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fugoslav Askeri heyeti bugün 

İstanbul' a geliror 
Ankara' da yapılan 

havası içinde 
ınüzakerelerin tam. bir anl!J'.yış 

cereyan ettiği bildi riliyor 

Mareşal Montgonrery 
Mc. Corınik 2 

Napoliy e 
Ekiınde 

gitti_,. Aıniral 

geleeek 

Tanımadığımız 
Sark 

• 

Clı:ıu•I ltuhaP, •ıll't:tlı" 

· Ankara, :?6 - Bir kaç ıündcn. 
beri ~chrimizde bulunan Yugos. 
lav nsken heyet i bu;Un Cumhur 

Amerika Cumhuriyetçi Parti Ba~kan adayı General Eiscnhow er ile na~kan Yardımcısı ada71 
Xixon (r.olda) birlikte (A.P.) 

b:ı~kan ı Celal Dayar tarafından Eisenhower, orduyu 
f İ def le tenkid etti ' \'AZA?\: 

Ahmet Emin YALMAN 
Kaı-s, 26 <Telgrafla) - Yurt 

ilaveleri eklbimi1Je bl'raber 
Erzu rum'dan Bayburt'a ve GÜ· 
müşhane'ye, oradan Hopa, Art· 
Yin. Ardahan ,.e Kar a geçtim. 

kabul edılmi~ \'e akşam çayına 
alıkonmuştur. Kabulde Ba~b:ı· 
kan, Dışlşleri Bakanı, l\Iilli Sa· 
vunma Bakam, Genel Kurmay 
Ba~knnı, .l\lilli Savunma ve Ge. 
ııel Kurmay ilc.ri gelenleri hazır 
bulunmu§lardır. 

1 
Tümgeneral Pa\'Jc Yak~iı; \"e 

maiyeti erkanı bugün saat ıo da 
Genelkurmaya gelmiş ve ikinci 

kuvvetleri arasındaki Başkan odayı, Amerikan si lôhlı 
ôhenksizlikten ve fuzuli menfaatlerden şikôyet ediyor 

Sabah dörtte kalkıp ha maka· 
le yazmaktan, bütün gfin kısmen 
Arızalı yollarda arsıcı tarıda 
dolaşmııktan, yer yer durup ma· 
him:ıt 1oplamaktan ibaret ke ır 
hir çalışma hayatını on iki gün· 
dür devam ettiriyorum. Buna 
rağmen kendimi hiçbir umnn 
hu kadar zinde, canlı \'e rahat 
his etmedim. ebebine gelince: 

Rir dda muhle cm bir tabiat 
güzelliğinin cazibe i içinde~ im. 
~onra, her yerde munis, nazik, 
çalıfkan, terakkiye ha ret n· 
hndaslarla karsıla&ıyorum. 

• • 

J 
• 

J\lısır Ba~bakanı General r\ecip, •araıi. J!'>lahatı hakkında fikir almak için ça.ı:ırdığı .\iman !\la. 
liyecbi Dr. Seh acht Coı-tadal ile görüşürken (,\ ,P.) 

Mısır' da, Bakanlıklar 
askeri kontrol altında 

Her mu hitin kendini' mahsu 
Öyle t'I ı.üriilıneınl , işlrnnıcmi 
imkanları \'ar ki, bunlarla Jal· 
nız o muhit değil. bfitfin bir 
memlektt kalkınablliı·. :ark 'i· 
lhetlerimir. birer mahrumiyet 
bÖlge~i mi? Asla .. . \'\l oda hali· 
ne gelrn bu kötıı kelime~ i Hı· 
gatimizden ilmeli.l iı. nunlaı·, 
Allahın ce5itll nimetlere boğ· 

duğu bakır, gc1i5ınemis sahalar· Hariciye ile orduda genic: ölçüde tasfiye yapıldı . 
dır. Birleşik mcrika na ti ::l 

Birçok 
Garp kı ımlaıını gcli tirerek Elçı· 'ıle 450 subay emekliye sevkedildi 
bugünlı;fi ı\mulkn olmıı a, biz 
de yeni bir 'nrlığın sırlarından J. al 

1 
A.J 

birini, Şark lih'i)ctlcrimizdeki 1 °" •n.• ı 
im Unları ge!i tirnu~ktc b ulaca· Kahire, 26 - Ordu~a mensup \ c General Abdurrahman Zer. 
jız. Yarabbi, akıncı bir de\ ri yüksek rütbeli subaylar muhte· kani İaşe Bakanlığı, General Ah. I 
tam hızla yurütmck bakımından lif Bakanlıklar neıdlerinde \'azi. mcd Sey!Ul)·eıcl llalifa ı-:ğitim ı 
ne kadar yaııacak faydalı 1 İ· Iclendirilmi5Jerclir. Bunlar, Ba. Bnknıılığı, General Seyid :\luham 
miz \ 'ar. Böyle i lrri olan bu· kanlıkl:ırdaki jsleri kontrol ede. mcd Tic:ırct ve Sanayi Bakan· 
giinkü talih li ne il, nn ıl olur eeklerdir: lığı, General Ali i\ecip Dı~i~lcri 
da blzlerlıı çrkl erek, birbirini General l'ıluhammed Seyfeddin Bakanlığı, nezdlcrine tayin edil
ezmeğe çalı arak milli enerjileri Dışişleri Bakanlığı nezdine tayin mi terdir. 

28 inci tümenin 
Tatbikaft sona 
Erdi 

l e 7.amanları i rafa uğratabilir edilmistir. Hapishaneler idaresi dahi ta. 
\e bunu millete re\•a görebilir? General Abdülfettah İbrahim <De\·amı Sa: 5 Sii: S de> 

lnıııfolu lfıınn 

.\nkara, 26 - 28 inci tüme
nin iki gilndenberi de\•am et· 
mckte olan skeri tatbikatı bu· 
gün saat 13 de sona ermiştir. 

uursuz politika ihtira tarının ----· 
kör ılüğünnınu hele bir çözsek, 
iinümüzde ne kadar geni ufuk· 
lar acılacak" Bugünkü teknik 
imkanlardan mahrum de\ irler· 
de, bu topraklarda lÜk ek nı• .. 
denlyetlcr kuran \C geniş bir 
hüfusu yiik ek reJah içinde 
besleyt'.n bu mübarek mcmleke· 
tin ancak o zaman tam ahlbi 
olar.ağır~ 

Şimdiye kndar • arka gelme· 
diğiın \'c memleketin her kı mı· 
n ı, biitün slııııısmı tanımaıl:ın 
kalem oynattığım iı:ln kendlınl 
günahlı ayıyorum. Dedikoduyu 
bırakmak \'c ı:ayretlr.ı·imizJ bir· 
birine eklemek surdiyle hepi · 
mlzi biı den bu memleketle ne 
kadar \'aratma hazzı, ne kad:ıı 
~erd. ~e kadar bakir imk.ın 
bekliyor. l llletimiz için bu e:t· 
siz toprakların bekçisi degiJ, a· 
bibi \ C geli tirici i olmak günü 
R'.f'lmiştir. Akıncılık güne:ii lÜk 
Seliyor. 

Ahmet Emin YALMAN 

V bıei Mikrobiyoloji 
Kongresi toplaııdı 

Tatbikatın ona ermesinden 
sonra kendisiyle gürfi~en gazete. 
cilere ikinci Ordu komutanı Ab 
dulkadir Se\•en aşagıdaki beya. 
n:ıtta bulunmuştur: Xll. Milli Türk Tıp Kongresi çalışmalarına 

devam etti. Cumhurbaşkant kongreye 
bir başarı telgrafı gönderdi 

«28 inci Tümenin senelik tat
bikatı. iki zırhlı tug:ıy ve bir sü
\ :ırı ala~ ı ile bir kısım hava kuv
\•etlcrınin 1 tirükiylc yapıldL 

Beşinci Türk Mikrobiyoloji Kongresi dün :saat 10 da Ünh·er
sitenln merkez binasındaki Hukuk \'e İktısat Fakülteleri ders 
salonl:ırında ~lışmnlarına başl:ımıstır. Kongrenin fahri baş-

Bu ıatbi~nl ın ht'dcfi, büyük 

1 
birlikler ara ınd:ıki işbirliğini tat 

ı l>C\ a ıııı Sa: 5 Sil: 3 de> 

kanı olan Sağlık \ e Sosyal Baka· 
rıı Ekrem Hayri üstfindağ açıs 
nutkunda, mikrobh oloji çalısma 
larının ınkışafından, Ankara Mer 
kez HıfzıSSJhha Enstitüsünün bu 
günku mükemmel hale gelişin· 
d<m, B.C.G .aşı ının men;ıleketi· 
mizde t:ıtbikı ile alınan netice· 
lerden bahsettikten sonra kon
grenin ele almış bulunduğu mev
zulardan biri olan cüzzaına le· 

CDenmı Sa: 5 Sü: l de) 

Eskişehir' de, bir yol 
kesme hadisesi oldu 

Diğer yerlerde iki kişi yaralandı, iki mevkuf 
cezaevinden kactı, bir çocuğa tecavüz edildi 

Bir müddet önce Doğaı. Ko- na nlınmnk üzere Bakırköy Em· 
mutanlıgına bağlı Anadolu yaka- razı Akliye hastanesine kaldırıl
sındaki biı·llklerden birine men- ınıstı. 
sup Ali Kem:ıl ismindeki er, nö· Baku köy Akıl hastanesinin 
bet meselesinden aralarında çı. miiş:ıhedc sonunda deli olduğu
kan münaka§a sonunda onbaşısı nu iddia eden Ali Kemalin aklı· 
l\lehmecli boğazından kesmek su- nın yerinde olduğu nnlaşıldığın
retiyle öldürmüştil. dan tahkikat yeni bır safhaya 

Katil Ali Kemal deli olduğunu ı::irmiştir. • 
iddia ettiğinden, müşahede altt· Dcnmı Sa: 5 Sii : S de) 

Düıı gece 
araına 

geııiş bir 
yapıldı 

Bir kumarhane ile bir randevü evi basıldı. 
45 bıçak, 2 tabanca, 3 kama ve 37 

uygunsuz kadm yakalandı 
. 1 Dün gece htanbul Bmniyet 

1 k d 1\liidürlüğfi arama ve tarama e-
« s en erun» kipleri, muhtelif ı:ruplar haılnde 

Ba§kan Orgeneral ZekAi Oknnın 
ba~kanlığında bir toplantı yapıl 
mıştır. Bu içtimaa 'cnel kur. 
may harekat, haber ve ikmal baş 

Devamı Sa: 5 Sü: 5 l'e) 

------------------~ 
DONANMA 
GÜNÜ 
Bugün Preveze za
ferinin 414 üncü 

yildönümü 
kutlamyor 

Bugün Donanma Günlidür. 
Bu münasebetle gerek eh· 
.rimizdo \ "C gerek c Gölcük· 
te bilyük bir merasim lR· 
pılacak \ 'e Büyfik Turk Ami· 
ı·nli Barb:ıros Hayrctıinin 
l're\'ezc zaferinin 414 tlncii 
yıldönümü kutlanacaktır. 

Bu mfinasebetlc şehrimiz· 
de ~·ııpılaeak merasim ııu şe· 
kilde tesbit edilmi~ bulun· 
mal..indır: 

Busün saat 10 dn Deniz 
Harb Okulu öğrencileri, kn· 
ra ve deniz birliklel'i, başl:ı· 
nnda bando olduğu halde 
Sultanahmetten hareket ede 
ceklcr, Taksim Abidesine çe· 
lenk konulduktan sonra Be· 
şiktas Barbaros Abidesine 
gidilecektir. 

Barbaro Abidesinde gü· 
nün ehemmiyetini belirten 

CDe\•amı Sa: 5 Sü: lde) -

ıııecfJ1ıı·i askcı•liğe EiseııJıoıver'iıı 

taı:aftaı· olıııadığı fJ i ldiı•iliyoı· 
.hnolatıi Pru. 

Baltimorc (l\lnryland) 26 - j kanının diln verdiği nutuktan an 1 
General EisenhO\\Cr dün \'erdiği I l2şıldığına göre kendisi şimdi ar 
nutkunda Amerika silAhlı kuv· tık mecburi askerlik kanununa 
vctlerinin i~inde bulunduğu tes· eskisi gibi pek taraftar değil- ı 
kilatsızlıktan bahsetmiş ve ordu- dir. 
da simdi birçok fuzuli masraflar Silahlı kuv\'etler arasındaki a. 
yapılmakta olduğunu söylemiş- lıenksizlikten ve sebep olunan 
tir. fuzuli ma~raflardan bahseden Ge 

Amerika silahlı kuv\'etlerinin neral Elsenhower Cczairde inşa 
bütün sııııtlarında tam bir bir· edilen Amerikan !lava üsleri i}i 
lik temin edilemediğinden slkfi· nl de rle alarak şunları söylc-
yet eden eski ordu kurmay baş· ıne,·amı Sa: 5 Sli: 3 11') 

Bulgar hududunda 
yeni bir tecavüz 

iki erimizden biri yaralandı, diğeri 
de Bulgariston'a kaçırıldı 

111.mul liııh«Wnı.d.ıfc 11 

Kırklareli, 26 - Kesirllk bu· mıştır. Hadiseyi bir askeri heyet 
c:ığı Kule köyiı efrarında odun tahkik etmektedir. 
kesmekte olan iki erimize Dul- Kaçmak iste3 en bir ahıs 
garlar silahlarla atcs açmı lar- yakalandı 
dır. Bu atı ta bir erimiz k c-lun- Kırklareli, 26 <Hususi) - As-
dan yaralanmı , bir erimiz de len Rusyalı olan \"e 1931 yılında 
Bulg:ır askerleri tarafından ra· yurdumuza gelen Mehmet adın· 

J.ilbnan ) r.ııi C'ıımhıırbaşkanı 
Kfınıil Şamıa (ı\ .P.) 

Lübnan' da 
Kabine 
Kurulamadı 

f' r1: llıı~nlu A.Jıı 11 

Beyrut, :6 - Lübnan HükO· 
kalnnarak Bulg:ırlstana kaçın!· <De\11mı Sa: 5 Sü: 2 del metini kurmaya memur edilen 

sabık Basbakanlard:ın Abdullah 
YnH bu akşam saat 18 de istila 
etmistır. 

1 

Abdullah ~·nn, hükumeti kur· 
maya muvaffak olamadığı için 
Cumhurba5kanındnn özür dile· 

• miştir. 
<De\·amı Sn: 5 Sfi: 6 ela) 

Falilı Rıfkı 

Beı·act etti. 

Yeşilköy v .e Eskişehir'de 
iki lı('ak düştii 

Ankara, 26 - Ulus Ga?etesin 
de neşredilen 11Çetecilık,, yazısı 
dolııyısiyle muharrir Falih Rıfkı 
Atay \e gazetenin yazı işleri mü 
duru Cemal Sağlam aleyhine a
çılan 'e yargıla) ça aleyhte kara. 
rı bozulan dfı\'aya bugün İkincl 
Ağır Ceza llfahkcmcsinde devam 
edilmlstir. 

Cemil Mlllinın ba~kanlığında 
mrnm ı Sa: 5 Sü: l de> 

Bir mektup . 
insanca olmad1. Eskişehir' deki zayiat 

bardıman uçağı parçalandı 
Yeni te ekkül eden Göklur' Pilot Talip Demirkol'un idare. 

şirketinin iki motörlü uçakların· sinde olan uçak denize düşer 
dan biri dün öğle üzeri tecrübe düşmez derhal batmadığı için, 
uçuşu yaparken hcnfiz bilinemc- o eh-ardan geçmekte olan ital
yen bir sebeple motörU durmuş yan bandıralı •Ango ı \'apunı ta· 
\C Yeşilköy nı;;ıklarında denize rafından görülerek pilot kurta-
düşmfiştilr. <Devamı Sa: 5 Sü: 6 da> 

Gııl. Kadri Perk bir 
kazada vefat etti 

kozada b Baki t' kild:ırlıdan dün bir 
om-1 mektup :ıldık, )a) llllı) ..ıruz: 

· Gazetenizin dUnkiı say:. 
me,·aını Sa: 5 Sü: 3 de) 

istnnbulda sabaha kadar devam /d 
Vapuru bozuld,. eden bir tarama hareketinde bu. Askeri jip Edirne civarmda devri İ. )ipin 

ı·unan Kralı Paut l'e Kralltc rrederika, /\lina'nın Kuzey Ba· 
tı ında )apı lan bir çeı;mcnin açılı töreninde bulunmuş~a.rdır. 
Yukarıdaki re imde, Krallçe bu re mcden anıcuylc su ıçı)or .. · 

"' lunmuslnrdır. Bu faaliyet neti- şoförü Şevki Şeker de öldü 
l1ıııu11 Uıı1ıtılıirirıı!:l•n ccsindc Beyaı.ıt Siyavuşpasa SO· • 

İzmir, 26 - Doğu Akdeniz SC· kak 25 numarada oturan ceıaı Hcınul Mııhdlrlmt:dcn 
icrindcn bugün limanımıza gel. Bakırcının evinde kumar oynat. \ Edime, 26 - 25 eyhllü 26 :ı.·a 1 ya gelmekte olan Tuğay komu· 
mesl beklenen .tskcnderunn va. tığı tesbit edilmiş ve sa.at 23,30 bağlayan cuma gecesi saat 2 tanı Tuğgeneral Kadri Perk \e . _ 
purunun gecikmiş olması halk da yapılan baskında kumarbazlar raddelerinde 1~500 numaralı as- ~oförü er Şc\'kl Şeker bir kaza Pllot Talıp Demırlol, kurtarıldı k lan 

(lJeramJ Sa: 5 Sü: f de) (De\·amı Sa: 5 Sil: « de) kcri bir jiplc Istanbuldan bura- 1 <Denmı Sa: 5 Sil: lde) 
onra baygın bir halde .. 

<l.J<'.A., 
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1 GÜNtİN YAZISI 1 

Zirai maddelerimiz için 
kalite ve standard 

p tyasalara ar. memlekete tes· 
zedilen zi. (" fAZA~ : ) mil etmemiz IA· 

rı! istihsal mad J 1 ıımdır. Pamuk 
delerinde kali- 'J\T(JJfJAN KIRAÇ mahsulUmUı i· 
te yüksek va- . çln henilı bir ılf, ıtandard da ____ ..,... _________ ..._ _________ _... neticeye bağla· 

birlik \e benzerlik demektir. cek &ekilde istihsal sistemimi- namayan standardizasyon i5inı 
Biı bugUne kadar iç ticareti- ıi ayarlayacağız, bu sene muhakkak tatbik mev
mlı:de bunlara pek kıymet \'e BugUne kadar bazı ihracat ldine koymamız pamukçuluğu. 
ehemmiyet vermedik. Kendi mallarımız iklim ve tabiat şart muzun selAmeli için elzemdir. 
kendıne yeten istihsal siste- !arının bahşettiği :rOksek vasıf- Tarım Bakanlığının bUtün is· 
minde belki hakikaten bunla- lar ylizıinden dtinya piyasalı- tihsal maddelerimizi dıe ticare
rın bir kıymeti ;)'oktur. Bunu nnda alıcı buldu. Böyle olma- timlzde oynayacağı rotu göz. 
canlandırmak için &byle bir 11na rağmen kfıh gönderilen bnUne alarak bir takım karar
mü&ahedemiıi hatırlıyoruz. malın nümunesine uymadığın- lara varması 'e hazırlanacak 

Kendi kendine yeten 
bir koy nasıl düşünür 

ıç Anadoluda hububat istilua
li bakımından kendi kendine 

yeten bir köyde ıslah edilmi5 
"e iyi vasıfları halı bir buğday 
çe~idini ora :ıiraat tcskiUıtı 
kendılerine tavsıye ediyor
du. HattA hiç olmaısa ek· 
tikleri tohumlukta fazla mik
tarda ça\·dar bulunduğu için 
koylerlnde beda..a olarak ça
lı~tırılacak selektörden geçir
mek ı;uretble tohumlarını te
mizlemeleri isteniyordu. Ken
dilerine mantıkan bli) Uk men
fa etler &ağlayacak olan bu tek
Jlte koyliller dudak bUktiller 
ve arkalarını çe\'irdllcr. Ne 
Hrilen tohumu istedıler \·e ne 
de koylerine bir selektör kon-• 
masına rıza gösterdıler. Acaba 
buna saik ne idi? 

Anla ılıyordu ki onlar kendi 
yııayışlarından memnundular. 
Ekmeklerinin çavdarlı oluşu, 
dedelerinden g'cirdUklerl ve 
alıştıkları bir çe5niyi temin 
edıyordu. Bunu değlştirmeği 

hem istemediler ve hem rle bu 
tavsiyeleri füzuU bir müdaha
le ~e Jilzumsuı bir iş ııayıyor
lardı. Ancak bolluk bir senede 
yıyeceklerindcn fazlasını paza
ra gotUrO)orlar ve nasıl olsa 
bir alıcı buluyorlardı. İEin ha
kikati ,.e içyUzil kendi kendi
lerine ~etil orlardı. 

Bugüne kadar geçen topye. 
k~n i!tihsal hıyatımızda bu 
ıihnlyetln emarelerini sezebi
lirsiniz. 

