bulunan e\•le· 
rin yıkılmasına başlıınmıştır, 

Yol üzerine tesadilf eden bil· 
tiln evlerin yıktırılmasını mfitc
:;kıp in§aata derhal baslanac:ık
tır. 

.V. Türk M"krobiyoloji 

kongresi açı'ıyor 

Besinci Türk Mikrobiyoloji 
Kongresi bugün saat 10 de Hu· 
kuk \'e İktısat Fakülteleri ders 
sıılonlarında çalı5malarına bas· 
layacaktır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
k:ını Dr. Ekrem Hayri ÜstUnda· 
ğın fahri başkanlığında açıla!.'ak 
olan bu kongrede bilhassa tocuk 
felci ve cUzzam hastalıkları mev 
zu olarak ele alınmaktadır. 

Kongre, yarın ve pazartesi gü 
nü de çalışmalarına de\'am ede· 
cektir. Pazartesi glinil Pendlkte· 
ki Bakteriyoloji Enstitüsllne gi
dılerek müessese gezilecek ve ve 
nl getirilerek montajı vapılmak
ta olan (Elektro - Mikroskop} 
l!ll çalı~ma tarzı hakkında izahat 
verilecek ''e topluca öğle yeme 
~ı yenılecektir . 

Bir Bankacımız Fransa'ya 

ddvet edildi 

Gene bankacılarımızdan flha 
nıı Şükril Polatay Pariste cBan· 
que National pour le Commerce 
et 11ndustrie• tarafından staj gör 
mek üzere davet edilmiştir. 

Fransada bulunduğu müddet 
ıçinde diğer bankalarla da te· 
masa geçip tetkikler yapacaktır. 

İlhami Şilkrü Polatay. yaban
cı bir hUkümet tarafından ilk 
defa davet edilen bir Türk ban
ktcı•ıdır. 

Dünya Tütüncülük 

kongresi toplanıyor 

Dünya TiltlincUIUk Kongresi 
21 ekimde 6ehrimlzde toplana 
caktır. Kongreye 16 millet işti 
rak edecektir. 

Tütüncillük kongresinde göril
~lilecek m!.'vzular şu şekilde tes· 
bit edilmiştir: 

ı - Tiltüncüliikle alakalı u 
halarda llml ve teknik araştırma 
lı:r yapmak. 

2 - Bir kollekslyon vücuda 
getirmek. · 

3 - icra komitesince ittihaz 
edilecek kararlar" mucibince mıi
letlerarası tütün kongreleri top
lamak. 

Anadolu vapuru karaya 

oturdu 

Aldıkaçtılara alt 770 tonluk 
r\nadolu vapuru Karadenizden 
dönerken Kefken sahilinde ka 
raya oturmuştur. Deniz!.'illk Ban 
ktsının Alemdar tahlisil-e gemi 
sı derhal kaza mahallıne gönde· 
r;lmiş ve kurtarılma ameliyesine 
b::slanılmıstır. 
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tl!til!i!·" 
Talihsizlik 
Hırsızlar, tnönünün ney· 

beliadıdaki köıküne ıi· 
rip ne kadar eşya \'arsa 
derlemişler toparlamıc:lar. a· 
eağıya indirmişler. Fakat 
sonra bunlardan \'lrgeçerek 
) iikte hafif pahada ağır 
bulduklarını alıp götürmilş· 
Jer. 

Hadiseye •arı bal alacak 
çiçeği bilir• de) ip geçeme· 
.) iz. .-\caba hırsıılar, •asayı,. 
r.iılik me\lzuuna dört elle 
sarılan muhalefete bir kor 
\·ermek için mi gidip ıldlp 
de C. il. P. liderinin C\'inl 
soydular? 

tktidann talihsizliği şu
dur ld hırsızlara •Sakın ha, 
fnönunun e\'ini r;oyma}1n• 
demek imkanına malik de· 
ğlldlr. 
BU NASJI, !HÜSJ,ÜJ\l,\~LJK? 

Bir hacının anlattığına gö· 
re 100 Tıirk hacısı gittikte· 
ri )·erde intihar etmi~. 750 
hacımız da ihtiyarlıktan öl· 
muş. 1500 hacım11. da yurda 
dönmek için Be:yrutta nııta 
bekliyormuş. Bu bekllyen· 
!erden bir kısmının dönü& 
bileti ve paraları do hulun· 
madığı için çok mıi5kül du· 
rumda kalmışlar. 

750 hacının ihtiyarlıktan 
ölmesine bir ~ey diyemem: 
zira ecel gelince cihane lh· 
ti ·arlık da. baş ağrısı gibi 
bir bahanedir. Fakat 100 ha· 
cının intiharı \e Reyrutta 
parasız pulsuz, &efil ,.e pe
rlşıın olanlar karşısında 
·bu nasıl ıuüsliimanlık?• 
demekten kendimi alamıyo· 
rum. 

Bir kere ls!Am dini öyle 
bir dindir ki insanı Tanrının 
kendisine verdiği cana ken· 
di eliyle kıymaktan nehye· 
der. Hatta, içtihatlara göre, 
intihar edt>ne cenaze nama· 
zı dahi kılmak caiz değildir. 
Böyle olduğuna göre, bir 
taraftan hacı olmak, öte ta· 
raftan intihar etmek ne İs
lamlığa, ne de benim aklımı 
sığar. 

Sonra fsUm dininde haç 
ancak hali vakti yerlndl' ve 
hiç bir ihtiyacı olmıyanlara 
farzdır. Jlatt1 hacca giden 
bir kimsenin yurdunda hı· 

raktığı ailr.siwn dahi bütlin 
geçimi &ağlanmış bulunmak 
gerrktlr. Bıiyle olduğuna 
göre, bir taraftan hacı ol· 
mak, ote taraftan parasız· 
tıklan. biletslzlikft>n Reyrut 
&okaklarında sürilm sürüm 
ı;urunmek ne Tanrı indinde 
makbul, ne insan nezdinde 
memduhtur. 

Ey hacılar, hacılar! ..• Pı· 
ranıı yoksa haç sizlere farz 
ıle~ildir, oturunuı oturdu· 
lunul yerde! .. Eğer, Tanrı· 
nın size verrlilH cana, fc. 
!Anı dininin Adap ve erkA· 
nına aykırı olarak kendi e· 
llnlzle kıyar.ak isenlL bunun 
için de tıı Hlraza kadar zah· 
met ihtiyarına hiç lilzum 
yoktur: .. 

Sadun G. SA \'CI 
ON KEJ,blE\'LE 

Bir imam 11 y·a~ındı bir 
km kaçırmı, ... 

N'amar. mı kıldırarak!! .. 

TATUı:;ERT 

Seyrüseferi llüıenle

mek için tedbirler 

Emniyet 6 ncı Şube ~tilrlUrlU· 
ğü, kazalara mAni olmak i~in 

caddelerde molörlO nakil vasıta· 
!arının ıeliş ve gidiş yollarını 

beyaz. kalın çizgilerle ikiye ayır· 
maktadır. Bu suretle gidis isti· 
kametindeki \'esait, yolun ııeliŞ 

utikametini tıkamıyacaktır. 

tükçe bunun mutlaka mem 
leket iktısadiyatı için kotn bir 
fnkı~af demek olmadığını iza
ha çalışmaktadırlar. Ticaret Ba 
kanı bir vesıle ile durumu şu 
&ekilde iz.ah etmistlr: ıİhraca· 
tımııın dış ödeme imkAnlarımı
n memnuniyet verici bir nis 
bette artırmış olmasına rağ· 
men, kalkınma halinde hulu· 
nan bir memlekette unıri it· 
hal maddelerine ka~ı olan lh· 
tiyaçlarımızın bil) ükluğıi Uca· 
ret muvazenesinin bu yıl açık 
vermesini intaç ettirmi~tlr. 
Dış yardım " kredilerle kar· 
61lanan bu açığa rağmen itha· 
Utı kısarak kolayca teessUs e· 
decek bir muvazeneyi cazip 
gôrmemektcyiL l'llcmleketln 
clhatlanmısını ve l tihsalln 
makineleşmesini, bayat se\J)e· 
afnln ytikselmeslnl, \'e her gün 
artan d15 ödeme lmkAnlarımııı 
selp ve karaborsanın doğması· 
nı intaç edecek bir sistemin 
ekonomik hayatımız için fay
dalı olacağını ummamaktayız.• 
(21 atustos tarihli •Zafer• ga· 

reste. pencere camı. ampul. fen 
nl cihazlar, kAğıUardan müte
~,.kkil kakmleri istih~al kapa 
sitemizi artıran ~ermayc mal· 
Jarına dahil tel!ıkki cttlğlmlı 
takdirde. bunlar asıı~ı ~'Ukan 
ithalAtımızın 2/3 sini te$kll et
mektedirlı-r. Bu nlsbet 1049 se· 
ne~inde % 66 3, iken lll50 de 
t"'. 67.8 ve 1951 de % 67.7 dir. 
Su h:ılde son senelerde lthal~
tımız içinde sermaye malları
nın nlsbcti artıyor ve ticaret 
bil!ınçomuz onun için açık ve
riyor diye bir iddia ileri süre
meyiz. Kaldı ki, sermaye mal· 
ları olarak kabul ettığimiz yu
kandakl kalemler içine buz do 
labı, çamaşır makinesi. elektrik 
sfipUrgl'ı1i, hava;:azı fırını. hu· 
susl lliks otomobiller v.s. gibi 
Auupa memleketlerinde bile 
bu kadar bol görlinmeyen sabit 
istıh!Ak mallan da dahildir. Ma 
ak er lstatistıklerimlz bu gibi 
lUks istihlı1k e~yasına gayet 
kı)'metll ,.e kıt olan döviz kay
naklarımızdan ne kadarının git 
tiğini gösterecek mahiyette de
ğildir. Bundan baskı diğer ls
tihllk mallarının ithaUtı her 
sene muntazaman artmaktadır. 
Bunlar içinde 19Sl senesinde 
çay, kahve, kakao (30), çini ve 
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TORK TiCARET BANKASI A. Ş. 
UMUM MODORLOGONDEN 

Bankamız sermayesinin, 11.000.000.- liraya ib
Ilğı dolıyısiyle yeniden çıkarılacak aksiyonlar ta
mamen satılmış ve suskripsiyon kapanm• 'tır. Hal 
kımızın ve milll müesseselerin, sermayemize iş· 
tirlk hususunda gösterdikleri rağbet ve teveccühe 
tesekkUr eder, yeni talepleri kar~ılımak imklnı 
kalmadığını arı.ederiz. 

BütOn dOnya hasılat rckorlarır.: kıran 

KAHRAMAN ASIK 
Emsalsiz ve muazzam filmini yakında görmeğe hazırlanınıL 

Yaratıcıları: 

PHİLİPPE GERARD ve GiN'A LOLOERİGiDA 

_ Fatla hassaslığını bu 
retle gidermek mümkün olabi· 
lir. 

- iki kardeşin tabiat ve huy 
tarı birbirine taban tabana zıd
dır. Arnold bambaşka bir c<>
cuk. Onu hayat ve seyahatler 
yavaş yavaş olgunlaştırabillr. 
Fakat bugün için çok fatla bir 
hassasiyeti var. 

- Bu hususta sizin fikrinitde 
değilim. Ray. 

- Bu benim fıkrim değil ki.. 
Böyle olduğunu bana anlatan 
slrsinlz •• Amold'un hıssasiye. 
tinden &ikAyet eden siz değil 
misiniz.? 

- Ren değilim, annesidir. 
- Ben sizden duydum. An 

nesi onu yatılı mektebe venne
Ci nasıl dü$ünebiliyor? Buna 
pek ıa~tım. 

- Çocuğun iyiliği için isti
yor. 

- Her halde ikinizin de blr 
bildiRi vardır. Çocuklarınız i
~in mükemmel ana, baba oldu
ğunuza ~üphem yok. 

YAZAN:ı: FANNV HUllST ÇEVİREN~ 'REZZAN A.E. )'ALMAN 

76 
- Siz ne hariku!Ade bir ka

dınsınız, Ray. Benim için her 
fedak!ırlığa katlanacağınıza e
minim. Sızden bir ricam var. 
Yarın kıitilphaneye gidip be
nim için Habeşistan hakkında 
malCımat toplar mısınız.? Am•· 
rikanın Arkeoloji Cemiyeti Ha
beeis(anda bir tetkik seyahati 
hazırlıyacak. Bunun için ben· 
den malCımat istediler. Bunhrı 
toplamak lAzım. 

- Ah Arnold, biraz daha b'l 
yük olsaydı da böyle bir tet~ik 
seyahatine ıstlrak edebiheydi. 
Bıı çocuk için hayııtta bu tarz 
i61er Uzım. 

- Zavallı ~·avrucık! Habe
§ıslan topraklarında tetkik ~·ıı· 
parsa hali ne olur? Buna anne
si dıinyada razı olmaz. Ke tu 
hafsınız, Ray. Borle saçma şey 
ler nasıl aklınıza gelebilir! 

- Hiç de Hc;ma değil Ar
nold henüz. bunu ''apaca\; Y41· 

ta değil. Olduğu z.aman iı:ln bu
nu dıişlinmUştüm. Haydi şimdi 
1enelık yemekte vereceğiniz 
nutkun Ulimini )'apalım. Ah ı:e 
olur, burada konu~tuğunuz gi
bi tabii olabilseniz. Karşınızda
ld insanlıırı unutarak serbest 
söz söyleseniz. Haydi bakalım, 
aynanın kar~ısına geçip de söze 
ba~layınız. 

•Sayın Reiş, sayın Vail. Bay
lar .. Bu akşam söze ba5larken 
bütun mesuliyetleri ıöze aldı
ğımı ... 

- Bundan ısonruını unuttum, 
Ray. K1iıtları veriniz. de o~;u · 
yayım. 

- Olmaz, de\·am ediniz. 
- Sayın Reis, sayın Vali... 
- Bu kadar baJırmayınıı, 

\\'ılter. Dıha tabii. daha sakin 
olunuz. 8ir kelimeyi unutursa
ım; bu gize derhal hatırlatı
rım. Haydi bakalım. 

- Sayın Reis, sayın Vali, 

Baylar ...... 

:XXXYill 

Rıy'ın, Walter'den mak 
Youngstown'da geçirdiği aylar 
hayatlarını iki de\Teye höldil. 
Yalnız Ray değil, her ikisi 
de konu$urken hadiselerden. 
Youngstown'dan evvel \'eya 
sonra diye bahsederlerdi. •Ev
'·el • sayılan zamandaki Wal
ter'den •Sonra• ki Walter daha 
muhabbetli, daha cana yakındı 
Her halde bu ayrılık rievresi
nin hayatında mtihim bir rol oy 
namış olduğu belliydi. 
Aralarında konuşurken bu 

ayrılık de\Tesine çok defa te
mas ettikleri olurdu. 

- Walter, acıba beni evden 
çıkarırlar mı? E\in alt katını 
dükk!ın yapacaklarmış. 

- Yok canım. Bu mest'le d1 
Yoııngstou n'a gitmeı'll'n l'V\'cl 

de vardı. Arkası çıkmadı. 
Yahut da· 
- Ray, size hiç Juies Marin 

ismindeki bir Fransızdan bah
setmiş miydim? 

- Galiba hen \'oungstown'a 
gitmeden evvel böyle birisin
den bahsctmistiniz. Ne oldu? 

