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ıstaııbııldaıı nynlırken kendi 
keıııllme dedlnı ki: 
- Snrk \"iliıyetlel'ine ı;idi~·o· 

rum. Orada asayiş bozukmus. 
Herkrs llıihlanıyormu~. İçin 
fçin hir takım knynaşınalar \'llr· 
mı . Tehlikeli hir seyahate çı· 
kıJoruz. rakat ne yapalım, mes· 
lek icabı,_ Böyle riskleri göze 
almak lazım,_ 

Bir haftadır Şark ~ihiyetleri 
mlzıfe dola ıyorum. Yurt ekıbl· 
mlze dahil arkadaşlardan hiç bi· 
rinln ilterinde bir çakı bile. 
lok. J.'akat, fcı·di korunma ted· 
birlerine ihtiyaç duymak hatırı· 
nnzdan bile geçml) or. nen ken· 
di he abırna hiç bir ~erde, hiç 
bir zaman bu kadar mutlak bir 
huıur \ e asayiş hava ı içindr 
bulunmadım. Buralarda "nıifc 
gören \'e asayişin ıntıhafazası ba 
kıınından esa lı ölçüde mes'uli· 
~·et tn51yan alı~iyetlerden biıi 
bana ıtrdi ki: 

- Diinla güzeli bir kı~ı. ha· 
ında bir tep 1 altın olduğu hal· 

de ~oselerlmizdc dola tırınıı. 
Kim c rl sfirmeL 

nu iddiada nıübnliıga \'ar mı? 
8uralnrdnkl havayı tcnerfus e· 
derken, hen u kanaate urdım 
ki iddia yerindedir, ark \'İlıi· 

~etlerimiz memleketin en hu· 
2urlıı \"C isayi li yeridir. •can 
\ c mala karşı Şark \ lliıyelleri· 
mizde hiç sat:ışma olmuyor• de· 
nilcmt'L J 'akat me\·eut ataşın:ı 

nisbrti diinynnın her yeri için 
normalin üstiinde değildir, al· 
tlndadır. 

Şark \ il;iyctlerimiz: dünyanın 
lıeı· yerinılc emniyet \'e u· 

a) i i baltalnmnjtı i edinen 
l\loskor demlrperde aleminin e· 
şiğinde bulunan bir sahadır. Cu· 
ral:ırd:ı hıırnr duygusunu sars· 
mak, l\loskofluğun tabii bir e.· 
melidir. Her an milli bekanın 
\·e lstlklallmiıln mfid:ıfaa mey· 
danı haline gelebilecek bir a· 
hada tam bir huzur \"C ahenk 
yaratmak ise bizim tabii hedef 
,.c \'azilcmlzdlr. Düşmanın bu· 
günlük başlıca taarruz llAbı, 
huzur \e. a 3) i i baltalamak ol· 
duğuna göre bhinı buna kaı$t 
kalkıınımız da huzur \ e asa);
hissini tam bir urette muhaf:ı· 
1aılan başka bir §<'Y olamaL 
niişman tarafı, ayırırı amilleri 
her \'asıta ile harekete fclirme
ğe çalı~ırken, bb. de blrlestirici 
!imillerln üzerinde ısrarla dur· 
mağa mecburuz. 
Davanın c ası şudur ki Sark 

'llAyctJeriınlzln balkı; devlete 
itaatli, çalışkan, ahırlı, \"atan· 
se\er in anlardfr. En kara gün· 
!erimizde geçirdikleri imtihan· 

CDe\·amı Sa: 5 Sü: 6 da) 

Vil anada Amerika, İngiltere, •·ran a \'e so,-yet Rusya i gal 
kun·etlcrinin mümessilleri bir arada 

Rusya, Avusturya 
bar1şını reddetti 

Bu suretle Avusturyamn uzun zaman 
Sovyet ve Batı devletlerinin işgali 

altında kalacağı an l a_ş ılıyor 
""o:laıı• Prıu 

Vilana 28 - A\•usturlaya k0\"8 bugün rcddctmi tir. Bu tek 
dokuz )ıl evvel \'adedilen barıs ı.r Rusya tarafından kabul edil
''e bağımsızlık buı:ünkü duruma mis olsaydı Avusturyadaki bütün 
göre tahakkuk saha ına girmek. isgal kuvveUeri kısa bir müddet 
ten cok uzak görünmektedir. icinde buradan çekileceklerdi. 
Blrleı;mi~ .Milletleı· teskilatı bu So\')"etlerin bu tekliCi de red. 
)·olda bazı ı:-ayretler snrictmezse dedecekleri burada zaten beklen 
bu memleketin daha uzun zaman mekte idi. Avusturya resmi sah. 
Rus ve Batı devletleri işgali al. siyetleri şimdi artık bütün ümit. 
tında kalacağı anlaşılmaktadır. lerini Birleşmiş Milletler tcskilS. 

Filhakika, Avusturya ile basit tının bu yolda sarfetmesi gerc
Jeştirilmiş bir barış muahedesi- ken enerjik tedbirlere bağladık 
nin imzalanması için Batılılar ta· larını söylemektedirler. 
r.!_fından yapılan son teklifi Mos Devamı Sa: 5 Sü: 5 de) 

D. D. Yolları İseileri ., ..;a • 

Seııdikası toplandı 
Ankarada yapılan kongrede, işçiler Ulaşt1rma 

Bakanının toplantıya gelmemesinden 
dolayı teessürlerini bildirdiler. 

~ ıı•4olu ıl.J• '"' 

Ankara, 28 - D. O. Yolları ı Delegeler. biilıassa Konya 'c 
l,çilerl Genel Sendikası buglin Çeltek hadi.esi olarak adlandır· 
muhtelü illerden :elen işçi mü. dıklan iki mesele üzerinde dur. 
messillerinln iştirakiyle ııehr!miz muşlardır. Delegelerin ifadesine 
de ol:ıganü~tü bir toplantı yap· göre; Konya depo şefi merkezi 
mış \'c muhtelif önemli mevzu· kale almadan keyfi bir ~ckilde 
lar üzerinde münakaşalarda bu- i !etmeyi idaı-c etmekte. Cebin. 
lunmuştur. Toplantıya davet e. de taşıdığı umum müdürün kart 
dildiklcri halde gelmiyen Ulaş. \'İzitini herkese göstererek ağza 
tırma 'e Adalet Bakanlarına alınmıyaeak derecede ağır ha. 
delegeler teessürlerini ifade et· karctlerde bulunduğunu 'e altı 
mişlcrdir. <Devamı Sa: 5 Sil: 7 de) 

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

' ıtita Jlayworth'un, kocası Ali Han aleyhinde açtığı bos:ınma divasınilan ,·azgettiiinl 'le Paris'e 
ederek beraber oturm:ığa bqladığını bildirmiştik. Resimde Alllla n'la Rita Hayworth &OD bulUitUk

lan sırada vanyana görlilü)or. 

lfrıuıl llu/ı.abın, :den 

1 
Ankara 23 - Son hartalar i· Sızan haberlero gore bu nJ· 

çinde ~ehrimiz mühim askeri \e su~ta bir karara 'arılmı<: :::ihi· 
siyası temaslara sahne olmu~· <Dcumı Sa: 5 Siı: 6 ctr> 

,, 
\"ugoslav askeri heyeti meıısuplan ,.e Türk komutanlan, dün Sirkeci garında ma~lan dinliyorlar 

tur. Bu temaslara de\·am edile ---------------..;.... _______ _ 

1 Yugoslav 
Heyeti dün gitti 

eektir. Bütün dünyanın, dikka· 
tini memleketimize çevirdiği fU 
günlerde mühim kararlar \"e ııe 
ticelere \'arıldığı tahmin edil· 
mektedir. 

NATO kU\'\'elleri B:ı<:komuta· 
nı General Ridgway, memleke· 

Mısır' da f evkaf Cide 
hal illin edildi 

ı 
timizi ziyaretinden sonra Parise 
döndüğü vakit, ~ATO dalmi or
dusunun bir an en·eı arttırıl· 
masına bilh:ts5a i~aret etmi~i. Hükumet Mustafa Nahas'ı mahkemeye veriyor, partinin 

bin Mısır lirasına elko ndu . Kahire sokaklarında 

tanklar, zırhlı otomobi Her devriye geziyor 

Tümgeneral Paule Yaksic'in 
baskanlığındakl Yugoslav askeri 
heveti diin saat 20 de Semplon 
Ekspresi ile memleketimizden 
oyrılmıstır. Garda bulunan bir 
ihtiram kıtası Yugoslav heyeti· 
ni sellmlamış ve bando iki mem 
leketin milli ma~larını calmı~ 
tır. 

Bu sö1lerden anlasıldığı ;tibi 
Ridgway'in, Ankara temasların· 
da NATO emrine Yerilecek Türk 
kuvYetleri üstünde de durd~ıJıı 
tahmin edilmektedir. 

120 

f'ilrk llartııfi• ~J•ıu' 

Kahire 28 - Mısırda hlikıl· 
. met ile Vaft Partisi arasında 

ihtilat bugün yeni bir safhaya 
girmiş ,.e hükumet tarafından 
Vaft Partisine karşı açık b:r 
cephe ahnmı;}lır. 