Su koca İstanbulda bır gün 
yedi~imh tlmeftin e.rtesl gün· 
de anıl vasıfta çıktığını göre
biliyor muyuz? Buna karsı ha
yır biz bö)le ya§ayamayıı. Boy
le ekmeği almayız diyebiliyor 
muyuz? Belki bunda harp yıl
laruun gıkıntılı hltıralan da 
biti bu hale mntavaata sevke· 
diyor. 

l\lallanmınn alıcılın 

/ ne dfisunüıor 

dan ve kAh kurtlu ve hastalık- plAnlara göre çUtçilerimizi ça
lı olusundan ihtllAflara dUiill· lı~tırması ve onlara yol gbstcr
düğtinü biliyor ve işitiyoruz. mesi icap etmektedir. 
İşin içyüzU aranır&a tUccar 
çiftçiyi, tiftcl de tüccarı tbh· Ne yapalım ve nasıl 
met altında bırakmak istiyor. hareket edelim 
Ne olurı;a olsun şunu iyi bile- Hal iy l tt'ğ' · 
ıl'm ki dunya de 11icmictir. Alı· en p asa ara arze ı ımız 

t> w w bir takım istihsal madde-
cılar artık bu lAUbaliliği iste- • !erimiz dli~ük kaliteli \'e bir 
ml:rorlar. Satın aldıklannın en standarda tAbi olmadan, tasnif 
iyi mal olmasını Ye yeknesak edılmemi.. karmakarışık şey. 
bulunmasını istl~·orlar. Bunun lcrdir. Hayvan ihracatımızı Ak
için çiftçlle.rimiz yetiştirdikleri denizrle ancak l\Ialta :ıdasının 
malların mil5terilerin beğ ndı- şarkındaki memleketlere yapa
ği ve aradığı tiplerden olması- biliyoruz. İleri mrmleketh:r bu 
na dikkat etmek mecburiyetın- mallarımıza mllştcrl olmuyor
dedirler. Bunlar çok mlihlm iş- lar. Çilnkü kaliteleri düşüktür. 
lerdir. Bu yeni zihniyete göre Mryvacılığımızda bir taraf· 
ciddi kararlar almağa \'e prog- tan arıınan çe&iti<'rl yctistirlr· 
ramlar yapma~a mecburuz. Ta- ken bir taraftan da ta~nif \'e 
rım Bakanlığıyle müştereken ambalfıj işine ehemmiyet \'er
Ekonomi ~e Ticaret Bakanlığı- memiz lAıımdır. Son yılların 
na düşen \'azifeler \'ardır. rnuhtelı! şekildeki Amerikan 

Bir ı;un m lımııı satama: yardımlarından pekata bir ta-
dunıma duşer mil iz.? kım tasnif ve ambalaj tesisleri 

getirtir ve çalışmaları için hi 
Bunları hesaba katmaz, ter· organize edebilirdık. 

tipleri almaz ve bugUnkU Munasebeti gelmişken söyll-
gelişiglizel istihsal devam eder- yelim ki ziraat sahamızda Ame 
se bu memlekette bir gUn ye- rfkan ~ardımlarından hakkıylc 
tiştirdiğimiıi satamaz duruma faydalanmarlığımıza kaniim. A· 
düşeriz. Fazla istihsal hazan o merikan ziraat mlsyonıyle rla
memlekete tehlike de getirmi~- ha iyi bir i5birllği ktınılabllir
tir. Aman • fazla yetiştirelim dl. Komsıımuz Yunanlstanı J:ri· 
sozünü ağzımızdan düşürmil)'O· renler onların bu hususta biz. 
ruz. Esasen başka çıkar yolu. den daha çok açıkgözllik yap
muı da yoktur. insan gibi ya- tıklarını söylemektedirler. 
şamak istiyorsak dı~arıdan Bıitün bunların tahakkuku 
muhtaç olduğumuz malları ge- için Tarım Bakanlığında Uerl
tirtecek, ona karfılık yetiştir- • ~i gorcn, atılgan ,.,. yapıcı bir 
diklerimizi satacağız. Giri5le, zihniyetin hAkim olma ını ııı-
çıkıp düzenli n ahenkli bir <Devamı ~a: 5 sfi: 7 de> 
11ekılde yürüteceğiz. 

J9SZ nln 
rekor kıran bereketi 

Geçen yıl bUtiln dünyada sa- GECMl$TE
eur:.üN 

414 yıl ene! bugun, 27 ey. 

Sanayi Odası 
Meclisi toplandı 

Sanayi Odası meclis heyeti dün saat 15 de Ticaret Odasın· 
da toplanmıştır. 

Odanın dahlll işlerine alt görüşmeleri mUteaklp, muame
le vergisi nıe\'Zuu ele alınmış; Bursa toplantısında verilen ka· 
rarların takıbl için Oda İkinci Başkanı Hasan Derman'ın An· 
karaya giderek Bakanlık nezdinde temaslara geçmesi teklif ve 
kabul edilmiştir. 

Meclis bundan sonra ltbalfıtın tahrlidine matuf karar ,.e 
hareketleri müzakere etmiştir. Sanayi ham madd,.lerl ve işlet· 
me va~ıtalarının bu tahditten muaf tutulmasını isteyen sanayi· 
ciler, bu madde ve vasıtaların tesbltl işi bitirildikten sonra 
Çarşamba ve •a Perşembe günü bir heyeti Ankaraya yollıya· 
caklar ve isteklerinin Vekalet nezdinde müdafaasını )'apacak
lardır. 

• 
ilk, orta ve 
Liseler Pazartesi 
Günü açıhyor 

Toptan eşya 

Fiyatlarında 
Düşüklük 

Şehrimizdeki ilk 'e ortaokul· Toptan eEya 'fıyatları Tem· 
larla liselerde Pazartesl sabahın- muı ayında, dığer aylara nlsbet 
dan itibaren yeni yıl tedrisatı·) le bir dUşlikliık ~rtetmekte~ır. 
na başlanacaktır. Bu münasebet- Gıda maddelerınden ıahıre 
le Pazartesi ı;abahı saat 9 da ve hububat ile sınat nebat, mey 
biitUn okullarda talebe velileri \a \e hayvani gıda maddeleri· 
nin de iştirakiyle toplantılar ve n.~n fiyatla~ında düşüklükler 
törenler yapılacaktır. Bu arada gor~lmektedır. . . 
lstanbul Kız Li~esinde yapıla· Dığer taraftan baklıyat, t~tUn, 
cak kutlama töreninde Okul • kahve ve çay fıyatları yliksel· 
Aile Birliği ve Kalkındırma mişlir. 
Derneği Uyeleriyle eski öğret· Yine Temmuz istatistiğine 
menler ,.e mezunlar da hazır göre, nebati, hayvanı iptidai 
bulunacaklardır. maddeler; madenler \'e mahru· 

kat fiyatlarında dlişüklilk oldu· 
ğu halde, mensucat, inşaat mal Galata,aray girİJ 

imtihanında kazananlar zemesi ve kimyevi maddelerin 
toptan fiyatlarında cüzl artma· 

Galatasaray lisesinin yetişti· 
rlci ı;ınıfı içın yapılan giriş im· 
tihanında kazanan 50 öğrenci· 
nin adları şunlardır: 

Tura tnubll, Aydın Köksal, 
Oğuz E\ renos, l\Iehmet Di.ılger, 
Okay Ôztilrk, Heşat Kuleli, Kı· 
\'anç İpekar, Ya\ın Onur, Coş· 
kun Gtillekin, Erdal Tümer, 
Turcan Özbek, Ünal Aysal, Er
kan Ayral, Cihat Kulaş, Sava$ 
Mançe, Tıılga Altınbozar, Nur 
Çılınglroğlu, Engın A~ça, Er
dinç Üikli. Batu 1şmcn, Onder 
Alaybey, Deniz Gürtuna, Esat 
Arslansan, Cihan Tiizer, Çntın 
Örskan, Mengüç Okan, Yucel 
Öz, Engin Bü) ükinal, Sungu Si· 
nangil, Işık Türen, Muammer 
Derlnör.. Glingör Akpırlan, Mu· 
zaffcr Özney, Celal Emon, :Kaya 
Örs, Tufan Dener, Temel Der· 
ber, Fethi Demirci, Halit Altın· 
cı, Nur Aydınoğlu, Kırac Altuğ, 
Zeki Arkaman, Nur GUrkan, Se· 
mih Haznedaroğlu, Noyan Kayı, 
Behçet Abora, Kunter AkyUrek, 
Hüsamettin Bakım, Altun Akın, 
lrfan Aktar. ,,,,. 

DÜRRIN KÖKSAL I 

lar mlişahede olunmaktadır. 
1938 ortalaması 100 hesabıyle 

Haziran ayında toptan eşya fi· 
yatları artı~ı 4U.5 olarak gcis· 
teriliyorken, Temmuz endeksin· 
de bu rakam 436 dır. 

Sarıyer cinayeti hakkın· 

do Ağırceıanın kararı 

bekleniyor 

Sarıyer cinayetinin faili ola
rak, Sarıyer asliye ceza mahke
mcsıııln kararı~ le tevkif edılen 
dondurmacı Sabri Çehrenin ,·e
killiğinl, İstanbul Baro undan 
liç ııvukatın fabrt olarak denıhtıı 
elliklerini dıin bildirmiştik. 

Sabrinin aYukatları bu karara 
itiraz ederek mllvf'kkillerinin tah 
liyesini istemek için III. Oncil 
ağırc.-cuı mahkrmcsine müracaat 
ettiklerinden. ağırceta mahkeme 
&inin Yereceği karar merakla bek 
lenmr.ktedlr. 
Diğer taraftan, Taksimden Sa

rıyere dolmuş yarıan şofor Mus
tnfanın arabasında bulunan ve 
Sevimi, Sabrinin takip ettiğini 
sriyleyen uıtın aranmasına de\'am 
edilmektedir. 

Uğur Botaran ile 

Orhan Boran ·evlendi 

HAVA,..,., 
VA'ZIY•TI ,. 

l't>&llkoy l\leteorolojl fı;. 
tas) onunun tahminlerine go· 
re, bugiin iehrimlr; 'e drn· 
rınila hala sabahleyin rlenlz 
.)UlU pu~lu \e bıılııllu, SOU• 

raları az bulutlu geçecek, 
ruzı;arlar kmey doğu yon· 
lerdl'n orta kuv\ ette ese· 
cehtlr. Ha\•a sıcaklığında 
mlihlnı bir deği~iklik olnıı· 
~araktır. 

Diın şehrimizde hna sa
bahle.> in aı: bulutlu, sonra· 
!arı açık geı;mi5, giinun sı
caklığı golgede fızami 23.t, 
asgari 12.7 santigrat olarak 
k;ıyıfrd i 1 Jl1 iştir. 

KÜÇUK HABERLER 
l\IİLLf E~irhı nıtmllRÜl'\ÜN 
TF:H:fKJ,F.Ri 

l\lılli Eğitim müdilrU dün, Ci
bali, Kumkapı ve Nişantaşı or
taokullarına girlcrf'k bu okullar
da yeni iığretim yılı icln yapılan 
hazırlıkları ve öğrf'nci kayıt tıı
lerini inceleml~. kayıt bakımın
dan gerekli kararları alakadar
larla konuşarak almıştır. 
FRA 1'"SJ7, El.çisi 
YAT.İYi ZİYARET ETTİ 
Fransanın Ankara hUylik elçi

si TarbC de Saınt-Hardouin diln 
öi!Jr.df'n sonra Vıllı) ete gidPrek 
Vali \'e Belediye ba~kanını ziya
ret etmiştir. 
HAT iç l"ENERil\'llE 
Hin PARK AÇJI.IYOR 

Haliç Feneri sakinlerinin ar
zusu üzerine iskele mf'ydanı :Be
lediye tarafından park haline 
gl"tirilmistir. Parka halkın i5ti
rahatl için 60 kanape konulmuş
tur. Açılış merasimi yarın saat 
13 te yapılacaktır. 
KORAI.TAN OÜN \'ILAYETTE 
l\JESGUJ, oı.nu 

Bllyuk l\lıllet l\lecllsl başkanı 
Refık Koraltan diin sabah VılA
yete giderek profesor Gbkayia 
lstanbula ait muhtelif mevzular
da görüşmüştiır. 
TU7.RtJJIU iCFREK 
fXTIHAR ETTİ 

Kocamuslafapaşa Yenireşme 
sokak 17 numaralı evde oturan 
hhan Kuloğlu intihar etmek 
maksadıyle tuz.ruhu içmiştir. 

ilhan kaldırıldığı Cerrahpa5a 
hastanesinde blmüştılr. 

Otomobil hırsızları 

aranıyor 

Bulgar 
Konsolosluğu 
Hadisesi tahkik 
Ediliyor 
Georgl Gavrllef isminde bir 

Bulgar mliltecisinin Beyoğlun· 
daki Bul ar konsoloshanesinin 
bulunrluğu binanın üst katınrlan 
asansör locasının üstline duş· 
mek sureti)le oldUğünıi bildir· 
miştik. Ceset halen morgda bu· 
lunmakta ve tahkikata devam e
dilmektedir. 

Georgi Gavrilef'in, h~dise ge
cesi konsolosluğa saat 24 de git
me~i ve saklanması bir takım 
şüpheler uyandırmaktadır. 

Geor.;i Gavrilef'ın ilstunden 
iki paket subay sigarası ve 67 5 
lira para çıkması ayrıca dıkkati 
çekmektedir. HAdisenin pek ya· 
kında aydınlanması beklenmek· 
tedir. 

Ordu vapuru Karadeniz 

hattına çalışacak 
Hacdan dönecek olan hacılar 

için Denizcilik Bankasının, bil· 
yük vapurlarından Giresun ve 
Güneysuyu bu işe tahsis ettiğin
den Karadeniz seferlerinin ak· 
sadığı bilinmektedir. 

EvHlkl gün Karadeniz sür'at 
postasına hareket etmesi !Azım 
gelen Ordu vapuru, donUşü ~
nında iskelelerde fazlaca oyalan 
mak merbııriyeUnde kalmış; bu 
sebeple de 24 saatlik bir rötar 
~aparak ancak dün sabah hare· 
ket edebllmistir. 

Halen Karadeniz hattında ça· 
lıfan gemilerin en yenisi ve en 
stir'atlisi olan Ordu vapuru; Gi
resun \'e Güneysu yurda ddnün· 
ceye kadar, Karadeniz hattının 
genls ihtiyaçlarına cevap ver· 
meıte çalısacaktır. 

Sarhoı olup etrafı rahat· 

sız: etmeğo başlaınıı 
Kasımpasa Yumuk sokak 22 

numarada oturan Selim Tekcan 
adında bir şahıı;, el indeki ı;arap 
~i~esinden içerek Beyoğlu f stik
m caddesinde etrafı rahatsız 
eclnken yakalanmı5tır. 
Sanık hakkında takibata baş

lanmıştır. 

«Tarsus» sefore çıktı 
Tarsus 'apuru dün saat 12 de 

328 yolçuyla Batı Akdeniz sefe
rine çıkmıştır. 

Tarsusun yolcuları ara ında 
Atına Btiyuk Elçimfz Cemal Hıis 
nü Taray, Stokholm Elçlml.z, De 

E\'velki gece Karagümrükten nizcilik Bankası Genel Mlıdür 
2713 pUıkalı taksiyi kaçırarak Yardımcısı Ulvi Yenal, Deniz 
bir boyacı dükkanını sormaya Hatları tsletme.si l\Tüdür Yar· 
teşebbüs edecekleri &ırada ya. dımcısı Fazıl Sarnusakçı ,.e Ttlc 
kalanacaklarını anlayan bazı 61· car Derneği Ba~kanı 1zıet Akos· 
hıslar aynı otomobılle kaç111ıs· man bulıınmaktadırlar. 
!ardır. 

Firarileri başka bir otomobil- ~ SOLt BEl'\BAS~--
le takip eden polis memurları 1 "1 

1 
' A mma son geneler'de gerek 

hububat ve gerekse pamuk 
ve yağlı tohumlar bakımından 
ihracatçı bir memleket haline 
girdik. .Mallarımızı arzettiğtmiı 
memleketler bakalım bizim 
gösterdiğimiz uysallığı göste
rırler mi?. 

l ılı bereket yıllarından bi
ri olmu$tur. Biz.im istihsal ha
yatımızda 1952 kadar bol istih
sal yapılan bir yıl görülmemiş
tir. Amerikada da 1952 hubu
bat istıhsali 1947 rekor ma!ısul 
yılının istihsaline yaklaşm:ştır. 
Amerika Ziraat Nezareti 36 
milyon tona yakın bir istihsal 
olaeağını tahmin etmektedir. 
Gelen haberlere bakılırsa önll
müzdekl sene normal bir mah
sul kaldırılsa dahi mliteakıp 
senede hububat ekills sahasın
da tahdide doğru gidilmesi 
icap edeceği soylenmektedlr. 
Avrupa memleketlerinde de 
normalin Ustünde bir istihsal 
yapılmıştır. 

Jıil 1538 de tırfhlmlrln en 
hiı)Ük deniz zah~rinl Pre\·e
u'cle k:mınmı~tık. Kaptanı
del') a Rarbaros Hayrettin 
Paşanın kumanda ettiği do
nanma} ı hıimayun Anrlrea 
Dorfa'nın kumandasında bu
lunan muawım Haçlılar ar
madasını mağlup etmiş, Do
rla hı\'I karardığı zaman 
batmaktan kurtulablten üç 
beş gemi ile muharebe mPY· 
danını rakibi büyük kahra
nıın Barbaro a bırakarak 
katmı$11. Ha,·rettln, yanan 
düşman kadirgalınnın ııık
lan altında 'Türk bayrağı
nı dalgalandıra dalgalandıra 
düşmanı ko\.0alamı5tı. 

ile 
NAFi l\IERAL 
Nl~anlandılar. 

25 EyJQI 

Küçük Sahnenin sevimli &a· muslarsa da yakalayamamıslar· 
natkarı Cğur Başaran ile tstan· dır. 

silah kullanma~·a mecbur ol· ı \·e 

~ESil\I BAi.EYİ 

Halbuki meyvalarımıza, hay
van mabsullerimlze ve daha 
birçok istihsal maddelerimize 
yabancı piyasalarda alıcılar 
bularak bu memleketi kalkın
dıracak, refaha kavuşturacak 
ve bu suretle hayat seviyemizi 
yükselteceğiz. Uzun yıllar mil
li ekonomimizde ılrat bir mil
let vasfı hAkim kalacak. 

Bugüne kadar kendi kendine 
yeten bir memleket şartları 
içinde istihsal yaptık. Bundan 
böyle mallarımıza dış piyasa
larda muhakkak istekll alıcılar 
temin etmemiz Uzım. Bu piya
ularda rakiplerimiz vardır \'e 
olacaktır. Hem kalite "e hem 
de fiyat bakımından bu rakip· 
lerle milcadele kabul edeceğiz. 
Ona göre hem )iiksek \'asıflı 
\'e hem de daha ucuı verebile-

. 

Her ne kadar biltfin dünyada 
nUfusun artışı ve ihtiyaçların 
genişleyişi bir istihsal fazlalığı 
tehlikesine düşUlmeyeceğine 
delAlet etmekte ise de bizim 
gibi mali durumu pek de kuv
vetli olmayan memleketler için 
piyasalara ) üksek kalite \'c; fi
yat bakımından hAkim olmak 
sureti~ le kendimizi emniyette 
bulundurmamız faydalıdır. 

Sunu da iyi bilelim ki çare 
olarak gosterdiğimiz şeyler he
men tahakkuk edecek cinsten 
değildir. Bunları birdenbire 
baearamayız. Hiç olmazsa han
gi bölgelerin mahsullerini ih
racata ayıracaksak ilk seneler 
oralarda faaliyete geçmemiz ve 
neticede bu faaliyeti biltUn 

lngilizce Steno • Daktilo Aramyor 
ENGLISH STENO -TYPIST IS WANTED 

İpgiliıce dilini hakkiyle bilen Steno - Daktilonun yazı ile 
posta kutu.su 527, İzmir adresıne müracaatı, referans, tecrü
be ve tahsil derecesinin bildlrılmesi \'e fotograf eklenmesi 
mercudur. -

Milli Türk Tıp Kongresine 
iştirôk eden muhterem 
doktor arkadaşlara : 

Blitiln klinlke alt, cerrahi Alet, tıbbi cihaz, Rönt· 
gen maklneıerl, mlkToskop; ameliyat masalın le 
lılHl.mum tıbba alt lhtiYatlannııı karEılı) acak dok-

tor arkadasJannıı.ın idaresinde çalı$aD 

ELEKTRO • MEDIKAL TORK Ltd. Şti. ne 

Uğramayı ihmal etmeyiniz. 

Adres: Galata Yeni Yolcu Salonu karşısı 

OTO - PARK ARKASI No. 19 · 21- 23. 
Telefon: 41072 

1952 
bul radyosu spikerlerinden Or· Çaldıkları otomobill bırakarak 
han Boran dün e\'lenmişlerdlr. kaçan hırsızların aranmasına 

Nisanlandılar 

İstanbul 20 Eylıil 1952 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~G~en~çL.!:e!vl~i~le~r~e~s~a~arl~e~t~lc~r~dı!!_:' ler~iz~.~ıb~a~ş~l~a~n~m~ı~şt~ı~r. ____________ ~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~ 

Barbaros llayrettln, rre
\·eze ıaferh le Türk denlıcl
liğlne ean ve ıeref dolu ay
raıar yaımıs, Akdeniz.de Türk 
donanmasını hlklm kılmıı
tı. 

TÜLBENTÇİ 

Ray. Youngstown'da da bunu _ • 
konuşmuştuk. insan böyle mu-~ 
him meseleleri ihmal etmeme
lidir. Su vasıyetname mesele
sinden bahsedecektim. Öyle bir ~ 
şeklide bunu hazırlamak isti- i 
yorum ki, hem siz istifade edi· 5: 
niz, hem de bu istifadeniz göze 
çarpacak şekilde olmasın. Bu

BUNDAN AlASI OIAMAZ ! 

nun için çok usta bir avukata 
danışmak lAzım. Ne dem\k ı~
tediğimi anlıyorsunuz. ya .. Hiç 
kimsenin eline yazılı vesika 
,-ermek istemiyorum. Buna ne 

YAZAN~ FANNI' NUllST 
77 

ÇEVİREN~ 'REZZAN A.E. YALMAN 

lilzum var? 