- Dün o arlamın öldüğünü 
haber aldım da ondan aklıma 
geldi. 

- Eskiden etrafımızdaki in
sanların hiçbirisi ölmllyordu. 
Şimdi gün g<'cmiyor ki bir ta
nıdığımızın ölüm haberi gel
mesin. 

- Hakkınız \'ar. Bu, insanı 
epey dü~ilndliren bir mesele. 

- Elbette. Fakat Walter, St>· 
neler geçtikçe siz hiç yaslan
mıyorsunuz. Sadrce hayatt:ı da
ha mühim bir adam oluyorsu
nuz. Blıtun değişiklik bundan 
ibaret ... 

- Garip &ey! Sanki hu apar-

tımanda zaman hiç ilerll'miyor. 1 

Hep duruyor gibi.. Siz hep yi
ne eski dostum Ray olarak k:ı· 
lıyorsunuz. 

Yine eski kelimesini kullan· 
mıştı. Fakat bu defa Ray ken· 
dinin her bakımdan eskimi~ ol · 
dui!ıınıı hissediyordu. 

Walter, sözlerine şöyle de· 
vam etti: 

- Aynı eski eşyalar, !=İze ya· 
kışan bir dekor içinde aynı h:t· 
yatımız. Bıırnda hiçbir şey de· 
ğismiş değildir. Hayatın değls· 
miş olduğunu. zamanın geçti
ğini F.Jliilçiincil sokaktııki evde 
hi~sediyorum. Orada çocukların 
bü,>üdüğlinU, Corinne'in yaş· 
!andığını görüyorum. Etrafım· 
da hayatın daıtd:ığasını, üziln· 
tUlerini, gliç!Uklerini hissedl 
yorıım. On altı sene ewei siıe 
r:ıstlarlığım glinü hatırlıyorum. 
nay. O zamandanheri hıı~·a!ı· 

mızda neler oldu? İnsan bUtUn 
hıınl:ırı rlüslindükce zihni dı.ıra-
cak gibi olıı\'or, rlc]\il mi? 

1 
- Evet Öyle oluyor, Walter 
- Bundan kırk, elli ~ene son· 

ra, çocuklarımın yasıyara~ı dün 
ya bizimkinden bambaşka ola· 
caktır. Halbuki biz bu değişik· 
likleri göremiyeceğlz. 

- Ötiimden bah~etmeyin Wal 
ter. Ondan korkmuyorum. Fa· 
k:ıt hayatı çok seviyorum. 

- Bu bahis acılmı~ken size 
bir ljey s1iyleml'k lstivorıım. 
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1)-(.Ş f)J;J;la 1 

'Naft 
Meydan 
·okuyor 

Yazan: E. T 1 
Mısırda \'aft partiı;I, esKi lider 

l\lustafa !\'aha ı bOyük bir 
çoğunlukla tekrar partinin reis. 
llğine seçti Hu miinasebelle yn. 
pılan toplantıda sert sözler söy. 
lendi; ~ordunun ba:şında kim O· 

lursa olsun partinin iç işine mü· 
dahale~e hakkı ~oktur.11 denildi. 
l\'ahas, kenıli~inl parti ba kanlı. 
tından atacak hlt bir ku\'\'et bu. 
lunmadığını açıkça ildn etti. Di. 
ler taraftan partiye mensup on 
binlerce ki i Kahire sokaklarında 
nümayiş yaptılar. Polis nümayls· 
lere mıirlahalc etmedi. 

''aft Partisi bu suretle Gene· 
raı Nerl11 hiikiımctine meydan 
okumu tur. Bilindiği gibi Gene. 
raı \'aft Parti inde e a lı drğl. 
Gikllk )apılma ını, pıırtlnln ba. 
Etnda bulunanlırm değlştlrilme· 
'1ni istemi ti. Parti bu islde 
kulak asmamış, Da kanlığa tek· 
rar riıha ı getirmiştir. Bununla 
da kalını ·ar.ık sokaklarda, huk(l. 
ınet aleyhinde demek olan nü. 
lllayl5lerde bulunmuştur. 

* Birkaç gündenhtrl mem
Jrketimizde bulunan Feld 
Mareşal Lord l\lontgome
ry bugün Parise gitmek 
ü1ere aynlat"aktır. * İnın, petrol ihtllifının 
ha111 için İngiltere 'e 
Birleşik Amerika tara
fından yapılan müşterek 
teklife dün cenp ver
miştir. * ~Ol')·et Rusyanın Birleşik 
Amerika yeni Hüyük El
S'İ5l Zaroubin, Raskan 
Truman'a ltlmıtnameslnl 
,·ermiştir. * Sudan halkının bu yıl ııo
nundan tnel hür ve de
mokrat bir hilktimet ku
rabilmek için r;eçlmler ya. 
pılmasını istediği bildlrll· 
mektedir. 

Sibylle 
Denizaltısından .. 
Umif yok 

• 

General l\'edp hUkiımetl bu 
\•atiyet kaf$ısında ne yapacak. 
tır? •.. Seçimin netice ini kabul 
ederek &es çıkarnııyncnk olursa 
hukum ve nüfımı büyiık ölçüde Touion. 25 - Fransız deniz üs-
azalacakt ır. Kııhııl etmeae mil· sil şehri Toulon bu gece, diln Ak 
~im siyasi hadisıılrr , ukun ı;el· deniz sularına ı:omtilerek par('ıı· 
nıesı ihtimali ,·ardır. nu husus. Ianan La Sibylle denizaltı gemi. 
ta dikkate şanııı bir nokta l\his. sinde bot:ıılan 48 subay \'e erin 
lunıan Kardeşler Cemiyetinin, matemini tutmuştur. 
ıııünakaşalı bir loplantırlan son. Araştırmalara memur edilen 
ra, siyasi ha) ata karışmnmağa uçaklar, deniz.altının daldığı nok
karar ,·ermesi, ~Ani bir Dil\') ta· tada, deniz üzerinde enkaz pıır
rafsızlık 111\n etme idir. nu ce· talarına \'e bü}ük bir ya~ leke· 
1!\I et rdmdlyıı kadar bü~ iik siya. sine rastladıklarını bildirince 
!1 faali et göstermiş, Generııl biltün ümitler suya düsmil~tür. 
~eclp hükıimetı kuruldu!u za- Mütehassıslar, denizaltının de
l!lın bu hükumeti fle destekle. nlzc dalınca arıza yaptığı, bu SC• 

dlğlnl llAn cimi ti. Şlmıll birden heple de geminin Akdenizin Rİ· 
hire si~·ui faaliyeti bırakmab \'İcra sahili açıklarında en derin 
karar ,·erme ı tllrlU türlfi tefsir. noktada dalışa de\·amına mllnl \'e 

lere ~·ol •rnıı tır. ı;atha çıkmaf;a veya muvazeneyi 
\'art Partisinin karanndan temine muvaffak olamadıklıırı, 

ıonra hlik(ım,.fin nı§ı) bir \"liri· bu yiizdcn de denizaltının müte
:Yet aldı~ına rlalr hrnüz haber madiyen dalıp çok faıla artan su 
relmeml tir. lllaamnfih ,·e,ka ·!in tazyikına dayanamıyarak paraın
lldl§ıne bakılırsa rı ırda yeni parça olduğu fikrindedirler. 
\·e mühim lıldJ eler beklemek Amlralllğln tebliği 

~ gelrllğlne hükmeıUlchillr. Toulon, 25 (A.A.) _Amirallik 

G .. d ı b · k ·· d Dairesi, Sibylie denizaltısının 
· or est te ır oy 0 kaybolmu5 addedildiğini bildir-

14 ev yandı miştir. 
Gördes, 25 (A.A. ) - İlçemize Toulon bahriye makamları, mU 

bağlı E,•cıler kiil Unde çıkan hır rettebatın ailelerine keyfiyetten 
:Yangın neticesinde 14 ev tama· malCımat \'erilmesi hususunda e· 
l!li~·Ie ~anmıştır. Yangın civar mir almışlardır. 
köyler halkının da yardımiyle 
c!aha fazla genişlemesine mey. Pakistan'da içki yaıaöı 
dan verilmeden siindiırutmU~· kanun haline girecek 
tür. 

Karachl 25 CA.P.) - Pakistan 
başkentinde tatbiki dUşünlllen 
içki yasa~ına dair hazırlanmak· 

Sudan halkı 
istiklal istiyor 

Sudanlılar yıl sonundan evvel hür ve demokrat 
bir hükumet kurulması için seçimler 

yapılmasını talep etti 
ıhıodalıd PrıH 

Londra, 25 - Sudan Eğitim Bakanı Seyit Abdurrahman A · 
li Taha bugiln bir basın toplantısında verdiği beyanatta, Sudan 
halkının, bu yıl sonundan evvel hür ve demokrat bir hüku· 
met kurabilmek için seçimler yapılmasını istediğini söylemiş
tir. Bakan rn Sudanın tam istiklaline taraftar Umma (Halk) Par 
tisi lideri Seyid Sir Abdurrahman El Mehdi hftlC'n İngiltereyi 
ziyaret etmekte olup, bilhassa İngiliz hükumetine Sudanda J:e· 
nel SC'çlmlerin artık ~eri bırakılnmıyaca~ını anlatmak itin 
Londraya s:elmişlerdir. Ali Tahıı drmiştir ki: 

«Illir bir Sudanın İngıliz :ıtillC'tler Camiasına iltihak edip et. 
miyC'ceği Htir Sudan Parlftmen tosunun bilAhare karnrlaştıraca· 
ğı bir noktadır. Fakat Sudan bir kC'rre istiklaline kavuştuktan 
rnnrıı. İngiltere ve Birleşik Amerika ile do~tane muahedeler 
miizakere etmesi muhakkaktır. Bizce, Sudan: Batı Blokuna ilti
hak edecektir. Mısır hiiktımetinde yer alan son değişiklik dola· 
yısiyle, İngiliz hlikumetln in ,imdiye kadar Sudan meselesinde 
ittihaz ettiği siyaseti değiştirerPğinl zannetmiyorum D 

Sudan hAlen İngiltere ve Mısır tarafından mli$tereken idare 
edilmektedir. 

Demirperde 
Gerisinde bir 
Moda def ilesi 

~11oeıatı1 Pru• 

Viyana, 25 - l\facaristanda 
komtinlst hükumet tarafından 
işletilen aHazır elbise fabrlkala. 
rt» geçenlerde tertip ettikleri 
bir morla de!ilesine 1,200 kadar 
genç :.'\lacar kadınını davet et
tikleri zaman herkes en son Pa. 
ris modası modellerini görebile 
ceğini zannetmişti. 

Defile ba~ladıktan biraı: son
ra modellerin Paristen değil illos 
kovadan ithal edildiği derhal an· 
Jaşılmıştır. 

Rus\~anın Amerikı 
Elçisi «dostluktan~· 

Bahsediyor 
Anlldo'u Atann 

Vaşington, 2:'i - So\·yet Ru~
yanın ·eni Birleşik Amerika Bil· 
yük Eltisi Zaruhin bugün Beyaz 
Sarayda Başkan Truman'a iti
matnaml'sini takdim etmiş ve 
Sovyet Ru~yanın Amerikan hal· 
kına karşı samimi dostluk hi~le· 
riylc me bu olduğunu, Sovyet 
Rusya hıikfımctinin dalma sulhu 
kuvvetlendirmek politikasını ta· 
kip ettiğini \'e iki memleket 
halkının yararına Sovyet Rusya 
ile Amerika arasında dostane si
yasi, iktısad i ve kiiltiiı't'l müna-

•Fuggctlen Magyarorszag• ga. ebetleri idaıneye çalıştıt!ını söy. 
zetesi bu defile hakkında 5unları lemis ve • Biilün faaliyetlerimi 
yazmı~tır. mcmleketlerimiı: arasındaki sulh 

•Gösterilen ilk elbise traktör ve lşhirli~ini kunetlenditmeCe 
kullanan kadınlara mahsus mavi hasredrccılim • demiştir. 
kaba bir yünlüden yapılmış tu. Başkan Trııman, Sovyet B!lytik 
lumdu. Seyirciler bu modeli ha. Elçisine ,·erdiği cevapta, Birle
raretle ıılkışlamı~lardır.• şik Amerikanın hu temennilere 

Aynı defılede son erkek mo· aynıylc mukabelede hulunacal!ı· 
dasına ait modeller de teşhir edil nı ve bu keyfiyetin Birleşik A· 
ml~tir. Bu ,österiler bittikten bir merika hükflmeti tarafından des · ka; gün sonra Budapeştede ~·· tcklencceğini bildirmiştir. 
kan «Sıabadneb• ~aıetesinde şliy 
le bir haber yayınlanmıştır. yapışık 

Kardeşler 

Öltlii 

Telgrafh fıkra 
Gülnar No. %05, tarih; 24.9. 

• 1952, l!llt 17.10. 
•Gülnarda çiftçi Telflk Ak 

ça, Samet Ağaoğhına ısa«ı· 
dakl telgrafı çekmiıtlr. Stop. 
Damadınıda Kuım Gii

lek'in ~ünnet diliilnlerlnln 
birlqtlrllmeslnln bugünkü 
politik biln)·emlıt için hayır· 
lı olduğu kanaatinde bulun· 
doğumu an ve törene ~·iik
sek delaletlnlzl istirham ey
lerim Stop. Mal<ı.mıten arı. 
Okuyuculannıtdan Ali Ku

baş.• 
1\'0T: 
Okuyucularım sakın espri 

ıannetmesinler, bu telgraf 
aslına tıpı tıp uyıundur. 

Yallah! uygundur, billlhl 
uygundur. 

ECl'ET GÜRESİN 

Amerika' da 
Seçim mücadelesi 
Devam ediyor 
Wheellng (Batı Virginia) 26 

(A.P.) - General Eisenhower 
ve Senatör Rlchard N'ixon diln 
sere burada buluşarak son gün
lerde cereyan eden hadiseler! 
iÖzden getirmi~lerdir . 

Cumhuriyetçi Parti Cumhur· 
başkanı ve yardımcısı adayları 
şehir stadyomuna iİderlerken so 
kahlarda kalabalık halk topluluk 
Jarı tarafından fiddetle alkışlan 
mı~lardır. 

Senatör Nixon'u getiren uçak 
meydana inince General Ei•en. 
wer hemen ilerlemiş, Ut'•ğa doğ 
ru giderek ı;ena!Orle uçığın itin 
de bir müddet konuşmuştur. 

Senatör Nixon Generalin uça. 
ğa kadar geldiğini ı;örilnce ken 
dini tutamıyarak heyecandan ağ 
lamaya haşlamıştır. 

F.i•cnhower bu ' 'az.iyet kar,ı. 
sında Nixon'un boynuna sarıl· 
mış ve her iki aday Ut'aktan, ken 
dilerini alkt$layan halk ara~ında 
mütebessim bir çehre ile inmiş 
!erdir. 