Mısır DeYlet Bakanı Fethi flıcl 
\'an bir beyanat Yererek, Vaft 
lideri Mustafa Xahası memleket 

<Devamı Sa: 5 Sü: 4 de) 

Garnizon komutanı Tümgene. 
ral Suat Kuyaş, İstanbul l\Ier. 
kez komutanı Tümieneral Reşit 
F.rkmcn, Vali adına Özel Kalem 
müdürü r':abi Up, \'C Yugoslav. 
lanın İstanbul konsolosluğu men 
supları tarafından uğurlanm15 
olan Tümgeneral Yaksiç, kısa 
bir beyanat \'ererek ezcümle liUn 
ları söylcmi~lir: 

Dc\'amı Sa: 5 Sü: 5 <'e) 

Okullar bııgün , 
a~ılıyor 

C.11.P. Genel Da k.anı İnönü, l'a lO\'adan ~ynlır.ken uğurlanıyor. 

İnönü, seyahatinden dün 
Hayc/arpa~a lisesine/eki törende Milli Eğitim 
Bakam da bulunacak. Bu yıl ilkokullarm 

birinci sınıf/art çok ka labalık 

İstaııbula döndü 
Eugün, bütün ilk orta ve lise 

ler 1952 • 53 ders yılı öğreti:::!· 
ne ba~lamış olacaklardır. 

Bu .sabah bütün okullarda ya· 
pılacak birer açılış merasimini 
müteakip, derslere başlanacak. 
tır. 

lularln; yürürlüğe yeni :iren 
kanun gereğince 1946 doğumlu· 
!ardan 30 e~ lul tarihine kadar 
doğmuş olanlar ki bu suretle, 
21 ay içinde doğan bütün çocuk 
!arın birinci sınıflara kabul e· 
dilmesi bu izdihamı husule ,e. 
Urmlştir. C. H. P. Genel Başkanı Gem Jik'te, idare hukukla ve 

müstakil hôkimle ça hşma halindedir, dedi. 
Bu sene bilhassa ilk okulla. 

rın birinci sınıfları çok kalaba. 
lıktır. Bilindiği üzere ı::cten yıl 
okullara alınmayan 1945 doğum 

Bununla beraber bütün jlk 
okullarda bu durum göıönünde 

<DentUJ Sa: 5 Sü: 2 de) 

Cirleşil.: Amerika C:umhurhaskanı adayı Dwight Eisenhower, bir 
ı;cçim nutkundan sonra yağmur altında trene yetismek üzere 

k6sarkcn 

Stevenson, rakibini 
·tenkid ediyor 

Demokrat Parti Cumhurbaşkanı adayı, komü
nizmin üçüncü dünya harbini göze almadıkça 

ileri gidemiyeceğini isbat ettik, dedi 
ıl.r.aıfolu ıl.fan1t 

Lols\'İlle, 28 - Demokrat Par
tinin Da5kanlık adayı Adlai Ste. 
venson dün ı:ece burada dı~ si. 
yaset hakkında söylediği nutukta 
Cumhuriyetçi partinin dış siya. 
set programını madde madde 
ele alarak, General Eisenhowcr 
tarafından muhtelü tarihlerde 
söylenen nutuklara temas etmiş 
\"C Generalin ba.lıca me.seleler· 
de tenakuza dü~üğünu ileri sür 
müstilr. 

Adlal Stevenson sözlerine ~öy 
le devam etmiştir: 

•General Eisenhower Genel 
Kurmay Başkanlığında bulundu-

ğu zaman, Amerikan kurmay 
ba~kanları ı;üney Korenin strate 
jik ehenımiyetl haiz olmadığı 
nı ve Amerikan kuvvetlerinin 
bu bölgeden tekilmesini tavsiye 
ettiler. 

•Çin meselesine gelince, Cum 
huriyetçilcr bizi Çini komüniz. 
me terk ile itham edi)·orlar. 
Halbuki General Elsenhower es. 
kiden bu mtwıuda bugün ko
nuştuğu gibi konu~uyordu. 

Eminim ki General bugün 
kendi kendine şunu itiraf etmek 
tedlr: Çinin komOnlstlerin eline 

CDcumı Sa: 5 Sil: 6 da) 

ECVET G0RESI~ 
T•:t11or 

C. H. P. Genel Baskanı ismet 
İnönü Bursa seyahatini bitirerek 
dün <:ehrlmize dönmil5tilr. 
İnönü, dün sabah Bursada 5c 

bir içindeki bazı C. il. P. ocak
l:ınnı ziyaret etmiş ,.e müteakı· 
ben Gürsu nahiyesiyle Kestel kö 
rüne giderek halkla temas et. 

' Deramı' Sa: 5 Sil: ı de> 

iııf)ııii'ııiiıı 
Ge%isiııdeıı 

iııtıbalaı· 
ECl'ET GÜRESİN 

J:'•:oor 

Bugün (dün) C. H. P. Genel 
Başkanının Bursa scyahatının l· 
kinci günü. 

CDe.vamı Sa: S Sil: 3 de) 

İrlandalı bir genç 
Türkiyeyi dolaşıyor 

«Oto • Stop» usuliyle seyahat eden Dublin 
Üniversitesi öğrencilerinden John Joyce, 
bugün Kayseri istikametinden yola çıkıyor 
Sosyal bakımdan birtok ben- henüz 20 yasında olmasına rağ

zer taranan bulunmakla bera- men üç yıldır yaz tatillerinde 
ber Avrupa'nın Güney Doğu- •Oto • r.topı denilen usulle diln
sundaki Türkiye ile Kuzey Batı- )"ayı dolaşmaktadır. Bu yaz da 
sındı bulunan Irlanda biriblrle- 20 Haziranda lrlanda'dan ayrıla
rin i ljimdiye kadar pek az tanı- rak Fransa, Belcika, Almanya, A· 
mak imkanını bulmuslardır. Bu vusturya, İtalya, Yugoslavya ve 
cihetle, ı:enç bir lrlandalı'nın bu- Yunanist.an'ı ziyaret ettikten son. 
günlerde memleketimizde ente- ra memleketimize gelmi~ir. Yol
resan bir seyahat yapmakta ol- euluğu esnasında sakal bırakmış 
duğunu bildirmekten memnun- olan John Joycc sarıljtn, zayıf bir 
luk duymaktayız. gençtir. Kendi i, Tilrk şoförleri. 
Adı John Joyce olan bu genç, nln \"e otomobil sahiplerinin ne

Dublin Üniverı:itesınde elektrik ıaketine güneverck bugün istan-
milhendisllği tahsil etmekte ve me,ıımı Sa: 5 Sli: 2 de> 

ıııevsiıııiııe . siı•eı· heıı ••• 

Şehir Tiratroları yeni mevsim temsillerine başlamak üzere perdelerini açmak üzeredirler, Bu mil
nasebetle dün D.·anı Kısmında; tiyatro münelı.lddlerinln, Şehir Tiyatrolarının )eni Rejisörü l\l ax 
Melnecke He tanışmalarını temin :için bir toplanh )-apılmış ve rejisör, temsillerle çalısmalar hak
lruıda iıahat vermiştir. Yukandakl resimde. n Jlsör (soldan dörduneü) ,.e )"azarlar görülmektedir. 

(Bu toplantının tar ilah ile diğer t iyatrn baber'crl dSrJüncü sayfadadır) 
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YAZISI 1 

Nakliyeciliğimizin durumu 
Zir3t mahsul dit etmektedir. 

ierımızin is ,--------- IAZAS : --------------- ""\ Muayyen ;aha 

İşçilerin Defterdar 

" ~fıı~affeı• Atik sif olarak bulu 
t ı. h • a ı 1 e. , 1 !arda mUtekA· 

rinde gorulen ır. ,_, nu~ları, herhan 
fabrikasını protestosu 

artışa mıi~azi gi bir tahdide SOmerbank Defterdar fabrikası işçileri ile miıessese ara· 
olarak, imalA- 1 d seyyar nakliyeciler, nakliyeci· tAbi tutulmayışları ve ithalde sında. 2 ekim 1951 tarihinde v.: ücretlere t'O 50 .zam yapılması 
ta tAbl tutulmak Euretiy e e uır.ı üı:erlerine almış bir durum takastan mütevellit fahiş ile- t~lebınden doğan lhti!Af, _b:ıgun.e kadar muhtelif safhal~r. ee· 
değerlendırılme nlsbetlerinin 6 retle ödenmesi, kamyonlarımı· çırmle. fakat henüz hıç hır n~~ıceye bağlanmamıştır. u~.ele· 
ırtırılmıs olması ve diğer ta· dadırlar. Sigorta, emniyet ve ••n takatlarının üstünde bamu· rinln hakkını korumak maks:ıaıle Tekstil ,.e Orme Sanay .. ıı is. 