Çok defj!lar Ray, akfam UstU 
kendi kendine dikiş dikerken 
veya hayatına biraz refah soka
bilmek için abajur yaparken 
bu meseleyi dUşünmil(ıtU. Wal
ter'in Youngstown'da iken bah
settiği nsıyetname meselesini 
halledip elmedlğini bilmiyor
du. Buna pek ehemmh·et ver
diği yoktu. Fakat kendısi icln 
sevdiği adamın vasıyetnamesin
de yer almak mane\•I bir haz 
olacaktı. Hayatında hiçbir res
mi sıfatı ~oktu. Fakat Ray, 
Walter için biltün ömrü boyun
ca her şeydi. Orada isminin geç 
nıesine hak kazanmıştı. Hem ar 
tık Ray'ın hiç kimseden yardım 
görmesine ihtimal de yoktu. 
Göbekli ve ak sa~lı adamlar bi
le artık ona dönUp bakmıyor
du. 

Yllzünde çizgiler belirmiş. 

uçlarına hafif gUmlis akisler 

dlismllştU. Vücudu da eski in· 
celığini ve narinliğini kaybet
mekte idi. 

BiıtUn bunları düşÜndükce 
istikbalıni temin etmek için 
icinde ku\"veUI bir arzu beli· 
riyordu. 
Hayatında bu kadar mUhlm 

rol oynadığı bir adamın son 
arzusu da hiç slipheslz ki &C\·· 

miş olduğu kadının refahını 
değilse de rahatını temin et· 
mek olacaktı. Walter'in sevdik 
leri arasında Ray'ın ismi geç· 
meliydi. Bunu hak etmişti. 

- Her halde isminizi zikret
meden size istifade temin el· 
menin bir çaresi olacaktır. 
Ray. Bu meseleyi muhakkak 
surette görüşmem !Azım. 

Walter çok defalar bu mev
tuu tekrar etmişti. Fakat Ray, 
bir ~ey yapmış olduğunu he· ı 
nilz bilmiyordu. Bunun için 
henUz eli tutar ,.e gözü görilr
ken biraz para hiriktirme.ğe 

bakıyordu. Walter e\'de yok· 
ken ya pasta yapıp satıyor, ya 
elbise askılarına renkll kumaş. 
lar geçirerek \'eya abajur ya
parak biraz para kazanmağ3 
bakıyordu. At yarışlarında \'e 
oyunda şansı iyi giderse o pa
rayı ünh·erslteye yazdırdığı 
Emma'ya g6nderiyordu. 

Walter'1n milyonları olduğu 
muhakkaktı. Bu servetin gün 
geçtlkçe arttığı da Elliilr,;Uncü 
sokaktaki evinde silrdüğU ha· 
yattan anlasılyordu. Evde de 
ğişikliklrr yapılm1s. yeni ara· 
balar alınınıştı. Evin içinde 
yapılan değişikliklerin plfınını 
bile Ray çizmişti. Walter'in 
etrafında herkes refah \'e pa. 
ra içinde yUzilyordu. Sıkıntı 
ve darlık çeken yalnız Ray'dı. 
Yaşadığı kücilcilk apartıman 
rahatsız de~lldi. Bunu de~is· 
tirmeğl hiçbir zaman dllşiln· 
müyordıı. Fakat yarınını dfişfi. 
nUrken bo~ıılac~k ~ibi bir <ı· 

kıntı duyuyordu. 
Walter'in muhteşem !erve

tinin en ufak bir kırıntısı bl· 
le Ray'a kadar gelmiyordu . 
Doğduğu gün veya Noel yor
tıısıında konsolun Uı.erınde 
duran balıkçı heykelınin sepe
tinde birkaç b~nknot buluyor
du. Fakat bunlar ancak gün· 
delik masrafa katılarak eriyip 
gidiyordu. Walter her nedense 
Ray'ın mütevazı bir hayat ya· 
samasını istivorrlu. Onu bu 
suretle kendisine daha faıla 
bağlı)arağını sanıyordu. Hal· 
buki çok defa hu darlık hissi 
Ray'ı isyana sevh""1?derdi. 

Bir sıcak tayıs glinil )·ere 
oturmuş rlikiş dikerken, bir· 
denblre Walter'in ne kadar 
tengin olduğu hatırına geldi. 
Ailesi refah ve paıa içinde 
yüzüyordu ElllilçUnçll sokak· 
takt e\', Adeta bir saray gibiy
rll. Hem d~ğda, hem deniz ke· 
narında iki vatlık e\'IPri v~rdı. 

Gazetelerde Walter'in sosyal ıs 
ler için yaptığı yardımların 
listesi çıkıyordu. Gerek kendi· 
si. gerek ailesi durmadan mas
raflı seyahatler yapıyorlar, en 
lilks otellerde kalıyorlardı. E
\'in !ist katında, İtalyan ve Ho· 
landalı rneshur re~samların 
tablolarından mürekkep çok 
kıym.,tli bir resim galerisi te· 
şekkUl etmişti. Walter, bu tab· 
loların her birisine binlerce 
dolar vererek salın almıştı. 
Ray bütUn bunları biliyordu. 
Kendi kendine ve acı acı EUn· 
Iarı dUşlındü: •Eğer bu tablo· 
!arın yalnız birisine verdiği 
parayı benim namıma bir ban-
kaya yatırsa, ömrümün sonuna 
kadar böyle iki büklUm dikiş 

dikmekten kurtulurum. Sonra 
her ay o balıkçı heykelinin içi· 
ne konan dolarları tıpk1 bir 
hlzmetkAr aylığı gibi almak " 
kadar 2;ÜC'llme ddlyor ki...• 

................................................................ -............................................................................. ......... 

[]J!ljtfii·H 
Formül 

Bir aylık iınini bitirerek 
Avrupadan dönen \'ali \·e 

Beledb'f' başl{anımır, nrdlği 
be)a"ııtta &oyle dt'm1$: 

- Halkımızın yaşa~1s tar
zı gôzönünde tutularak gıda 
maddeleri üzerinde tıbbi 
tetkıkler yapmaktayız. Gele
cek yıl toplanacak olan Tıp 
kongresine. insan hayatının 
en az beş yıl uzamasını sağ
layacak bir gıda formtilil ile 
çıkacağız. 

Valimizin demeci etrafın. 
da uç nokta üstünde duraca
tırrİ: 

1 - Bahis me\'ZUU edilen 
tetlo!ıler daha enr.1 yapıl
sa) dı \ e enelki gun atılan 
Tıp kongrtslne yetiştirilsey
di rle omrıım111den hoşuho u
na hir l ıl kaybetmeseydik 
olmaz mıydı? ... 

2 - Eğıır bahsedilen fnr
mlil, enr.lre tauile edilen 
•karpuzu tlmeğe katık tt
mt>k• lormiılu H) a lıun:ı 
hen1ıır hl11rrse, şimdiden 
haher nre)·im U, formul
den merlr.t ummak hevhude
dir. Zira hen o •f'kmt'k, lıar
put• forrnulıinil blr miıdıfet 
tatbik ettim ve fena halrfe 
ı.ıı ·ırladım. Formiılu klilıt 
SP.prfinl', 1.f'ndimi de fokan
taya atmasaydım, \'al!mlıe 

helkl de Anııpail:ın ndPtfn. 
de kahrlml ıl ·aretJ,. bir fAtf. 
ha okumak diı~rrl'ktl. 

3 - İncıınlar hay11ta göz
lerini helll hir :rastı kapa. 
mıırlar. lllt5elA insanlar kır
kınrı yaslıırınıta cıl~elerdi, 
balıls me\'ZUU fonniililn ha
yatımızı beş ıl uutıp uzat. 
marlığını kontrol miimlıtin 
ohıntıı. Boyle olmadığını gı; 
re, ıtf!IP.rl'k yıl Tıp kon(re.d 
'esil,.ı;iyle onıımıiıe rıiln.ıle
cek olan • l'mn Ömür• gıdı 
formülünıın hayıtımı11 ma
tıp mntmırhğını nasıl anla
~ Rrafıt'! Anlııyamı ·ıcağımıu 
gore de bizi' bu bu ük hiz. 
mette bulunanlara te5ekkıir 
lüııımuna nasıl hükm,dete
llz'! 

Rıı itibarla \'ali ve Jlttledl
ye ba~kanımmn •Uzun Ö
mur• gıda formlilü, bana, 
bir yıl \'aılf'll yem borusu gf. 
bi ,,idi. 

Buraya kadar olan, isin 
JAtıresl. 

Bundan sonrası da sörlln 
ciddisi: 

l'tadem~.ı \'ali ,,.e Belediye 
ba5k11nımıl, binhlr türlü tsı 
arasında, hayatımm uıata

cak formiın,. bu kadar ya. 
kınrlan alAkalanmak !Qt!unu 
gost,rmektedir, h .. n de onun 
ömriıniı - • Urnn Ömür• gırla 
formulunu rlahl kendisini' 
tatbike Jurnm 'katmadan -
tn az beli ;),! uzatmasını ulu 
Tanndan, ,., ranü goniıld'n 
niyaz eylerim. 

Sadun G. SA \'CI 

ON KF.Lİl\IE\"J,E 
Faruk'un 200 ntomoblli 

satı a çıkarılarakmıı ... 
llf151r Kralı değil, otomo

bil kralıymı5: ... 
TATUSERT 

=::=========== 
,--TAKVİM-) 

1 
27 El'LiJL l!H2 
Ctı:\t.\RTESl 

AY 9-GC.S 30-RIZIR 145 
RUl\lf 1368 - EYLÜL U 
HlCRl 1371 - l\luharnm '7 

SABAH 
ÖGLE 
İKiNDİ 
AKSAM 
YATSI 
İMSAK 

\'a~atl ~zanl 

05.~1 11.50 
12.05 06.0t 
15.26 O:l 26 
17.59 12.00 
19.30 01.31 
04.14 10.13 

G1111t•onlu ı8ndın1"' ~o,. .,. r .. 
rimlH •a..Z...ll, l><Mtlmu.• la4• 
l'ııfı1mıı. 

xxxıx 

O yaz tam Saköel'ler ~!bir· 
deki evi kapayıp da deniz ke· 
narına gitmeden evvel Walter, 
Ray'a öyle bir şey yaptı ki .. 
Bu hareketiyle birçok ihmal· 
kArlıklarını unutturdu. 

Bir aksam hir sepet içinde 
ona kfiçücfik bir köpek ya\TU· 
su getırdi. Walter. elinde pa· 
ket taşımasından nefret ettiği 
halde, köpeği kendi eliyle alıp 
getirmesi Ray'ı cok mütebas· 
sis etti. 

- Walter, dünyada bundan 
başka hlı;bir ~ey heni bu ka· 
dar memnun erlemezdi. Aman 
ne kadar güzel! Ne şirin hay· 
van ... 

- Köpekleri Ee\'diğinlzi bi· 
Jlyordum. Ray. 

- Vaktiyle Cinclnnati'de 
Freda'nın bir körıeği vardı, ha· 
tırlar mısınız? Ödıu:u ıaman 
ne ağlamıstım. Şimdiye kadar 
kendime ait bir hayvana malik 
olmamı&tım. 

- Bu yaz size arkadaslık e· 
der diye düşlindllm. 

- Walter, siz ne iyi bir in· 
sansınız. 

Walter, her yaz allesi)le de· 
nlz kenarındaki e\'lerlne gidi· 
yordu.

1 
Yaz aylarının Ray için 

ne kaııar güç geçtiğini herhal· 
de hissetmiş olacak ki, ona kö· 
p~ği arkadaşlık etsin diye al· 
mıştı. Çocuklar artık büyO· 

(Devamı var) 

-

J 
] 

T 

te\ 
lı:e 
kırı 
ti) 
net 
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·Tunusta 
Bekleme 
Devresi 
Yazan: E. T 

TUJ?us ihtilAh itin hm ıh: bir' 
hal ~kU bulunamamıştır. 

'Fransa bükümcti bu hll'msta 
Tunus Beyine bazı tekllflcrde 
bulunmu~tu. Bey bu tekliflere 
teup Hrmezden enci rnemle· 
kdln belli bn h şah l~r.tlerlnıh~n 
kırı.: ld~il i daHt etti. llunlar u. 
ti~ eti uzun tımn tetkik ellilf'r; 
neticede \'erilmc 1 l:izım ar.len 
tenha ı.arnrlaştırdılar. Kırklara 

&ere Fransıı tekllCleri Tunu un 
lllenfaatlerine muga) lrdlr, kabul 
ediJemr.z. 

Tunus ne' i urılan hu nctke. 
:li tas\İJ> etİi ,.e l'ranm ıeı..lif. 
lerlni reddeden bir ı-r.' aıı ha1ır· 
lı)arak Pr;ınrn: Cıımhurba ka· 
lllna 'onderıli. Ce\ abın birinci 
kısmı son rıeneler 1.arfında Tu. 
ııusta l~ haşına selen dört ı~ran. 
•ıı fnkaliide komiserinin hare. 
ket tanını ~iddetle tenkid et· 
ll!ektt.dir. Bucunkü fc\ kalıidr. 
komiser Hnııtedoqııc bllha a 
!enkld rdllmektt", onun emri)·lc 
Tunus Bakanlarının te,·kiC t'dİI· 
ll!elerlnln uundırdıgı ıın hisler. 
de11 bahsrdilmektl'dir. Rey, hu 
nıunuebetle te' kif edilen Rıı. 
kanlara olan ltiınnrlının sarı;ıl. 
tnadığını, onların harekl't tanını 
tıa, ip etılgini açıkça r.iillüyor. 

Ce,·ahın ikind kısmınrla rran· 
&anın, Tunu~ıa ~ apılmıı anla~ma. 
ltrın 1.enılisinP. trmln rıtlgi hnk. 
lan tcca,·ü7: ettiği izah P.dilml'k· 
t,dlr. CP.' aha rörP. rransa hl. 
tııaYe l'dlci hükümr.ttir, Tunusun 
lsi~lerine, idari ı~lahatn kan a· 
llıaz. Dt"y nihn, rt Tıınıı~luların 
'!!!el Ye düsünrelr.rinc U\'mayan 
bir 11roje'i kabul t"dcmi~ert"ğinl 
lrl li) erek aradaki ihtilUın halli 
itin hakeme baş \·urulmn ını tek· 
lif ediyor. 
CeHhın kat'i bir lisanla y:ınl. 

llıış olması 'r Fran~a lıiikıimcti. 
ile dl'ğil doğrudan ıloğrııyıı Fran. 
•ıı: Cıımhurhaşkanınn gondr.ril· 
l?ıiş olması Fr;ınsıula mııhtrıır 
•ki!ler yayımııtır, JlükıitııPt Tu· 
'l!Us Ba•hakanı Rakku~·ıı n 
transız r~, kaJAd,. komlsrrinl da. 
\·et eder"k kl'ndilt"rile ı~ıisarr.de 
huıunmıı~lur. nu isti arrıll'n son. 
ta Be,·e ce\'ap H!rilerf'ktir 
Diğ~r taraftan ı\rap mrmle. 

l:etı~ri '°' Agya bloku Tunu me· 
trlesinl Milletler Ceml3 eti umu
llıl merlıierlnde bahis mt"\'7.UU f!t. 
illete haıırlanı ·orlar. Hö~lf! bir 
teıe.bbıısün haral'f'tli mib.akef'f:. 
lere ae~p olaraiı anln5ılmnkta. 

YENi ISTANBUL 

llACClı~ 
BiLA1''ÇOSU 

Habip Edip • Törehan Hac. 
ca fiden Türk utandaşların. 
dan 750 ki&lnin ölme inden 
balı! le diyor ki: 

«Medeni memleketlerde va· 
tan e\ !Atlarından her birinin 
bütün millet kadar bir ehem· 
ıni~eti vardır. Bir kisinin bir 
ihmal neticesinde ölmesi bile 
en bliyük elem \'e ıstırap u. 
Yandırır. Jlarca i:idenlerin re 
gimlerini ~ördük. 1çlerinde 
Pek çok orta yaşlı ve hatıl. 
iPnçler \'ardı, Ilımlar bu fa. 
kir memlekP.tin ''arlıklı insan. 
ları ise ilk önce fakirlere yar 
dım etmekle mlikrllcltirlcr. 
Eğer paraları yoksn, bu takdir 
de de, zaten işlenecek en bil· 
:Yük evap, çalışarak, ev,•ellı 
kendilerini fakirlikten kur
tarmak ve başkalarına yük ol. 
ınamaktır. 

Şimdi döviz kıtlı~ından do
layı bir çok malları dısardan 
ıetiremcmeklığımiz tehlikesi 
Ortaya çıktı. Gctlreceğlml:z bu 
nıaııar Iı;Inde ümitli nya u. 
llliuiz hastalarımızı kurtara· 
Cak, onlara yeniden hayat ve. 
recek mucize gıbi ilAçlar var. 
dır. 

Sağlık İşleri Bakanlığının 
bir adı da sos) al yardımdır. 
l!iz kelımelerin mAnasını an. 
lıyamadığımızdan bu içtimai 
Yardım işini hAifı bugün ne 
ilbi ~r.3 lere tesmll edeceğimi. 
tı kestıremedık. Bu Bakanlık 
hacca ara \'ermekle hem dev· 
let bütçcsınin zorlukla \erC· 
bildiği dövizlerin gellsı gllıel 
harcanmasını önlemi , hem 
nidıma muhtaç hastnlara dö. 
Viı verilmesi imkAnını sağla· 
llıış, hem de 750 vatandaşımı. 
tı ölümden kurtarmış olurdu. 

* Ercıiment Ekrem Talu da 
l)'ll ı me\'ru hal.kında Son Pos· 
tada ~·arıyor: 

c:\Iekkeye kadar seynhai 
bir hayli meşakkatlidir. Gerci 
bava yolculuğu şimdi bu me
&akkatl kısmen hafifletiyor ise 
de, Ciddeden öteye yine bir 
hay}j uhmet ihtiyar etmek 
icap etmektedir. Öbür taraf. 

. 

İran 
imam ve 
Cemaat kayıııyor 

ile Başbakan Musaddık'ın Kôşôni 

arasının bozulduğu söyleniyor * Ankarııda Yugoslnya AS· ..tııaıfn'u ..t/..ıll.I\ 
Jıni heyetiyle yapılnn Neı.j ork, ~8 - Burııya ~elişindP. gazetecllerin sordukları 

Duzrede bir imam 11 .la· 
ıındaki ı.ın kaçırııenniş. 
~rdrn kaçırmış degllde, 

J.açımermlş dedigiml hrr· 
halıle anlı)orımnuı. 
Kız kaçırmalar artık ıh· 

uli adiyeılP.n oldu. 
ı;örfı meler &ona ermı,. sualleri ce\·aplandıran Amerikan •Citlcs Service. petrol şirketi 
tir. mUdüıii Alton JonPs fö~·le demiştir: 

Jlıınl bilir iniz: meşhur 

* Ame.rikada General Ei-
srnhO\\f'r askr.r! makam- •- lrıındı.n ham J)"tıol almamız mümkündür, fakat henGz 

bir gazeteci, kiipeJ!in insanı 
mrınası hi!\'adis değildir, a· 
ma, insan kiiııeğl ısınr a hı. 
udistlr dt"miş. 

lan tenkld etmlstlr. bu hu~m:ta hır mukıl\ele aktedilmemiştlr.• * lltart.şal lllonltomery An İrıınria ı:Pçirdil!ı b•·ş haftanın intıhalarını anlatan Jones, 
karadan l\'apol13e gitml&· İngiliz - fran petrol ihtilafının Ne\•yorktan ayrıldı~'! !arada ol· BiT.im idarf'rih•r de l~tc hu 

ı:aıeted miı;lllu harekete ı;rç 
mrk için 11 l aşındaki r.ıib ·a· 
nın imamı kıcınnasını bek-

tir. c111eun11 niı;b,.tle bugün bir hal çare~lne daha ''a)nn bulunduğu * Lühnanda kabine kurula. fıkrınl ifade rtmiş ve •özlı•rinc şhylc ı;on yermlştır: 
mamı~tır. •- Jranlıl:ırın dünyacla yardım tıılr.ıı edcceklPri en ı;on * l\tmr kahini' 1 aı;kt.rle • memleket Rusyadır. Abac!ar.'daki petrol tesislP.ri ga~·et iyi du-

it~ ip dnnı)orlar. 1 
Şimdilik acayl~imlı l'erln. tirilmektı-dir. ._ _____ _____ . ırumdadır .Mıı•ıtclriık ortadaıı çckildil!i takdirdi! tahaddiıs ed'!cek ıle. ı:n'ET GtlRESİS 

Komünist Çinliler . 
lngiliz gemisine 
Ateş açhlar 

A .. ot"Ulttd rr .. • 
Hong Kong, 26 - Takshing f. 

imli kütük yolcu gemi ine dün 
nıaklnr.lıtüfek ateşi attıktan son· 
ra yolculardan iki Çınllyi casus 
diye yakalayarak götüren khmü· 
nist Çinliler biraz sonra \'ak'a ma 
halline gelen iki İngiliz harb 
grmisine de ateş etmek cüretin· 
de bulunmuşlardır. 

Yolcular arasında bulunan bir 
Amerikalı Çinli komünistlerin ge 
miye ı:eldikleri zaman herke in 
hil\'ivet kal!ıtlarını dikkatle mua 
\'t'ne. ettiklerini bunu mfilcakıp 
İki Çinliyi alıp götilrdüklerinl 
söYlcmistir. 