Yargıtay 

Başkanhğma 
Tayin yapıldı 
Ankara Z5 - Bir mUddett.en· 

beri münhal bulunan yargıtay 
rei~ligıne blrlnt'i ceza daire'i 
reisi Selim Nafü Akyollu tayin 
edilmiştir. Bilindi~i gibi, yargı 
tay başkanlıj!ına üçüncü ceza 
daire~i reisi İbrahim Ethem ve· 
kalet etmekte ' 'e bu :talın yar· 
gıtay reislif!lne tayini beklen· 
mekte idi. Razı adalet mensup· 

«Kumaş kaliteleri gitgide dUş. 
ilikten başka fabrikalar şimdi 
de halalı elbi eler piyasaya sıir. 
meye başlamışlardır. Yeni elbise 
lerdcn ço~unun bir kolu diğerin 
den çok kısa veya astarları muh. 
telif renklerde çeşitli kumaşlar 
dan eklenerek dikilmiştir.• 

1'.'al•" ıı4n.. lıırı İbrahim Ethemln adil yılı 
Yangından uırar gören ailele

re Kızılay tarafından yardım le· 
§ebhtistine geçilmiş \'e ayrıca 
hlikômet tarafından evi yanan· 
!ara parasız olarak kereste ve· 
rUmesi ve Ziraat Bankası borç· 
larının tecili için gereken ted
birler alınmış bulunmaktadır. 

ta olan kanuni mevzuatın yakın dür. Pakistanın diğer eyaletle· 
da bUtçe komisyonu tarafından rinde şimdiden ~ıkı bir içki ya· 
inceleneceği bildirilmektedir. sağı mevcutsa da bu yasak gayri 

Madras, 25 _ Bundan altı ay açı~ nutkundaki hakikatlerde sa· 
evvel Kerala eyaletinde Erane- dık ve tenkidkAr ifadelerinin 
kuiam'da doğan yapışık karde~- hu tayine engel olduğu kanaa· 
Iere ameliyat yapılmış, fakat mu !indedirler. 
\'affak olunamadığından bunlar Ankara C. Savl'm Nafiz Ya· 
ölmüştür. manoğlu Adalet Bakanlığı ceza 

AKŞAM 

DÜ5l\IA1'. PARTİLER 
ARASINDA DEMOKRASİ 
YAŞIYAl\JAZ 

Necmdtln Sadak medeni ve 
ileri anlamda d'mokrasbi 
JerlqUrmek bakımından par
tilere işbirliği HT.ifeslnln dü$
tiiğiinli, l\llııt Su onma, dıı 
politika, inkılftplann muha· 
fa ası gibi ljeylerin bunu icap 
ettirdiğini söylüyor ,.e diyor 
ki: 

•Demokrasiler ah!Ak ve fa· 
zilete dayanırsa yaşar. Bu ilk 
de\Tede iyi bir siyasi ahlAk 
yerleştirmek için partiler, ken 
dl saflarında ahlftksıı:lora, vur 
gunculara, müfterilere, mür
tecilere ~er vermemiye dikkat 
etmeli, bu gibiler bir partiden 
çıkınca veya çıkarılınca bas· 
ka partilere aıınmıımnlıdır. 

Par!Amento bütçe komisyonu mUsllm ,.e yabancılara teşmil 
halen 1953 btitçesi ile meşgul· ı edilmemektedir. 

Yardımcı - Boyuna doluruyorsun ama ablacığım nasıl biiyii-

1 
teceAiı •.• 

\"rlibeşe - <Beııleme) Ue!... trr.sı "11"' 

getirmeli. Yani her önüne ge
len ona karısmamalı. Hattl 
İtişleri Bakanı bile. 

dan vermemelidir .• 

YENi SABAH 

Bu yapı5.1k karde~lerin ikisi de işleri umum mUdilrlUğüne. tef· 
kızdı \'C bunlar yüzyiize yapısmı~ ti~ heyeti reisi İlııan Dizdar 
vaziyette doğmuşlardı. Doktor- temyiz nzalı~ına, zat l~leri U· 

!ar, bunları kurtarmaya çalışmış- mum müdürü Rüştü Usken tef· 
Jar fakat iki \'iicudun bir tek ci- llş heyeti reisliğine tayin edil· 

mişlerdir. 
ğerc bağlı olduğunu röntı::cnler- Yeni C'eza işleri umum mU· 
de görmüşler ve bunun iizerine dilrU Nafiz Yamanoğlu Erbaa, 
de ameliyattan vazgeçmişlerdi. Tokat, Bolu, Samsun, Giresun, 

Sonradan bu tek ciğerin aslın- lzmit, hmlr ve Ankara hAklm· 
da birbirine iyice yapışma, iki ci lik ,.e savcılıklarında bulunmuş, 
ğer olduğu anlaııılmııı ve ameliyat Pariste bir sene mesleki tetkik· 
yapılmıştır. !er yapmış değerli hukuktuları 

Fakat yapı~ık knrde:ıler, ame· ml7.Clanrlır. 
liyat yapıldıktan ve ayrı ayrı ya- -----------
taklara yatırıldıktan altı saat D.. L'b (f ı 
sonra ölmü~lcrdir. İkisinin de « Unya 1 era eff 
aynı zamanda öldüğil bildirilmek 

tcdir. Birliği» toplandı 
Doktorlar arasında nakil 

ve tayinler 
.lu~rl~''' l'r11• 

Strassburg, 2~ - ·Dlinya Li
beralleri Birll~inln • yarın bura-

Ankara 25 (T.H.A.) - Sağlık da açılacak birlik kongresi mUnR· 
\ ' il Sosyal Yardı..m akanlığa, mem sebctiyle bu gece 20 meml,kete 
leketteki bazı mUtehassıs hekim mC'nsup delegeler Strasshurg'da 
!er arasında nakiller yapmıştır. toplanmışlardır. Birliğe Batı Av. 

Buna göre, Şişli Çocuk has- rupa memleketlerinin ekserislylr 
tanesi operatörü Dr. Zeki Bu· Kanadaya mensup temsilciler ve 
tur, Adana Memleket hastanesi Çekoslovakya, l\fecarhtnn, Polon. 
operatörlüğüne; Gureba hasta· ya, Ru~ İ$gali altındaki Baltık 
nesi poliklinikşefl Ata Topal· memleketlerinden kaçan vry:ı 
oğlu, ayni hastanenin operatör· sürgün C'dilen Liberaller dahiJ. 
lüğline ve Antalya Memleket dir. Teşekkiiliin naskanı Betçi. 
hastanesi operatörü Zi\'er :\fesi kalı Rogt>r Mot1'dur. Kon~rede 
çi, Gureba hastanesi poliklinik •öz alacak hatipler arasında Batı 
şefliğine naklolunmuşlardır. Almnnya Ra~bakan muavini 

ı 

4.nkarada, Aya~ta 28 inci Tümenin yaptılı tatbikat ta komuta heyeti. 

Dünya boks şampiyonu Joe Walcott'un boksör Rocky Marclano tarafından dlln knock • oııt 
edildiğini bildirnıi~tlk. Resimde <arkuı fotografa dönük olan) knock • out edlldltl aıradı 

ıörillmektedir. 

Partilerarası işbirliği taba
larından aklımıza gelenler bun 
Iardır. iktidarla munalt'fet a
rasında bu işbirliği lmkAnsız 
mıdır? Bir tarafta klitU niyet 
olmayınca bu lmkAnsıı:lığa J. 
nanmak gDçtilr. Nihayet bu· 
güniln iktidan da, muhnlefeti 
de aynı mazinin, aynı mekte
bin adamları. aynı yolun yol· 
cucudurlar. Çeyrek asnn şe
reflerini. mesuliyetlerinl pay
Iaşmıslardır. Düşmanlık hava. 
sı silinmelidir. Demokrasi. fi· 
kir ve kanaat aynlığına, tPn· 
k!d hUrrıyetine dayanır. Fa
kat dUcman paritler arasında 
demokrasi ya~ıyamaz.11 

2 - Şerirle!e karşı 
tatbikatına girişmeli. 

dayak tiiR ŞEYLER 
YAPMAK LAZIM 

~ütehassıs hekimler arasında Franı: Blut"her, sabık Frınm Kuzey Atlantik paktına dahil nklı dnletln deniı kunetlerlnln manevralar yıptıtını bll4lr· 
yeniden l.1Jzı nakillerin daha ya Başbakanı Yvon Delvos ve Lord ml~tlk. Resimde bu harekUa lştirlk eden ve ·Meılnbuıselfler• denilen deni& piyade bölilklerl 

COMHURIYET 

SU ASAYiŞ 
MESEi.ESİ 

Burhan Felck asa\1~1 bozan 
vak'alırın önünü almak için 
fU tu~"·elerde huluno)or: 

el - Polisi müstakil hale 

3 - Adliye çabuk isler ha· 
le getirilmeli .. Bir cUmıün en 
nihayet altı ay itinde ceusı 
verilmelidir. 

Cezaevlerini azılı suçluların 
derebeyliği hallnden çıkarıp 
hakikaten cezaevi haline ge. 
timıeli. . Eskiden chldematı 
şakka. dediğimiz ağır hizmet· 
ler koymalı, yani oraya giren: 

- Oh.. bir corha, bir ek· 
mek .. diye yan gelip oturma· 
malı .. dır. 

4 - Affıumumileri hem sey 
rekleştirmeli, hem de kazaen 
mücrim olmuş olanlara hasret 
meli.. böylece bir sürü huku· 
ku umumiye mUcrimlnl, ce
miyetin itine atıp onu bulan· 
dırmamalı ve ı;utluluğun ko 
!ay silinir bir leke olduğu Jı:a . 
nutlnin husul bulmasına m'Y 

Yeni Sabah Orta Doğunun 
müdafaa ı için e~aslı bir ıe)' 
)'ıpmak Jbım olduiunu ııöy· 
liı) or \'e dıyor ki: 

.:Son haberlere ı;:öre, Orta· 
$arkın a\'unması için. Ameri
ka yeni bir tasarı hazırlamış 
\'e bunu Londra, Paris ve An 
karava bildirmiştir. Bu husus 
ta ilgililerin mlitalhsı alına 
caktır. Yakınşarkın müdafaa· 
sın<fa en alAhlyetl! söz sahihi 
Türkiye olmak la7.ımdır. Lon· 
dra \'e Paris. mtizakerel,.ri 
kaplumhab yürU~ilşü ile ller 
letehilirler. Fakat blz teseb 
bUsU ele almalıyıı:. Behemehal 
süratle bu Ortadojtu müdafaa 
sı için bir rıeyler •apmahrız 
Gevıeklik nihayet bazı hudut· 
!arla mukayyet olmamalı mı?a 

pılaeaf!ı bildirilınektedir. La)1on hulıınmaktadır. Danimarka uhlll"ine bir eıkıs yaparlarken gerülilyor. ------------
HOŞ MEMQ - Bakfealdan aldığınız: torbaları iyice saklayın· Umulmadık bir zamanda iıiniz:e yarayabilir il 
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~ 1 TüRK TUGAYINDAN RÖPORTAJ 1 
~ l Kore savafında yeni 

~ 

~ 

bir sahife açılıyor .... 
Türk Tugay karargAhı (Kore. 

de bir ~er) - Evet; a:Şimdi 
sahife~i çevirmenin zamanı 
gclmlştir!ıı.. Amerıka Genera· 
li Thomas Herrcn Pusanda 
Türk Tuga~ ının yeni subay \'e 
erlerini karşılarken böyle de· 
mişti... Gene Generalin deyişi 
ile şimdi Anayurda dönmilş 
bulunan Turk Tugayının eski 
mensupları cSadece kahraman 
Türk mılletinin tarihine değıl 
biitün dünyadakı hür millet. 
lerin tarihine parlak bir sah!. 
fe ilave etmişlerdi.> iste §im· 
di, Türk Tugayının tamamiyle 
değişmesi ile Kore harbi tari
hinde yeni bir sahife açılıyor. 

Türk tugayı §imdiye kadar , 
burada scssız sadasız çalıştı; 
gerçi bizim basınımızda \C 

dünya basınında kahramanlığı 
zaman zaman övilldü ama, Dır
lığimlz.in asıl .kıymetini insan 
ancak burada, onları }akından 
tanı~anlann ağzından dinliye. 
bili~or ... Zannetmiyorum ki ne 
benim kalemim, ne de başka 
hıç bir ı:azctecinin kalem ~eya 
obektüi Koredekl Türk hama
setini dünyaya 'e Türk umu
mi cfkArına tam bir sadakatle 
nakledebilsin! 

Türk hamasetini; Onbaşı Ke ...., __ 
mal Enginin, kolu havan mer
misi ile işe yaramaz hale gel
dıktcn sonra MIA tclcfbn teı.Korede, tugay karargahında 
lerıni birbirine bağlamaya ça· 
Iı ması; Csteğmen Te\ fik Baş. Yazan : 

çerinin basit Ye beliğ cıBen em ALJEMUR KILIÇ 
retm<'yınec ateş yok ... Ateş baş 
ladıkta9 sonra da kavga ancak 
hepimızin ölmesi ile bltero cm 
n; kendisini siperden gostenp 
de ke kin nişancının karşıdaki 
Çinli keskin Nişancısını vurma 

l\JSH Temsil llıırosu 
Kore Harp Muhabiri 

• sını sağlayan isimsiz kahraman 
gıbl ~eyler belki biraz belirte. 
bilır ama, o hamasetin tam ve 
eksiksiz bir tablosu yazılamaz, 
fotografla tesbit edilemez ... An· 
cak hissedilebilir! 

iste simdi o hamaset sahi· 
fesi kapandı ... Ve yeni bir sa. 
hife açıldı! 

si kendini övmedi ıŞöyle ya-
pacağım bôyle yapacağım• de-
medi. .. Sadece yere baktılar ve 
hır şeyler söylemcğc çalıştılar. 

Ilır miiddct ewel Tokyodaki 

hastahanede kollarını bacakla 
rıııı kaybetmiş yaralılarla ko • 

<Ue\·amı Sa: 5 Sü: 3 de) 

Yeni Türk subaj· \'e erleri 
yakında bu sahifeye şanlı hır 
destanın devamını yazmaya baş ... ....,.., 

Türk tuga) ı üçüncü şube mıi· 
dürü Kur. Binb. Akif 1'a\1lz 

Jıyacaklar._ Onlarla vapurda 
Türkiyeden buraya ı:elirken, 
Ye Pu~andıı ~eni kafileyi kar
şılarken, açılan yeni sahüenin 
de bır evvelki sahife kadar 
parlak olacağını hissettim ... E· 
'et hlssetüm ... Hıssetmck için 
onların havasını tencffils et· 
mek, mert azimli gozlerine bak 
mak kufi. 