ft h 1 t bbu Poll.tika m1li ı.·er«l vecibelerinden W- ... dd zı t bb l 
ra an, şa s eşe s . de hi,. b~r kayda tAbi kılınmak· le ile seyirlerini icap ettiriyor. ı;ileri Sendık~. ının yaptığı nıütea. ıt u aşma e~~ us arı 
smın tabii bir neticesi olarak, ~ Fahl bir ödeme ,.e ·olların. de hiç bir musbet n_etlce. vcrmemıs .,.e ~ez.kfl~ sendıkanın 
mal mubadelesinde diğer yıl- sızın çalı~an seyyar nakliyıcl· ka 1 nu aktı'nden önc)e yıprat :,·ınladığı 27/fJ/52 tarıhll bır proteo;toya gore, ı§ı;l mümessllle 
la: ile kıyaslananııyacak bir lerin gerek yurt ekonomisi ' 'e myo ü .'! d b it kli rlnin fabnka teknik müdürü tarafından nahos bir muanıc1eye 
derecede faalıyet hacminin ge- gerekse ferdi mesai bakımın- ma~~·? zunt : u ı:.e~ na a; maruz bırakılmaları ile büs'!iiıtün çıkmaza gırmi~tir. ıcu:tr 
nhlemesi, yurtta nakllyeciliğı dan sür'atle bir teskllAta bağ· ~ecı ı • yu~ onomısıne ur sendikanın yayınladığı y ızıya göre, müessese teknik mildurıl, 
ıilr'atle geli~tiren bir meslek !anılmalarına lüzum vardır. Zı· 'er;nektedır. . . • sendika tenısllcisl olarak w:r uıiasma zemini bulmağa ı;alışdn 
haline getirmede Amil olmu5- ra, hareket sahalarımızda bir i K

1 
amyon

1 
ksahiplert~nın etseri. ifçileri, tahrikçilık ,.e sabotajcılıkla itham ederek ağır ;;ekild" 

lardır. çokluk değil fakat entlAsyon sn n mes e cten ye ışmem & ve h k t tm'ştır 
Karayollan vasıtalarının: İ· teşkil edO?n kamyonculuk ônce çok defa görüldüğü gibi. bil" a atr.~a:bul1 

Tekstil ve i"ir ıe t~çilerl Sendikaları idare heyeti, 
kinci Cıhan Savaşını takip eden sinsi sinsi: bugün ise aı;ıktan he\esın ve aşırı kazanç hırsı- bu hareketi umumi efk,\: önünde protesto etmeğe karar \er· 
yıllarda doviz ve bilhassa ta· açığa yurt ekonomisini tehdit nın peşinden bu işe atılan ki~· mi~tir. 
kas &eldi ile yurda sokulusla- eder bir mahiyet almıştır. seler olusları, kamyonu ehh· • 

nnda g!isterilen kolaylıklar ile Döviz elde olunmadığı zaman yetslz bir fO!Ore teslim etme· En ı'yı' me'e l Yassıada denı'z 
birlikte karayollarımızın da, !arda ve ekseriyetle takas 6U· leri, diğer meslekilerlnl tertke-1 - 1 

Marsha11 yardımının geniş mil· retiyle. değerlerinin ı;ok üstün derek bilmedikler bu işe a 1 k- J J ı ld 
ıaheretiyle, il ve de\'let yolları de bir fıyat ile yurda sok-ulan malan, maliyet konulan ve na 13 lı'raya saf 1 acak esı's erı' açı 1 
ıeklinde 6Üratle gelişmesi. is- kamyonlar dar bir saha lı;eri· liy~ciliği kavramayışları sei~ep. 
tihsal artı•ı ve değerlendirme sinde yığın halinde toplanmış leri ile de fert ekono!11 b•n.e 
!le ahenkli olarak yurtta nak· doğrudan doğruya menfı tesır 

Ot bA . b' haldedir. yapmaktadır. 
liyecıliğin en m c rız ır ı Dfıter taraftan. bütün nakU· meslek olarak belirmesine fiili Kamyonların nakll ücret eri b 

tesirler icra etmişlerdir. Bu· maliyetin altındadır yatta gerek demiryolları ve ge· 
nunla beraber: meslek] derin rekse nakli) at şirketleri devle· 
bir bilgiye, oldukça yüksek ser Bir te;killttan mahrum bulun te nakil vergisi ödemektedlr
maye ve emni~ete müstenit bir duklarından tabii olarak re· ler. Halbuki, seyyar nakliyeci· 
meslek olması gereken nakli· kabete girismekte ve bu yüz. llkte maliyeye bu ödPr:memek 
yeciliğimiz bu çok sUr'atll ge. den maliyetin çok altında bir te, bu sebeple nakliyat. seyyar 
li&me ile uyuşabilecek bir fe- tıcretle çalılimaktadırlar. Filha- nakliyata mütemayil bulunmak· 

d ı kika, 400 kılometre ortalama tadır. Dolayısı ile bundan ge-
kilde teskllAtlan ırbı mabmıeb ma mesafe dahilinde bir komyo- rek bir devlet müessesesi olan 
alesd tamamiyle ası os ıra- t demi"'-ollıırı ve "'erekse nakli· 
kılmı~ır. nun mali)eti hakkında yapı· .,, . e

1
, kkilll 

Denebilir ki, en disiplinli ğımız tetkikler bu hakikati bil- yecllikte dislplın ı teşe er 
bir meslek olan nakliyecilik tiln çıplaklığı !le göstermekte- olan nakliyat şirketleri ıiyade-

jl i r dir. si ile müteessir olmakta ve son 
bi"'de bugUnkO hali e en P ı· ıamanlarda go"rüldUğU nibi. mA 
d 1 b. kild ., .. lı'ei ..r.zel Takas sureti)·le 12000 liralık " 

a ır şe e "e ~,. • 6
.. U ~arsıntı ge,.irmektedirler. 

i dil ektedir kam«on ''Urda 15000 liraya SO· " " 
cra e m • • • " Yurtta naklh.·ecili"'i, devlet :kulmakta ,.e S tonluk olan kam b 
:!\akllyeclllğln llOn Azamı SOO.OOO kılometre ya te~bbusüne zarar ika etmiye· 
t~$killtlanması pabilmektedir. Buna göre, 400 cek bir &ekilde ,.e onun ile iş-
lAtım kilometredeki amortisman be- birliği halinde çalısabılecek 
Bizde nakUyeciler bugiln fiç deli, 15ooox400 bir birlik altında toplamak. ge-

a:,Tı sınıfa bölünmOs durum _ 20 llrıdır. rek milli, gerekse fert ekono. 
dadırlar. Birıncisi nakliyat şir- misinin hırpalanmaması lı;ln it 
ktUeridir. Bunları esas nakli· SOOOOO halden itibaren nakliyecili~ln 
yeci olarak ı:ormekteyiz. Tat- Şoforiln aylığı 250 ve mua· bütan talı~malarının muayyen 
minkAr olmasa da, halen bir vinln 90 lira olduğu hesaplanır kanun \'e nizamnameler ile bir 
cNakliyecıler Bırliğia nln öisip ı;a, bir gı.ınde 11,33 lira tutar. disipline alınması, muayyen 
lini altında ı;alı$maktadırlar. Kamyon bir günde ortalama ton ,.e kilometreler itin kara-

İkıncisi, nakliyat komisyoncu 200 kilometre gidebilditine gô· yolları nakil vasıtalarının da de 
!arıdır. Fakat bizim asıl Ur.erin· re, 400 ;..ilomclre mesafeyi 2 miryollırı gibi belirli tarifelere 
de durmak istediğimiz, Uı;ilncU günde tamamlayabilec•ğlnden tAbi kılınmaları artık llzerinde 
sınıfı teskil eden ve hlı; bir personel masrafı, ll,33 X2 - münakaşa edılmiyerek bir \'a 

teskilAta bağlı olmaksızın ça· 22,66 lira olacaktır. Kamyon kıa olarak kabul olunmalıdır. 
ıı~an seyyar nakliyecilerdir. zi bir &işe benzin ile 15 kilomet· ı 
ra. son zamanlarda en geni& re gittiğine gl:ire, 400 kilome.t- r ' 
bir çalısına sahası lçnsinde rede asgari 72 • 75 lira benıın 1 
nakliyecılığln icap ettirdiği bil- ve yağ sarfedecektir. Şu halde, 
tün kayıtlardan Azade olarak 5 tonluk bir kamyonun 400 ki· 1 ıometre vasatı mesafe dahilin· 

ÖLÜM 
Heybeliada sanatoryomu mUte

haısıslarından 

Dr. ZİYA ATASOY 

tutulmus olduğu amansız hasta. 
Iıktın kurtulamıyarak 27.9.1952 
g\ınü vefat etmletır. 28 9.rn52 gil· 
r.ü Şi;li Camıınde namazı eda e· 
dılerek Feriköy mezarlığına def
r.edılmiştir. 

Me\lA rahmet eyleye. 