·inglliı harb gemileri kilçllk 
,·olcu ''apııruna Hong Konıfa 
dönmek emrini vermisJcrdir. Bu 
sırada Lapsapmei adasındaki ko 
müni~t sahil bataryalarının da 
ateş ı-ttilderi .;örülmllştil.r 

İngiliz gemileri bu ateşe 15 
atımlık top ateşiyle mukabele et
mişlerdir. 

Bir Japon g emisi kayıp 
Tokyo, 26 (A.P.) -:- Tokyonun 

t:ıkriben 200 mil Glln<'y • Doğu
ı;ı:nda yapılan ilmi tetkikler için 
kullanılan bir Jı1pon miisahede 
grmisinin ortadan kayholdul!ıı 
bu~ün J;ıpon makamlarından öğ 
renilmistir. 

=-=====-== 
dır. 
~imdilik gerek Fran a. gf'rf!k 

1iınu !ular yapılmakta nlan gii· 
rüşmelerln nf"tirecinl bekliyor· 
lar. Bir anı. maya \•arılamaı ,.e 
Blrlf'$1Dil 1\Jlllt"tll'rde tı fıkma. 
q glrern Tunucta şiddet hldls!' 
l1>rfnln artması ) enlden beklene. 
bilir. 

,·azivl'ti clüşiinofikçP. AdPt:ı titriyorum. Mrmlekettf bır kaynaşma 
\'ardır. Ve hu hal hir hiiklımct darbesi için olgun bir yaziyete 
gelindiğini ifarc rtmı-ktedır.• 

1\lıısaddık'l:ı Ka5ani'nin arası açıimı'j 

T.onıJrıı, 26 (X<ıf<'ıı) - Tahrandan gc)Pn raporlara göre, 
rlini lid"r Kıisani, Mu~aılılık'ı Başhakanlıktan devırmek için giz. 
lire ha71rlıklar ~ ııpmaktadır Bu raporlara ı:ore, Khanl, Musad
dık'ın ingiltereye karşı •yumuşak• bir ı;iyasrt takip ettiğini 
cö ·leme'ıtc ''c t u sebeple dr onu dcvircceğıni ihsas c,·lemPkt"
dır. Kuwetli müfrit bir lider olan KAşanl aynı zamanda Meclis 
başkanıdır \"e h;;tıya kar~ı çok sert bir tavır takınılmasını iste
mrktedir. 

Bildirildij!ıne ı;örc. mı~r.ni Başbakan ıusaddık'a petrol ih· 
tilAfı ile ilgili clarak ingilterP. ile siyasi münasebetleri kesme
sini tcı\'ı;lyc etmişti. Musadc!9' 1 e son notanın da cdsterdiği gibi 
bu tavsiye ini rlinlenıemis Ye hunun iizerine de Musaddık - KA
şani gerı:ıinliği başgfüternıı~tir. ni~rr hir hah!!re göre de, Kasani 
Musaddık'ın yerine getirllml'k fizere hır ı:ıenP.rali intihap etmiş· 
tir. Bunun General Zahrrli olcl11ğ11 d;ı ilave edılmektedir. 

Dr . .lltusaddık'ın hl')-·anatı 

Tahran, ~6 (T H.A.) - İran na~hakanı Dr. Musaddık bugün 
bir beyanat \'ererek, petrol ihlilUı mesele ini ele almıı ve ıun· 
!arı sövlemıstir: 

·- iranın takip edeceği hattı hafeket iki noktadan ibaret 
olacaktır: 

l - İran halkının hayat sc\'iyesini yükseltmek için petrol 
tasfiyehan<'ieri muhakkak tarafımızdan işletilecektir. 

2 - Aksi takdirdı::, petrol meselesi ytizilnden dllnya sulhu
nu bozacak ve ~eni bir harp cıkmasına sebep olacaktu .• 

Dr. Musac'dık, batılılı:r bu ild nokta üzerinde durmalı ve 
hath hareketlerini buna ı:öre teshil etmelldır, diyerek, sözlerine 
son vermiştir. 

Schuman'ı n Tunus mese

lesi hakkında bir kararı 

Ne hru, komünistleri 

tehdit ed iyor 

Bombay, 26 <A.P.) - Dün ge 
ce Ha)darabatta bir demeç veren 
Hindistan Başbakanı !\ebru. ko· 
milnistlcre açık blr ihtarda bu· 
lunmu~. Giddete eiddetle karşı 

. 
lnönü bugün 
Bursa'ya gidiyor 
C. H. P. Genel Başkanı İsmet 

lnönU buı;ün saat 9 da Uludağ 
vapuru ile Mudan 'B)a hareket 
edcrektir. İnönil buradan Bursa. 
ya ~idecek ve ııaat 16 de Cum· 
huriyet leydanında tertip edi· 
len açık hava toplantısında si· 
y:ısi hır nutuk söyleyecektir. 

Muhalefet Başkanı Pazar ~Unü 
Gemlık, Orhangazi ilçelerini zi. 
yaret ettikten sonra Yalo\'I yo
luyla İstanbııla dönecektir. 

Devlet Tiyatrosu sa n'at-

k6rlarına çay veri ldi 
Ankara, 26 CA.A.) - Tiyatro 

me\·siminin baslaması milnasebe· 
tiyle Devlet Tiyatroları Genel 
)1üdüriı Cevat Memduh Alnar bu 
ak~am saat 17 de Devlet Tiyatro 
lan un'atkdriarına opera bina· 
smın bUfe kısmında çay vermi5. 
tiı. 

Memurlara ikra miye 

verilmiyecek 
Ankara, 26 (Hususi) - Bir 

gazete, memurlara Cumhuriyet 
ba)Tnmında ikramiye dağıtılara
ğı yolunda bir haber neşretmiş
tir. l\Iali)·e Bakanlığında ne böy. 
le bir teşehbils ne ele bir hazır
lık \'ardır. Haber tamamen hayal 
mahsuliıdür. - --
Konulacağını ıöylemlştlr. NP.hru: 

cıTedhirı hareketlerine müsa
maha edilmiyecektir, bu gibi ha. 
reketleri ezmek azmindeyiz.> de 
mistir. 

Parls, 26 <A.P.) - D15işleri 

Bakanı Robert Schumann, bir 
Fransız gaıetecisine \'erdiği he· 
yanntta, Tunus meselesinin Bir· 

leşmiş Milletler GPneı Kurulun· 

da mllzakeresi .sırasında, kararın 
Fransa aleyhinde tecelli etmesi 1 
halinde, hUJ..-!ımetinin cıHareket 

serbesfüin1 muhafaza edeceğini• 
siiylcmlstir. 

TESEKKÜR 

ŞEHİRDEN İLHAMLAR 
ı<adir bilir halkımııın gösterdiğ i yüksek 

itimad ve teveccühün ıükran borcu 
olarak 

lıtanbul teıkilc9tımız mudilerine huıuıi 

Lüks bir otomobil 

1 Yoll" h•yn bir <l•giyl• ik1Y• bölllnoc•k 

L.~--Ç-lZGİSİ!'ııı" SAGINDAN GİTSENE BE ADA~! 

Keıidesi yapılacağ ın ı arz:ederiz:. 

lstonbu l Şubemizle Bohçekopı ve Beyoğ· 
lu a ja nsl arı mızda açtı r ılacak en az (150) 

lira l ık tasarruf hesabı sahib leri bu lüks 

o tomo bil ikramiyes i ke§idesinden istifade 
edeceklerd ir. 

·- fH,\/ f\TAXROl,) 

tan iklim farklarını, bizde alı. 
şılmamış olan pek yüksek ha. 

raret derecesini de he aba 
katarak kalbi zayıf, tansiyonu 
fazla, yaşı çok ilerlemiş, .da· 
marlan sertleşmiş kimseleri 
yoldan alıkoymak ı:ünnh de
~il sevaptır ka naatindeyiı. 

Bu yıl verdiğimiz 750 kur. 
banın, eceli kaza ile ölmüş o. 
!anlar mfistesna, \'cbal! alAka. 
1ı yahut ki daha doğrusu al&· 
kasız makamların boynuna· 
dır. 

Bir daha sefere o vebalin 
kefaretini, daha dfkkııtll dav· 
ranıp ödemeğe bakmalıdır.• 

HÜRRiYET 

DARO~IETRE 

rafınızdaki daikavuklarınızın 
telkinlerine kulaklarınızı tıka. 
yın ve f~i ciddiyetle cle alın. 
Partiniz de iktidar da baro. 
metrenin karanlık bösterdiği 
bir yolda koşmaktadır. Fırtına 
~ a tutulmadan tedbir almak, 
fırtınaya tutulauktan sonra 
ondan kurtulmaya çalışmak· 
tan kolaydır .. > 

COMHORIY!T 

İTJJAI.ATIS 
TAHDİDİ 

Burhan Felek hükumetin 
lthaliıtı tahdit etmete ba~la· 
d ığını ııöylüyor, diyor ki: • 

Halkımızın birikm iı paralarını en verimli 

ıekilda kıymetlendirmek için Bankamız 
bütün imkanlarıyla emrinizde bulun
maktadır. 

SÜMERBANK • 

.....,.., 
Aylık geliri 300 liradan Cazla olmayın ntanda5lara uzun vA.deli taksitlerle satılmak füere Be
lediye tarafından Üsküdarda Sel6mlallde inşa ettirilen ucuz "!erin ilk partisini teJ)dl eden 51 
e\' dıin kur'a ile dağıtılm15tır. l\luracaat edenler arasında aranılan usırıarı haiz 136 1.i&l kur
a3 a i~tira.k etml5tlr. Kur'a, 6 nrı 1''oler Hamdi Selçuk'un neıaretinde 'e al.ikalı memurlann hu
zurunda çekilml5tir. ıtur'adan enel bir konu~ma ~·apan Yali ,.e Beledi)e Ra$karu Profesör 

Gökay, mesken da,·asının halli yolunda ilk adımın atıldığını bcllrtmlıtir. 

Ortadoğu hakkındl 
~ ........ ,.!Pil ...... em 

Türk notası 

İngilterede 
Londra, 26 - İngiltere Dı5-

i~leri Bakanlığından alınan bir 
habere göre, Türkiyenin Orta. 
doğu mıidafaası hakkındaki gö· 
rilşı.i.nfi bildiren muhtıra, İngıl· 
tere Dı~işleri Bakanlığına gel. 
miştir. 

Türk muhtırası, Birleşik Ame 
rikanın bu bölgenin mfidafaası 
hakkındaki görilşilne tamamiyle 
uymaktadır. 

Türkiye, Arap devlellerlnln 
de Ortadoğu savunmasına katıl. 
ması için gerekli teşebbüslere 
girişilmesini ve bu mesele üze. 
rinde hassasiyetle durulmasını 
istemektedir. 

Bazı tefsirler 
Ankaradan fransızca 

bul• a bildiriliyor: · 
Salahiyetli membalardan ha· 

ber alındığına göre Türkiye, Or· 
tado~u müdafaası hakkında İn· 
gilterenin notasına cevap ver· 

1 miştir. Bnnun, baııJarmın lddia 
ettikleri gibi Amerikan noktai 

1 nazarına mı, ~oksa İngiliz gôril
GÜDe mi yakın olduğu hakkında 

1 

kat'I blr~ey söylemek kabil de 
ğildir. 

Bu müşahitlere göre Türkiye, 
ingiliz dominyonlarının müdafaa 
le$ki!atına girmesine taraftar 
değildir ve Arap hilkümetlerinln 

1 iştiraki olmarlık~a hiç bir m!i-
dafea te§kilAtının yaşayamayaca· 
ğı kanaatinrledir. İngiltere görUş 
melere Cenubi Afrika, Yeni Ze· 
landa, Avustralyanın da katıl 
malarını istediği halrle Türklyr 
bunu muvafık bulmamaktadır 
Gene Turkiye Ortadoğu memle 
ketlerinin fiili lştiraJ..i olmadık· 
ta bir müdafaa teşkllitı kurula 

ittihat Tera kki Partisinin 

kurulacağ ı doğru değil 

Ankara, 26 (Hususi) - HUse 

yin Cahit Yalçının İttihat ve Te-1 
rakki partisini yeniden kurmak 
lı;in elaltından hazırlık yaptığı 

yolunda bi,r İstanbul gazrteslnde 
çıkan haber burada Halk Parti· 
liler tarafından •tamamen uy 
durma• olarak vasıflandırılmak· 
tadır. Bu ~ahslyetler, Ililseyin 
Cahidin 2 - 3 ay evvel Strasbourg 
toplantısına gittiğini ve o vakit· 
tenberi memlekete bile dönme
diğinı söylemektedirler. 

-----·~ TAKSIM • 
SINEMASINDA 

Bu;:ün 12.30 dan Pazar 11 
den itibaren de\'amlı olarak .. .. . . 

DUMBULLU 
SPORCU 

Ses ı;anatUrı lniınyyen Senar, Londraya gitmiştir. 3j yasında 
olan l\Jiu"nen Senar'ın İnglltereye teda\1 itin gittlll söylen· 

mektedlr. Yukarıdaki resim tnglllerede fekllml5tlr. <İ.F.A.> 

mıyacağı kanaatindedir. tnıilte-ıolmasını istiyor \'e yasa)·abllecek 
re ise bu iştiraki arzuya şayan bir müdafaa ~isteminin yıkın zı. 
bulmakta fakat lüzumlu görme· manda kurulması noktasında dı· 
mPktedir: ha aı iyimsu gnrünUyor. 

Türk ve Amerikan görüşlerı 
arasında da fark \"ardır. Fakat 
bu fark daha azdır. Türkiye ve 
Amcrıka Ortadoğu memleketle 
rlnin müdafaa teşkilAtına katıl 
maları lilzumunda birlesiyorlar. 
Fakat Türkiye bunun müzakere· 
nin bundan sonraki safh11larında 

.lllaamaflh biitiln bunlarda Mı· 
sırın vaı.lyetinin bilyilk t"ıiri n
lacaktır. Mısır bir teklmill dev
resi geclrmektedlr. Türkiyı ,.e 

batı memleketlerinin bir k-rar 
''ermezden eV\'el teklmUliln ne· 
tice.sini beklemeleri muhtemd
dir. 

lstonbul'da 5 Sinemada birden gösterilecek 

olan ve PHILIPPE GERARD ve GINA 

LOLLOBRIGIDA tarafından yarc:ıtılc:ın 

S11per Filminin 

Fransızca Orijinal nüshası 

SARAY 
Türkçe söılü nüshası 

\'e YILDIZ -TAN • MARMA
RA· ALEMDAR 

Sinemalarında bu earsamba akpmından itibaren ba$1ıyor. 

BU GÜN 
ı - VATAN BEKÇturnt 

Davld BR1AN - John AGAR 
2 - BAV TEKiN n~s-t DÜ!\"\'AJ,ARD.l 

<ren km 
Margarit CHAPMANN • Cımeron MITCHELL 

Sedat Slmui İniiniln iln 
Trakya •ryahatinin pek çok 
Drmokrallan düşiınreye ıev. 
ketmtı olmı ı s;erektiğlnden 
bahl le dl)or ki: 

•Simdi hadise şudur ki; it· 
h:ılat fiılen tahdit edilmiştir. 
Elınde stok bulunan ithalfıt. 
çılarla, sanayiciler bundan 
memnundurlar, çUnkü daha ltı 
lı çıkar çıkmaz fiyatlarda yu 
karıya doğru bir shTiliş baş. 
lamıştır. Yarın zincirleme sa· 
tış dn ba~layınca, kontrol uz 
bir piyasada fiyatların ne hal 
alacağını tahmin edebilirsiniz. 

l~&..Altl~!! 
Sl~IAI ONU 
C'O'M#cNızı 
IS'rGMİ'>'~~ı •Demokrat Partinin zaferin. 

den iki sene sonra mağlCıp ve 
perişan olmuş Halk Partisinin 
liderine yapılan bu ııon teza. 
hürat, br.nce korkunç bir ha· 
rometredir. Demokrat Parti 
bu barometreye iöre kendini 
ayarlamağa mecburdur. :Muh. 
taç bulunduğumuz kabine te. 
miıli{;i yapılmaz ,.e bazı ha. 
talı yollardan derhal dönill. 
mezse bu barometrenin daha 
da yilkselmesl ihtimali \'lr· 
dır. 
Sayın Adnan Menderes nik

hinliği bir tarafa bırakın, et. 

Bundan başka bizlmle ticari 
münasebetle bulunan \'e ser
best ithalat rejimine bakarak 
bir takım ,jparişler almış, yap 
mış rnya 1ıönclermiş fahrika ve 
ticıırethanelPr, paralarını al. 
makta milşkiil~ta u~rayınca; 
Türkiye tiraret rejimindeki 
istikrarsızlıktan şikayet ede. 
cek, belki de bu şartlar altın. 
da bizimle çalısmakta bir tay. 
da görmlyecekierdir. 

BUtUn bu yazdıklarımız bir 
ı·arann rı1>tiresidir.11 
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Dekiın hakkı 
• 