Türk eri ve subayı kendisin. 
den fazla bahsetmez... Kaç ta. 
nesine ıKorcde neler yapa
caksın?ıı dıye sordum ... Hiçbiri 

1 

1 Ge.-ek <ephedokl, _..,,.. o komgôhıokl oderlml' ••h>>l"l' l•m•m•n •>m >emekle<! yerle« 
•: Tugayın bir de hil ahçı ı \'ardır. Ahçı Şemsettin llilrıı Anta l yalıdır 

Kalori, vitamin ve madeni cm-ıforniyada incir ağacı yetiştirmiş 
lah bakımlarından :zengin bütün çiftçilere yeter mıktarda 

bir nıeyva olan incir Akdeniz! arı tevzi edilmiş bulunuyordu. 
ÇC\Tellyen memleketlerde ve Kaliforniyada İzmir incirleri 
Asyanın sıcak iklimli köşelerin· nefasetinde incir } etiştirilmesl 
de çok eskidenberi yctlştiril· 0900) senesinde bu arılar sa-
mektedlr. On dokuzuncu yüz yesinde mümkün olabilmiştir. 
yılın sonlarına doğru Amerika· Amerika Ziraat Bakanlığı 
lılar da Kallfomiyada incir ye- ( 1900) de Fig · Culture adlı bir 
tiştirmek hevesine kapıldılar. de dergj y:ıyımlamağa baş
Kalifornlyalı ziraatçiler yüzler- !adı. Kaliforniyada yetiştirilen 
ce çeşidi bulunan ispanya, Y.'ran- smyrniaca nevinden inciı·ler ta· 
sa, İtalya, Yunanistan ve Türki· ze bir halde yenilmekte olduğu 
ye incirleri üzerinde tetkikler gibi kurutularak sandıklanır ve 
}aptıktan sonra sylvestris, hor- Amerikanın muhtelif tarafla.rına 
tensis smyrniaea ve intermedia sevkolunur. 1951 yılı Amerıkan 
adlar; ile anılan baslıca dürt e· istatistiklerine ı:;öre geçen sene 
saslı incir nevinden smyrniaca Kaliforniya Amerikan piyasala
tipi üzerinde karar kıldılar. rına altı milyon sandık kuru 

Bel!enilen bu tip, bizim t:zmir i?cir s~vketmi~tir. T~ks:ısta ye
havalislnde yetisen çok lezzet· tışen bırkaç bın ton ınclr kuru· 
li, nefis kokulu ve kısa zaman- tulmıyarak taze taze sarfolun
da kuruyan incirlerimizdi. A· maktadır. 
merikalılar binlerce dolar vere· incirin yüksek 
rek İzmirden birçok incir fida· 
nı satın aldılar. Bunlar Knlifor· Değeri 
niyanın özlü topraklarına dikil· 
di. 1890 senesinde fidanlar mey 
va verecek hale gelmişlerdi. Ge· 
niş tutulan bu teşebbüsler için 
büyük sermayeler ayrıldığın
dan netice merakla bekleniyor
du. O sene ağaçlar incir verdi 
ise de yetişen meyva çok küçük 
hacimde aleJacaip bir şey olmuş 
tu. Toprak sahipleri hayal su
kutuna ve büyük mali zararlara 
uğradılar. Amerika Ziraat B:ı· 
kanlığı duruma Iııkayt kalama
dı. 

,\rının oynadığı 
Hayati rol 

Asıl vatanının Anadolu ve tz. 
mir havalisi olduğu bütün 

dünyaca kabul olunmakta olan 
incir cidden kıymetli biı· ıncy
\'adır. Yilz gram kuru incir (317) 
kalori sağlamak suretile besle
yici maddeler listesinde yer n· 
lan birçok kuvYeUI gıda mad· 
deleri ile boy ölçüşmekledir. Ku 
ru incirin yüz gramında 74 gram 
karbohidrat, (4.3) gram protein, 
(60) tinite A vitamini, (90) mlk· 
ro;:ram Bl vitamini, (100) mlk· 
rogram B2 vitamini, (0.3) gram 
yağ, (0.163) gram kalsiyum, 
0.116 gram fosfor ve bir mik
tar da demir bulunmaktadır. 

Türkiyeye gelen Amerikan ne- taze incirin yüz gramındaki ka· 
balat alimleri İzmir havali· Iori, protein, karbohidrat, kal· 

sinde uzun zaman kalarak incir siyum ve fosfor kuru incirin 
yeti~en nuntakalarda tetkikler yüz gramındakinin ticte biri nis
yaptılar. Bu tetkikler sonunda; betinde be de A ve Bl vitamin· 
mcyvanın gelismcsi ve bliyüme· !eri ve yağ kunı ve yas incirin 
si işinde Blastophaga Grosso- yüzer gramında ayni miktarda 
nım isimli arının oynadığı mü
him rolü keşfettiler. Çiçek açan 
ağaçların erkeklerinin dişileri· 
ni telkih etmesi için bu anlar 
vasıta olmakta idi. Amerikan fi. 
limleri <Blastophaga Grosso
rum - incir arısı) nın oynadığı 
mühim rolü tesbit ettikten son
ra fzmirden bu arılardıın temin 
ettiler \'e bunları itinalı bir şe· 
kilde paketlere yerleştirdiler. 
Atlantiğl asarıık Aıııerikaya ge
len İzmir arılan Frcsmo'dakl 
Geo. C. Roeding muessescsindc 
ilretildl. 18!l!l scne~inde Kali· 

bulunmaktadırlar. B2 vitamini 
yaş incirin yüz -gramında (50) 
mikrogram mC\'Cut bulıınmakta 
dır. Kuru incirde C vitamini bu· 
hınmamakta ise de yaş incirin 
yüz gramında iki miligram C 
vitamini Yardır. 

Sıhhatimizin iyi bir şekilde 
idamesi için vitamin \'e mine· 
rallerin oynadığı mühim rolü 
gözönlinde bulundurarak mem· 
leketimizde yetişmekte olan ne
fis ve lezzelli incirlerden bol 
bol yemeliyiz. 

Yıızan: 8. AKSEL 

ahili isyanlar karşısında 
Eğer Süleyman Şefik Paşa ile Senai Bey Suphi Paşa gibi 
düşünmüş olsalardı, Bolu ve Sapancada Halife kolordu
sunun taburları ile temasa gelinmez ve boş yere kar-

deş kanı dökülmezdi. 
-201-

İnııhal alayına dağılmış 
Nazarıylc bakılabilirdi 

G cyrn kıtaatının 24 Mayıs ta-
rihli raporunu takdim cdi· 

yorum. Bu raporda tedip hare
keli hakkında kAfi ma](ımat bu
lunduğu için ayrıca tafsilata gi
rişmek istemiyorum. 

24 :\tayıs 336 
Erkanı llarbiyei Umumiye 

Vekaletine 
_ lUiralay Refet Beyefendiye 

Sapanca istikametinde taar
ruz esnasında iğtinam edilen es 
liha ve techizat ve alınan üsera 
bcrveçhl 2irdir: 

1 - Üç makineli tüfek tek
mıl techizat ve efradı ile bir
likte yakalanarak bugün şaya
nı itimat bir :zabifiınlz tarafııı
dan derhal bölilk haline ifra~ 
edilmiştir. Üç cebel topundan 
ikisinin kama, dürbün ve ni
şangfıhları arattırılıyor. Bunlar, 
bulununca hayvan tedarik et
tirHerck teşkil edilecektir. Ay
rıca cebel cephanesi, Osmanlı, 
Alman tüfeği ve fipeği ve bom
ba deposu bulunmuştur. Mikta
rı henüz muayyen değildir. 

2 - İnzıbat alayından Sa
pancada kısmı külliyi teşkil e
den 150 kişi kadar varmış. 
Bunlardan seksen nefer ,.e iki 
zahit Sapancada harekata isti· 
rak etmeksizin kalmış ,.e tes
lim alınmıstır. Diğerleri gizlen
meğe ve kaçmağa muvaffak ol
muşlardır. Bu zabit ve efradın 
ifadesine göre, Süleyman Şefik 
Paşa İstanbula gidip henliz gel 
memis, İz.mitte yalnız erkanı
harp reisi 1\Iiralay Tahir ile er
kanıharp Binbaşısı Hüsnü ve a
lay kumandanı Tevfik varmış. 
Anzavur'un, iki üç gün ev\·el 

Sapancada bulunduğuna göre, 
bu civar köylerde saklanmış ol
ması pek muhtemel görülüyor. 
İz.mitte inzıbat alaylarından üç 
tabur kalmış ve fakat taburla
rın yalnız yirmi, otuz mevcut
ları varmış. 

3 - Şu halde dünkü taarru
zumuz düşmanın menzillerine 
müteveccih maddiyat kazancı 
kadar maneviyata da müessir 
bir darbe olduğu gibi inzıbat 
alayı da bu suretle dağılmış ad
dolunabilecektir. 

4 - Şimdi Adapazarına ha
reket ediyorum. Oradaki icraa
tın tafsılitı da ayrıca bildirile
cektir, efendim. 

Yirminci Kolordu 
Kumandanı 1'llrllva 

Ali Fuat 
f znik mim müfrezeleri 22 

Mayısta KaramUrseli işgal et
tikten sonra Bahçecik tlıerinden 
İzmitle Arslanbey arasındaki 
mıntakaya gelmek Uzere hare-

kete geçmişlerdi. 
Adapazannda 

24 Mayısta saat onda erkinı-
harbiyem ve karargAh süva

ri bölüğilmle birlikte YtirUk 
köyünden ayrılmıştım. Saat 
14.30 da halkın ve müfrezeleri
mizin tezahüratı arasında Ada
pazarına girmiştim. 

23 Mayıstaki hareketimizin 
sür'atle icra edilmiş olmasın
dan İstanbul hilkOmetl taraf
darlan ile ussattan iki y1lz kisi 
İzmite kaçmak fırsatını bula
mamışlardı. Adapazarındaki İn
giliz zabiti de ı;:idcmemlş ve 
karar mucibince tevkif olun
muştu. Asiler divanıharbe tev
di olunmuş, bunlardan on üçii 
Bü~·ük l'ılillet Meclisinde kabul 
edilen hıyaneti vataniye kanu
nu mucibince idama, birkaçı ha-

fif cezaya mahkum edilmişti. 
Hükmü idam, usulü vechile 
tatbik olunmustu. 

İdama mahkum 
Olanlar 

İdam cezasına mahkum olanlar 
şunlardı: Düzce ,.e Bolu asi 

kuvvetlerinin biUiil erkfinıharp 
reisliğini yapan erkftnıharp Bin 
başısı Hayri Bey, bilfiil isyana 
iştirak edenlerden Yüzbaşı Ali, 
~lülazınuevvel Şerafettin, Mil· 
lazımıevvel Hayrettin, makineli 
tü!ek zabiti Mehmet Suphi, 
Cerrah İbrahim Ethem, tabur 
katibi Hasan Liıtri, Hendek a• 
silerinin reis ve kumandanların· 
dan sabık Belediye Reisi Mus· 
tafa, Hendek müdürü KAmil 
efendiler, ussat müfrezeleri ku· 
mandam Koç Bey, Düzce jan· 
darına kumandanının katili 
Rüştü. 

HılAfct kolordusunun kuman· 
danı Süleyman Şerik ve belli· 
başlı kumandanlarından süvari 
l\lirlivası Suphi Paşalarla top· 
çu Kaymakamı Senai Bey, iz
mitten daha şarka geçemedik· 
lerinden yakalanamamışlardı. 
Süvari l\lirlivası Suphi Paşa, 
izmite gelir gelmez gizlice be· 
nimle temasa geçmiş, hem ı.o
lordunun teşekkül edememesi· 
ne ve hem de bizimle muhare
beye tutuşmamasına çok yardı· 
mı dokunmuştu. Mudanya mii· 
tareke~lnden sonra, Ankara 
milli hükumetine yaptığı bu 
hizmetten dolayı emsali gibi 
cezalandırılmamıştı. Eğer Sil· 
leyman Şefik Paşa ile Kayma· 
kam Senai Bey de aynı fikirde 
olsaydılar, Bolu ve Sapancada 
Halife kolordusunun taburları 
ile temasa gelinmez ve boş }·ere 
kardeş kanı dökülmezdi. 

(Denmı nr) 

,_'ok-uyu-eu-Fl_k~:_şı_kAy_eııe_ril Cöller mamure olabilecek mi_! 
klakson insanlar açlık tehlikesine karşı her çareye başvuraCenazede 

, Erenköyde oturan bir okuyu
cumuz, gazetemize gönderdiği 

mektupta bir kasap tarafından 
öldilrülen şoforün cenazesinin 
kaldırılmasına temas etmekte 
ve şöyle demektedir: 

.:Hadiseni!l sebebi ne olursa 
olsun öldürillmeye, acımamak 
imkAnsızdır. Ve bir insan, bu 
kadar kolay bir şekilde candan 
mahrum edilmemelidir. ?ılerhu. 
mun soför arkadasları da, 
tabutun arkasından gayet mfitc
essir olarak otomobilleri ile ta. 
kip ettiler. Yalnız ben bir nok· 
taya işaret etmek istiyorum: 
Cenaze yanındaki otomobiller 
meselii Erenköydcn geçerken o 
kadar, kuvvetli ve canhiraş bir 
halde klakson çaldılar ki; bii
tün bu havalide oturanlar, ne 
olduğu anlasılıncaya kadar te
la~a kapıldılar. Ve sonradan ce. 
nazenin götürüldüğü anlaşıldı. 
Böyle bir durumda hele bir ce
naze naklinde daha sakln hare. 
ket edilmesinin muvafık ola· 
cağı kanaatindeyim.» 

imar Müdürlüğünün 
bir cevabı 

htanbul Heledi)'C 1 İmar mü. 
dürlüğündcn aldığımız bir mck· 
tupla deniyor ki: 

rVatan gazetesinin 5.9.952 ta. 
~ rihli nilshasında: cBir arsanın 
~ hikllyesh ba§lığı ile çıkan yazı 
~ incelendi. 
\ 1 - Kuşçubaşı l'ılustafanın 
~ Aksaray yangın yerinde Ko\'acı· 
\ dede mahallesi Kara Mehmet 
~ Paşa sokak 13 miikerrer kapı 

l
~ sayılı bir gayri menkulü me\'

cu ttur. 
2 - Mevzubahis }'angın yeri· 

nin çapının :ılınması için filvaki 
941 senesinde müracaat edilmiş 
ve kısmen de bu yolda gerekli 
muamele yapılmış ise de bu de. 
fa 952 senesi bidayetinde vaki 
mUracaatına 941 senesinde baş-

IPAN 

lıyan muameleli evrakı eklediği 
gözönüno alınacak olursa o ta. 
rihten ikinci müracaat anına ka. 
dar bu evrakın kendisinde kal
dığı, bınaenaleyh me\o:zubahls 
çap işinin on iki sene mütemadi 
olarak uzamadığı anlaşılır. 

3 - Yangını müteakip tanzim 
edilen haritada bu ga)ri men· 
kul yetmiş metre kare olarak 
tesbit edilmiş ve buna nazaran 
da yeni istihkakı hesap edilmiş. 
tir. Bu gayri menkulün tapu 
kaydı temessüke kadar tetkik 
edilmiş ise sahasını gösterir her 
hangi bir kayda tesadüf edilme
diğinden müdürlüğiimUzce saha 
miktarının değiştirilmesine im. 
kan görlilememiştir. 

4 - Ku~ub:ışı :'ılustaf:ının 
mc\•zubahis gayri menkulUn 
Aksaray yangın harılasında 1736 
il. ıııımarasilc tesbit edilmiş ''C 
bu yere mukabil yeni yer tefrik 
edilmiş ise de bu yerin Aksaray 
parkına 941 senesinde katıldığı 
anlaşılmıştır, 

5 - Kuşçubaşı l\lustafanın es· 
ki. yani yangından evvelki yeri 
1771 H. No: lu yere birkaç gay. 
rimenkulle birle~lirilcrek tahsis 
edilmiştir. 