I deki 
Amortisman masrafı 20 lira 
Personel masrafı 22,66 lira 
Akaryakıt masrafı 72.00 lira 

114.66 liradır 

GEtMl$TE 
BUC.ÜN 

'Trablusgarp 
harbi 

41 )11 enet bugün, 29 ey. 
liıl 1911 dl Tıirk • İta!· 

} an harbi ba~lamı tı. Jler· 
tin muahtrlesi imıalanır.ken 
Osmanlı ımparatorluğundRn 
toprak koparamamıı olan f. 
tal) a, ottdcnberi Trablus. 
garp ,·ili ·f'timlıi ısmA eme· 
linde idi. Kendisi için mü· 
&ait giırdüğii :?il e~ hilde 
Türk!~ t')" yirmi diirt ı;aat 
mühleti bir nıtımatom \e• 

Belediyenin bu kıs odun ve 
kömür tanzım satışlarını yapa 
cak müteahhidin seçim işi geri 
bırakılmıştır. Geçenlerde daimi 
encıimenin yaptığı toplantıdd 
~·aziyct bir karara bağlanamadı· 
ğından müteahhidın seç'r.ıi 28 
ekimde yapılacaktır. Belediye
nin haıırladığı şartnrnıcy" ;ore 
en iyi mese odunu 13, karışık o· 
dun 12,5 liraya satılacak Ye 
evlere teslim için ayrıca bir ıic 
ret alınmıyacaktır. 

lskenderun vapuru Doğu 

Akdeniz soferinden 

döndü 

İôkenderun vapuru dun sab~h 
10 15 de Doğu Akdenız geferin· 
den lımanımıza dönmüştur. 

Bılindığl üzere, fskendenı ı ::ı 
İzmir limanına mutattan g•ç 
gelmesi halk ara~ında geminin 
battığına dair şayiaların dol:ıs· 
masına sebep olmuştu. 

Nihayet İskenderun İzmir \ 
manına vAsıl olunca bu gecık· 
menin makine aksamındaki bır 
bozukluktan ileri feldiği oğra· 
nılmiş 'e İzmır • stanbul :ıra· 
sında rotarının bUylik bir kı.;mı 
nı kapıyan İskenderun. 1,5 . ~t· 
ilk bir gecıkme ile limar.::::ua 
dün sabah vlsıl olmuftur. 

hkenderunla gelr>n ~ olc•ılar 
arasında Talebe Federasyon.ı· 
nun davetlısi olarak şehrimize 
gelmiş. bllluııan 24 k~illk Alman 
talebe kafılesi de bulunmakta 
dfr. 

Hali; Feneri Parkı 

dün asıldı 
Fener iskelesi yanında tanzim 

edılen park dün saat 13 te tö· 
renle açılmıştır. 

Törende, Fener nahiye m:IdO 
rU, Fatih kaymakamı. vali ıı1ı 
na rcls Yekıll Necati Çiller, mı! · 
letveltıllcrlnden Salih Fuat Ke· 
çeci ve Fenerde oturanlar hazır 
bulunmuElardır. 

Nabiye mildUrünlin klsa bir 
konuşmasını müteakip Salih 
Fuat Keçeci tarafından kordele 
kesilerek park halka açılmıştır. 

intihar edenlerden biri 

AN~E:\IİN 
GİZLİ l\IERAKI 

~rı ~ 

Şüphesiz bu sabit ve aknrya. 
kıt masraflarına p!Aka, \'ergi \'e 
yağlama - bakım masrafları da 
llAve olunmalıdır. 400 kilomet
re mesafe içersinde müteferrik 
bakım \·e yağlama masrafları 
ile plAka ve ~ergi masrafları tu 
tarını g lira olarak kabul ede

cek olursak, 114 86+9=123 66 
lira tutmaktadır. Yaptığımız bu 
hP.sap, 5 ton yüklü bir kamyon 
iı;lndir. 

ı ton iı;in, 123.66 
rtrek Trablusgarp ile Bin· öldü, öteki kurtarıldı 
gaılnin a keri lsgal altına 

ıt~· 
- ... 24.7311· 

s 
alınacağını bildirmi şti. Rlr Üsküdar Aziz Mahmut efendi 
takım rudan sebepler ileri Alt kapıda 24 numaralı evde 

Yassıadada yeni tesis edılen 
Deniz Topı;u ve Hankiı.t Okul 
!arı torenle açılmıştır. Bu mti 
nasebetle muhtelıf hat!pler ko· 
nuşmuş ,.e son olarak konupn 
deniz kuvvetleri kur'll.ıy başka· 
nı Koramiral Rıdvan Koral. de
nıı:dlikte personel egltiminin bu 
;:unün harplerinde oynadığı mu 
hlm rolil belirterek her ıki o· 
kulun denız ku\·vetlerimız i~ir: 
ı• ğurlu olmaunı temenni etmiş· 
tir. 

Yeni fabrika senede 

8000 ton margarin 

yapacak 

İş Bankası lle ortak olarak 
bir Holllnda firketi tarafından 
kurulan nebati yağ fabrikasının 
in~aatı tamamlanmı~tır. Yeni 
fabrikanın margarin ve tur sa· 
ğı tipinde yapacağı yağlar ya. 
kında piyasaya ı;ıkarılacaktır. 
Senede S bin ton nebati yat Is· 
Uhsal edecek bu fabrikanın son 
zamanlarda hayli yukselen yağ 
fıatlarına tesir edeceği tahmin 
olunmaktadır. 

Tahsil çağındaki 

çocukların sayımı 

Her yıl mekteplerin açılışın 
dan bir hafta ev\'el yapılmaya 
başlanan ctahsil ı;aj!ındaki çocuk 
tarın. sa~ ımı J&ine bu yıl da öğ· 
retmenl~r meınur edılmi5 \•e sa· 
yım yapılmıştır. 

Ancak, oğretmenler bu \'BZi· 
~etten ı;ok ~ikayetçi bulunmakta 
dırlar. Krndıleriyle gorüştuğil· 
mUz birçok öğretmenler bu 153· 

yımların arzu edilen neticeyi ver 
rncdığini; ıira normal günlük ha 
yat devam ederken sayım yap· 
manın imUnsız olcluğunu ve bır 
çok kimselerin ctah~il çağındaki 
çocukların sayımı. işine ba~ka 
mtınalıır vermesi y11zünden ınh· 
halli nı:ıliımat ı>lde edemedikle
rini soylemektedırler. 

Öğretmenler, bıı mevzuun u
mumi nilfus sayımlarında daha 
dikkaUe ele alınarak bu ı;ibi lil· 
zumsuz külfet \'e gailelere dıl· 
sülmemeslni tavsiye etmektedir 
ler. 

Kadınlar arasında 

bıçaklı bir kavga 
ra he aplanabllir. Bir tonun 1 
kilometreye nakli i!.e, asgari 6 
kuruştur. Halbuki. kamyon en. 
flAcyonıı uhalarında. seyyar 
nakliyeciler kamyonun maliyet 
hesaplarını kat'iyen dilşilnme · 
den ve kendi gündeliklerini btt 
hf'saplara kalmayı akıllanna 
dahi getirmeden. bulduı!umuz 
bu maliyetin çok dununda ':ılr 
ücretle eşyayı taşı maktadırlar. 

ürillerek hrnrlıınan bu fit. oturan İsmail Altınocak kendini 
tımatom, ftal ·anın ı tanhııl· Şemsipaşa rıhtımından denize Kasımpasada Kulaksızda Dut 
dakl ma,lahatgüzarı tararın· atmak suretiyle intihar etmıştir. dibi sokağında 3 numarada otu· 

Bundan başka Karagiimrilk ran Ümmıye Yeşilırmak ismln dan Sadrazam H.ıkkı Paşaya 
\erilmi&tl. Ce,·izli Ekrem sokak 10 numara· de bir kadınlı ev &ahlbi 

da oturan Hüseyin Ateşli de e· Sanem Aslan arasında temiı:lik 
Bu harhP. ıle \emiı bir vk· lektrik kablosunu eline bağl:ya meselesinden bir kavga çıkmı~; 

danla girdik. Bir B\'UÇ kah· rak intihara te~ebbüs etml~se neticede ev sahibi kiracısını e 
raman ile Libya ('ollf'rinde de yakalanmı~tır. !ine geçlrrlıği bir bıçakla yar:ı· 
ordulara kar~ı dörüştiik. Hilseylnln akil durumu nor· ıamıştır. 

TÜLRENTÇt mal olmadığından Bakırkoy akıl Yaralı teda\'i altına alınmış. 
._ __________ _, ı hastanesine kaldırılmıştır. 1 Sanem Aslan yakalanmıştır. 

Rains'e gidip teda\·i olmazsa bil· r,;
tün kış romatizmadan ı;ok muz-
tarip oluyordu. Bir müddetten- . 
beri Corinne'in de aynı tarzda ~ 
teda\'lye ihtiyacı vardı. Onun da ~ 
romatizması azmıştı. ~ - ., 

l'e&ilköy Meteoroloji lstas· 
yonunun tahminlerine göre; 
bugün ~ehrlmiz \'e civarı:t· 
da ha\'3, sabahleyin ~eniz 
uzeri puslu, muteakihen bu· 
lutlu geçecek; rıızgblar sa· 
bahle;) in deği§ik ~onlerden 
" hafif, ögleılen sonra gu· 
nf!y batıdan kun·etU olarak 
esecektir. E~e \e Marmara· 
daki lodos fırtınası dura· 
cak, sıcaklık derecesinde 
yukselme ka~ ıledllecektir. 