GENERAL ALI FUAT CEBESOYtHe 1ı ·-... ,·~· 
~~~ .............. Hekimler ya,ama darlığında mıdırlar? - Avrupa 

memleketlerinde hekimlerin yaıama seviyeleri -
Muayene ücretlerinin ayarlanması 

-------
Yazan : Şükrü ERTAN 

• Her insan, mesleğiyle, san•-ı ta muayene edilebileceği ilmen 
atiyle iştigal ederek hayatını. tesbit edilmiştir. Bu sebeple; i
nıaişetini kazanmak mecburiyetin ı.abetli bir muayene ve tetkik 
dedir. Hekimler de tababet san'- imk~nını bulmak \'C niha)·et he
atlcriyle, halk sağlığına hizmet kfmlerln de bir beden ve dimağ 
) olunda çalışarak mai~etlerini takati)· le çalıştıkları düşünülür· 
temin ederler. sc; saat 15-18 arasında 5-8 
Yakın zamana kadar hekim· 

lık mesleği, halk lndindc çok 
kazançlı olarak kabul edilirdi. 
Ilatta; halk arasında hekimler 
iı;in altın bilezik sahibi denmek 
suretiyle de hekimlik mesleğinin 
çok kazançlı olduğuna işaret e· 
dilirdi. 

ha~tadan fa7.la hasta kabulüne 
imkan olamıyacağı anlaşılır. 

Bir taraftan Etıbba Odasının 
n:urakabesl altında sabit ve mu
ayyen bir ücret kabul etmek ve 
diğer taraftan 5-S hasta gibi 
mahdut adette basta kabulünü 
itiyat edinmiş olmalariylc • .ı\\TU· 
p:ılı mcslckdaşlarımız, tababen 
san'atlcrini organize etmiş ve 
hastalariyle daha fazla meşgul 
olmak imkanını bulmuş ve i5 
t::ıkslmi yapmış oluyorlar. 

-11:.. •:_ ....... -_,, ... 

Kayalık arazide yeni bir yol açmak için dinaml t kullanılıyor .• 

Karayollarının Gazeteciler isin tertiplediği yolculuktan notlar : 10 
_._...,..._ ....... ~.......,,..--- ....... "'"'"""""'"~...,....,......~--~~ 

Hakkciri'yi 
hGkimin 

terk eden 
hikGyesi 

B u serinin bundan evvelki ya- ~ 
zısında Siirt'in Eruh kaza- 1 

sına tayin edilip de, merkezde 
kalamayacağını anlayınca 1s
tanbul'a kaçan genç doktordan 
bahsetmiştim. Bugün de baska 
ı:artlar altında Hakklri'yi tcr
keden bir hAkimin hikAyesini 
nakletmek istiyorum. EvvelA 
Hakkari hakkında, Doğu'nun 
muhtelif 'i!Ayctlcrlnde, söyle
nenleri nakledeyim. 

Bu yolculuğun programı tes
bit edilirken karayollan idare
cileri; bizleri llakktıri'ye de 
götürmeği düsünmüsler. Fakat 
zaten uzun olan programı daha 
da fazla uzatmamak lçln hun-

i 
dan vazgeçilmiş. Eğer gitscy
dık, Hakkftri'yc Van'dan ajeepı> 
le gidecektik \'e sanırsam bu 
'illiyeti bugüne kadar ılyaret 
eden ilk gazeteci grupu olacak- Gazeteciler gnıpu Doiu 30Jlannda bir lnsaat 3erlnde 1 
tık. (Bizim grupun yapamadı· koymuş, istanbul'a, karısına rak, buraya tekerlekli, motörlil 
ğını, yakında cVatanıı ın cHak- ı b" · · hald kar·ı İUivcsb ni hazırlayan ekip telgraf çekecek. Ilakklr 'nın vasıtaların gide ılısı, her e 

hatları bozuk. Ne zaman tamir bu 2664 vatandasın hayatında 
l apacak). edilebllcccğl belll dcğıl. Yol!a· şimdiden önemli değişiklikler 
Dcdığim gibi, bugün liakka· rı bilen genci Van'a göndenr.ek yaratmıstır. Şimdiki )ol ilerde, 

ri"~c jccple gitmek mümkün. ten baska çare yok. Genç ıEl · o:devlct ~ıolu• standardına geli· 
Yakın zamana kadar bu da im- li lira ver giderim! • diyor. Yüz rilip kar makineleri sayesinde 
kAnsızınıs. Gidileblldiği kadar elli kilometre bu. Karın için· yaz kış açık tutulunca, Hak
katırla eidilimıiş, ondan son· den yayan gidecek. Donmak kari nihayet cüvey vilayet. lik· 
ra da kayalık arazide keçi gibi tehlikesi ,·ar. Vahsi hayvanlar ten kurtulmak yoluna ginnis o. 

* 
tırmanmak, daracık geçitierden var. Var oğlu var. Pazarlık C· lacak. 
güç belA süzülmek icap eder- dip, kırk liraya anla§ıyorlıır. 
mis. Kısın, yani senenin dokuz. Genç parayı pesin alıyor, gıc!ı· G elelim Mkinıin kaçışına .• 
on ayı, bu da mümkün ol:ı· ~·or; on gün kadar sonra tel· 
mazmış. Vaklilc orada vaıifc grafın makbuzunu getiriyor. 
gören bir memur anlattı; gi- Postahaneye telgraf götürmek 
derken, ailesini İstanbul'da ha- gibi bir cayak isi• için bugüne 
rolle bırakmış, günün birinde kadar verilen en yüksek cbah· 
her nasılsa evinden bir mck· sili• i alan adam, bu llakkiri'll 
tup almıs. karısı merak içinde genç olsa gerek. 
cÖldUn mü, kaldın mı?» diye. * 
Postayı getiren genç; karlı yol A nlatlıklarına göre Hakkari 
lardan geçip, ışo kilometre u· \ilAyetlnln hudutları dahl
ıaktakl Van'a gidip gelebilen linclc, bulüğ çağını gcçmls genç 
yegane insan. O da bu yolculu- lcrin, burunlarında birer hal· 
ğu külliyııllice bir parayı ar:ı· ka, çırılçıplak dolaştığı kabile
Jarında toplayabilen birkaç ki- lcr; ayı, yılan, hattA panter gl· 
~inin hatırı için veya ticaret · bi vahşi hayvanlar da mcvcut
maksadile yapıyor. (Mcsell kı· muş. 
§ın şeker getiriyor, çay getiri- mıkkiıri sehrinde otel, ceza· 
yor, cv\'eldcn tedarik edeme· hane, fırın tabii Hak getire. 
yenlere karaborsa fiyatına s:ı· Şehrin nüfusu son istatistiklP.rc 
tıyor.) Bizim memur aklma göre 2664. Bugün, ilk defa ola-

BİR MEKTUP 

Hakim, Ilakkiiri'ye tAyin e
dilmiş, kalkmış gelmiş. Kendi. 
si bekAr, şehirde otel yok, lo
kanta yok. (Gelen giden yok .ki, 
olsun.) Başını sokacak bir de· 
lik bulmuş, iyi kötü yerleşmiş. 
Daha ziyade kendi an'anevl ka· 
nunlarıyle hareket eden, üste
lik de yolsuzluk yüzünden ta· 
mamen tecrit edilmiş bulunan 
bir bölgede, vazifesini elinden 
geldiği kadar, yerine getirme
ye gayret ediyormuş. Kaçışına 
sebep cckmek dilenmek mecbu
riyetiı> olmuş. Şehirde fırın bu
lunmadığı, kendi de bekfır ol· 
duğu için ekmeğini evlerinde 
ekmek pisiren aileler~n te
min etmesi gerekiyornıuş. Kim 
bilir, belki de sevilmeyen bir 
adamdı, bir iki derken: halk 
kendisine ekmek vermemeye 
başlamış. Hakim çok zaman yal 
nnnak, Adeta ekmek dilenmek ı 
ıorunda kalırmış. Günün birin. / 

Bu serinin 25 eylül gıinil tı· fstanbuldan farkı kalmıyacak· de kafası kızmı5. cYarın öbür ~ 
kan cl\lahrumiyet bölgesi belki tır. Ben de İstanbul çocuğu- gün mahkemede karşıma çık
de siıi bekliyor• adlı dokuzun- yum. Bütün gayem Anadolumu- tıkları vakit ben bunlara oto
cu yazısı münascbetile bir dok- zun fakir ,halkı ile en yal,ndan rite filan telkin edemem artıkıı 
tor okuyucumuzdan aldığımız temas edip onların dertlerine demiş ve atlamış bir katıra, çek 
mektubun alaka çekici kısım· derman, yaralanna merhem ol- miş gitmiş. 
larını aşağıda bulacaksınız: maktı. Bu idealimi tahakkuk et nu hadi e cereyan edeli sa-

11Ünh·crsitemlzdcn her sene tirmek için de Bakanlığa bir nırsam birkaç yıl oluyor. cıVa· 
yüzlerce arkadaşımız mezun o- dilekçe verip, Anadoluya he· tan• ctiblnin yakında hazırlaya
lu)or. Bunların içinde benim kim olarak tlıyinimi istedim. cağı ilaveden Hakkari'nin bu· 
gibi Anadoluya, bilhassa cl\fah :Mart başında verdiğim dilek- günkil durumu hakkında etraf· 
rumlyct bölgesiıı diye vasıflan- çcme ve Sağlık Bakanına gön 1ı ve umarım ki, daha müsbet 
dırılan hemen herkesin gitmek· derdiğim mektubuma haziranda bir bilgi edineceğiz. 
ten çekindiği yerlere, bile talip cevap gelerek, ı eylülde tfıyl· Bu naklettiklerimden götleri 
olanlar var. Bir de bunu, aylar nimin yapılacağı vaM edildi. korkmuş olabilecek bazı oku· 
ve belki de 1 sene evvel veri- Eylül de geçti. Gençlerimiz, İŞ· yuculara şunu da hatırlatma-
len dllek,.eleri hlilil uyuyan, dan gcçmiyeyim: 

" sizlikten kahveleri mekan ya· ktı ı h ı böl kimselere orunuz. Geçim der- Hak · r .. cma rum yet ge 
dinin gittikçe güçleştiği şu ta· pıyorlar. Bu acınacak bir du· Sİ• dcniletı Doğu'nun her ha· 
manlarda, Anadolu değil, sarka rum arzediyor. Memleketim na- kımdan en geri kalmış vilayl!-

1 mına "Ok üzüiÜ"orum. Acaba t •d" u-st l'k de b aklett"ık bılc gitmeğe razı gc en bu genç " " ı ır. e ı • u n 
Jerin dilekçeleri neden kale gecikmeye sebep tahsisatın az· lerim vakın dahi olsa maziye 

lı ı mı? Bu hususta aydınlan· · · ;;... ki b" o ğ • d alınmıyor? nıttır .• ,ıte · m ız o u nıın ~ 
•.. Anadolu, gençlerimizin e. mayı sizlerden rica ediyorum.1> laştığımız kısımlarında (ki bit 

linde yüksclccck, onlann kafa- Dr. Nezahat Öıgöı hayli dolaştık) geriliğin bu de 
Jarlle birlikte ol"unlaşacak, Şar l\lütcscllim sokak :So. 8 recesinc rastlamadık. 
kımızın bir kanş :;erinin bile Samatya-istanbul <Devamı ,·a:·) 

~ 'ic;d~~.;;~ e;ı;;;.~-;;~rr;b";""ıı;------ai;· i~k;i'Viiay-;ttn- • --· 
altınları salmak istedii kocasını yaraladı kapısından girdi 
Fatıh Hnsanhalife mahallesi Erenköy Kozyatağı Taş soka- Dün sabah Babıali caddesin· 

İkizler sokak 20 numarada otu· ğında oturan Osman Sönmez is- den geçmekte olan l\tuhlltin 
ran Habibe Tamdoğanın evine mindc bir phıs, karısı Kadriye Gürkan idaresindeki 8057 plii· 
hırsızlık maksadıyle gircn Ya- lle aralarında çıkan bir müna- kalı taksi. freni patladığından 
car Türkcü adında bir şahıs, Ha kaşa neticesinde kansı tarafın- \'ilityetin kapısından içeri gire· 
hibenin e\de bulunması yfiziln· dan başına ayakkabı ile vurul- rck mermer mcrdiYen sütunla· 
den blrşcy çalamıyacağını anla· mak suretiyle yaralanmıştır. rına çarpmıştır. 

k d b dakl altın Sanık yakalanarak hakkında Takside bulunan yolculardan 
yınca, a ının oynun • • takibata başlanmısllr. Hamparsum Yapar, Şevki Çelik 
Jarı koparıp kaçmak lstcmışUr. ve şoför hafifçe yaralanmışlar· 

Fakat Yaşar, Rahibenin ha- halk tarafından yakalanarak hak- dır. 
ğırması iııerine gelcıi bekçi ve kında takibata başlanmıştır. Tahkikata başlanmıstır. 

Bir kısım halkımıı hekimlerin 
geçim sıkıntısı çektiklerini öğ
renmişlerdir. l<"akat; bazı muh:t· 
terde hAlA bUtUn hekimlerin re 
fnh içinde oldukları kanaati var
dır. 

Bugünün Türk hekimi: ili~ 
seviyesi noktasında, A\•rupalt 
meslekdaşlyle bir hizada, aynı 
seviyede yüriimektcdir. Son se· 
nelerdeki Türk hekimlerinin ke· 
şifleri, ilmi buluşları, bu iddia
mızı tevsik etmez mi? Buna mu· 
kabil; A\Tupa memleketlerindeki 
hekimlerle, Türk hekimlerinin ya 
şama seviyeleri, arasındaki far. 
kı bilmek istersek hayal süku.: 
tuna uğrarız. 

Avrupa memleketlerinde he· 
kim adedi, nüfusun binde biri 
nlsbetindcdir. Buna rağmen, Av 
rupalı meslekdaşlarımız memle
ketlerinde tababet san'atlarıyle 
hayatlarını refahın hududu için. 
de bir seYiycde kazanmaktadır
lar. 

Bizim memleketimizde hekim 
adedi, nüfusumuzun 3·edi binde 
biri nisbctinde olarak azlık ifa· 
de etmesine rağmen, hekimleri
mizin yüzde onunun tababet 
san'atlariyle yüksek bir kazanç 
temin etmelerine mukabil, yüz· 
de doksanının ancak memurluk 
maa lariyle hayatlarını temin e. 
dcbildiklcri, geçim darlığında ol 
dukları yakından bildiğimiz ha
kikntlcrdendir, 

Avrupa memleketlerinde he· 
kim kesaCctine rağmen Avrupa· 
lı me51ekdaşlarımmn, memleket
lerinde hayatlarını refahın hu· 
dudu içinde kazanabilmelerinin 
sebebi; tababet san'atlerindeki 
organizasyon oldu~unu söyliyc
tilirim. nu organizasyon muayc. 
ne ücrellerinin ayarlanmasiylc 
temin edilmiştir. Avrupa ıncm· 
lcketlcrinde hekim ücreti; flıa· 
nü ,.c asgari hadler arasında 
muhtelif miktarlarda sabit ve 
muayycndir. Her hekim, mU~tcri 
adedine ve şöhretine göre mu
:ıyyen ve sabit bir miktarda mu· 
ayene Ye ameliyat ücreti kabul 
etmek ''aı.İfcsiyle mükelleftir. 
Bundan başka da: hasla kabul 
saati olıın 15-18 arasında Av· 
rupalı mcslckdaşlarımız, mem
leketlerinde ancak 5-8 hasta ka 
bul ve muayene ederler. Mem· 
lekclimizdcki l'roL Frankın da 
günde iiç hastadan faıla kabul 
etmediğini işitiyoruz. 

.ı\\'rupa memleketlerinde kli· 
nık profesörleri hastahanede fa
l:!r halk tabakasına ve e,·Icrlnde 
de zengin tatıakaya muhataptır
lar. 

Halkın C\'\'eUi mahalle heki
mine, aile hekimine müracaatı, 
hem usuldendir, hem de istifade. 
slni sağlar. Hastalığı bir ihtisas 
işı görüldüğü takdirde, aile ta
bibinin ta,·siycsiylc, bütçesine 
uygun bir ınütclıassıs hekime 
gönderilmesi ve mütcakıp te
davisinin, mutchassıs hekimin 
vereceği tavsiyeye göre aile ta· 
bibi tarafından t atbik ve takibi 
usuldendir. 
Şu noktayı ehemmiyetle arze· 

deyim ki, dünya yüzünde en U· 

cuz hekımlik Türklycmizdedir. 
Birkaç meslekdasımızın simsar
larla çalışmak zorunda kaldıkla
rına ait ~ikayctlcrl de hayatı 
kazanmak endişesine bağlamak 
da mümkündür. Meslek itib:ırına 
naklse veren bu gibi çöküntülc· 
rin genlşlcmcmcsi ve hekim ah· 
takının daha fazla sarsıntıya uğ
ramaması için, hekimlerimizin, 
A\Tupa mcmlekctlcrindcki emsa 
il gibi, tababet san'atleriyle ha
yatlarını kazanabilmelerine ait 
imkanı, tcşki!Mı temin etmekte 
acele etmek, me lcki ve içtimaı 
bir zaruret halini almı:ilır. 

};tıbba Odam1ZJ11 muhterem ve 
üstad başkanının da işaret et· 
tikleri bu milhim meslek ve ce· 
miyet ,·azifcsine, muhterem Sağ 
lık Bakanımızln, müştereken, en 
kısa bir zamanda tatbik mevkil
nc koyacaklarından, yUksek kl!a 
ye t 'e kiyasctlcrini bilerek kuv
\ elle ümilleniyoruı. 

Hekimlerin muayene ücretleri. 
nin muhteliC mikdarlar üzcrlnclc 
tcsbit ve tayjn edilmesi, vergi 
borçlarımızın da 5liphe ,.e tcred· 
düde mahal bırakmıyacak ı:e· 
kilde ve tanı bir itimat sağlıya
rak ödenmesini temine medar O· 

lacaktır. Etıbba Odamız iki ta 
rafm da nıuvafakııtı \'e fakat c· 
s:ıs da kendi karariyle tesbit c· 
dcccği mu:ıyene iicrctinl, maliye 
müc scscsine bildirir. Sene so
nunda hekimin kaydında göste
receği vcrgı hesaplanır. Bedava 
bakılan hastalardan da, alınacak 
sarih adresll vesikalarla bu fahri 
hiımetlcr tevsik edilir. Saat 15-18 arasında kaç has· ____ ;:_ __ ~--------------~ 
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Denizyollarındaıı 
şıka yet 

istanbulda Yemiş, Çardak cad 
desi 19/3 numarada tücc:ır ko
misyoncu Abidin :\locan, araba 
vapuru seferlerinde baıı haksız. 
lık ,.e yolsuzluklar olduğunu 
öne slircrek bunların düzeltilme
sini istemiş \'e demiştir ki: 

•Araba ,·apurlarına l>inecck 
otomobil \'e kamyonlar için Üs· 
kUdar ve Kabataşta bekleme pe
ronları yapıldığı halde Denizyol
larıııın memurları bu peronlarda 
toplanan hususi plakalı arabal:ı
ra hususi muamele yapmaktadır
lar. Anadoludan eşya ve zahire 
getiren kamyonlar, kendi sıra ları 

geldiği halde, vapura alınma· 
makta ve daima daha sonra gc. 
len hususi arabalar tercih edil
mektedir. nu yüzden kamyonlar 
3 • 4 saat rıhtımda bekletilmek
te ve tlcarl eşya, zamanında Pİ· 
yasaya yctiljtirilememck yüzün· 
den birçok kimseler 7arara uğ
ramaktadır. Herkese müsa\'i mu
amele prensibini bir türlü ka
bul edemeyen Dcnizyollan ida
resindeki bu haksızlığın düzel· 
tilmcsi hususunda al akalı ma
kamların dikkatini çekmenizi ri· 
ca ederim.• 

Bir kız socuğuna l Kasap Rifat'ın duruşma-
otomobil sarptı sına ba,ıandı 

Fılıp Girgin idarcsind~ki 137 Birkaç gün evvel Kadıköyde 
plakalı motosiklet Galata Lüle- Nusret isminde bir şoförü bı· 
cihendck caddesinden ;;cçerken çaklıyarak ölümüne sebep o!an 
Pembegül adında 7 yaşında bir kasap Rıf:ıtın muhakemesıne 
kız çocuğuna çarparak ağır su- d.i.in 3 iineü Ağı.ree~a. mahkeme· 
rette :;aralanmasına sebep olmuş sınde devam edılmıştır. 
tur Tanıklardan otobüs müstah· 

~'aralı Sisli Çocuk hastanesine demi olan Yus~f Ge?ç. bu hu-
susta ııuıılan soylemıştır: 

kaldırılmıs, kaçan sanığın aran- •- Hadise günü şoför Nus· 
masına başlanmıştır. ret, Rıfatın yanına sokulup gel 

Azınlık Okulu Müdür ve 

öğretmenleri toplandı 

Azınlık okulu müdür \'C öl?· 
retmcnlcrl diln l\lahmutpaşa ilk 
okulunda toplanarak öğretim, e· 
ğitlm Ye yönelim işleri üzerinde 
görüşmüşler ve bu sahada müf· 
redat programıyle yönetmeliğin 
isteklerini gözden geçirmişler· 
dir. 

Diğer taraftan Türkiye Mual· 
!imler Birliği idare heyeti de a· 
zınlık n ecnebi mekteplerdeki 

biraz dolaşalım, dedi. Rıfat git· 
mck istemeyince Nusret Rıf:ıta 
bir vumruk \"Urarak yere dü· 
şUrdÜ. nırat d:.ı ayağa kalkınca 
bıçağını çekip Nusrete vurdu.• 

Dunışına, bazı tanıkların din
lenme l için başka gilne bırakıl· 
mıştır. 

öğretmenlerin durumlarıyle ala· 
kalı bir müracaati lnceleml~tir. 