6 - Hukuk işleri MüdtirlüğU. 
ıı iın bu mevzuda ı 1.8.952 gün ve 
6620 sayılı yazıları gereğince 
bedele inkılap eden haklarının 
zaman aşımı gözününde bulun. 
durulmak şartile verilmesi için 
dosya emlak ve kamulaştırma 
Müdürlüğüne gönderileceği sır 
rada itiraz dilekçesi üzerine bu 
işe ait dosya tekrar Hukuk isleri 
MildtirlUğUne gönderilmi~lir.• 

Z AY 1 
Merkez Ilankasındıın aldı~ımız 

0.11.950 tar ıh 'e 593501/36769 s:ı
yılı sterling 30.12/4 D Permi r.i
yaa uğramış oldu~undan hüküm
süzdür. 

Vebolirl I.imlted 

• Di$1erin kirlerini temizler 
• inci gibi parlatır 
• Aaza ho' bir tad ve latif blr koku 

temin etmekle 

rak mücadeleye haz1rlanryorlar 
D ünya, insanları artık besli-

yemiyecek hale gelmiş. 
Nüfus durmadan artıyor, yi
yecek artışında ise büyük bir 
fazlalık görülmüyormuş. Bu 
\'a7.İyet karşısında meşhur İn
giliz iktısatçısı Malthus'un çok 
zaman ewel söylediği •İnsan· 
lar bir gün yiyecek bul:ımıya
eaklardır• sözUnün doğrulu
ğunu kabul etmek lazım imiş .. 

Bu iddiaya derhal şu suretle 
cevap veriliyor: Malthus'un kö· 
lUmserliği yersizdir. Dünyada 
henüz istifade edilmlyen, hattı 
keşfedilmemi:s, geniş toprak· 
lar vardır. Sahrayi Kebirde, 
Kutuplarda ziraat yapılacağı 
gUn uzak değildir. )f:ıamafih 
bunların hepsini fazla iyimser 
lik saysak bile deniz ne güne 
duruyor? Denizlerde hudutsuz 
yiyecek, hudutsuz servet kay
naklan vardır ... 

nmnnıiyen 

Kıtalar 

yer yüzünde hakikaten he-
nUz istifade edilmlyen, hat 

t! ke~fedilmemiş geniş arazi, 
hatla kıtalar bulunmaktadır. 
İlmin, fennin ilerlemesine, se
yahat vns1ta ve imklinlarının 

kolaylaşma,c;ına rağmen dünya
nın büyiik bir kısmı insanlar 
için henüz meçhuldür; burala· 
ra insan ayağı basmamıştır. 
Beş kıta içinde bilinmiyen ta
rafı kalmamış yalnız A\TUpa 
rnrdır. 

Asya kıtasının birçok yerle· 
ri. Çinin içerileri, Illrmanya· 
nın sık ormanlarla kaplı iç 
kısmı, Himalfıya dağları, Ne
pal ve Tibet'te pek çok sahalar 
insanlar için meçhuldür. Yine 
Asyada, Avuslralyadan sonra 
dünyanın en bliyük adası olan 
Borneo'nun bilyiik bir kısmı 
Yeni Gine adasının hemen ta
mamı bllınmiycn sahalardır. 

Afrikada da bilinmiyen yer· 
!er çoktur. Belçika Kongosu
nıın büyük bir kısmında, Ro
dezyanın iç taraflarına, Üs· 
tüva havalisinde birçok yerle
re insan aya~ı basmamıştır. 

Amerlkada Kanadanın bazı 
yerleri meçhul ~ahalardır. Ka· 
nada açıklarında iki büyük a· 
da daha geçende hava kuv· 
vetleri tarafından keşfedilmiş· 
tir. Cenubi Amcriknda mechııl 
sahalar daha çoktur. Rrezll•ıa· 
dakl Amazon nehrinin nereden 
çıktığı eliın · bilinmiyor. Bre-

Afrika çöllerinde yetiştirilmekte olan nebatlar 

zilyanın iç kısımları tamamen 
bilinmlyen bir Alemdir. 

A vustralyaya gelince, bu bü
yük adanın sahillerinden an
cak bir kısmı biliniyor, yarısı 
meçhuldür. İç tarafları hakkın
da ise hiç malumat yoktur. Şi· 
mal ve Cenup Kutup havali
sini de meçhul topraklar ara
sına katmak Jazımdır. 

Çölden, verimsiz 
Topraklardan istifade 

İyimserler bu bilinmiyen yer-
lerin zamanla kesfedileceği

ni ve insanların istifadesine 
:ıçılacağını ümit ediyorlar. Bu 
nunla kalmıyorlar, bugün hiç 
bir işe yaramıyan toprakların 
da verimli bir hale getirilece· 
ğini ümit ediyorlar. 

Esik devirlerde Irak dünya
nın buğday amban imi~. Bağ
dat büyilk bir medeniyetin 
merkezini 1eşkil ediyorlarmı$. 
Dahil sarayları, asma bahçele· 
ri ile gözler kamaştırıyormuş. 
Bu binbir gece diyarı bugün 
çöl halindedir, kendi yiyeceği· 
nl bile temin edemior. 

Bu neden ileri geli-
yor? •. Yapılan tetkiklere göre 
Dicle ve Fırat arasındaki sa
ha, sulama kanalları sayesin
de, eskiden yemyeşilmiş. Şimdi 
burası çöldür. Çünkü sulama 
kanalları harap olmuş, yahut 
asırlardanberl bunları toprak 
doldurmuştur. 

Bingazi havalisi de böyledir. 
Burası eskiden Roma impara
torluğunun hububat deposu i· 
di. Halbuki şimdi sahilden 

bir parça uzaklasınca her ta· 
raf çöldür. 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı 
bu gibi verimsiz yerleri ve· 
rimli bir hale getirmeğe çalısı· 
yor. Unesco tarafından neşre· 
dilen (Courr'ier) gazetesi son 
nüshasında diyor ki: •Peygam· 
berlerin hepsi çölde yetismiş, 
Ummetlerinl çölde bulmuştur. 
Demek ki o zamanlar çölde 
yaşamak ve yiyecek bulmak 
kabildi.• 
Yapılan tetkiklere göre rütu· 

belsiz yerde büyüyen nebat ye· 
tiştirmek mümkündür. Esasen 
yağan yağmurların mühim bir 
kısmı kumların altında toplan· 
makta ve bir rtitubet tabaka· 
sı hasıl etmektedir. Bütün iş 
nebatın köklerinin bu tabaka· 
ya kadar yetişmesini temin 
etmektir. Bundan sonra iş ko
layla~ır. 

Diğer taraftan büyük baraj· 
lar yapnrak sulama kanalları 
açmak mümkündür. Bu suret· 
!erle binlerce hektarlık :.razl 
istifade edilebilecek hAle ge· 
tirilecektir. Milletlerarası Ban 
ka bu iş için Sili hükumetine 
1.300.000. Irak hükumetine 12 
milyon. Hindistana 18,500.000 
dolar ödünç vcrmeği kabul et 
mistir. 

Birçok yerlerde ağaç yetiş· 
tirme işi hızlandırılacaktır. BU 
sayede rütubetin muhafazası 

kabil olacaktır. Görülüyor ki 
in~anların elinde henüz bilyilk 
imkanlar vardır ve bundan is· 
tl!ade edilmesi için ç:ılışılı· 
yor. 
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• 
~nı ıme 

lıökınediyor? 
Evimizin karşısında bir bahçe nrdır. Buraya hl'r sabah, 

kayısından tuttuğu köpeği ne, yaılı bir ecnl'bl bayan 
gellr, kısa lıııc:ıklı, uzunca vilcutlu küçük köpeğini geıdlrlr. 

Pek kibar bir clnı olduğu anlaeılan, fakat görüme pek ı;lrldn 
görllnen bu kopek bahçeyi bastan haıa gezl'r, her tarafa A· 
deta mağrur bir eda ile bakar. Nihayet gpmntlslnl bitirip 
canı &ıkılmağa ba5layınca bahçeden çıkar; yaslı ba)'an da 
kendisini takip eder ... Bu manzarayı &l'lTederken dil5ünü· 
rüm: Kim kime hükmedbor? Yaşlı bayan mı köpPğe, yoku 
köpek mi bayanıı? •• Dlzglu gerçi bayanın elindedir, her $e)'e 
o hükmeder &lbl görünür. Fakat hakikatte hlıklm olan kö· 
pektir. O istediği tarafa gider, yaılı bayan itaatle kendisini 
takip eder. 

Soka'klartla, parkl:ırda hiç &fipheslz ıılz de bunun gibi 
manz:anılarla karsıla&mışsınızdır. Nice kerli ferli erkekler, 
!ilk ,.e güzel J.~dınlar hep birer esir gibi köpeklerini takip 
ederler. mr,ok büyiık diktatörlerin, bu arada Ritlerln ı;n
dikll'rl köpeklerin esiri olduğunu anlatırlar. Şu farkla ki 
her feyl biiyiik görmek fstlyen dlklatörll'r köpeklerini de iri 
yarı, faıla ;>ırtırı olnnlardnn seçiyorlar! .. 

Pariste çıkan FranC'e Solr'da &U haberi okudum: •Wlnd. 
sor J)jikü her akşam biri büyilk, diğeri kUçUk lkl köpeğini 
gczmi)·e çıkarır. Ayni otelde oturan eski boksör Georges 
C.ırpentier de unl saatlerde fkl köpeği ile sokaktadır. Kö· 
pekler sahiplerini civardaki kfiçlik bahçeye sürüklüyorlar ve 
burada karşılaljınca k3\'g:ıya balilıyorlar. Wlndsor Dükll, bil· 
tün gayreflne r:ığmen köpekleri başka tarafa ıevkedemedi· 
ğlnden 61mdl alışamları sormağa haslamı5tır: •Carpentler 
köpeklerile birlikte sokağa çıktı mı? .• Çıkmıısa blı bir parça 
bekllyelim! .•.• 

ltendimlıl mahltikatın eşrefi, dünyaya hlklm sayarız. 
Fakat ,oğumuz bir köpeğin esiriyiz! 

Enis Tahsin Til 

Bulgar Konsolosluğundaki ölüm 
hadisesinin esrarı 

( na51 1 incide) 1 da bir milddet oturduk. Her ge. 
Yaptığımız tahkikata göre M- ce saat 23 ten sonra dairelerin 

dise ~öyle cereyan ctml5tir: çöplerini almak Adetim olduğun. 
Beyoğlu tstiklfıl Caddesindeki dan, dün gece de bu iıı için yu· 

Dulgar Konsoloshanesinin bulun- karı çıkarken birinci kattaki 
duğu Haçopulos Apartmanının kendi daireme girmiştim ki, a
kapıcısı, birinci kattaki dairesin- çık olan kapıdan, 28--30 yaşla
deyken; açık olan daire kapısın- rında tanıınadığım bir şahsın yu 
dan tanımadığı yabancı bir şah. karı çıkmakta olduğunu gö(.düm 
sın yukarı çıktığını görerek, bu \"e •Kim o, ne istiyorsun?• diye 
&ahsa ne istediği sormuş ve sordum. Yabancı şahıs ·Konso
§ahsa ne istediğini sormuş \'e Jos, konsolos• dedi. Kendisine 
karşıla§mıştır. f konsoloshanenin ikinci katta ol· 

Bu arada konsoloshanenin i- duğunu söylemekle beraber ar. 
kinci katta olduğunu öğrendik· kasından da bakınca, konsolos. 
ten sonra yukarı çıkan yabancı. hanede durmayıp, daha yukarı 
nın arkasından bakınca, konsolos çık-tığını gördUm. Hemen konso
banenin bulunduğu ikinci kata loshanenin zilini çaldım. Kapıyı 
uğramayıp daha yukarıya çık- hafifr;-e aralayan konsoloshane 
tnakta de\·am ettiğini gormUştUr. memurlarından Petkof sordu: 

Kapıcı, durumu konsoloshan~- - Ne istiyorsun? 
ye bildlrmissc de, oradan cBıı - Bana cKonsolos, konsolos• 
bilmeyiz, polise söyle» cevabını <!iyen bir adam yukan çıktı da 
almıştır. cnu söykmeye geldim. 

Vaziyetten haberdar edilen po - Ben bilmem polis çağır. 
Jis memurları geldiği zaman, bir Bu konuşmadan sonra asağı ı. 
den müthiş bir ses duyulmus \"e ncrek arkadaşım Alekoya: 
nıemurlar zemin katta bulunan •- Noktaya git polis çağır.11 
asansör locasının üstUnde, kapıcı dedim. 
nın gôrdU U eahsı ölü olarak bul Al k 

11 
d 

11 
li 

1 nıu~lardır. e ·o_!lun çaısır ıısı po s ere, 
Dün sabah dn Savcı Cahit Til· holde §ophell bir 5ahsın yukarı 

re hldlse •e clkoyarak tahkl- çıktığı~u anlatırken birden bil· 
ka~:Y başlamı~tır. yUk bır gilrUltll, koptu \'e cam. 

Meçhul eahsın, ellerindeki ke. lar kırıldı. Hepımlz d15an fır
sik ve siyah lekelerden, asansö· ladık. Biraz son:a içeri glr~n 
r!in inip r;-ıkmasını temin eden ~emurlar. asansor locasının ~S· 
tellerden aşağı kaymak isterken tlinde meçhul liahsın cesedınl 
düşerek öldilılıl anlaşılmaktadır. buldular.• 

Bu ~hsın hüviyeti henüz kat'! Halen meçhul şahsın casus ve 
olarak tesbit edılmemekle bera· memleketi terketmek isteyen bir 
her, Bulgaristanın Dimltrograt Bulgar olması ihtimali llzerinde 
fehrlnde doğan 1019 doğumlu Ge durulmaktadır. 
orgi Ga,Tilef olduğu zannedilmek Kapıcı ile konsoloshane memu 
tedir. nı arasında geı;en konusmada po 

Dün kendisi)le konuştuğumuz lis IDfını duyunca merdiveni bı
vak'anın )eglne &ahidi olan a. rakıp asansörün tellerinden kay. 
Partman kapıcısı Yani Bakkalya. mak suretiyle aşağı inmesi; ya
?ıi hldiseyi &oyle anlatmıstır: hancının polisten korkan bir şa. 

«- Çar§amba akşamı saat hıs olduğunu göstermektedir. 
18.30 da kapıda vazifeme başla- Ceset dlin morga Jcaldırılmış. 
dım. Saat 21.30 da da Aristldl tır. Siyası olması tok muhtemel 
\'e Aleko isimlerindeki arkada$- olan bu hAdlsenin tahkikatına 
larım geldi. Kendileriyle kapı· devam edil~i!. ----

Sabri · Cehre 
o# 

hakkındaki 

itiraz edildi karara 
( Baıı 1 incide) 

diği karar şudur: 
Salt Özdem: Sarıyer asliye ce

?a yargıcı. 

derlcatı da Cumhuriyet Savcı
lığının bu itlraılarını teyit e· 
der mahiyette olduğu \'e mil· 
teakıp yapılacalt tahkikatın da in. 