Dun en yüksek sıuklık 
golgeıle 28 derece, en du~Uk 
ı;ıcaklık 21 derece olmıı&· 
tur. 

KUÇUK HABERLER 
PROF. BEHÇET KA IA Y 
PA RtSTE BtR KO!'ffERAl'\S 
\'ERDİ 

A\'rupanın mOhtelif şehirlerir. 
de ilmi tetkiklerde bulunmak .J 
zere bir milddet e\'\'el seyahate 
çıkmış olan Ankara Aıtıi Tıb 
Enstitüsü Direktörü P:-ofesör 
Dr. Behı;et Kamay hAlen Paris 
tedir. 

Profesör Kamay, &on oıarak 
25 eylüldP, Paris Univc?rsi'esın· 
de •meslek hastalıkları ve adil 
tıb• menulu bir konferans "er 
mlştlr. 

Denizciler Bankasında 

yapılan zamlar 

Deniıcılık Bankası memur ve 
mfıstahdem!Prinin maaşlarına 
yarılan \'e 1 ekimden ıtlbaren 
tatbikine başlanacak olan yüzde 
38 nisbetlndeki zamlar, memur
lar arasında hoşnutsuı:luk uyan. 
dırmıs bulunmaktadır. 

Bu şahıslar, zamların liyakat, 
kabiliyet esa!ına değıl, dostluk, 
yakınlık e•asına istınat ettirildı 
ğini söylemekte; bazılarının bü· 
yük nisbctlerle zamdan istifade 
ettikleri halde, bazılarında çok 
cüz'i miktarlarla iktifa edıldiğin. 
den şikAyette bulunmaktadırlar. 

Gelir vergisinin ikinci 

taksit müddeti bitiyor 

Gelir \'e esnaf vergisinin ikın 
ci taksitini ödeme müddeti ay 
sonunda bitmektedir. 

Bu müddet zarfında ver;i 
borçlarını vermlyenlere kanuni 
takibat yapılacak ve vergi borç 
Jarı cezalı olarak tahsil olunıı 
caktır. 

Defterdarlık, mükelleflerin bli 
'·Uı.e biı: çolhınJuğunun ıkinci tak 
sıtıerl odediklerini ifade etmiş 
bulunmaktadır. 

Kavgacıları ayırırken 

yaralandı 
EvYelki aksam ,geç vakit, Ka· 

raglımrıik Muhtar Muhittin grı. 
krğı 28 numarada oturan Zeki 
İlgin adında bir 5ahıs Edlrneka· 
pı Vaiz caddesinden geçerken 4 
khinin kavga ettiğini gormlls \'e 
kavgacıları ayırmak istemiştir. 

Bu müdahaleye kızan kav~a 
cılardan biri bıtağını çekerek 
Zekiyi goğstinden ,.e kolundan 
yaralamış ve milteakıben hepsi 
birden kaçmışlardır. 

Zeki İlgin, tedavi altına alın· 
nıış, kavgacıların aranmasına baş 
lanmıştır. 

Hilton otelinin inıasına 

baılanıyor 
Taksimde yapılarak buyıik Hil 

ton Otelinin inşası ıı;in muhtelıf 
ecnPbi firmalardan tPklif gelmiş 
tı. Bu teklıfler yarın Ankarad.1 
I:mniyet Sandığında açılac.'ak \'P. 

otelin inşa iEi en mtisait teklifi 
yapmış olan firmaya verilecek
tir. 

Bu suretle 3()0 odalı büyük o· 
telın inşaatına derhal ba~lana· 
Ciktır. 

Söğüt'le Ertuğrul 

Gazi ihlif ali 
Yapıldı 

Hıııuıl J!ı.ı1ıa!'rimiz4t1' 

Bılecik 28 - Söğüt ilçesinde 
Ertuğrul Gazınin türbesi onünde 
bu bUyuk Türk ;ahsıyetinln ha- ı 
tırasını taziı iı;in bir tören ter· 
tirtiplenmistir. Her sene yapılma 
fil mutad olan bu tören bu ~ ıl ge 

1 
çenk! yıllara ı;:öre ı;ok daha par. 
lak oldu. Torene Eskişehir. Bı. 
iecik ,.e İzmitten &elen halk \'e 
mümessiller iştirak etmişlcrdir. I 
Bir ı;ok yuksek davetliler arasın· 1 da Milli Eğıtim Bakanı da bulun 
maktaydı. Toren Bilecik Valisi-1 
nin kısa bir hitabe,;ile aı;ılmıstır. 

Bir çok hatıpler günun ehem.1 
mi.Yetini belirten nutuklar soy- 1 
lemışler ve şıirler okumuslardır. 1 
T<irenin sonunda soz alan Milli 
Eğitim Bakanı heyecanlı bir ll-ı 
r.anla bir hitabe irat etmiş ve 
demiştir ki: 

1 
- Kahraman Söğütlüler 'e ı 

Bilecikliler! Türk milleti koklu ı 
bir millettir. Koklü milletler, 
an'anelerine sadık olan mılletler 
dir. Bugün bu muhtesem tısren 
de gosteriyor ki Turk milletınin 
kokleri mazinin çok derınlıkle· 
rindedir. Koklil olmıyan mıUet
ler böyle torenler yapıp C"cdatla. 
rını yad edemezler. Bugun Kayı 
Türklerinden Ertuğrul Gazının 
bu topraklara gelip yeni bir 
Turk devletinin temellerini at
tıktan r.onra yasadlğı Ye gömül. 
düğü mübarek yerlerde tören ya 
pıp onun buyük adını ~adedı~o
ruz. Bugün bu kadar ilerleme 
hamlelerine kavusmus olan Turk 
milleti yarın Bıiyilk Atanın de
diğı gibi muasır devletlerin Ee· 
\1~ esıne, hatttı ondan daha ) uk. 
5eğe çıkmak lmkAnını bulacak· 
tır. Biltiln çalı~alarımız bunun 
ıçindir., 
Öğleden 5onra kadınlar tUr

bede, erkekler de camide mev. 
f(ıt okumuslardır. 

İzmir D. P. 
Teşkilatındaki 
Anlaşmazlık 

ll•ıw•t l!ul!tı!>!nm!zdtl\ 

İzmir, 28 -D.P. İırnir te~ki
IAtı lçındeki ihti!Afı hal iı;ın ge
~en hafta Genel kurulda alınan 
kararların bugfinlerde İzmir t s 
kilatına tebliği beklenmektedır. 

Alfıkalı çe\Telerden bildmldı· 
ğine gore, n haysiyet dh'anının 
almıs olduğu ihraç kararların. 
dan bir kısmı tasdik edilmiş, 
cezalandırılması istenilen baı.ı 
u~ eler için de ihtarla iktifa edil. 
tnl~tir. 

Di~er taraftan, G"nel Kurul 
üyelerinden Rıfkı Salim Rurtalc:, 
yarıda kalan Alsancak bucak 
kongrr.sinıie miiMhit olarak bu
lunmak iizere fzmlre gP.!Pcektir. 
İhtllUın hu fl'kildP iki tarafı da 
az çok tatmin etmek suretlle or. 
tadan kaldırılması düştlnillmek. 
tedir. ' 
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Evlenmemd n b r mUddel ııon
ra annem zıyareUme gl'ld,gt 
uman ıflerimde hır aksaklık 
vardı Onun hakıkl beyar; ÇB· 

mışır meraklısı oldu"'unu ani 
olarak hatırla-:lım. Ann .. m. cça· 
m~ırbrın nedtn bö) le azmış" 
- $U llz•rlerınd•kı sarı lekde
re bak' Halbukı bunun çaresı 
o kadar bas t 'e ıktısadıdır kı. 
Sen Luya ufak bır parça Col
man Oklızbaş Çnıu koyarun 
c;ama.;.ırların kar f;lbı beyıı.z O· 

ıur ve netice ~uzde yUz katıdır 

Dcmiryollarında oldul!u gibi. 
kamyon nakllyeclli~imlzde de 
maliyetin he aplanması ,.e b~· 
nun içerslnde &oforiln. muavı· 
nin ve bizzat müteşebbisin giln 
deliklerinin birlikte miltaUa o
lunması elı;emdir. Fakat, bil· 
tün bu maliyet hesaplarının ya. 
pılısını firenleyen ortada bir 
sebep me..,·cuttur. O da. kam· 
Yon nakliyel'illğlmlzln bir dlslp 
lin altına ahnamavışından mil· 
te\·ellit ~uursuı: rekabettir. 

- Sanırsam fazla kunetli gı. !i. ' '3 
da alıyorsunuz, Walter. Evde~ 
iken daha hafif yemek yemeğe. 
akeamları et yemeğini hazfede-
rek sebze \'e meyva yeme~e dik- · 

YAZAN~ FANNV NUltST ÇEVİREN-; REZZAN A.E. )'ALMAN 
Nakllyeclllğlmhl tehdit 

eden &f'bP.pler 

Yurdumuzda nakliyecilik, te
sirlerini dn~rudan doıru· 

va millJ okonomimizin ve fert,. 
• konomisinin bünyesi nele en mil 
tebariz sekilde hlssrttlren bir 
meslek haline ı:irmls ,.e bin· 

!erce vatandaşın bir ekm~k ynlu 
olmu$tur .Buna mukabil, nak· 
liyecililimlz hand cepheden 
tetkik edilirse edilsin tımamly 
le vıırt "" f•rt Plmnomlslnl tl'h· 

Denizcilik Bankası T. A. O. 
Malzeme Müdürlüğünden 

Bankamız ihtiyacı için 20.000 metre ambar mu$ambalı~ı 
satın alınacaktır. 