Cereyan eden miizakereler neti· 
ceslnde hazırlanan raporun Mil· 
li Eğitim Bakanlığına gönderil· 
mesi kararla~tırılmı~tır. 

Dahili isyanlar karşısında 
Yeni Milli idarenin kuruluşuna canla başla hizmet etmiş 
ve halk içinden yetişmiş bir kahraman olan Çerkez Et
hem Beyin ve arkadaşlarının son hareketlerini çok fena 
bulmuştum. Ethem Bey hiddetimi yüzümden anlamıştı. 

- :?O:i -
Çerkez Ethem Beyin Padişaha, 
Sadrauma ve İtilaf Kuvvetleri 
Kumandanına yazdığı 

Mektuplar 
A dapazarına muvasalat etti· 

ğim giln, tedip müfrezesi 
kumandanı Çerkez Ethem 
Bey nezdime gelmi~tl. Göster· 
diğl gayret ve fedakarlıktan 
dolayı ke!tdisini tebrik ettim. 
25 Mayısta yapacağımız hare· 
kat hakkında talimat ,·erdik· 
ten sonra bir arzusu olup ol· 
madığını sordum. 

- Teşekkür ederim, Pa:ıam, 
Size akıl danısmağa geldim. 

Dedi. Ethem Beyin mütered· 
dit bir hali Yardı. Biraz dur· 
du, sonra; Sultan \'ahidettine, 
Sadraıam Damat Ferit Paşa
ya, kuvayı itillifiye b:ışkuman
danına Adapazarındaki İngiliz 
müme~sili vasıtasıylc müraca· 
ate karar verdiğini, bu mak· 
satla mektuplar yazıp mümes· 
sile teslim ettiğini, arkadaşla· 
rının bu te~ebbüstcn hiç kim· 
seye malumat verilmemesi 
hakkındaki ısrarlarına rağmen 
benim fikrimi almak lüzumu. 
mı duyduğunu söyledi. Gayri 
mes'ul kimselerin telkinatı al· 
tında kaldığı muhakkaktı. Ha· 
rckete geçmeden evvel telgraf· 
ların mealini öğrenmek iste· 
dinı. 

- Bu arizalarda neler yazı· 
lı, bilmek istiyonım? 

Diye sordum. Sultan Vahi· 
dettin'e hıtap eden arizada 
Damat !<'erit Paşa ve arkadaş· 
tarının fen:.ılıkları sayılıp dö· 
külüyor, bunların yerine ıliya· 
kat, ehliyet ve samimiyeti mü
cerrep olan zevatın getirilme· 
si• niyaz olunuyordu. Ferit 
Paşaya yazılan mektupta hay:ı· 
tı siyasiycdeıı derhal çekilmesi 
şiddetli bir lisanla ihtar edili· 

yordu. Üçüncüsünde İngilizlerin 
Damat Ferit Paşa kabinesine 
fazla müle\·eceih olmasından 
şikayet ediliyor, Ferit Paşa 

hllkumetlnin Osmanlı milletini 
temsil edemiyeceği hatırlatılı· 
yor, İngiliz hükumetinin dik· 
kat nazarının çekilmesi rica o
hınuyordu. Ethem Bey bu ari· 
zııların altını •Umum Kuvayı 

!\lilliyenin Tedip ve Takip Ku· 
mandam • olarak imzalamı~tı. 

Ethem Bey mektupları 
Bana getiriyor 

Çerkez Ethem Bey sözlerini 
tamamladığı zaman kıp· 

kırmızı olmuştum. İki defa ve 
asker! vazife sebebiyle temasa 
geldiğim, hizmetlerini takdir 
ettiğim bu zata karşı, bu son 
hareketinden dolayı duyduğum 
infiali glzleyememlştim. O gfi. 
ne kadar yeni milli idarenin 
kuruluşuna canla başla hizmet 
etmfs ve halk içerisinden ye· 
tişmiş bir kahraman olan Et· 
hem Beyle arkadaşlarının bu 
cür'etj affedilir şeylerden de· 
ğildi. Millete ve onu temsil e· 
den Büyük Millet Meclisine 
karşı itaatsizlik ve onun işle· 
rine müdahale gibi bir küs
tahlıktan başka bir şeyle tevil 
edilemezdi ve neticenin nere· 
lere kadar varacağını kestir· 
mek mümkün değildi. 

O tadhte milli bir müfreze· 
nin başında bulunan Ethem 
Beyin yeni milli idare namına 
kendiliğinden yapmak istediği 
bu yanlış harekeli düzeltmek 
çarelerini düşündüm. Evveli 
üzerindeki tesir ve nüfuzumu 
hatırlatacak, onu tamamıyle i· 
taat altına aldıktan sonra ha· 
reketini bizzat kendisine tas· 
lıih ettirecektim. Hemen şunu 
ilave etmeliyim ki, Ethem Be· 
~jn, -arkadaşlarının ısrarlarına 
rağmen bana gelerek hadiseyi 
haber vermesini ve fikrinıi 
sormasını kendisi için bir me· 
ziyet addederim. fyi idare o
lunduğu takdirde siyasi ve i· 
dari merkezlerden u zakta bu· 
lundunılarak, fakat muUaka 
yüksek rütbeli bir kumandanın 
emri altında dahili isyanlarda 

ve lcabedcrse cephede daha 
bir müddet kullanılır ve ken• 
disinden istifade olunurdu. Fa· 
kat hiçbir suretle yalnız başı· 
na bırakılmamalı \'e siyasete 
asla karışlırılmamalıydı. Ben 
bunları düşünürken, hiddet· 
lendiğimi yüzümden anlamış
tı: 

- Yanlış mı yaptık, Paşam! 
Diye sordu. 
- Evet Ethem Be)', yanhf 

ve hem de çok zararlı bir il 
yaptınız. 

Cevabını verdikten sonra 
vaziyetime amirane bir şekil 
vererek sert bir eda ile ilave 
ettim: 

- Teşebbüsünüzün nereye 
varacağını düşüneblldiniz mi! 
Bu hareketinizle, düşmanları· 
mızın perişan olduğu su gün• 
lerde onları tekrar ümide dil• 
şürdüğünüzün !arkında mıst• 
nız? Hareketimiz henüz sona 
ermemiştir. Belki de en çetin 
kısmı sona kalmıştır. Yarın 
yeni bir vazife alacaksınız. 
~lüfreze kumandanları siyase· 
te karışmazlar. Bu yanlıs ha· 
rekellnlzi derhal düzeltmelisl· 
nlz. 

Bu sözlerim, Ethem Beyin 
üzerinde beklediğim tesiri yap
mıştı. Bir dakika kadar düşün· 
mü~ ·e sonra: 

- Hakkınız var, Paşam. Şiıtı 
di gider, İngiliz mümessilin· 
den mektuplarımı geriye a· 
lır, size teslim ederim. Siztı 
müracaat etmekte hakkım var· 
mış. Keski daha evvel gelseY'· 
misim. 

Demişti. Ethem Beyin btt 
cevabı üzerine bu bahsi daha 
fazla uzatmağa lüzum görme· 
miş, ~:ırınki hareket hakkında 
icabcden emir ve talimatı ver• 
miştim. \'anımdan ayrılan :El• 
hem Bey, bir müddet sonra te1' 
rar gelmiş ve İngiliz mümes
silinden aldığı mektuplan bıt· 
na teslim etmiş, af dilemişti. 

(De,·amı var) 

Profesyonel ve anıatör Lig 
bugün başlıyor uıacları 

..:» 

Bugün Dolmabahçe'de Fener - Beykoz, Şere.f'de G. Saray - Emniye 
profesyonel ve amatörleri oymyacaklar 

l9j2 • 953 ~ılı pofesyoncl \'e sezon maçların çok çekismeli daima maçlann ze\•kini aksaU· 
birinci amatör futbol ligi bu- ye enteresan olacağını tahmin yor, seyirciyi sinirlendiriyor. 
gün Dolmııbalıçe, Şeref ediyorum. Yalnız maçlardaki Fakat bu ı:ibl hareketler yal· 
stadl:ırında yapılacak maçlar. lntizamın temini hususunda ııız seyirciyi sinirlendirmek, o-
la ba51ıyacaktır. klüpleriınizin idarecilerinden yunun zevkini aksatmakla k~I· 

Du seneki lig maçları, pro· ve bilhassa futbolcülcrimlıdcn mıyor, aynı zamanda hem böl· 
frsyonel ligin on klübe çıka· azami hüsnüniyet beklediğimi gemiz!, hem tarafsızlıklarına 
rılnınsı ve on iki klüpten mü. bu mUnasebetle belirtmek iste- tamamen ı:üvendiğimiz ve ınaÇl 
te~ekkil birinci amatör ligin rim. Maçlar tam bir itidal ve vukufla, hüsnüniyetle idare et· 
kurulmasile geçen seneye na. disiplin dahillnde yapılırsa, tiğlne emin bulunduğumuz Jı~· 
zarnn genişlemiş ve Dolmabah. hem zevkli olur ve hem de sc. kemleri ve feragatle vazife go
~·e stadında haftada ancak iki vircilcrimize rahat ve tatmin· ren zabıta memurlarımızın d• 
maç yapılması kararllc de dn· kfır maçlar seyretmek imkanı vazifelerini güçleştiriyor. 

1 ğıtılmış bulunmaktadır. \erilir. Seyircilerimizin sinir. Bu seneki maçlann norın• 
Profesyonel lig bugün Dol- lcnmesl mevzuu ile başlıca il- bir şekilde neticelenmesine ın! 

mabahçc stadında yapılacak glli olanlar faal sporc11larımız· ni olacak, se~ ircilerin asabileŞ:. 
Fenerbahçe • Beykoı, Şeref sta- dır. McselA hakemin göreme· mesinde rol oynayacak, \'e bll· 
dında yapılacak Galatasaray • diği bir hatayı veya tamamen kemlerimizle zabıta memurla· 
Emniyet maç1arile, birinci a. hüsnfiniyetle verdiği yanlış bir rımızın işlerini güçleştirecc; 
matör lig de Şeref stadında oy. kararı futbolcülerimiz ellerile sporcular h:ıkkında çok kat 
nanacak Vela Sümer Spor maç bir takım işaretler yapar:ık ve cczrI tedbirler alınacağın~ 
larile açılmış olacaktır. veya hakemi ikaz ederek seyir da bu vesile ile bildirir ve Y:ı! 
CU~l.\RTESİ ciler üzerinde müessir oluyor- sezonda klilplcrlmize başıu .. 1 

lar ki, böyle yersiz hareketler maçlar temenni edcrim.11 

Bu geceki mühim boks maç ı 
Dolmabahçe stadında: Saat 

15,30 da Fenerbahçc • Beykoz 
(Profesyonel), Şeref stadında: 
saat 13,30 da Galatasaray • Em 
niyet <Amatör), S?at 15,30 daftayrafJedyftJI 
Galatasaray • Emnıyct (Profes. 

ile • 
Feı•rar• 

yonel). 
PAZAR: 

Dolmabahçc stadında: Saat 
15,30 da Besfktaş • İstanbul· 
spor (Profesyonel), Şeref :.ta. 
dında saat 9,30 da Beyoğlu 
Spoı· • Kasımpa,a (Amatör), 
Saat 11,30 da Beyoğlu Spor • 
Kasımpaşa (Profesyonel) Vefa 
stadında: saat 13 de Vefa • Sü. 
mcr Spor (Amatör) saat 15 de 
Vefa • Adalet (profesyonel) 
Fencl'bahçc stadında: saat 
13,30 da J:'enerbahçe • Beykoz 
(amatör). 

Profesyoncf \·e birinci ama· 
tör ligin başlaması münascbc. 
tiyle bölge müdürü Sait Se
lahattin Cihanoğlu, kendislle 
görüşen bir arkadaşımıza §un. 
ları söylemiştir: 
«- Bilindiği gibi profesyo. 

nel ''e birinci amatör liglerinin 
maçları yarın başlıyacaktır. Bu 

karşılaşıyorlar 
Fransız yarı ağır sıklet boks 

§ampiyonu Uayrabetyan ile i. 
talya iklnclşi Fc1Tari arasında· 
ki iddialı revanş maçı bu ak
şam Spor ve Scrı;:i sarayında 
yapılacaktır. 

Sert ve çeki~meli olacağı 
kuv\·etle tahmin adilen bu maç, 
günlerdenbcri merakla beklen· 
mcktedir. 

İki yabancı p rofesyonel bok. 
sör de bu revanş maçını ka. 
zanmak için biltün ı:ayrellerini 
ortaya koyacaklarını söylemek· 
tedirlcr. Çilnkü maçı galibiyet. 
le bitirmek her ikisi için de 
kendi bakımlarından hususi bir 
ehemmiyet taşımaktad ır. 

İki boksör de birbirlerinin 
kıymetini takdir etmekte ve 
bu maç için adam akıllı hazır-

lanmış olduklarını söylemekte· 
dirler. 

Gecenin ikinci enteresan J.11
1 

çı ştiphe yok ki, Fevzi Törk'~ 
ikiz oğulları arasındaki gö_:t~1' 
olacaktır. Dünyanın en kuÇ. e 
iki boksörü olan Turgay t1

6 Barbaros bu gece seyircllC~. 
hayli zevkli ve neşeli bir gUS 
teri yapacaklardır. 

Saat 21 de baslıyacak ola~ 
maçların programı şöyle tcsb 
edilmiştir. 

. Besim . fzak (Il~ks lhtisas1; 
lrfan (E.T.T.) Pcrıkli (SOJC 

İhtisas) • Yor'o (KT.T.) • ~·; 
llp (Feriköy). Burhan (E.T· ;. 
Fehmi (Deniz Gücü), Barb t• 
ros • Turgay Törk, Hayrabt 
)'an • Ferrarl. 
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Eisenllower, orduyu 
'8/-at ve Terakki şiddetle tenkid etti 
dirilebilir ıni? 

Dün bir 'azete ittihat ve Terakki fırkasını diriltmek için 
bazı teşebbüsler olduğundan, partinin umumi ba5kanlığı. 

nın IIüseyin f',ahit Yalçın'a teklif edildiğinden, İttihat ,.e Te
rakki Fırkasının eski umumi lı.tıtlbl l\Jithat Şıikrii Bleda'ya "re 
diğer bnzı eski İttihatçılara başvurulduğundan bahsediyordu. 
Haberin doğnı olmadığı ilk bakışta anla5ılıyordu. Hüsc)in 
Cıı.hit )'alçın birkaç aydnnbcri, allesble blrllkte, Fransanın 

Erir.n su eehrindedlr. l\Iithat Şukrii Bleda'ya gelince, siyasi 
hayatla hiç bir alAkası knlmamıe olan bu utın elinden tnhldk 
edince: •Bir nisan olsa nisan şaka!l derdik. Böyle bl~ey akla 
bile gelemez• ce\'Dbını aldık. 

İttihat ,-e Terakki, Udncl memıti~etin ilanında hü~ iik 
hlznırti gôrülmiis bir cemiyettir. Hür fikirli ,·atanda$1arın 
kurdukları bu cemiyetin içinde sağlam r;eciyell, idealist in
sanlar pek çoktu. Fakat cemiyet ba~ka, siyasi parti ba~ka 
şr3dir. Uu sebeple me~ruti.yet lün edildikten, gizli çalı&ma 
dt'\'ri hitam bulduktan sonra si •asi parti halini almak isteyen 
İttfhııt nı Terakki htc bir ıaman bu vasfı tamamı ·Je haiz 
olamamıstır. Saflarında en ileriden en ı:ıerl fikirlilere kadnr 
insanlar \'atdı. nu yüzden sık sık iç ihtiliiflan. ayrılıklar 

olu~ordu. 

<Başı 1 incide) 
miştir: 

eCezairde hava üslerine muh
taçız. Sovyetler Birliği daha urun 
yıllar hakiki bir barışa kavuşa· 
mıyacağımızı açıkça belirttikten 
sonra biz de bu üsleri meydana 
getlrmeye m!'cburduk. Bu gibi 
Usleri iktısadi bir şekilde inşa el 
mek iki veya 3 yıl sürer. 

Böyle olmasına rağmen biz ne 
yı;ptık bilmiyor musunuz? Evve. 
ıa , Sovyetlerin niyetleri sarih bir 
şekil aldığı zaman insaata hiilıı 
b:ışlamamıştık. Bu işe glrl~mek 
irin 1951 yılına kadar bekledik. 
O tarihte Kore Harbi başlıyalı 
altı ay olmuştu. Bunun Uzerine 
şiddetli emirler verildi: Üsler 
derhal inşa edilsin masrafa ba· 
kılmasın rlr.nildi, Netice ise her
kesin malfımudur: 5 Us inşa C· 
drbilccek para ile ancak iki Us 
meydana getirebildik.» 

Cumhuriyet Parti cumhurb:ış 
kan adayı föyle devam etmis· 
tir: 

•Asya milletlerini ele alalım. 
Bunlar kağnı arabası ile uçak 
arasındaki farkı pek tabuk kav 

3 - SilAh imali işlerinde ııtm 
diye kadar olduğundan daha eh 
llyetli insanlar çalı&mah ve bu 
yolda sivil i~cilerin en iyileri 
temin edilmelidir.• 

Son olarak &Unu ilave ede· 
ylm: ·Sav\lnma programımız 
bizleri iktısadi bir çöküntüyt' 
götUrmemeli, bütün bu işler ga 
yet iyi ayarlanmalıdır.• 

Ste\·enson itham ediliyor 
Nevyork. 26 (A.P.) - Cum· 

huri) etçi Parti ileri gelenleri 
Demokrat Parti adayı Vali Ad· 
lal Stevcnsonu özel bir tahsisa· 
tı israf etmiş olmakla ,.e bunu 
iyi iş görmU3 Demokrattan mil 
kAfatlandırmakta harcamakla it 
ham etmektedirler. 

Stevenson fimdiye kadar bu 
parayı kimlerden aldığı ve han· 
gi islerde sarfl'ttlğl hakkında 
hiç bir açıklamada bulunmak is 
temrmlştir. Demokrat Partintn 
~eçlm mUcadelesini idare eden 
bir ~ahıs Stevensonun bu ko
nuda daha sonra açıklamada btt 
lunac:ığını bildirmiştir. 

Bir anket 

ittihat ,.e Terakki takip ettiği iç ve dıs sb·asette de hil
yuk ha5ıı.rı göstere.memle, birçok hatalar yapm15tır. nirlncl 
Dünya Harbini nıüteakıp toplanan kongresinde bu hususta 
atı tcnkldlerde bulunulmus, parti kendi kendini feshetmlsti. 
Otuı rlört ene C\'\'cl \'erilen bu karardan imdi vazı;etilmcsl 
için hiç bir sebep yoktur. Esasrn ortada İttihat \'e Terakki 
namına SÖL ı;ö)ll)cbilecek kim e de kalmamıstır. En snlAhlyet 
aahlbi ittihatçılar Allahın rahmetine knusmu5lıırdır; hayatta 
kalnn eski ittihatçılar da. İttihat ve Terakki ile alAkalannı 
bir hatıra olarak ınuhafaıa edborlar. Su halde aramızdan çe
kilmiş olanları ebedi uykularında rahat bırakmak, hayatta 
hulun2n idrallst e ki lttlhatcılan da rahatsız etmemek en 
dolrıı harekettir. ittihat \e Terıılıki de\Tlnl yaşnmıe. tarihe 
mal olmu~tur. Tarih onun hakkında hiikmUnU verecektir. 

ramışlardır. Kerede muharebe· Vaşington, 26 CA.A.) - Har 
lcre katılıın Amerikan pllotla· talık •i\cwsweek• mecmuası, 
rı Çinli pılotıarın tepkili uçak· dilnkü sayısında iç siyaset me
tan mükemmel surette kullan· selclerinde mütehassıs bulunan 
dıklarını söylüyorlar. anket)n neticesini yayınlamıştır. 

Biltün bu aksaklıklara çare Bu anketten alınan neticeye 
olarak şu üç tedbiri gayet ça· göre Yali Adini StcYenson, Cum 
buk almamız icabetmektedlr: hurbaşkanlığı için yapılan se· 

l - Realist bir sitAhlar pro- çim mUcadelcsinde General 
gramının tatbikı. Eisenhower'den az ileride bu· 

2 - Fazla masrafa Eebep ol· lunmaktadır. Bu mütehassıslar
mamaları için silah modellerini dan 28 i StevC'nsonun kazanaca 

Enis Tahsin Til bir taraftan mükemmelleştirme ğı, 22 si de General Eisenhower 
il bir taraftan da ucuza malol· in kazanacağı mUtalhsında b~ inci Mikrob!yoloji. m~n_a...;.g_ayre_t_e_tm_cı_b_·iz_. ___ 1_u_nm_u_a_1a_r_dı_r. _____ _ 

Kongre i topland Mısırda Bakanlıklar askeri 
r C Bası ı lnclde) 

!has ederek ezcümle §Unları söY· 
leml§tir: 
t:-Ciızzam, dUnya tıbbının fi. 

terinde dikkatle durduğu aktiiel 
nıeselelerden biridir. Bir taraf
tan muhtelif memleket tılimlerl, 
diğer taraftan Dünya Sağlık Teş
kiUtı bu Afetin gerek tıbbi ve 
gerekse sosyal cephesi ilzerindc 
ınesai sarfetmcktedirlcr. Mcmle. 
ketim.izde cilızamın bugUnkU va
tiyeti endişe verici olmaktan cok 
Uzaktır. Filhakika Bakırköy ve 
tıa.zıı cilzzam hastahanelerinde· 
ki hasta ı;avısı ,.n ok 250 - 350 

Donanma günü 
C Bası 1 incide> 

nutuı-Jar söylenecek ve DU
yUk Denlıci Barbarosun hn.· 
urası ya~atılacaktır. 

llltiteakıben savaş gemileri 
halkın ziyaretine açılacak, 
gece de büyük fener alay1arı 
tertip edilecektir. 

Gece saat 21.30 da Ankara 
radyosunda bu mUnasebetle 
bir radyofonik temsil ,·eri· 
lecektir. Eserin milellüi Fa· 
ik Türkmendir \'e Şehir Ti
yatrosu artistleri tarafından 
temsil edılecektlr. 

Bu münasebetle dün Dirin 