Karar kişaf ve selAmeti bakımından 
Sarıyer sulh ceza yargıclığının 

Cumhuriyet Savcısının 23.9. 22 9 952 .. . 9-2;44 sayılı 
1~52 tarihli itiraz.ım~a sanık Sab· \'e. ~anık·~~~rl 'l~ehr~nln serbest 
tı Çehrenin 949 ~ ılında İlhan bırakılmasına dair olan kararı· 
Yücel'in e§ile birllkte Şifa suyu nın ref'ine \'e sanığın tevkifine, 
civarında oturduklarında çalılar 1 namına tevkif mUzekkeresl ke· 
arkasında elinde bıçak ve ip silmesine ve muameleli tahkl· 
olduğu halde yatmakta bulundu kat evrakının tevkif müzekkere-
ıı... b"l"har bu cahsın Sabri ' 
su ve 1 11 e ~ sile birlikte Sarıyer C Savcılı· 
Olduğu . öğrenildiği :~ın~~Z: b~~ ğına tevdiine 22.9.952 tarihinde 
nığın Şıfa suyunda g . dosva üzer'ınde uapılan tetkikat 
"il' k t ğ da gazınoya ge· " ~ ~ ı yap ı ı sıra . •1 sonunda karar verildi.• 
len ve giden kadın mlişterı ere 
fazla baktığı, htıt'lise gUnUnde Şimdi öğrendiğimize göre hl 
tanık Gönül Tokayın Sarıyer ka dise yeniden alAka çekici bir saf 
takolu önUnde sanığa rastl~yıp haya girmiştir. 
Sabri Çehrenin tuhaf bir ıekıldc Zira, İstanbul Bıırosundan Or
kendisine doğru baktığını ve Se· han Şadi Kavur Cavit Altın
\•im i~in (boğulmuşsa boğulmuş, kum, ve Ziya Ş~reI Hanoğlu l· 
ile olmuş? Bu adamlar ne uğra· simli avukatlar Sabrinln avu
lıyorlar?) di,Ye b~yanda .bulun· katlığını fahri olarak deruhte 
c!uğu ve hAdıse gUnU Sevım Ba· etmişlerdir. 
lay'ın köprU Ustilnde bir kız . . 
lrkadaşile konuştuğunu ve Sab· . Sabrı Çehrenin avukatları bir 
?inin de Sevimin bulunduğu is· ~st m2hkeme olan. İsta~bul UT 
tlkamete gittiği -ve Sevimi öl· UncU ağırceza mahke-.....;,!n? mtl 
dUrenln dondurmacı olduğu ~ek racaat e_<'lerek Sarıyer U}I~ e c~
linde konuşulurken duyulması za mahkemesinin ''.erdlğı tevkıf 
lfbi b 1 • d ıııı~re müste kararına itiraz etmıs ve mUvek· 
ıı:de:esae:ı;1~ '5~rg~su~u mUtea· kl~lerinin tahliyesini istemişler· 
itip te\"klf edilmediği \"e sulh ce- dır. 
ta yargıclığının buna dair kara· III. Uncu ağırceza mahkemesi 
l'J yerinde görUlmecliğınden sa· bu hAdiseye alt dosyayı bugiln 
llıltın tevkifine karar verilmesi Sarıye~den ietlrterek karar ~:e
lstendiği anla§ılıp dosya mUn- recektır. A. O. 

<< Vafd>> hadisesi 
genişliyor 

( Ba~ı ı incide) ı lesinin bildirdiğine gör;. tı.aı:ti 
günU fevkalAde bi.r toplantı yap ~e.ni programı ile aday lıstesının 
mıya karar vermıstir. ıçışlerl bakanına sunulmasını 

Bu toplantıda, hUktimetin Muı şimdilik tehir etmiştir. 
tala Nahas aleyhinde takındığı Gazeteye göre Wafd'çılar ~ra· 
tavır gözden geçirilecek ve hu .sındı şu iki ayrı cerl'yan hAkım. 
hususta son karar verilecektir. dlr: 
Mısır basını bu mesele üzerin· 1 - Resmi makamlar, parti il· 

de çeşitli tefsirler yUrUtmeye de- deri Nahasın cekilmesinde ısrar 
vam ederken. Vafd Partisinin or ettikleri takdirde si~asi hayat~ 
ganı olan cEl . Mısrı. gazetesi tan/ ~ekilmek ''e yenı bir partı 
şiddetli bir makale yayınl~yarak kurmak. . . 
ordu ile hUkCimeti gayrımeşrti 2 - Partinin llderı hakkında 
yollardan Va(d Partisine kar$ı memnuniyet v~~icl b~r anla~~a· 
hasmane bir politika tııklp et- ya varılması ıcın hükumet ıle 
rrıekle suçlandırmaktadır. mllzakerelere girişmek. 

Gazetl', hük(ımete \'e orduya Dr. Sc:.hac:ht'ın fikri 
hitaben &Unları yazmaktadır: 

aZannetmiyelim ki. kuvvet ve 
iktidarın birleşmesinin bazı ıtay. 
rlme~ti kararlar verilmesine A
mil olması Mısır halkı \"e başın
da bulunan VaCd Partisinin gö
zUnden kaçmıştır. 

Şunu hatırlamalıyız ki, kuvvet 
\'e iktidar ordu ve hUktimetin 
elinde değil hakikatte halkın e
lindedir. Halkın, ordu ,.e ikti 
darın esas ku\-vetinl teskil etti 
ğini itiraf ederek. Ya(d Partisi 
\e başında bulunan Mustafa Xa
hasın ne derecede kuvvetli ol· 
duğunu bilmeliyiz. Ve bu buh· 
ranlı gilnlerde ordunun ve iktl 
darın başında bulunanların gö
:ı:Unden bu husus kaçmamalıdır. 
Eğer bu hakikat ihmal edi· 

fecek olursa, halk o zaman ne 
yapacağını bilir.• 

iki fikir 
Kahire, 25 (A.A.) - Wafd 

Partisi organı cıEI Balag» gaze· 

Mısır hilkCimetinin misafiri bu 
lunan Alman iktısatçısı Dr. 
Schacht, bugün verdiği bir beya 
natta, l\Iısır hükOmetl tarafından 
zirai aratlnln mülkiyetini tah· 
dit eden kanunun esaslı bir şe . 
kilde hazırlandığını söylemiştir. 

Dr. Schacht ayrıca, l\Iısır hli 
kfımetl tarafından bir milyon 
dönüm araziye elkonularak top· 
rPksız çiftçiye uzun vfıdell kTe 
diler ile dağıtılacağını blldirmiıı
tlr. 

Kendisinin Mısıra davet edilme 
sinin sebebini, bu arazinin hangi 
&artlar altında satılacağını \'e 
uzun \'lıdeli tahvillerin ne ıekıl· 
de çıkarılacağını tesbit hususun· 
dn bir fikir teatisi olarak izah 
etmiştir. 

Öğrenildiğine göre, meşhur Al 
man iktısatçısı, çıkarılacak tah· 
villerln esaslarını tamamen ha 
zırlamakla me~guldür. 

Bir sinema binasmın hikayesi 
< nası ı lndılel idare etmek istedim. Muhalefet

nüz gibi, bu bina, emsali ara- te bulunrlu. Bu suretle bir an· 
sında tekniğe en uygun, her tür- lıışmazlık husule geldi. l'ılahke· 
ıu sıhhi şeraiti ve konforu ha· meye mUracaat ettim. Hlıkim in· 
iz, Balkanlarda dahi eşi bulun· şı::atı tamamlamamı Amir bir hil
mayan bir sinemadır. Dünyanın küm verince, işe yeniden sarıl
blitün medeni memleketlerinde- dım ve bina tıımamlandı. Her 

BAŞMAKALEDEN DEAVM 
~~-~~ 

Varhk veya 
Yokluk 

( nası ı incide) 

saddık, Cörçil'e 
ün mühlet verdi 

Dr. l\lusaddıkın mesajı petrol l'htill!ının, Ortadolunun 
C Başı ı tncfde) ıverdi:ı beyanatta İngiliz • İran 

Londra 25 (A.l'.)-İran Ba&baka en mühim meselesi olduıunu ve 
n. Dr. ~hısaddık peurol meselesi ancak, İran ile Amerika aruın

Memlelletin istihsal \'arlığı, ne- nl hal için gönderdiği ve muka· da dolrudan dotnıya ya])ılacıılc 
tke itlbam·le heka~ı. orman bil tekliflerini ihtiva eden bu· mllzakerelerle halledilebllecetl· 

me\'C"udunun tltlır.e muhafaza ı. gUnkU mesajında, tran milleti· nl .s?ylemiı ve şöyle devam l't· 
na \e dört elle arttırılmasına ha.i? nin iki fık karşısında bultındu· mlfhr: 

mi çökmüş, shil - asker uçuru
mu ortadan kalkmıstır. 

lıdır. Bugünkü baltalama gİfll!';i ğunu söylemi~tir. Başbakan ıun •l\laamafıh, bu hususta İngil 
nPtirPslnde ınemlrket toprakla- ıarı kaydetmistir: tere ile danışılmak gerekir n 
rı .bannılmaz bir hale ı:~lect'ktir. •İran hlikQmeti, yoksul halk fngiJte.renin öz menfaatlerine 
lllılyonluk kafileler lıalınde mıı- sınıflarının içtimai hayat şart· dokunacak bir anlaşmayı varıl· 
haceret zorunda kılar.ak olan gc- !arını ıslaha ı;alışmak zorunda· masını tav~iye edemem. 
!erek nesille~. bize Mn~t e~ec~k- dır. Bunun yapılması, petrol Vl\· Ortadoğuda en mühim mese
t~_r. ~a~.a bugunıle? f~lakctı.? ~11.~- ridatı olmaksızın imkAnsm1t ·. le, Abadan petrol sahaları hak· 
lu turlu emarelr.rı gozle goriılnr Aksi hald~ yani .bunu başar.ama kında İngiliz . İran kavgasıdır 
bir hale gelml&tlr. dığı takdırde hükumet. dü \ a ve Ortadoğunun hunır, sükiın 

Topr.ıf!ın lnbat kudretini de- sulbü için zararlı olahilecek ve ve refahı bu meselenin adilAne 
nize siirükteyen &eller, ba ıhos patlak \·ermesi melhuz mUstak halline b~ğlıdır.• 
bir hale gt'len dert>lt'r: müthiş bir bel olaylara boyun eğmek mec t . 
Akıbetin ilk hellrtileridir. Seksen burlyetinde kalabilecektir.• D~kto.: .~cha~h.t, .:an hakkın· 
enr.ılp meydana gelen bir ağacı Bu sözler. Batılı diplopmat- dakı ;&oruslerını &oyle hullsa 

katll'dPn, ~·anlış bir hesapla or- !ar tarafından, l\fusaddıka iste· etmlştır: 
manlan yakarak \'eya tahrip erfe. diği verilmediği takdirde, İra· . •Musaddık. hakikatte. makul 
rek toprak çalan cana\•arlar; nın komiinist olabileceği husu· bır insandır. Fakat tnıllıt basını 
Türk varlığının bir numaralı dii~ sunda üstii kapalı bir ihtar ~ek durmadan onu tıciz etmektedir 
manlıındır. Ylcdanml"a bir rt'y linde tefsir edilmiştir. il'r. fngilterl'de mesul gazetele· 
nrılı~ı &eklinde politikanın or- •insiliı hasını durmadan Mu· rin. hiilnimetıerlnln mUzıkerede 
man dhasıyle lhtllAt peyda et- saddıkı tacil pdlyor• bulunmaktı oldutu b ir diğer hü 
me~ı. umumi hünyede kangren Is- Kahire 25 (A .A.) - Maliye- kQmet Başbakanına nedl'n bu 
tldatları yaratmıştır. ci doktor Hjalmar Schacht. Se· suretle muamele ettiklerini bir 
Yapılan tahripler, seneler. bat

tA asırlar uırlında tlmlr kabul 
etmlyt.cPk bir malıh·et tun·or. 
fünehl ihtisasından derhal lstifa
d~ Pderek, orman sahasındaki in· 
tlhar harekt.tlnl durdıırına.!!a 
mecbııru1. Orman işimiz tt.rrube 
tahtası , ... politika 1 llsmar mcv
ruu halindf' kalına)!a dr,·am edP.r
r.f', htikhalin bilim için taşıdığı 
manzara karanlıktır, korkunçtur. 

Ahmet Emin YALMAN 

miramis otelinde gazetecilere tUrlU anlıyamıyorum.• 

Stalin'in heykelini Montgomery ile 
İdam etmek Dün iki toplantı 

İstediler'"''' 1 '"'"'' / Yapıldı , .... 1 ,."''' 
Geçenlerde bir sabah erken sa J idi Okan, kara kuvvetleri ko. 

atlerde işe giden halk. hayretle mutanı Orgeneral Sukrü Kanatlı, 
heykelin etrafına bir darağacının Havı kuvvetleri komutanı Orge. 
kurulduğunu ve Stalinin baıına neral Muzaffer Göbenln, deniz 
da bir ilmik gPçirildiğlnl görmU$ kuvv~tleri komutanı Koramiral 
lerdir. Sadık Altıncan, kuvvetler kur· 

ki en güzel sinemaların rahatlı- şey haıırlandı, tam sinemayı a· XII. ncl Milli Tilrk Tıb kon-
ğı, estetiği ve tekniği mümkUn çacağım; bu defa ummadığım bir Ü 

Xfl nci Türk Tıp 

Kongresi başladı 
Baska bir haberde, daha ev- may baskınları ve hareklt baş. 

\"el aynı heykelin bası bir çıra kanlarının iştirakiyle bir toplan. 
benzetilecek şekle sokulmuş ve tı yapılmı~tır. İçtima bir saat de 
eline kamçı tutturulduktan sonu vam etmiştir. Montgomery bura. 
allına şu ibare yazılmıştı: dan Başbıkanlı~a ıelmi&tir. Baş 

cİştc işçilerin en büyük dostu. bakanlıktaki mUıakueler Adnan 
DUn ile bugiln arasında hlc bir Mende.resin relsliCinde yapılmış, 
fark yoktur.» bu içUmada Feld Mareşal Mont. 

h •dı'se bacıma neldi. Sinemanın gresi dün saat l0.30 da nlver· eıldul!u kadar birleştirilmek isten " ~ "' •t · k b' A ki H 
Çıkış nerldı"nln Baki Üsküdarlı i- Si enın mer ez ınasınua u-miştir. Görüyorsunuz ki, bu gay- ,., .. k k lkt t F kilit ı · · 
S·ımll bir nara1' sahibi tarafın- u ve ısa a e erının retlerimiz heba olmuş addcdile· " bil "k f' ı d ı t 

h dan demir Parmaklıkla kapatıl· yu an ıs n e açı mı~ ır. mez. 1500 kişinin rahat ra at 
bir filmi veya bir piyesi seyre. dığını gördüm, derhal resmi rna- Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
dehikceği bu ı;alonda, asla dl- kanılara mUrncaat ettim, hareke- kanı Dr. Ekrem Hayri Üstun-
1ier sinemalarda olduğu gibi ya. tin manasıılığı ve kanunsuzlu~u dağın açı§ nutkunu mUteaklp 
e. te.~b'ıt hdı' lclı". Ben de bıı vesile İstanbul şehri adına vaır ve na düşmek, öne düşmek veya - " b 
arkada kalmak endişelerine ma- ile, eski ortağımın bu şahısla iş elediye ba§kanı Gökay, Tıb Fa· 
hal bırakılmamıştır. Her şey ona birliği yaptıklarını öğrendim. Ve kUltesl adına ProC. Ekrem Şe
göre dUşüniilmUş. soğuk hava rilcn miitlrlet içinde parmaklık rlf Egeli birer konuşma yapmı§· 