Allkalıların Tophanede Malzeme MUdUrlUfUne müracı. 
alla, mübayaa şekil ve $Utları hakkında teklif vern'l!k Ü• 
ıere bilgi almaları i!An olunur. (15538) 

kıt et!eniz. _.. 
Ray'ın bu sözleri Walter'ln 

ho~una gıtmiyordu. Boğazına 
çok dOşkUndU. - Sevgi11m, ben sadece sıh-

- Romatizma bundan ileri ha tinizi ... 
gelmez ki Babam da bizim gibi - Anlaşıldı. Artık bu bahsi 
yemek yerdi. Ömründe romatiz- kapatalım \'e unutalım. 
ma olmadı. Halbuki yirmi ya- L!kin Ray için unutmak ko · 
şında genı;ler de bazan romatiz. lay olmadı. Boğazına hıçkırık
maya tutulabilir. lar tıkandı. Gözleri doldu. !;in 

- Peki Walter, siz bilirsiniz. gilzel tarafı, Walter, beş dakika 
- Bilmediğiniz me\'zulara sonra sanki hiçbir ~ey olmamış 

karışmayın, Ray. Siz doktorluk- gibi Ray'ın hazırlamış olduğu 
tan ne anlarsınız? Benim sıhha- nefis yemekleri iştiha ile yedı 
timle a!Akalı çok U5ta bir dok- \'e hiçbir ~eyin farkına varma. 
torum \'ar. Eğer hana yemek dı. 
pişirmek size ağır geliyorsa, o 
ba6ka .. 
Ray, bu sôzlere o kadar içer· 

ledi ki derhal cevap ,·eremedi. 
Neden sonra: 

- Ben bunu kasdetmeml~tlm, 
Walter, dedi. 

- Kasdetmediğinlze eminim. 
Ama, bir daha soz söylemeden 
evvel biraz düsilnUnilz. Sizi du
yan birisi de beni obur zanne
der. 

XL 

O yaz Richard Sakıel, Kurt 
Susseks marka bır otomobil sa
tın aldı. İçine birçok genç ar
kadaşlarını doldurarak White 
Plain sokaklarında koma çala 
çala dolaşıyordu. Bu sesi duyar 
duymaz Ray, her defasında pen 
cerfye kozuyor ,.e otomobilin 
!Ur'ıtle uıaklafmasını &eyredi
yordu. 
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Ray'ın kıldığı otelin tam kar

~ısında bir dondurmacı düii:kb· 
nı \'ardı. Biltun gençler oraya 
gelirdi. 

Birkaç defa Ray, Richard'ın 
otomobilinde Corinne'i de gör· 
dil. Kırlafmıs olan saçları mun 
lazam taranmış, sırtında gUıel 
bır elbise olduğu halde oıtlunun 
kız ve erkek arkadaslarıyle 2ez. 
meğe çıkıyordu. Otomobilde ü
zeri marka işlenmiş bir yastık 
'e bir kürk diz örtüsü vardı. 
Her bakımdan lüks bir araba 
idi. 

Basit ve ~deta Hl denecek ka 
dar aşağılık bir otelin sıcak 'e 
kiiçücuk bir oduında yaş•y:ın 
Ray, Corinne'e alt olan biltiln 
bu güzel şeyleri pancur arka
sından se)Tedlyordu. Ray, Co
rinne'ı düşünürken onu haya. 

!inde canlı bir mahlt'.ık detil de 
sUslU bir resim telAkki ederdi. 
Fakat bu 5üslü resim, hayatının 

her safhasında hep karşısına 
çıkardı. 

O yaz, her bakımdan başka 
yazlardan daha tehlikeli olabi
lirdi. Richard durmadan otomo 
bille dolastığı için, her an, her 
yerde Ray ile kar~ılasahllirdı 
Sokakta yürürken, plAjdıı dola
şırken veya dondurmacıda Rı 
chard'a veya onunla heraber 
Saksel ailesine mensup birisine 
rastlamak ihtimali vardı. 

Şehir dışına çıkmak da teh 
lıkeliydi. Tiyatroda, kon~erde, 
her türlü torılulııkta. gerek Av 
rupada, gerek Amerikana Wal
ter'ın bulunduğu her -yerde si· 
lik bir şekilde dahi olsa, Ray, 
bir 2ölge gibi dalma hazır bu
lunuyordu. Kendinden çok e
min ve \'aziyetine tol< Mkfm O· 

lan Corinne bunun belki farkı· 
na varmıyordu. Fakat bu ço· 
cukların ve onların açıkgöz ar
kadaşlarının gözünden kaçma. 

yabilirdi :Uuhitlerinde bir göl
ge gibi dolasan bu uzun boylu, 
narin kadının kim oldut!unu so
rabilirlerdi. Bu korku Ray'ın 
içine öyle bir yerleşti ki, Wal
ter'den daha ihtiyatlı davran
mağa basladı. Her an •Ya höyle 
bir şey olursa• diye titrıyordu. 

Blr akşam bir hayır remıye. 
tinın verdifi bir mü3amerede 
korktuğuna uğradı. Bu hal kar
şısında az kalsın kalbi dura
caktı. 

Bu müsamere bir hcıstane 
kurmak iı;in hazırlanmıştı . Din 
farkı gör.etmeden her dr.s ~o
cu ıtu kabul Pdec.'ek olan bu has
taneye biltun ıengınler yardım 
ed!Jordu. Bes hayır cem!yeti 

hlrle~erek muazzam bir komi
te kurmuştu. Walter de burada 
Azı idi. Zenginlerden birısinin 
geniş bahçesinde hazırlanan mü 
samere pek güz.el olacaktı. Bah 
çeye çadırlar kurulmuştu. Bu-

Devede tüy 
B:ısın • Y:ıyın \C Turizm 

Genel l'\liidürlüğü hı· 
rizm dairesi mlidüru S:ılıi· 
h3ttin Çoruh, •Turizm \'e 
Tur.kiJe Turizmi• serisinin 
ilk kitabı olarak ·Turizm 
Bilgisi• adlı 'e turizm işle· 
rlle uzaktan, yakından aliıka· 
!anan herkes i~in ger~ekten 
çok faydalı bir eser yazmı~ 
bulunmaktadır. 

Genel nıudurlük tarafm· 
dan ya)ınlanan bu 250 say· 
falık eser rlôrt bölüme ay-· 
rılmı~tır. Ilirinci bölümıle 
dış \ 'e iç turizm etrdında 
dikkate değf!r bilgiler ''eril· 
mekte \ e turizm meselesi c· 
konomi 'e C"ndüstri bakı· 
mından mutaıaa olunmakta· 
dır. 

İkin!'! bl:ilümde turizmin 
ula tırrna sanayii gözden ge. 
çirilmekterlir. 

Ü~iıncii lıiılıimde turizmin 
konaklama sana) ii ele alın· 
ınış bulunmaktadır ki otel· 
ter rn otelrlllk, turistik o· 
berjlcr ,.c r.azinolar, fizik 
ted:n i gibi turizmin geli;ti· 
rllmeslnde pek ehemmiyetli 
olan konular bu bolüme gir· 
mektedir. 

Dordundi bolum ise tu· 
ri.crn rekl&m 'e propaganda· 
cılıfına a)Tılmıstır. 

rttabın baş tarafındaki 
bir ) azıdan iı renlyonız ki, 
Amcı ikalı \'e Kanadalı tu· 
ristler tarafından 1950 yı. 

tında A nupada harcan:ın 
panlar muhtelif meır.!:ket· 
let arasında ~oyle paylaşıl· 
mıştır: Fransa, 80 milyon; 
ltalya 55 milyon: İngiltere 
45 milyon; Almanya 30 m:', 
)'on; İS\ lc;re 20 milyon; ir. 
IAnda 6 milyon dolnr. 

nıı rakamlar: turl tlerin 
her turlu istek ,.e ihtiyaçla· 
rına Ce\ap ,·erecek imkan· 
lara sahip olan memleketlı?r 
için turizmin ne bü)uk ve 
ne kııçiimsenemiyecek bir 
gelir kavnaf,ı olduğunu gös· 
terml'ğe kUidir. 

Rize de uman zaman tu. 
rhller gelmiyor değildir. 
Fakat bunların memleketi· 
milde harcadıkları paralar 
.) ukarıya ı;ıralndığım rakam· 
!ara nishetle devede kulak· 
tan \ 87"eı;tik, de\·ede bir 
hı ' dahi değildir. 

lHemlekf'timlz )Ukarıdakl· 
ler dererrslnde olmasa bile, 
turistik olmak l~ln tabii \'e 
tarihi birçok &artları haiz· 
dir. Fakat ) lnıt bunlar, tu· 
ristlerl tatmin etmez. Turist· 
lcr tabiatin ve tarihin olmı· 
yan, buguniın insanı , liyle 
me~ dana getlrllmle bulunan 
blrcok fCl ler ,.e bu drada 
her türlii konfor \'e hattı'i 
rglrnceyl bir araya tophmıli 
trslsler görmek, bulmak is· 
terlf!r. 