ci Ordu Tem ti Dürosu ta· 
rafındln donanmaya mensup 
gemılerle ?ılarmarada bir ge· 
zi yapılmıştır. 

Birinci Ordu Temsil BUro
su tarafından tertip edilen 
bu geziye öğrenciler, yavru 
kurtlar n basın mensupları 
igtirôk etmişlerdir. ____ em. ____________ • 

Gnl. Kadri 
< Bı~ı l :lnddel 

ııeucesinde 'efat etmlelerdir. 
lUd!se Edirneye 48 kilometre 
lllesa!ede asfalt Uzerinde Kırk
lareli - Edirne villyet h\ldUdun
<la bulunan Kuleli köyü jandar
llıa karakoluna 300 metre kadar 
bir yerde cereyan etmi~tlr. 

Generali buraya getirmekte 
olan jip yoldan çıkını~. tarlalık
ta bir ha} il il eril edikten sonra 
birkaç takla atmış \'e bir teker
leği arabadan haylice uzağa fır
lanuştır. 
Sabahın 5.30 unda hldlseyi 

ilk defa bir trakt!ir §Oföril ğöre
l"ek jandarmayı haberdar etmls
tir. Nhlar tanınmayacak hale 
ielmi~lerdi. 
Nl~ları Edirneye getirdikten 

&onra general tekrar askert bir 
törenle fstanbulda GUmüfsuyu 
lıaıttanesine gönderilecek, orada 
•ile!i de cenaze:ri gördllkten 
tonra defin merasimi yapılacak
ltr. 
:tr şe,·kl Seker de yarın bu

l'ada mera&imle defnedilecektir. 
Raıanın sebebi henUı belli ol· 

tııamıştır. 

Falih Rıfkı 
<Bası 1 incide) 

~eki Kumrulu ,.e Kemal Şatır· 
dan miltesekkil mahkeme heye· 
tının yanında Sa\•cılık makamını 
~tuhtar Çağlayan lsgal etmektey. 
Ilı. 

Falih Rıfkı Atay, Cemal Salt· 
lam, a\ ukatları Emin Halim Er
tun ve Sahir Kurutluoıs1u &il· 

lona alındılar. Sabahki oturum
da müdafaaları yapıldı. Öğleden 
lfınra saat 16 da yapılan durus
~da mahkrme heyeti Yargıla· 
tııı bozma kararını yerinde gör· 
llıediğinden beraatlerl hakkında 
tıkj kararda ısrar etmiştir. 

kadardır. Bazı memleketlerde tat 
blk edilen ayakta tedavi usulü· 
nün memleketimlıde tatbikıne 
lmkAn göremiyoruz. ÇllnkU, bit· 
de cüzzamın coğrafi yayılısı çok 
ddğınık olduğu gibi cUzzamla uğ 
raşan mütehassıslar da maalesef 
pek azdır.11 
Bakanın bu konuşmnsmrla son 

ra, QuensJand Humması me\'zuu 
Uzerinde tebliğler okunarak mu. 
nakafası yapılml§tır. Kongre ça. 
lışmalarına bugiln de devam e
decektir. 

Tıp kongresi 
XIl. ?.lılli TUrk Tıb Kon

gr<'si diln saat 9 dan itibaren 
Hukuk n İktrut Fakllltelerlnin 
büyük anfisinde çalı~malarına de 
\am etmi~ir. 

Dünkü faaliyetlerin mevzuu ço 
cuk sağlığı idi, Ord. Prof. Dr. 
Tevfik Sağlam ve Prof. Dr. Ek· 
rem Şerif Egelinin başkanlığında 
ki müzakerelerde Prof. Dr. Şev· 
ket Salih Soysal. okuldan önceki 
çocuk sağlığı llzerinde konuş
muş, müteakıbcn okul çağınd3kl 
çocukların durumu ele alınarak: 
okul hijyeni, fiıikal okul sağlığı 
ve mantal çocuk hijyeni mc\'ZU· 
undaki tebliğler okunmu5lur. 
Öğleden sonra 14.30 da Ord. 

Prof. Dr. İhsan SükrU Aksel ve 
Prof. Dr. Ömer Özek'in baskan
lığında toplanan gUnUn ikint.i 
celsesinde raporların münakaşası 
yapılmıştır. 

Cumhurbaşkanının telgrafa 
XU. Iilli Türk Tıb Kon-

gresine, Cumhurbaşkanı Cem 

1 
B~~r a~ağıdaki telgrafı gönder. 
mıştır: 

•Sayın Dr. E. H. tistiindağ. 
XII. ?ı1illl Türk T1b Kongresi 
Başkanı ,Sağlık \'O Sosval Yar· 
dun Bakanı. İstanbul. 

XII. Milli Tilrk Tıb Kon
greı:[ ilmt çalışmalarının yurt 
sağlığına kıymetli hiımetl<'ri do. 
kuoaca{:ına eminim. Başanlar di· 
ler ve kongre üyelerini mubah· 
betle selAmlarım.» 

Bulpar hudu 
Y i bir fec 

(Başı l incide) 
da bir ~ahıs, Uç dört gün evvel 
Bulgar hududuna yakın Pınar. 
hisara gelerek buradan Dereköy 
yolivle Bulgarlstana kaçmağa 
teşebblls etmiştir. Bu sırarla jan
darmalar tarafından yakalanan 
Mehmet adalete teslim cdilmls· 
tir. 

Dulgıırlann Türklere 
yeni mezalimi 

kontrol 
<Baeı l incide) 

mamiyle ordunun eline geçmiş. 
tir. 

Hapishane umum müdUrll Ö
mer Kabudan ,.e maiyetindeki 
24 memurun \'azifelerine derhal 
son verllmietlr. Bütün evraka el 
konulmuştur. Eıakanlar Kurulu 
emriyle 450 subay tekaüde sev· 
kedilmiştir .• 
Di~er taraftan :Mısır kabinesi 

bugUn yaptığı dokuz saatlik bir 
toplantıda bazı kararlar almış. 
tı.r. Bu arada Sudan meselesi de 
me\'ZU bahis edilmiştir. 

Resmen bildirildiğine göre Dış 
işleri Bakanlığına mensup bazı 
resmi ~ahsiyeUerin vazifelerine 
son \'eritmiştir. 

Bu 5ahsiyetler şunlardır: 
1 - Eski Kraliçe Ncrimanın 

amcası \'e Hollanda büyük elçisi 
Muhammed Ali Sadık. 

2 - İspanya büyUk elçisi 
Hilsnü Ömer, 

3 - Mısırın Papalık nf'zdlnde. 
ki temsilcisi Ahmed Raşit, 

4 - Portekiz orta elçisi l\Iu. 
hıımmed El Said, 

5 - Brezilya ortaelçlsl HUse· 
yin Avni. 

A)Tlca Afganistan ortaelclsi 
Fethi El Ahmedin de istifası ka 
bul edilmiştir. 

Diğer taraftan Maarif milste· 
şarı F<'rld Abu Hadid \'e 1\Iuham 

28 inci fümenin 
Tatbikafl sona 

Erdi 
<Başı 1 incide) 

bik derecesini görmek, muhtelif 
sitdhlann ahenkli hareketlerini 
ne derece yapılabllıliğinl anla· 
mak ve bu arada hava kuvvet· 
terinin taarruzlan karşısında bir 
liklcrimizln nktü ve pasif tcd· 
birlerini tetkik etmekti. iki giln 
devam eden manevralarda bütUn 
kumandanlann neticeyi mllsbete 
götüren iyi ve l.sabetli kararları 
ile hareket eden birlikler, bu ka 
rarları istenilen şekilde ve mu
\'affakıyetlc tatbik sahasına koy
muşlar, bilhassa zırhlı \birlikler, 
piyade harekatını mu\'affakıyetle 
dc:steklcmlşlerdir.» 

Bu arada, General Arnold da 
ta!bikatın evvelkilere nazaran 
daha basarılı olduğunu ve er· 
!erimizin. kendilerine verilen va 
zlfelerini muvaffakıyetle basar· 
mış buhınduklannı söylemiş, 
m<'mnunlyctlni ifade etm!st~ Dedeağaç, 26 (Anka) - Tilr· 

ki ·enin son zamanlarda ıiya~t ve 
askC'rl bOyUk ve ehemmiyetli mil Bir mektup 
zakerelerc sahne olmasından ton 
ra. Bulgarlar T\irk • Bulgar lıu- <Bası 1 incide) 
dudu üzerinde bazı tedbirler al- sında (Bir sinema binasının hi· 
mı~lardır. Bu arada, Türkiyeye kAyesi) başlığ ıaltında çıkan \'e 
Jıoçetmek tizere kapalı bulunan ıahsımı istihdaf eden yazının tav 
Ttirk • Bulgar hududunun ııı;ıl- zlbinl rica ederim. 
masını bekleven Tilrkler ıılclace· Üzerinde bir gecekondu yapıl. 
le şimali Bulgaristana nakledil- dığı iddia edilen arsa tasarru. 
mektedirler. Bu arada p35aport fum altındadır ve senelerdenbcri 
muamelesini henüz ikmal etme· orada bir kulübe me\'cuttur. Ev· 
miş bulunan Tilrkler :ırasında velce çiçek soğanlığı ve bilAhare 
geniş tevklfata ba~lamışlardır. ıanti)e olarak kullanılmııtır. Ha 

Te\•kifat bilhassa Plevne kasa- len otomobil aiat ve edevatı sa· 
basında geniş mlkyaıtadır. Tilrk· tan bir dükkAndır. 
!er sorgusuz ''e sebepsiz, evle- Durumumuz kanunidir, kendi 
rinden alınarak Sofya civarında· lerinln haklı olduğunu iddiıı e· 
ki bir numaralı temerküz kamp: denlere mahkemeler açıktır. Hak 
,e iş yeri olan Perni)c kömilr ma ve hakikatın tecellisine hizmet 
denlerl ocaklarına sevkedllmek· etmek lı;ln neşriyatınızı tamam. 
tedirler. Bugilne kadar Plevne· lamak maksadiyle ve her tUrlU 
de kendisini bu tevkiften kur- •;esaikl ibraz. etmek suretiyle 
tarabilmi~ pek az Türk eyi kal- T11rgut Dcmirağın haksız duru. 
mı~tır. munu isbat etmeğe hazırım.• 

altında 
med tİnh·ersltesl Rektörü Dr. 
İbrahim Hasan da istifalarını hU 
kOmete sunmuşlardır. 

fnglllz • l\lısır ıoriiımelerl 
Kahire ,26 CA.P.) - Büyük 

Britanya ile :'\lısır arasındaki 
bazı meseleleri hal iı;ln son gün 
lerde görüşmeler yapılmakta ol 
duğu bugün inanılır mahfiller. 
den öğrenilmiştir. Yetkili kay· 
naklara ı;orc, htılen ele alınan 
tali meselelerde anlaşmaya varıl 
ması belli başlı ihtillf konuların 
da uzlaşma imkanlarını geniş 
ölçildc arttıracaktır. 

ı:ı ~ısrh ıazcte.d İçlelerl 
Bakanının i tüasını istiyor 

Kahire, 26 (TJI.A.) - Vaft 
Partısi kurucu genel heyeti ya
rın Mustafa Nahasın başkanlığın 
da ehemml~etli bir toplantı ya
pacaktır. 

Vaft cenclerindcn \'erilen ha. 
berlere göre, \'aft partisinin ya. 
rınki toplantısı \'e alacağı karar 
!ar, Mısır siyasi hayatında bir 
dönllm noktası te&kil edecek. 
tir. 

Vaft Partisi organı olan F.l 
Mısrl gazetesi bugün yayınladı· 
ğı bir makalede, partiler işine 
bakmağa memur edilen Mısır lt· 
işleri Bakanı SUleyman Hafızı 
vazifesinden istifa etmeğe da\'et 
etmektedir. 

Dün gece bir 
Arama yapıldı 

( Baıı 1 incide) 
suçüstü yakalanmışlardır. 

Bunlar, Cemil, Eyüp, ZUbeyir. 
oğlu, Mehmet Köseoğlu, Ömer 
Sıtkı, Şevket Yusuf, AlAeddin, 
Osman Tanrıkulu, \'e CclAl Ba. 
kırcı adındaki şahıslardır. Suç 
delili olarak iki yazı tahtası \'e 
l50 lira bozuk para ile mütead. 
dit ıar elde edilmiş \'e sanıklar 
meşhut suçlar kanununa göre 
tanzim edilen evrakla birlikte a· 
dalete teslim edilml&lrrdir. 

Ayrıca Tarlabeşı caddesi Peş
kirci sokağında 11 numaralı e\'. 
de oturan sabıkalı randevucular. 
dan Huriye adlı kadının evini 
gitll fuhuş için kullan<itğı te~
hit edilmiş ve dün gece y.:pılan 
fıni haskın sonund11 altı kadınla 
3 r.rkek suçü~tü yakalanmıştır. 

Suçlular hakkında kanuni ta· 
klbata grçllml§lir. 

Arama tarama ekiplerinin dün 
gece şehlP itinde yaptıkları ge. 
niş faaliyet sonı,ında 45 bıçak, 
2 tabanca, 3 kama, 1 falçata ,.e 
37 uygunsuz kadın da yakalan. 

mış \'e sanıklar hakkındı kanu. 
nl takibat başlamıştır. 

• 
«lskenderun» 
Vapuru bozuldu 

< Bası ı incide> 
arasında, ıeminln battııı yolun. 
da şayialara yol açmıştır. Allka· 
lılardan öğrendiğime göre bu ge. 
cikmeye sebep, vapurun maki. 
nelerinde vukua gelen bir arıza 
dır. 

cİskenderun• npuru yarın sa 
hah limanımıza aelecek ve ak. 
&am üstü tstanbula hareket ede. 
cektir. 

Eskişehir' de, bir yol 
maddelerimiz için 

GÜNÜN YAZ/Si: 

Zirai kalite 
kesme hadisesi oldu ve slandard 

< Bası 1 incide> 
Bu suretle deli olmadığı ta· 

hakkuk eden Ali Kemal dün, 
mü~ahede altına alındığı Bakır· 
köy Akıl hastaneııinden çıkartı
larak Asker! Ceıa•vine nakledil· 
mistir. 

Hlidise hakkındaki sa,·cılık 
tahkikatı bitince is ·mahkemeye 
intikal edecektir. 

Diğer hir &anığın 
muhakemesi 

Bir müddet evvel şoför Ferit 
Güt ener'l tildilrınekten sanık 
Ha)Tettin Yorgancının muhake· 
mesine dün l inci ağırceza mah
kemesinde de\'-am edilmistir. 
Mahkeme eahitlerin celbi için 
duru~mayı başka bir gUne bırak
mı~tır. 

Rir h!U\'Üz: 

Yal0\'8, 26 (Hu~usl) - İki se
nedenberi §ehrimizde mirasyedi· 
ce bir hayat geı;iren, Üsküdar 
Kuşo~ltı yokuşıında 1329 da doğ
muş İhsıın Erdem adında bir 
genç, dün 1 lanhuldan, kendisi
ne gOya acıyarak bir Is temin 
etmek maksadıyle kandınp şeh
rimizdeki evine getirdiği LCltfl 
Utku adında 13 yaşında kimse
siz bir çocuğa teeaviizde bulun
muştur. Bu sabah zabıtaya §ika· 
yette bulunan çocuk, tecavüzUn 
kendisine tabanca tehdidi ile ya
pıldığını iddia etmiştir. İhsan 
Erdem yakalanmıştır. Doktor 
muayenesi sonunda Ltıtii Utku
ya tecavuz edildiği anlaşılm15, 
tehdit aleti olarak kullanılan 
tabanca ele geçmi§tlr. Mütecaviz 
İhsan Erdem ı;orgusunu nılitc· 
akıp tevkif edilmiştir. 

Eskişehirde hir )Ol kesme 
hAdise5l 

Eski~ehir, 26 (Hususi) - Şeb 
rimizde bir yol kesme ve teca
vüz hldisesi olmuftur. 

Muharrem Tunç ve Cevat Al· 
danmaz adında iki kisi Mustafa 
Sözer isminde bir §ahsın yolunu 
keserrk kendisini bayıltJncaya 
kadar dövmilşler ve cebinde bu
lunan 13~ lirasını zorla alarak 
kaçmıslardır. Yapılan şik6yet 
üzerine polls sanıkları yakalaya
rak adalete teslim etmiştir. 

Bir mevkuf Cezaevinden 
kaçtı 

Balıkesir, 26 (Hususi) - Er
dek Cezaevinde kalpazanlıktan 
mevkuf Trabzonlu HUseyin Yak
tın dün gece Cezaevinin demir 
parmaklıklarını kırarak kaçmağa 
muvaffak olmu~tur. Firari aran
maktadır. 

Afyonda bir katil haplsaneden 
ka~tı 

Afyon, 26 (Anka) - Af ko-

Yuguslav 
Heyeti 

askeri 

C Ba5ı 1 incide) 
kanları ile yüksek riltbeli subay
larımız iştirak etmielerdir. İçti· 
ma iki saatten fazla ıürmU5tür. 
Müzakereler umumiyetle iyi bir 
anlıyı§ havası jr;inde rereyan et 
mistir. Bu .ı:örfişmclerde Türk • 
Yugoslav askeri işbirliği esasla· 
rının gözrlen geçirildiği \'e bu 
hususta fikir teatisinde bulunul. 
duğu tahmin edilmektedir. He· 
yet yarın §ehrimizden İstanbula 
hareket edecektir. 

Amiral l\lc Cormlk 
Ankara, 26 (Hususi) - Nato de 
niı kuvvetleri komutanı Amiral 
Lynde Mc. Cormik 2 ekimde §eh 
rlmize s:elecektir. Amirala Misis 
Me. Cormık, Koramiral Sir W. 
M. Andrews, Tuğamiral J. J . 
Stokcs, Albay.H. T. Rulay, ::'ıtisis 
Anderson, Albay D. W. Pier, Al
bay H.A. Gross ile dört ~üzbaşı 
refakat etmektedir. 

Amiral muhtemelen Cumhur. 
başkanı CelAJ Bayar tarafından 
kabul olunacak ve Başbakanlıkla 
,Arlnan Menderesin Relsli~inde 
bir toplantı yapılacaktır. Bu top 
lantıya Dışiflerl Bakanı, Milli 
Savunma Bakanı, Genel Kurmay 
Başkanı iştirak edeceklerdir. 
Mc. Cormlk bu arada Genel 
Kurmay Başkanını makamında 

ziyaret edecektir. 

Heyet bir 1:Un fehrimlzde ka
lacak, buradan İstanbula gidecek 

ve bir giln de İstanbulda kal. 
dıktan sonra Parige hareket e· 
decektir. 

Amiral l\Jc. Cormik'in bu te· 
maslarında, önümüzdeki aylarda 
Akdenlzde yapılacak olan Nato 

Gfiney kesimi deniz mane\Taları 
nın görüşUleeeği ve bu arada 
Türk deniz ku\"\'etlerinin takvf. 

yeslnln i:Özden gecirlleccği tah. 
min edilmektedir. 

l\lontgomery N'ıpollde 

Napoti, 26 (A.P.) - Atlantik 
ittifakının Avrupadaki sllAhh 

Jcuvvetlerl Başkomutan muavini 
Mare§al Lord Montgomcry bu. 
giln uçakla TUrkiyerlen buraya 
gelmiştir. 

Bu müttefik de\·letin mU· 
dafaa tesiglerl ve asker1 müesse. 
sesini 10 gün müddetle tetkik e. 
den .Mareşal Napoli5·e varır var. 
maz güney Avrupa bölgesinde 

?ılüttefik Kuwetlcr Başkomuta. 
nı Amiral Robert Carney ile u
run bir görU~me yapmıştır. Lord 
Montgomery muhtemelen yarın 

sabah Parise hareket edecektir. 

nunu dolayısıyle cezaevinden çı. 
kan, iki ay sonra iki kişiyi yata· 
!ayıp, bir kisiyi öldilrerek Dinar 
ilçesinden Çôlovasına kaçııın ka
til Alim Bilir, 8 aydıınberi takip 
edilmekte idi. 15 gün evvel 10 
kişlllk bir jandarma ekibinin 
muhasarası il.c ele geçen katil. 
dün mevkuf bulunduğu Dinar 
cczaevinden kadın elbisesi giye. 
rek tekrar kacmağa muvaffak ol
muştur. 

Torbalıda aka yüzanden 
yaralama 

Torbalı, 26 CT.H.A.) - ilçe
mizde §aka yüzünden bir h:ıdise 
cereyan etmiıı ve Halil İbrahim 
isminde birisi ağır surette yara-
lanmıştır. • 

Mustafa Kentliye ait Urfalı 
çiftliğinde çalışmakta olan Dur
sun Top, ayni çiftlikte ı;alı§an 
traktörcü Halil İbrahim Savaklı 
ile §akalaşırken elinde bulunan 
çifte ateş almıştır. 

Sacmalar, Halil İbrahimln sol 
koltuğu altına isabet ederek ağıt 
surette yaralanmasına sebe:> ol
mu~tur. 

Dursun derhal, keyfiyeti jan
darma karakoluna bildirmiş, ya. 
ralı l\Icmleket hastanesine yatı
rılarak, tahkikata ba5lanmıştır. 

Ödemi§ln Adaglt bucağında 
bir hidlse 

Ödemiş, 26 (T.H.A.) - Kasa
bamızın Adagit bucağının Yaz. 
yurdu mahallesinden HUseyin 
Aksu ile Camükebir mahallesin
den Hasan Gacar adındaki iki 
5ahıs aralarında ihtillf bulunan 
bir miras meselesi yUzilnden kav 
ga etmişlerdir. 

Hasan Gacar kavga esnasında 
tabancasını çekerek, Hfiseyln 
Aksuya dört el ate~ etmiş \'e ağır 
surette yaralanmasına sebep ol· 
muştur. 

Hüseyin derhal İzmir Memle
ket hastanesine. nakledilmiş, 3·a· 
kalanan Hasan hakkında kanunt 
takibata gecilmiştir. 

(Ba(t 2 incirle) 
zumlu görfiyor ve onu temen
ni ediyoruz. 

Polatlının 
kalite buğdaylın 

Biliyoruz 'b.i bazı bölgelerimiz-
de yetişen buğdaylarımız 

piyasalarımızda aranm:ıkta ve 
~·u'b.--sek fiyatlarla satılmakta
dır. MeseU Polatlı mallan her 
zaman bir iki kurus fazlaya 
alınmaktadır. 

MalO.m olduğu üzere kaliteve 
müessir sebepler muhteliftir. 
Çeşit, toprak, iklim şartlan ve 
yetlştirml'! tarzı derece derece 
bu hususta rol alırlar. Çifte!· 
!erimize kalitesi yüksek mal 
~·etlştirmek itin zira! pratikle
rinde ne gihl değişiklikler yııp. 
malıırı kap edeceğini i:ığret
meli ve onlara tabiatin bahşet
tiği imkAnlardan faydalanma