Stalinin heykeli 18 temmuz 936 ,omery, Dı&işleri Bakanı Köprü· 
da başlayan İspanyol dahili har. lü, Milli Savunma Bakını Hulı:1. 
binin hştırası olarak dikllmlıtir. 61 Kôymen, Genel Kunnıy Baş. 
Geçen sene yapılan açılı& mera· kanı Orııneral Nuri Yamut bu. 
siminden sonra Envl'r Hoca, hal- lunmuştur. Buradaki temaslar da 
kı, her sabah işlerine giderk~n bir saat yirmi dakika devam et· 
Stalin heykelinin önünde bir de. mi&tir. Montcomery'ye ~~&?akan 1 
fa eğilmeye mecbur etmişti. lıktan ayrılırken kendısını ıör. 

t · t i 1 l knldırıldı·, fakat bu .ı~fa daha lardır. tesisatı yapılmış, em ıra ş er .. "'" 
de gizli ışık esasına uydurulmuş· geriye bir gecekondu getirtilip Bakan Üstündağ konuşmasın. 

oturtuldu. Demin sizlere göster. da ezcilmle §Unlara temas et· tu~akat, her şey tamam olduğu diğim bu barakada 10 lira üc· miştir: 
Vf! memleketin ae böyle bir si- retle bir şahıs bulundurulmakta •- HAien Ankarada cereyan 
nemaya ihtiyacı bulunduğu hal· vcı gUyn otomobil lc\•azımatı satıl etmekte olan mUhim siyası mil· 

Bu emre rağmen şimdiye ka· mek itin bekliyen halk büyük ·ı 
dar eğilen hiçbir işı:fye tesadllf tezahUrıt yıpmış, bundan çok 
edilmemiş, aksine olarak haka- mıitehassis olan Marepl eli ile 
ret dolu tecavüzler çoğalmaya halkı 5ellmlıyarak. vı Türkçe o., 
başlamıştır. !arak «Merhaba. dıye mukabele. 

de bulunmuştur. 

dr; ben bir seneden fazla bir za- maktadır. Hakkımı yine kanuni zakereler dolayıslyle sayın Cum Bir imam küçük 
mandır bu sinemayı açamıyorum. ~ollardan aramaya tevesslil et- hurbaşkanımızla, sayın Başba· 
Sarf ettiğim bir milyona yakın tim. Beyoğlu Kaymakamına du- kanımız bu mlihlm toplantıda bu- D•lf kJZI kaçı rd I 
paranın böyle donup kalmasına rumu anlattım. Baslangıçta beni lunamadılar, bundan üzUntU ı;> 
mı llzlileyim; kanuni bUtiln \'e· haklı görmUşken; sonra bu fik· duymaktadırlar .• sizlere başarı· ( Bası 

1 
lnrlde> 

clheleri yerine getirdiğim; haklı rinden döndU ve hiç bir şey ya- lar temennislle sevgi ve sel~m b b 
"' pamıyacnır.ını ı·ra .. e etli. Sebep o- tarının iblfı1'ına benı' memur et- Saziyenin anne ve a asının oldu,,umu, hak sahibi oldu11umu b u ı; "kA u · .. · Dil Jan ıs ı lnrak da Baki l··rskürlarlının elin- tı"ler.• §1 .. ye crı uzerıne zce • !~hat ettiğim halde kanunu h ı;e k ı f d 

de bılltınan Onnik J,tızardan dev- l'k 1 darma omutan ığı tara ın an ı:ayanlann gadrine uğr:ıdığım:ı 29 sene ı mazis olan Türk hadiseye el konmuıı ve ahllksız 
mı yanayım ve nihayet bir hu· ren alınmış mukaveleleri ileri Tıb kongreleri daima mcmleke· . . 
kuk de\ letinılı:ı bulunduğum hal. sürliyor. H::ılbuki bl'n o mukave. timizln ve milletimizin en mil· hoca kaçırdığı kızla hırlıkte Me. 

· ·1 • · ı"Jerı· hUkilmsilz kıl:ın mahkeme hl ,,1 k 1 d 1 tek köyünde yakalanmııtır. cic hakkın yerine getırı meyışıne ' m sa,, ı \'e sosya ava arı· Hafız Ahmet Ayok tevkif edil. 
mi yerineyim; bilemiyorum.» kararına \'e ehlivukuf raporuna nı tetkik \'C müzakere mevzuu 

Turgut Demirağ, müteakıben; istinad ediyordum. Çaresiz ,·i· yapmıştır. Geı;en kongrenin, bu mi§ ve Saziye velisine teslim o. 
sinemanın \'c kendisinin basın· lfıyete müraC'ata meC'hur oldum. sene konuşulmak üzere çocuk lunmuştur. 
dan geçenleri hlkAye ederek ez· i tldamı yine Beyoğlu Kayma· sal!lıfı ile romatizmayı seçmiş Otobiıstl'n kaçırılmak 
elimle şunları söylemiştir: kamlığına havale ettiler. Ve bit- olması da çok lsabetll olmuştur. istenen kadın 

c- 1945 senesinde bir sinema tabi matlup hasıl olmadı. Simdi Bakanlığımız bu değerli çalışma Ankara, 25 <Hususi) - Dün 
yapmayı dilşUndlim. BeyoiUu, istidam 4 gUndUr Beyol!lu Kay- !ardan faydalanacak ve onları gece Yenışehir semtinde yanlış. 
haddi ıstiabını doldurmuştu. Tak makamlığında tetkik için bekle· daima gözönünde tutacaktır. !ıkla Şabanözü otobüsüne binen 
simle Harbiye arasında müsait tillyor. llakikntte bir formalite· İkinci dlinya harbinin baslan· Maliye Bakanlığı MllU Emllk 
bir arsa aradım. 'laalesef bul- nln ikmali mcvzuubahistir ve d b 1 f d" ,,1 ğ Genel .Müdürlüğü memurların· 

" ı::ıcın an er er ın ve s:ııs ı ın dan Necmiye, otobüste bulunan mak mümkUn olamadı. Uzun bir imzıılıyarak hukuk işlerine hava. kıymetleri daha çok takdir edil 
zaman ı;ıecti. N'ihayct 1949 se· le edecektir. Kaymakam Bey kati miş, hayatın ve sağlığın muha· iki kisi tarafından ka~ırılmak 
nesine doğru bir muta\'assıt is- hükmilnU verdiği bir mevzuda fazası için sar!edilen gayret1.; istenmi§, mütecavlzlerle boğUE· 
tediğim e\·sa(ta bir arsanın mev· ı•Pdcn bukadar mlltııyakkızdır bil <laha cok arttırılarak daha madan sonra kadıncağız kendisi. 
cut olduğunu, sahihi ile beni gö nıiyorum. Dildiğim bir şey var: ziyade belli bir istikamet al- ni Cebecide otobüsten atmata 
rUştilrebileceğini söyledi. Görüs. haksız hareketler yüzünden şu mıstır. muvaffak dolmkufs~1ur.h 1

. d k 
tük. Bu arsa. halen sinemanın bir milyon ıtra s:ırfiyle viicud!' Bu sıra a a ı e a ın e as e. 

Feld Mareşal Montiomery'nin 
bugün yaptı~ı temaslar hakkın. 
da hiç bir haber sızmamıkla be· 
raber, müzakerelerin muhtemel ·ı 
bir tecavüze kar~ı korunmak hu 
5usunda alınan tedbirler ve ya. 1 

pılacak hareklt hakkındı cere. 
yan ettiti tahmin edilmektedir. 

Dün akşam lııJ olarak sehri. 
mize ıelen Nato ıüney kesimi 
kıra kuvvetleri komutanı Gene. 
ral Wyman'lı lllontıomery bu· 
ıün husuıl olarak İnıiliz büyilk 
elçılllinde uzun bir konuşma 
yapmıelardır. Bu karşılıklı te. j 
masta da yine Türk ordusunun 
vaziyeti. Türkiyenin savunması 
ve !lı"ato meselelerinin görlişuldll 
:ıı tahmin edilmektedir. Feld 
Marl'şal yann Parise hareket e. 
decektir. 

Montgomery ıerefhıe yemek 

Diğer tuaftan Cumhurbaşka. 
nı CelAI Bayır buıün Çankaya 
kö~kiinde uat 20 de :ehrimizde 
bulunan Atlantik Paktı kuvvetle· 
ri Baş'komutan mua\ini Mareşal 
Lord Montıomery şerefine hu•u. 
si bir akşam yemeli vermif}er. nctı"rdı'1ifm sinemanın 3"llmasına Ilııı;üne kadar içtimai Afetler 'rl kamyonla gelen bir yUzba~ı ı·r.ca edilmiş bulıındu 11u arsa idi. " ,,; ' ~dı ı'lh a ıla "e e k il 

,, ,; ,, .. " n n • r m, ·anser, c z vaziyeti i:Örerek otobüs şofôril 
onnik Uzar isimli bir şahsın e· lmkfın verllmiyor. Ne yapaC'aı;ı- zam. firenı:i ve trahom gibi has- Kadri İn[nlı ile muavini İsmail Akredı'fı'f fahsr'~ı·n·ın 11.nde bulunuyordu. Müzakere et. mı şaşırdım. Belki siz bana yar· t 1 ki t" 

a ı arın arasına roma ı7.manın Koram ""akalamı•. yaralanan tik, anlaştık. % 25 o sermaye ko. dım edersiniz diye düştindüm.'D d k t 
1 0 

,, 
1 

hl • J " 

Bil •o"'zlerı' ı·ızerine, gazeteciler·. a 8 1 masına o"'ru gen ş r Necmiye hastaneye kaldınlmıs· Yacak. mUtebakisini ben tamam· " ' t ma "''I •a d r frt" 1 1 t 1 k ki 

dir. 

Jauacaktım. fncaat haşladı. Bir Turgut Dcmlralhn müşkülllnU P Yu ' r ı . .. ıma ı:ıs a ı - tır. Şoför ve muavininden başka Yenı' Şe 1' 
., " b" d !ar, birçok ferdleri cemiyetin sır- otobüste bulunan miltecaviz iki müddet sonra ortal!ımın bir ta. ı:ynen aksettirmekle ır yar un. tından cecinen parazitler haline h k' · d f" t ·• 

Jı:ım dolambaclı yollara te\•cssül ları olursa. bunu \-apabllecekle· getirir. Kronik romatizma ·ı da şla ıs 'd·a ba yuerın kenl ırarkedmörtı~ CBaıı 1 lnride> 
etti!!lnl farkettlm. fnsaatı bizzııt rini ifade etmişlerdir. bunlardan addetmemck mümkUn ersek e kufı; cdn .Y

1 
a. a ~nara lar rekabet haline ıirmişler ve 

::::!:.::.:..:.:.::..:.:..:.._:_...:.....__:: ____ -:------------- sanı tev i ı mıstır. bu yüzden tediye ni~betini yüz. 
del!lldir. A merikadn 7 milyondtı.n ı· •·ı K ..ı ı Y 1 h t• • ore ı:aus de bece kadar indirerek mü· Bir 111ekttıp 

( Bası ı incide) 

zln birinci ı;ayfasında, Beyoğlun
da, Tolga sokağındaki apartıman
da bir eroin imalAthanesiııin ba· 
sıldığından bahis yazıda ismim 
zikredilmektedir. Mezklir yazır\a 
bahis konusu edilen hfidise ve 
ismi geçenler ile birgıina alakam 
bulunmadığı ve hakkımda da bu 
münasebetle hiçbir tahkikat ve 
takibat me\'cut bulunmadığı hal. 
ac sayın gazetenize bir kasdl 
mahsusla bildirilerek adı gecen 
hAdir;eye karıştırılmı~ bulunmak. 
lığım şahsi ve ticari haysiyetime 
uırarlar ika edecek mahiyettedir. 
Binaenaleyh işbu tekzipnamenin, 
gazetenizin ilk çıkacak nUsbası. 
nın aynı sütunlarınt'1 aynı punto 
harflerle neşredilmesini talep ve 
rica eylerim ... 

Kutuplar ve atom 

denizaltıları 

Atlanta (Georglaı 25 CA.A.) 
- Kut•ıp kAşlfi Sir Hubert Wil 
klns, dıln verdiği beyanatta, Bir 
le§ik Amerikanın, kuzey Kutup 
ta buz tabakaları altında seyre 
t'lebllecek atom ile işliyen de· 
ni:ı:altı gemileri inşa etmekte ol 
duğunu bildirmiştir. 

ugos av ey~ 1 fazla kronik romatizmalı remlye- Ankara, 25 (Hususi) -: ~a· saade ~verml'te başlamışlardı. 
te vUk olmuş vaziyettedir. , man Pa.zarı.ndan Kore . gazılerın Bunun üıerine !İpar!~ hacmi 'ııe go .. ru .. şmeler fkinci me\'Zllltmuz çocuk dava- den ~ı !u?1e! ve Hıkmet GU. artmış, gilmrilkler ithallt mal· 

· ındır. Bu dAva tıbbi oldui?undan ''enç ıle ışçı sıgortaları memur. larile dolmuş \'e ıilnler ceçtlğl 
( 'Ra~ı J tnclde) daha çok sosyal bir dAvadır. larmdan Kemal isminde biri .•· halde .sipariş sahipleri 300 • 400 

slç'e bir gaz 
dilmiştir. 

maskesi hediye e· Çorıığtın sa~laın ana ve hah:ı- rasında ka\·ga çıkmıs. Kemalın milyon liralık bir yek1ln tutan bu 
dan dünyaya gelmesi öyle bir İ· şiktıycti üzerine hAdiseye müda· maiıarı gümrükten cekememi~· 
dealrlir ki henllr hunn dünyanın hale eden polis memurları tası. terdi. Hıttl bu yUıden bu mal
hiçbir yr.rinde vAsıl olunamamıs- d:kları coplarla iki Kore gaıisinl farın nihayet eyllll 5onuna ka· 
tır. Memleketimizin tek tııhin hu- dövmUslerdi. Dayak sonunda ba· dar gümrükll'rden c:ıkarılması 
lunan yt>rlerlnde yapılan evlen- yılan Hikmet Gtivenç hastaneye yolunda bir tamim daha yapıl· 
me muayeneı;I, bu muavcneden kaldırılmıs ve C .Savcılığınca tah mıştı. Bu ölcücllz ve nizamsız it 
istihdaf edilen gayeye göre tat- kikata baslanmıstır. hallt kargaşal:~ını ônlem.-k ic:in 
min ediC'I olmaktan ı:ok uzaktır. İspar1a - Eğridir )·olu iızerlnde Bakanlık bu vazifeyj tekrar Qze-

Askeri heyet yarın genel kur 
mayda temaslarına başlıyacak· 
tır. Bu görüşmelerde, e,•velce 
tesblt edilen esaslar dairesınde 
fikir teatlslnde bulunulacağı \'e 
Türk • Yugoslav askeri işbirliği 
nln ilk esaslarının tesblt edile· 
ceği tahmin edilmektedir. Heyet 
muhtemelen cumartesi günli An 
karadan ayrılacaktır. 

Tip aile 462 lira ile 
... • 1 

'Jecımyor 
< Başı ı incide> 

nazaran, 1938 senesine nisbetle 
umumi hayat pahalıh~ı 44 misli. 
r.ı bulmustıır. Bu pahalılık gıda 
maddelerinde 4.7: ısıtma, aydın· 
l:ıtma \'e temlıleme maddelerin· 
dp 2.9; giyim \•e e'' eşyasında 
4.1; ve serbest ev kiralarında 5 
mislidir. 