Bıı tr.slsleri, :r.amanla ve 
mıımkıın nl<lıığıı kadar u 
zaınanlJ meydana getirmek 
ıorundnJ ız. Anrak bunları 
Japabilmek için, bir taraf· 
tan da turizm bllglmiı.l art· 
tırmnk mf!cbıırh·etlndeyiz. 
SalAlıattin Çoruh'un cseri, 
l5tc bu bakımdan, hayli boı· 
luk dolduracak, ta\'Slyeye 
değer bir kitaptır. 

Sadun G. SA\'CJ 
ON KFLİ'\.IEYLE 

İnönu: ·İdare 6lddet yo· 
lundarhr• demiş ... 

Eskilerrlrn müde\"\·er bu 
yolu korletmeli! ... 

TA Tl.ISElt f 

Sinopta balık bol 

Sinop, 28 <A.A) - BugUn li
manımızda 50 - 60 bin kilo us · 
kumru, 9 - 10 bin adet palamut 
balığı tutulmuş ve kilosu 25 ku
rustan satılmıştır. 

ralarda yiyecek \'e lı;ccek satı
lıyordu. Yüksek cemiyete men
sup genı; kız.lar, boyunlarına se
petler takmışlar, çlı;ek ''e pi
yango bileti dağıtıyorlardı. Bir 
koşcye bir sahne kurulmuş, bu
rada muhtelif numaralar göste
ri1iyordu. 

Walter, Ray'ın da gelmesini 
istemistı: 

- İşte biletiniz, Ray. Taksi· 
den iner, kapıda bu bileti gös
terip içeriye girersiniz. F:tralta 
istediğinız gibi geziniz. Birçok 
nutuklar söylenecek. Ben saat 
onu çeyrek geı;e konuşacağım. 

Orada olmanızı istiyorum. Bu, 
kendimi gl:istermek tein çok iyi 
bir fırsattır. Bu müsamerede 
çok mühim şahsıyetler buluna· 
c~k. Siı:e sonradan her türlü 
tarsilAtı \'eririm. Çok büyük bir 
is olabılır. Ben bununla bilhas· 
sa al~kadar oluyorum. 

Ray. aşağı yukarı Walter'in 
ne kasdctmek istediğim bili
yordu. Bundan evvel bir büyük 
kltip kurulurken Waltl'r'I ko
mite ~zalığına kabul etmemiş
lerdi. Sebep de ailr inin Yahu
di olması)dı. Bu klübc ne ka
dar zengin olursa olsun Yahudi 
ol n glremıyordu. Bu hal Wal
ter'ın pek gücüne gitmişti. Bu 
defa hastanenin komitesine gir
mC'k, onun bu UzüntilsUne bir 
dereceye kadar dc\·a olmustu. 
Ray, Walter'in bu gibi şeylere 

meumı \'lir) 
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, DÜNYA 1. Japonya, evvelô: 

· · lktısaden kalkınacak 
v t Seoul, 28 - Sekizinci ordu k:ı

rargAhından hu gece \'erilen ha
berlere giıre müttefik uçakları 
bugun cereyan eden nıuharehe-Yazan: E. T 

Blrlc~r.ıi& l\Jlllrller Güvenlik 
.Kon~c~ i ru sırada rerni)Pte 

l2.l olmak kin apılan mıira· 
ta:ıtları t<'tkik etmektrdir. r.i· 
llndilH gibi prk çok hükılm•llrr 
azalığa kahul <'dilmrlrrl için 
!tıUr:ıcııat etnıhlrrdir. Kono:;e' 
bunlardan bir kısmının lrabulü· 
ne karar , erıni , hlr kı mının 

ltıüracaatını rl'dcll'tml~tlr. l'ak:ıt 
SoHet nus,·a k:ıhul P.ıllln J'"rİ· 
ne karar ,·erilenler h:ıkkı'lr13 
lato hakkını kullanarak bunla· 
tın remhele nu nlııbilmcslnt> 
lınun bı;ııkm11111ıı.tır. 

* Iısıı·da fe, kılade hal llAn 
edilmiştir. 

* A\'U tun·ı :ile bir barı 
anlaşma ının lmz !anma ı 
için Batılılar tararınrtan 
~ apılan nn tcklifi So,· 
l ttler rf'rldetml~tlr. * nr~ giindf'nberl memlekc
timbde bulunan 1'uıosb_ ,. 
a•krri he~eti dün ıyrıı. 
mıştır. * Japon Ra~nıklll \'n biıta, 
Japonyanın silahlanma
dan enel lktısaden kaJ. 
ı..ınacağını sÖ)lt'ml,tir. 

lerdf' yanlı~lıkla Yunan blrlıkle
Ba_şvckil Şiyeru Yo_şida yeniden derhal silôhlan· nnı hcımharrtıman etmı~ıerdir. 
manın imkansız olduğunu dört sene içinde ıe~~~ü~~srt~e~ı:ıf~~;h':s~~~:e~;: 

bunun için hazırlanabileceğini, söyledi kim hir tereyi ele geçirmele mu. 
A r.ıı4o!u .tfan11 \'affak olan Yunan birlikleri bu 

Tokvo. 28 - Japon Ba~bakanı Yo~hlda bugun yaptığı basın ~evk!e vardıkk·Jabrlıl um.~n ~iddetli 
toplantı;ı'nda Japon) anın )'eniden silahlanmasına temas ederek k uşma~ m~/ ld}ucu~~rın.~ 
funlan SÖ) )emiştir: ı ·arşı• oyma . • a . ı er. e.s~ı 

•-Yeniden silfıhlanma programının derhal tathikı imkfınmdır. ia~ı.lı~ mü~te!ık u~akları lara
Japon ·a. l:f')ecek dort sene ici:ıde yeniden sfüıhlanma i in ha- tın an am u esna a yapılmı~-

1 b 1. ır. 
zır ana ı ır. , , . . 

Japımyanın bu dört sene içinde iktısaden kalkınacağına emi- ı unan bırlıklerı arasınrla zayJ. 
nim .• at olrlu~u kaydedilmektedir. 

Yo•hida, l!t'lecek ~eçimlcrrle partisinin ekseriyeti temin ede- Sekfıind ordu tehlı~lnde Yu-
ce~ini kun etle ümit ettiğini sözlf'rine il~re etmiştir. nan hirliklerinın düşmanın km•· 

Japonya, harpten en elkl hcırçlarını örl~y,rek retli hücumlım karşısında çekil-
Londra, 29 (AP) - Dun huradıı resmen hilrlirildiğine göre mrye rnf'rbıır oldııklıırı ileri ~ü

Japonya, harpten enelkl bütün horçlıırını ödeme~ i kabul etml~ nilmüştür. Cephede bulunan hir 
bulunmaktadır. mıısahit, Yıınıınlılann )·anlı§lıkla 

Bu borçların 4~0 milyon dolar kadar olduğu fÖylenmektedir. yapılan bombarrlımıın neticP.~İ 

So\J et r.us~ ıı, hnslarınrla t. 
talya h11lıınan hu ""''ll'tlrrln kn· 
huJıi için nıılı;nrl•tıın, Amanı!· 
luk, J:omnııya, lllnrarfsfan, nı~ 
~Io~olistan ıtlbl peyk memle'kfot· 
\erin ılP knbultinıı ı:ıırt knsmrk· 
tadır. J>il%rr dr\ Jetler, toptın 
kabuı u~uıune ltlraı rdrrrk. her 
?ııuraraatin ayrı ayrı tetkik e· 
dilmesini istiyorlar. 