nın yollarını göstermelidir. Or
ta Anadoluda Polatlı hblg,.sl 
şartlarını haiz geniş hlr saha 
\'ardır. Bu saha dahilinde ufak 
bir himmetle yüksek kaliteli 
buMay yetiştirmek mllmkun
dUr. Toprek Ofisin serbest pi
yasanın gösterdiği alAkadan 
daha ileri ve teknik bir anla
yışla bu gibi buğdaylara ayrı 
bir muamele yapması ve mt>se
U. proteince ~·Uksek kalite buı!
daylan için ayrı bir barem tat. 
bik etmesi çiftçilerimizi bu is
tikamette çalısmağa teşvik ede 
bilir. 

Kalite \'e standardizasyon 
tatbikatının ilk yıllarında çift. 
çilerimiz, istihsal m:ıiideleri 
alışveri$iyle uğrasan mutavas
sıtlar ve ihracatçılar ,.e bu me
yanda Toprak Ofisi belki bazı 
ı:Utlüklere maruz kalacaklar
dır. Fakat ne olursa olsun IJ;. 

tihsal ve ticaret hayatımızda 

bu §ckilde hareket etmekle 
hasıl olacak inkişaf ve t~min 
cdcceğimız büyük menfaatler 
bizi bu yoldan alıkoyamaz. 

HükQmetimiz t<.'ş,•ik, mükA
fat, prim ve nihayet kanunt 
mecburıyctlcır şeklindeki bütün 
\'ası•aları kullanarak bu ı~in 
tahakkukuna gayret etmeli ve 
bir an e\'\el tatbikata geçmeli
dir. 

Bizim bu satırlarla kasdımız: 
h6dıseler meydana gelip de 
krWerc maruz kalmadan bu 
\'adıde daha e aslı ve ciddi ka
rarları almamııın \'e bir parça 
sür'atli davranmamızın :cap 
ettiğini belırtm"ktlr. 

Numan KffiAÇ 

Balolar 

Gü·eı Sanatlar Balosu 
G ztl Sanallar Ak&dt ıl Talebe 

Cı- eti, Akade- Ta'tbt t• ı:dtn 1952 
G ıel k Kra •MI G nıeU Ba:ar ıue
fıne 8 Ek m 19~2 cuma nnti Ker,..:ı.• 

ı&raJ' aalo:ı arında ubalıa l.:ad r dn-a::n 
f<lrrtlc b r ba 3 t r plımh• r 

Gec n zevk 1 r•c esi le o her t.1r· 
lu ttftrrilat d siin lmuıt r n:.:er tar&.f 
un 19!2 d ıı:ra ırtiı ı:k 1'ra' eni E:e
r man lla:.ı il& l 952 Tfirıt Te ırilz~ le 
kra' ••ll Otltng11l Tarfuro: u da ba'o 
d ... e lu nd~-! r Akademi balo!&naın 

htr ıamaııld huır amA ekıbl rtc~e ay 
rı b r 6nem 'l'ortrtlc ealıımalarına bu· 

lamıı•ır. 

Kongreler 

Hı Yeni Saba oca• 
1 1110 19~2 (U· 

I>üzcede bir polis, niş,·et alırken 
yakalandı 

Düzce, 26 (T H.A.) - Kasaba
mızda vazife gören Sedat ismin
de bir polis, Merhaba kıraatha
nesinin sahibi Fuata mllraca:ıt 
ederek, kıraathanede poker oy
nandığınt ileri sUrmilş ve kendi· 
sine sus payı olarak 100 lira ve
rilnıesinl istemiştir. 

TRENÇKOT~:.) 

Fuat parayı bazırlıyacağını ile· 
ri sürerek, bir gün müddet al. 
mış ve keyfiyeti derhal savcılığa 
bildirmiştir. · 

Bugün tertibat alınmış ve po- j 
Us Sedat parayı alırken suçüstü 
yakalanmıştır. 

Adliye' de 
Tayinler 

Bum.ı M111ıablrlnılıdm 

Ankara, :Z6 - Yargıtay baş
kanlığına Selim Nafiz Akyollu
nun tayin edildiğini diln bildir
ml§tim. Yargıtay başsavcısı K!· 
zım Berker bir ay sonra tekailt 
edilecektir. Yargıtay başsa\'cılı· 
ğına Yargıtay Birinci Crza Da
iresi ba~kanı İbrahim Ethemin 
tayin edileceği ısrarla söylen
mektedir. Ankara ağırceza reisi 
Emin Ali Daııroğlunun Yargıtay 
üyeliğine, Adliye murettlsi Ah· 
dullah tİnerin Ankara :ığırceza 
reisliğine, Adliye müfettişi Hak
kı Uman'ın İstanbul UcUncll 
ağırccza reisliğine tayin edile· 
cekleri de yapılan tahminler ara 
sındadır. ________ _ 

GABARDİN 
VE 

COVERCOAT 
pardesülerimizin 

ÇEŞİT 
BİÇKİ 

ve FİATLARI 
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IST.\SBUL 

L ACA 
• 

Yeşilköy 1:?,57 Acılıı "' pro.iTam. ıa,oo Ha· N 

bultr 18,15 Danı muz ti (Pi) ı8,80 

( Başı 1 lnrlde) Eari:tlar Oku7anlar Rabla Xöıker, 1.181 .. 
rılmı& \'C Bakırköy Akıl hastane· kh • Eea'rit u.oo ReTulırdon mtiı ı.: 
sine yatırılmıstır. (Pi.) u 15 Yale ... Paao Dob ıtor • 

HAdiseye adli makamlarca el· (Pl) u so su •ml~rı u,-&O Daıı.a 
konmu~tur. m1lı!li (Pi) ı5,1s Şarkılar oı.u,.an • 

Esklsehlrde ~•bahat Yedlbaı ıs.80 Haftanın ı11·oı:-· • 
Eskişehir, 26 (ltusust) - Bu- ramı 1:;.45 Sabahattin Yo!lcın ıopluln:U 

gUn şehrimiz.de vukua gelen bir 16,U Sarblar oturan ~na:ıa Gokear 
Uçak kazasında l\tostlto tipinde 1! 40 E•.n t ri:lilfr kfimesl 11.00 Akbal 
bir askeri hombardıman uçatı ıtarobo • Samba orburaıı ı;.20 Faul 
yere düşerek parçalanmıştır. h•nU ıs.oo CıımartHI bmaeri {Pi ı da. :. _ ıu .... 8 _ Eıkl 011 paralık. 
ö~leye do~ru bir talim uçu-"" ıs ıs 25 Eırıp m~i:tuplan 1 .so Danı .ı. _ Ten : o ak 5 - Bır nkek a• 

eundan dönen uçak tam meyda- ııı 1 fi 111.00 HabU'l•r 19,ıs su • er· dı. 6 _ ftrene b r tıı:icek: mr clda. 
na ineceği sırada uçağın ini§ ta- teri l9.SO Mlldlı: cPt.) 19,H Sarkılar 7 _ 8 r renk; \'uln. _ A ~n. 
kımlarını kaldımıağa •arayan Okuran Susan Gtinn :?O ıs Radro n Yukarıdan Aufı,-a · ı - Paruuu 
hidrolik patlamıctır. Fışkıran " utesl 20,80 Kıu ıihlr haberlırl 20.'H ıal.h o)'Unlarına batlınn akılm. 2 -
hidroliğin pilotun yüzünü kapat- Etlmce rorl•rlnd•n 2ı,10 Seale elırl nır dıt. 8 - Rlr ırk k adı 4 - ·
ması yüzünden pilot önllnü gör~- 2 ı,:?o Sarkılar Ol-uran Zeki M rtn 
meıtılştir. Rastgrle iniş yapan 22,00 Konııuna 22. ıo Dınıe,.ıcı htelı:· 
uçak yerde ı;ürilklenerek kapak- ıuı 22.•s Hıb•rl•r 2a,oo Kamhıro · 
lanmış ve parçalanmı&lır. :Boru ,.. prorrımlar 2s 01 Hafif ur 

5 - Ak"ını batına lop amalı: e - Bu• 
ytıkc~. 7 - D ımen kolu; Bir bul ıııa4 
dul. 8 - R r renk: Bır a:v 
Oİ'l'OKÜ t:lJl,l\lAl'ANl.r\ RALL1 Bu milesslf kazada pilot mu- lı:ılar dans ,.1 caı mıuıtı (Pi ı 24.oo 

clze kabilinden kurtulmıı~tur. Soldan Sa.a: 1 - ·ahas: Do. 2 -
Kapanı=. Adana. 8 - ra : Ren -& - Ayd n: 

('ı 15 - ı.ı 6 - Tae. 7 - Ebe. 
AS KARA 1.übnıan 'da 8 - 'Kamarot. 

( Bası l tnclde) T,~9 4cı1ıı ,.. p7<>nam. 7,so '! S Yukar1~an Aıafıra ı - ~ arata. 
İstifa üzerine Cumhurbaşkanı Aran. 7 31 ~ııızrıı: (Pl > 1•45 Habtr 2 - >..,.. Ok s - Hardı:: ' - Ad. 

KAmil Şamun. hükClmetl kurma· l•r !,00 Earlcılar Tiirldilu (Pi) e.2- 6 - Sarnıt il - !'• ı:.r. , - DaTUI; 
ya yine sabık başbakanlardan Sa Han raııoru • 30 Hafıf m 'k CPI > Bo ımr) - Aaa et 

0,00 Güııtin pro.n-amı ore kapantı. 
dı Mullayı memur etmistir. 

Abdullah Yafi, muvaffakıyet· 
sizliğınin sebebini Lübnan Sos· l2,ıs · 13 80 Afkfr ıutl: 

12,15 lhm!•b•t•:ı l!!lm 12,tO l•m yalist Partisinin üzerine atmak· 

* nııı ı 2l U Dtıılı ı rlrnltri 21,80 Dı>
nanına ıaah · 22 :ıo Eari:ılar (Öıel 
p ki 22 .ıs M R A an ,., ba~rler 

~~ 00 Dans m ı .. ı (Pi ) 28,80 Pro~· h ve bu partinin kabinede mev. l•kt'• ı@!lııı. 12·80 Aaktrin lıted · ha 
cut bulunan 12 bakanlıktan 6 sı· ular, ıa.oo :.ı. s. Ararı orc babu u ram ... ka~anıı 
r.ı ısrarla istediğini ileri sürmek ıs.ı5 Earkılar OlrnT•n ~nıreı Eran 

n.ııo Öt'• raı•t•d ı8 415 Eiarkıl&r t 1 tedir. ZM R 
B S k .. .. Ol"nJAn • ·.-ıı rnıar, u 00 E'ıl<ın Or• 11 ~ Acılıı .,. rıroın-am. ı5.0() Ze:v 
atan a arya motoru- ku•rrn çslı•or (P)) ı• so l'af f m· 

• " ' v b•kl•r ı-tcl r 15 80 Oanı mtiı tı (Pi.) 
no ait dava lodllı~ (Pil U :;5 Karıtı mıktuıılan ı~ 00 earıaıar ıe.ao ~ı esorleri ttl,-6'1 

1~.CO Hın raporu ... toplu tat l ı>ror 

raııu ... kapını:. 1.5 sene kadar önce, Musevi 
mültecilerini Fılistine götUren 
Sakarya motörüne çarparak bat- * 
masına sebep olan Kalamış \•&· 1e.:s •cıtıı ... ııron•!ll 11,00 's 
puru hAdisesine ait d&\•aya dlln Aran .... coc:uı: •aatl ı .oo tnusaı 
Birinci Ağırceu mahkemesinde ııı.oo M. s ..l7arı ... hab .. l•r uı 15 
de\ am edilmi~tir. Tarihten b;r 1-.Pnk Hl 20 Tfiri:lil•r 
Duruşma, bazı hususların an· 111,,s Radro n. fııı:Uızre 20 oo M z k 

Iastlm3sı için başka gUne hıra· <Pi) 20,15 :ıtad:ro raut•.ıl :?tı ao Sır 
kılmıştır. kılar Okuuo Sıdıl.:& Candarlı 2ı,oo Kı>· 

E•nf,n k • er •r (Pi ) 17 00 İııceuz 

ı7.45 O un ban arı ı~ 1)0 Hafif c:ıli· 

ı lı: (Pi l ı A, 1-S K nnı"Da 1 ~.2.5 Ser

l>nt JUt ııı ~O SarlcılAr ı 9,00 Habt:r
ltr, 1'115 Se .. ıım ı k la kler CPI) 19,SO 

ko •ma ııı ,5 Sn· tı> url:ılar (Pi} 
~.., 00 Hafıf nrı6r tr (Pi 1 20,lS 

Rıd:ro ı:-ar •uı 20 80 T rklilPr 21 OG 

Sarkı ar 2 ı 80 'Rııraa baC.r trl, PNe
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ithalat Tacirlerimize 

ithalAt me\•zuunda son alınan kararlar hakkında i tf. 
~:ut müzakerelerde bulunma!< üzere 29 eylul 1952 pazartesi 
ı:Unü saat 15 de odamız. meclisi salonunda ) apılacak toplan· 
t13 a teşrifleri sa) ın ıthalat tacirlerimizdcn rica olunur. 

(1546') 
istanb~l Ticaret Odası 

.. .. . . ..... . 

Tercüman Ahnacak 
Genelkurmay Haber Bşk. dı 40 : 50 lira asli maaşla çalış

nıaya başlattırılncak çok bi İngilizce ve Fransızca bilir tercü
manlara ihtiyaç vardır. Aşağıd :ı yazılı şartları haiz olan iı· 
teklılerin ı kasım l!l52 gününe kadar Genelkurmay Haber Ba~
kanlığına bizzat \•cya posta ile müracaatlan Iaı.ımdır. Türkçe 

\ 
lompoı.isyon \'C yabancı dilden yapılacak sınav günii ve yeri 
taliplere aynca bildirilecektir. 

Türk uyruğu olmak, yabancı kadınla e\li 'cya yasar bulun. 
mamak, sağlam olmak, en çok 30 yaşında bulunmak, a kerl ka· 
1ıun, talimat ve disiplin icabların:ı uymayı taahhUt etmek, asa

' t?ıdaki dilekçe \'C belgeleri tamam olnınk. 
1-Dilekçe (hizmet isteği ve yabancı dili nerede öğrendiği, 

nerelerde mütercimlik y:ıptığı hali hazır durumu ' e ev adresi 
hakkında). 

2 - Xüfus cüzdanı sureti ve vesikalık 10 Colograf. 
3 - Tahsil durumuna ait belgeler 'e diploma bcnıerlerl. 
4 - Askerliğini yaptı 1ına <iair belge. 
!Ç - fyi hal kAğıdı (Mahalleden). 
6 - llukuku ammeden mahrumbet ceıa ı olmadığına dair 

uvcıhktan belge. (345'-15513) 

MUHASEBEDEN ANLAYAN DAKTiLO BAYAN 

ARANIYOR 
Yazı makinesinde seri yazı.n ve muhasebeden anlayan 

bır bayana ihtiyaç vardır. isteklilerin şimdiye kadar çalı~
tıkları yerleri, talep etlik~ri ücreti bildirir bir mektupla 

1557 Xo. lu Po ta Kutusuna miiraeaatları. 

Balo Tehiri • 

lıllet Parti 1 Sarıyer İl· 
inin 27.9.1952 günü As-

rya Palas salonlarında 
tertip ettiği balo 11.10.1952 
ak.,amına tehir edilmiştir. 

T EZ G A HT A R 1 N 

d.~;~~n davetlilcrimize bil. l S A Ö l A YA N 
San•·er iıre Yönetme 

....... J .. ·.K.uru. luilllli J ~~~ 
Z AY 1 

Taksim Nüfus Dairesinden al· 
ıiılım nüfu cüzdanımı zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eskisi
nın hükmU yoktur. 

Suna Kutsal 
Koca.) ol Xo. 4 

Bostancı 

Mürebbiye Aranıyor 
İlkokul 3 neti sınıfa de· 

vam eden bir erkek çocuk 
için ecnebi lisan bilir bir 
murebbiye aranıyor. 
Bo. P. K. 254 d~ 'aıılması. 
~ .......... İlllillilılıııi 

ZAYi 

Karacaahmct Mezarlığında sa. 
tın aldığım 4 kisilik mezar mak 
buzunu ıayi ettim, yeni ini çıka 
racağımdan eskisi hükümsüzdür. 

Namık Kemal Bulut 
Babari,Jc :)air UlUi 

Sokak ':\o. 33 
Kadıköy 

fi ·~( ~' 
-~\)~ ~ r.y- ~ 
.. ~ "' ~ 

~y 

SAYI~ DOKTORLARA 
Ademi iktidar, belge\'&ek· 
liii, asabi yorgunluklara 

karşı • 

PROKOPIN 
Drajeleri Almanyadan gel-••• •••ııııı. mis ve eczanelere tevzi 

.. D O K T O R ' edilm!stir. 

Raif Ferit Bir 
\'erem ve DıhiU Uastalılı 

tarı Mütehassısı 

Muayenehane Hesiktas 
rramvay Cad. Emniyet San 
dığı yanında No. 12, Tel: 
M39S. Muayene 17l9.5 Ev 
Vali Konağı Cad. No. 33 
Bqaran Ap. Kat ı. Telefon: 
83684. _I ____ ,, 

--------
DOKTOR 

RİFAT İNSEL 
&llde H Bağırsak hastalı lı: 
tan. Sasunın amel.11atsı2 
tedavisl. 
NlpataSJ - aameU Cıt. 
Sem AparL Ne. &. 'hl: 
13433. __ ........ 

• ZiRAAT 
ANl<ASI • • ÇIFTS:I 

.KRAMIYES 
• • 

EKIPMANLARILE 

2TRAKTÖR 
1 ADET tOOOO LİRA 
5 ADET 1000 LİRA 

BU ÇEKiLiŞE KATILMAK iÇiN sız DE 10 EKiM 1952 
AKŞAMINA KADAR. VADESiZ 150 EN AZ 3 AY 
VADELi 250 LiRA YATIRARAK BiR ÇİFTÇi TASAR· 
RUF HESABI AÇTIRINIZ. ÇİFTÇi TASARRUF HESAP· 

LARI BÜTÜN ÇEKiLiŞLERE KATILIR . 

IPAN 
• Dıtlırin klrlerınl temııter 
• inci gibi pırlatır 
• AOzı hot bir tad ve titif bir koku 

temin etmekl• 

Ankara Çimento - Limited Şirketi 

Müdürlüğünden 
Yeni kurulacak çimento fabrikası için teklif verme mild· 

delinin gôriilen lüzum üzerine 15 kasım 1952 tarihine kadar 
uzatıldığı Han olunur. (15145) 

ASIM uz 
Evlere yemek tcvzl müessesesi 

lıtanbulun en meshur 3 miitchassıs a~çısı nez:ıretinde :oezona 
girmi~ir. 

Alaturka \'e alafranga yemckl~rimiz en müşkülpesent ze\'k· 
lcri memnun edecek ne C:ıset, miktar ve iiattadır. 
20 Ç E Ş 1 T T E N ibaret Olan Menü : 

Ta\'\lk - Piliç, .Kuzu - Koyun, Dana - Sığır, Be)in -
Dil - Ciğer, Balık - Çiğ Pirzola - Kö[te - Bonfıle - Büf
tck, Etli Dolmalar, Köfteler, Çorbalar, Salatalar - Ordö\T, 
Zeytinyağlı ,.c etli sebzeler P iıav. Börek. Makama, Sütlü 'c 
Unlu 1aUılar \'C Kompostolar emriniz.dedir. 

TeleCon: 11416. O manb~r il. Gazi Cad. 20t/1 
.. ~~iil!i!!!!!!!I!~~!!!!!!!!~~~~~~~ . 

Gaibe ihtar 
A!. eşya ziyaaınn sebebiyet \'erdiğinden hakkında devam et 

mektc olan sorusturmada müteaddit aramalal'a rağmen terhisin 
de gö terdiği adre le bulunam:ıyan Balıkesir İvrindi ilı;esi is
lim :ı1ahallesinden .Mehmet oğlu 929 D. lu :ııustafa Tekin As. 
Y. U. K. nun 212. maddesi gereğince gaip sa)·ılmaktadır. Sanı 
ğın en kısa zamanda Çanakkale Müstahkem Mevki K. lığın:ı 
\eya en yakın As. Mahkemeye müracaat etmesini veya mevkii
nin bildirilmesini As. Y. U. K. nun 215. maddesine göre ihtar 
olunur.. Adli Amir 

(3U9-15499 > 

Cağaloğlu'nun en güzel ve iılek bir semtinde 12 
metre yüz, 38 metre derinlik, imalathane ve 
apartman inıasına müsait 450 metre kare bir 

yer satılıktır 
!\IÜracaat : Caialoi lu, otobüs duraiı yanında berber 

lsmail Karakullulı(u. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
Uboratuvarlarımızda çalı!ilırılmak üzere makine ve elektrik 

ıiubeleri için iki~er milhendis veya Yilksek Mühendis asütan alı· 
nacaktır. İsteklilerin Yıldızda Müdürıu:umilze milracaatıan. 

(15%57) 

TUZLA İÇMELERİ 
Otel 'ı tam teşki!Atile açık bulunmakta, husust mevsim 
trenleri de 31 ekim akfamına kadar de\'am etmektedir. 

KROŞE YÜN İPLİGİ . . . . 
MEVSiMiNE GIRMIS BULUNUYORUZ. 

Merinos Müessesemizin her renkte nefis krose iplikleri 
salı6ına basl anmı~tır . 

Al&kalıların siparis \'ermekte acele etmelerini tavsiye e-
deriz. < 15452) 

SÜMERBANK 
4LDI \'E SATL"ll MtiESSESESl 

AMERİKAN EŞYA MÜZAYEDESİ • 
28 Eylül 1952 Pazar gUnü saat 10 da 

Mr. MERLE WALTON 

Ni5anta5 Eytam Caddesi N o. 42 P rn ARSOY ı partımanı 2 
(Vali Konağı karşısında yeni yapılan yoldan gidilir). 

PORTAKAL 

~· 

1 EN SABLAM, ~N , DAYANIKLI 
~i OTOMOBiL LASTICI 
<·:\• t;:: 1 THE 

l\ 
I{·~ 
~ KARTAL iŞARETiNi 

TAŞIYAN GOOD YEAR 
TENEZZÜH 

LASTiKLERiDiR 

Tıban ı dıhı ka lı n YI 
son derece talmyell olup 

' Ustılin llmrU lıır misli 
ırttırılmıttır • 

• 
Dıhı genlt n dehı dUz 
tabın, dıhı ynet eskı· 
dlOI gıbl bakını dil i mı 
ıılılindelı l tertibıt llsti· 
tin yolu tutarık lııyma-
11nı mıni olur. 

• 
Son derece tılıvıye edıl· 
mit olın yınler llstığin 
mulı1Yemetinl son der1-
cı ırttırmıttır • 

• 
Resimde gördllOOnDz ta
ban telıli otomobılınızın 
dıllı çıbuk ve dıha em· 
nlyıtli durmasını temın 
edtr. , ... 

D•lma Emnlret edebileceğiniz 

EAR 
Ll•tlk alemlnln öncUaUdUr. 

TÜRKİYE KIZILAY DERNEGİ 
Genel Merkezinden : 
Kızıla_y Hemşire Okulu 

1932 • 19j3 der~ ~ılı için öğrenci ka) ıd 'c kabulüne ba&
lamı§hr. 

Tahsil müdde!i ü<; yıl olan Kızılay Uemşıre Okuluna en 
az ortaokul meıunıı 16 - 25 yaş arasında bulunan genç Türk 
k ızları kabul edilir. 

Kızılar He:nsirıı Okulu yatılı , .c parasızdır. Okul mezunu 
cenç hemsirelf>.r LİE" mezunu nddcdilir ve 20 lira asli maa~la 
işe basJıyarak S::ğl ık ve So yal Yardım Bakanlığı emrinde üç 
yıl mecbur i hızmet ~ apaı lar. 

Bu ~artlardan fazla bilgi almak istiycnler yazı ile \·eya 
şahsan istanbulda A'kı.;aray • Hasekide Hemşire Okuluna, An· 
karada Genel Merkezimıze mliracaat edebilirler. 

Sişli Terakki Lisesi 
Kuruluş tarihi 1879 

1952 • 1953 ders yıh için kayıtlar kapanmııtır. 

lmtiyu aabJbl: SİNAN KORU 
Bu aayıda ym ialerlnl flllen td1re eden mes'ul müdür: 

MELiH YENER 
(VATAN> Gaıetedlllı ve Matbaanhk T. A. S. - htaııhul 

VATAN MATBA&ll __. 