İndeksteki rakamlar mavu: a 
~·ından itibaren cUt'J bit dUfUk
lUğe işaret etmektedir. 

Şunı: ila\'e edeyim kl, eksikle- bir otobüs kazası oldu rlne alarak tıluisleri tescil 
rimiıl tesbit ettikten onra bun- İsparta, 25 (A.A.) - DUn is. etmeğe bışlıyıc.ıktır. Bu vaıl· 
!arı tamamlamak için hıımmalı parla - Eğridir yolu lizerin~.e yet ihtiyaçtan fazla &iparişlerı 
bir sr.kilde çalışmaktan geri kal- bir otobtis kazası olmuştur. O· önliyecektir.• 
mn•oruz. • nündeki kamyonu geçmek isti. Yukarı ki sÖlle.rden ve yaptı· 
Konuşmalardan r;onra. verli ve yen bir otobüs devrilmiş, yolcu ğım tahkiklerden elde ettitim 

ecnebi müstahzarlar. tıhht kitap. fardan ikisi ağır, 13 n hıflf netice &Udur: Liberasyon siste· 
lar, çocuk ~nl!lıl!ı \'e \'erem sava. olmak lizere yaralanmıştır mine sadık kllmaktavu Ancak. 
sı sertıileri konc:re !17.:ıl:ırın:ı ve Yaralılar hastaneye kaldırıl. 11\rumsuz hacimdı; lthalltı bir 
rlavetlllere J?czdlrilmi~tlr. mış. savcılık hA<llscnin tahkikatı tetkik ,., knııtroldan ıeı:irece 

Kongre. iiğlPrlen sonraki caıı~. na başlamıştır. · ~iz. Bıı tP.tkiklerimiz e'nuınrlıı 
malarına Tın f:nrllmrni Başkanı iKl GÜN içiNT>E 55 OR~IA'S da tal'ıiatile ihracat mallarımızı 
Ord. Prof. Naci Ren1:l~u ve Ord DA YASI iyi tiatla ve bol hacimde satın 
Prof Gökav'ın haşkanlı~ınr:la de- Balıkesir 25 <Hususi) - Son alan memleketlerin mallarını 
v:ım t.tmlstlr. • iki gün !;inde ~ehrimlz sulh ce· daha sempati ile kar~ılıyacağız. 

Bııgiln saat 18 de Vali, delege. za mahkemesinde 55 orman da· Yani, bu yeni ~istemi iyi tatbik 
ler $Prefine Belediye Gazinosun vasına b~kılmıştır. Tarla atmak. edersl'k ne ihraı: maIJanmız eli· 
rla bir cay \"erecektir Kon~re C":ı- kaçak kömilr yapmak ve ağac mizde kalac.ak. ne ı:timrük mıl 
tısmalnrı bugiin de büvük :ınfirl" kesmekten 31 ~anık blrpr hafta yığınları ile dolacak, ne de lil· 
olacak. ,·arından itibaren seksi hapse, 50 şer lira para cezasına zum!..ı lthalit eşyamızda bir nok 
yontar fialiyeU ba~lıyacaktır. mahkum edilmistir. un ve tahdit olacaktır. 

Türk Tuğayından röportai 
--~~ 

Kore savaşında 

yeni bir sayfa 
açılıyor 

CBa~ 4 fincüde) 
nuşurken, onlar da aynı dere· 
cede mUte\'azi idiler. Yaşama 
arzularını kaybetmemişlerdi; 
mağrurdular fakat böbürlenmi· 
yorlardı... Koreye gelen yeni 
Türkler de hiç şüphesiz mağ
rurdular. Fakat böblirlenmiyor 
!ar! 

Simdi Türk tugayı sıkı bir 
eğıtim denesınden geçiyor: 
Tlirkiyede çok iyi yetiştikleri 
için bu eğitim de\TCsinde 2~ 
ınci tümenin Amerıkan subay
larını hayran bırakıyorlar, ye
ni Amerikan sıllıhlarının kul· 
lanılışını şayanı hayret bir ça
buklukla kavrıyorlar. 

Tiırk erinin Koreye \'e bura. 
dakı tuıayın kendisine mahsu! 
rutinine alı6t§ı da hiç giiç ol· 
madı ... Türk tugayı ~anki per· 
sone! hep aynı personelmiı gibi 
saat gibi işlemekte devam edi
yor ... 

Eğt'r Kareden dönmüş subay 
ve erlerimizle konuşsanıı, bel. 
ki bilirsiniz, burada Japonca • 
Amerikanca • Korece halitası 
yrpyeni bir beynelmilel lisan 
var_, Buna Tugayda Türkçe de 
karı~mış ... İçıban (güzel) bir 
yemek yedik> cTaksan (çok) 
su \"er• cSkoçi (az) yurüt'lüm• 
aPapasandan (babadan) mek. 
tup aldım, bizim babysan (~
bek) eyi imiş• •Sigara içer ml 
sin"• cNe\'er hatçi (asla)• gibi 
konuşmalar olagan şeylerden. 
dir ... İşte yeni subay ve erleri· 
miı de bu lis:ına çalışma~·a ba~ 
!adılar. 

yeni tugaydan size iki kısı 
hikAyecik: 

Biri er Basri Öngülün hi
kAyesi .. Basrinln ikiz kardeşi 
bir yıl evvel Korede ~ehit düş. 
müş ..• Basri de askı!rliği bitmek 
Uzere olduğu halde, t~zkereslni 
terkedip Koreye gönüllü ıel· 
miş: Kardeşinin intikamını a· 
!acık. 

Öbür hiklyc Gerillacı füteğ. 
men Kadri Çıtağın .. Aslan gibi 
bir Türk subayının.. Kadrinin 
emekli subay olan babası oğlu. 
na, geçen harpte Ruslardan iğ· 
tinam ettiği bir nagant toplu 
tabancası vermiş eKomiinistlP· 
re bendrn de iki kur~un ab de 
miş. Kadri de aht etmif, taban 
cadaki yedi kurşundan ikisini 
babası için, ikisini kendisi için 
üçUnü de bütün Turk milleti 
itın komünistlere gıkacak." Fa 
kat gelgelelim tugay emrine 
1:öre burada subaylar ancak A
merikan Colt tabancası kullana 
biliyorlar .. üsteğmen Kadri Çı. 
tak, evveli biraz üzUldü ama, 
sonra te~ellisini buldu: cColt 
şarjöründe sekiz kurşun var» 
diyor• •Baham için bir kur§un 
daha ı;ıkabılcceğim• 

E vet, Karedeki Türk tugayı. 
nın, daha doğrusu Kore 

harbınin tarihlnd~ yeni bir sa. 
hife a~ılıyor ... Harbe giden bir 
Tilrk subayının veya l'rının 
gözlerinin içıne bakmış ,·eya 
onların ha\'asını teneffüs et
mişseniz çok iyi bilırsiniz ki 
General Herre'nin dediği gibi 
tuga~ın yeni mensupları da, 
kendılerınt'len evvelkiler gibi 
•Türk sava;.çısının uzun ve gıp. 
taya şu·an tarihine yeni bir 
bahis ilave edilmesinde tarihin 
amansız eline yardım edecek. 
!erdir• ... Havır daha doğrusu 
onlar da bütun Türk sava~çıla. 
rı ribi tarihlerini bizzat kendi
leri yazacaklardır. 

Altemur KILIÇ 

Dün 28. Tümenin 
Tatbkah basJi;~l 

CBaıı 1 incide) 
general F"ahri Özdilek, Tümge. 
neral Kemal Ni§, Tümgeneral 
.Mahmut Kayaalp, Tuğgeneral 
Aziz. Avman, Tuğgeneral Selim 
Sun ile diğer yüksek rütbeli 
subaylar, Amerikalı askeri uz
manlar ''e b3sın mensupları ol
duğu halde tatbikat bölgesini 
gezmiş \'e tatbikata iGtirak eden 
tümen mensuplarından izahat 
almıştır. 

HarekAt sahasının gezilmesini', 
saat 9 da so:ütöıU çiftliğinden 
ba~lanmı~tır. Burada barekAt mü 
dürlüğü ile tatbıkaUa u,ıli di 
ğer bolümlerden alınan iuhat
tıın gonra l\lacun çifUi~ine gidi-

lerek orada bulunan bir piyade 
alayı muhareb~ idare yerinde 

alayın taarruz harek~tı h:ıkkında 
gGrU~müştUr. l\luteakıben bura· 
rlan hareket eden askeri ırup 

diğer muharebe idare yerlerine 
giderek tatbikat hakkında im

hat almakta devam eotmiştir. Tat 
lıkuyu l'lölgesindeki para~üt ala
yının savunma tertipleri de göz 
rien tetirildikt!'n sonra, Karapı. 

nar, Susuz bölgesindeki Duatepe 
ve Kurtbotazına hareket Pdilmi~ 
ve tetkikleri müteakip şehre dö. 
nlilmUştür. 

Büyük bir mu,·affakıyetle ıe· 
lışmekte olan askeri tatbikat ya. 
rın öğleden sonra sona erecektir 
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Gemlik Fabrikası Mamulü 
Selefan Sahsı • 

Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesi 
Müdürlüğünden : 

Sümerbank Gemlik Sungipek ,.e Viskoz Mamulleri Sa· 
nayii müessesesince imAl edilmekte olan muhtelif renkler· 
deki selefan kliğıtları İstanbul. Ankara. İzmir, Adana ve 
Samsun mağazalarımızda perakende olarak satı a çıkarıl· 

mı~tır. 

Müşterilerimizin bu yeni m:ımullerimili görüp ihti· 
yaçlarını mevzuu bahis mağazalarımızdan temin etmeleri· 
ni tavsiye ederiz. (15247) 

,- İstanbul Belediyesi llônları 1 

BİNA ONARIMI, YOL VE KANAL İNSASI • 
İstanbul Sultanahmette yan:ın adliye sarayı önünde yol ve 

kanal inşası 121.164,99 ve İstanbul Belediyesi Fen İ~leri Mil· 
dürlüğü Yollar Şubesine ait Kuzguncukta sürekli onarım lstas. 
yonu binası tamir ve tadili 41.504,13 lira keşfi ~enesinde yap
tınlmak üzere 9 Ekim 1952 perşembe günü saat 15 de İstanbul 
Dh'3.Ilyolunda belediye merkez binasında müteşekkil Daimi Ko
misyonda ayrı ayrı kapalı zarf u~ulü ile ihale edilecektir. İlk 
teminatları 7309, 3113 liradır. Şartnameleri İstanbul Belediyesi 
merkez binasındaki Zabıt ve Muamelat l\lüdürlüğiinde görüle. 
cek \'eya 303. 208 kurus bedeller mukabilinde İstanbul Bele 
diyesi Fen isleri Müdürlüğünden alınabilecektir. 1 teklilerin 
Hk teminat makbuz veya mektubu, 952 Yılı Ticaret Odası ve 
sikası ve şartname ka)ıUarına göre istanbul Belediyesi Fen İş
leri Müdürlüğünden alınacak fenni ehliyet kağıdını havi olarak 
hazırlayaeaklan kapalı zarflarını ihale gfinU saat 13.30 - H 
arasında Daimi Komisyona vermeleri l:lzımdır. (14647) 

YakaJama Müzekkeresi 
Sv. Okulu erlerinden olup aslen Antalya ilinin Kızılsaray mı. 

hallesinden 1339 D. lu Mustafa oğlu Şükrü Şenok 19.8.943 tar! 
hindenberi As. C. K. nun 66. mııddesi ı. ci fıkrası A. bendinde 
)·azılı firar suçundan sanıktır. As. Y. U. K. nun 111. cü madde 
si gereğince askeri ve sivil ıab:ta memurları sanığı ~·akalıma 
ya ve İstanbul Ayazağa Sv. Okulu K. lığına teslim etmeye me 
mur edilmislerdir. 

Adli A mir 
(3436 - 15i 29) 

Clipper ·ler 37.000 defa.· 
C!an fazla Okyanuslan aş· 
mışlardır. Bu seferlenn sağ· 
ladığı muauam ~be A· 
merikay• giden yolculann 
Pan American'ı tercih et· 
melerinin başlıca sebebini 
teşkil etmektedir. Pan Ame· 
rican Atlantik tarifel!inde 
t enzilat yapmıştır. gn yakın 
"eyabat acentesine veya 
Pan American Havayolları 
bilrolarına müracaat ediniz: 

fUA'NIUh Golotot.,.f, y.,.ı ç,,,. 
29, h l. t .ı21t · 4'S21, ' · K. ı 207• 
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PAK llİKKHI<XN 
ODH'rAIOIN iN ncıOanl HAYAYOLlA.lt 

~----· .. DOKTOR . . 
RIFAT iNSEL 

Mide ve Bağırsak butalll:· 
tarı, Basuruo ameliyatsn 
tedavisi. 
Nlşanta,ı - ltnmeU Cal. 
Serin Aparı. No. 1. Tel: 
13C33 • -----· 

PORSİVON ÇORBA 30 KURUŞ 

MUHTELİF, 

TAZE SEBZE 
VE TA VUK SUYU 

/L E HAZIRLANMIŞ 
ÇORBALIK K0/'1PR1VELER 

APAMARKA 
!<. urv/vşu 191; 

Elimizin beş parmağı biri- ı 
birlerine benzediği gibi ..... . ı 

1 

Lastikler de dış görünüşte 
biribirlerine benzeyebilir, 

15 

İlt4_odaw '~'-ı . f~~, .... 
Oun~anın her hangi bir yerinde bir ,oforü 

•durdurup hangi lastik markasını tercih elti· 

~ni sorunuz. Size GOODYEAR diyeceği 

muhakkaktır .... Zira dunyanın her tarafında 

kullanılan GOODYEAR her lurlü yol ve 

arazide tecriıbc edilmiş ve fazla dayandığı 

ispat edilm~tir. GOODYEARin sarp arazi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Kamyon listilderidc bu hususta en dayanıklı 1 
li.stik oldu~ tecrııbelerl~ ispat edilmi~tir + 

GOOD" EAR 
markasını taşıyanıdı r. 

TJrkly• Umı.ım Mllm•11lll: 
T.lTKO. OTOMOBiL LASTiK ve MAKiNi!: TICARl!:TI T. A. $. 

Taksim ll•hceaı k.,,,., No 35 
Telefon. 82240 • 82249 - Telgraf: TATKO • latanbul 

ZAYi ı 
T.C. ~erkez Bankası İstanbul 

Şubesi Müdürlüğünden aldığım 
2642 sayılı K. S. 7906.50 İsveç 
kuronluk imrariyeyi zayi ettim. 

Ycni~ini alacağımdan eskisinin 
hükmO yoktur. 

l\l anol Th. Stron~llo 
Tahmis sokak 42 - İstanbul 

PAT EK PHiliPPE 
Saatleri gelmiştir. . 

Sahş yeri· DIAMANSTAYN 
İstlkllil Caddesi 391. 

. . .. . . . 
TUTUN iKRAMiYELERi 

Eminönü As. Şubesi Başkanlığından : 
Şubemizde kayıtlı Malül Subay, Er ve Şehit yetimlerinin 

952 yılı Tütün ikramiyeleri yoklamaları 1/Ekim/952 günü ba' · 
layarak 15/Kasım/952 tarihinde sona erecektir. 11.,ililerin : ., 
rekli belielerile ıubeye mUracaatları. <3401-15310) 
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