Lübnan' da 
Kabine buhranı 
Devam ediyor 

İran' da eğlence 
Yerlerine 

Arnavutlukta 
Cazla zayiat \'Prdiklerinden çekil
diklerini 6Öylemi~Lir. "' bayramı 

EHclce nıtirat'aat rttlkterl Beyrut, 28 - DUn gece Lüb-
hilde vazh ellrrl eUn katllrşmc· nan hükümetini kurmağa mu
tniı 14 hukiımrt nrıhr. Simdi va!Cak olan Sadi lulla bu abah 
bunlardan ba~kn Japon,·a, '·tet· <'rken 6aatlerde istifa etmiştir. 
llarıı, Cambodı:r., 1. os, 1.lbya l"C fı.tifasını Cumhurba5kanına \'t'ren 
\'ietmlnh tnrafınrlan mürııcnat Başbakan. Trablu Şama hareket 
edlJmistir. ''irtnam, Cnmhodı:c <'lmiştir. Sadi .Mullanın bu istifası 
'e Laos Çin llindMnnında, Frıın ile LUbnanda yeniden bir sb•a ı 
tıı r.amiaıann rlııhll 3 hiikilmet· buhran başlamış bulıınınaktadır. 
tir. \·ietmlnh'e grllncr, hu rl:ı Cumhurba~kanı Kanıil Şamıın, 
l~ne Çi~ llindhtanıncln komii· ı bu ı;ece, sabık RıışbakıınlardRn 
~ıstıerin kurdukları hukfımel· Abdullah Yafi'yi kabul ederek 
tır. ' '\'enldcn hükümf't kurması için 

Bu miir:ıcııatlıır Lizcrlne Uol· İstişarelerde bulunmuştur. 
Unda delrscsi c kllrrln hlr tıı· J.libnanda uzun zamandRnbcri 
rafa bırakılarak yenilerin tel· devam edrn siyasi buhranın SC· 

kik. edilrıı,.~i11I frldlf ııtml ~·r bcbi, parlamentoda me\•cut bu
lekJıf çoğunlukla kabul eıUlnııs· ıunan muhtl'!if ı:nıpların birbiri
tir. ~aliat Rıııo drlrı:rsl hunun ne aykın fikirler peşinde koşma
aıe~hınde lıulunmuştur. Ruslar )arıdır. Sosyalist partisi yeni ku
es};j \ c yeni nııiraraatların top· rulacak hükiımetten kendi pnm
tan• k:ıbul cdllıı:rslnl MI ·orlar. siplerinln takip P.dilmcsinl ve Ba 
nu uılyet 'erılccrk hcrhnncl kanların ekserisinin kendilerine 
bir karan Sn\yctlerin \'elo c~c· \l'rılmesini istemektedirler 
teklerini anlatıyordu. N'ltrklm l~rdün kabine i dc i Ufa ·tltl 
tok Jtrçmedcn \·eto kararı , . ..,. Amman, 28 (ANKA) - Ürdün 
tliı~lştlr. . Başbakanı Ebulhlida bugün .Ni-

.~·ihf'n1Jk Kon•"Y 1 on ilofa yabl't l\lrrlisine istifıısını vernıi ... 
llıuraraat eden altı flc,·letlcn lıı· tir Meclis istifavı kabul l'tmlş 
lld L' b · · tını rlr · • a ı ~anın mur:ıcna \'e trkrar yeni kabineyi kurmaya 

Hücum edildi 
Çef ecif erf e 
Milisler çarpıştı 

A n1ar11 .lJal!.ft 

Yanya (Yunanistan) 28 - Ko· 
Tahran, 28 - Gazetelerin bu- niçadan buraya gelen haberlert! 

glln \'erdikleri haberlere iôre bir görP.; Tr.perlelcnın güney t~ra· 
Milsluman tarikatine mensup o· fınclaki ria~lık mınlakada cum~ 

.. . . . giiniı, milliyetçi çetecilerin reisi 
lan nıımayışçıler geçen cuma a~- Akil Bt'rfo'nun 1200 kişilik çe 
samı İsf3handa altı sinrma \'e bır 1 te kuvretleri ile bir milis aı·~:ı-ı 
tiyııtro ile şehirdeki biitiin şarap- arasında başlıyan çok ~idd.,tlı 
çı dükkinlarına baskınlar yapa- muhar~bcler ara vermc~l~n iki 
rak buralarda geniş hasara ııe- glln lkı gece devam etmış.ı~. E· 

sasen da~lık olan bu ::ııııhr.'lda, 
çok kuwetli sıperlere ınal.i< o
lan ve uzun 1.amandır bir .ıı:ır· 
ruza intız.ar eden çeteciler. cL 

bcp olmıı~lardır. 
Sinema, tiyatro ''e ~arapçı dük

klnlaı ının Muharrem ayında a-
çık bulundurulmalarını protesto md gecesi başlıyan milis A•ı;·ıı· 

nın taarruzlarını kolaylıkla püs 
eden nümayişçiler bu binaların kUrtmfislerdir. 
camlarını kırmış ve eşyalarını Bu sabah mukabil taarruza kal 
yağma etmi~lerdir. 

Emniyet makamları ancak ha
vaya ateş ederek nümayi~çilcri 

dağıtabilmişlerdir. Polis ,·ak'a 
mahalline geldiği zaman birçok 
carldl'lrrden !U gibi ıaraplar ak· 
makta idi. 

Kore miitarf'kc komi~ ·onunda 
leni bir tt'k!if 

Londr;ı, 28 (B.B.C.) - Birlcs
miş Milletler Kore mütareke ko
mfs) onu başkanı General Herri
son bus:ıün. harp eı;frlerinin la- _. 
desi mesele ini halletmek mak
sadıyle yeni hir teklifte bulun. 
muştur. Rıına s:ıör" r irll'r taraf
~ıl hir arazide lııraf~ız heyetler 
tarııfınclan ı;orl:uya Çl'kilecek, 
memleketlerine dönmek \l'yıı dön 
mrmek hususunda \'erecekleri 
karara göre hareket erlileC'ektir. 

Knmiinist heyeti ba~kıını Ge
neral Nam İl, teklifte yeni bir 
taraf olmadığını, bununla bera
ber tetkik edıleceğini söylemiş
tir. 

.Mütareke komisyonu, Ekimin 
~ekız.inde tekrar toplanacaktır. 

San Salvador'da 1200 

kiıi tevkif edildi 

San Salrndor 28 (A.A.) - DUn 
ı::ere resmen bildirildiğine 1:öre 
24 sat zarfında tevki! edılenlerin 
sa)·ısı 1200 ü bulmuştur. 

Cemiyet 

.. 

atını~tır. Libya <yıınl P.skl Tr::b· Ebülhlidayı memur etmiştir. 
lu?garp) bilindiği ı:lbl eni lılr Siyasi çevrelerin söyleflil!ine 
hlıkuınettlr. nu mrmlekclln Is· görr, Ebülhüda, hıı istifayı kRhi
llkllll herkes tarafından ~abul nesinde bazı Bakanları temizle. 
edllmi~tlr. Bu ebeplc mUracaa· mek 7.aruretlyle \'rrm1$tlr. 

Profesör Dr. Nihat 

kan çeteciler, milis alayını .!a 
~ıtmağa mU\·affak olmu~J:ırdır. 
iki günlük çarpışmalar ,)._ - ı ı 
~etccilerden 70 ölO, 100 den foz 
la yaralı, milislerden ise i'd yil1 
den fazla ölii re bir miktar esir 
ı·ardır. Esirler ara ında mili~ a 
!ayının siyasi komiseri de bıı. • ıı;. 
maktadır. Siyasi knnılı;er b;:
Rustur ,.e esir cclilmesini m:i 
leakip derhal kurşuna dizil'll ~ 
tir. 

Bilindiği gihi dün burada hü
kfımetl devirmeye lP.§ebbUs eden 
hir komünist komplosu meydana 

Akdenfzdeld fnıııtere donanması komutanı Amiral Earl l\tountbatten balık anılığına merakbdır. 
Resimde Amiral, Salerno 1.orletinde Iı.üçuk bir motörde denize dalma Aletlnl ayarlarken &ortilüyor 

Refat Belger'in tefekkürü 
çıkarılmı~tır. 

tının l~ 1 k:ırşılıınncağı~ı. mln Ebülhitda. yeni kabineyi kur-

~~~n~~rtr~a~~~~!~~~.u~~\-:.~t k~ı mak için istişarelerine başla. 
h bıitun muranntların birden mı~hr. 

İstanbul milletvekili Pro!fiôr Aııl~ııı·a Devlet Oııeı•ffs111da 
t-:ihat Re~at Belı,:er, Ankarada, 
istanbulda, Fransada iken hasta
lığı esnasında, bütün dostların

dan gordliğli dostane muamelele
re karşı ~ilkran borçlarının eda
sına gazetemizi tavsit <'tmi~tir. 

lıabulunde ısrar etnılstlr. r:on 
ley, bu ısrara rağmen, ':::bul 
lıararı 'erince Hu ) a, ,·eto hak· 
lcını lmllanarnk 'crilrn kararı 
bükümsıız hırııkmıştır. 

Bu \'atİ\'f't l.:nr ısııı«ln veto çık 

YENi ISTANBUL 

iç POLİTİKı\J\JIZl1'" 
AYDINLA?'<.'711 SINA DOliRU 

111. l'\erml iç politikanın ar. 
tık normal l ollarda gell;me. 
sınin beklendiğlnl &Ol ifil or, 
Başbakanın son nutkunun b i 
karşılandığını )'lll.ll or, dil or. 
ki: 

cEski polıtıka taktıği ile 
kendı kendımizi l akmaktan 
başka hiç bir sonuç elde ct
memış olduğumuzu artık bıl· 
melıyız. Demokrasi konuııun. 
dakı görüş a)rılıkları yüzUn· 
den bırbirımızi ) ıkma) a hak
kımız yoktur. Hepımıı arııı ta 
rıhc ve aynı \·atana karşı so· 
rumluyuz. Hangi partiden O· 

lurlarsa olsunlar, iç polilıka 
hayatımızda rol oynıyan şah· 
Bl) etlerimıti tehlıkelı taktik
lere feda edersek, belirecek 
sonuç kar§ısında yalnız deh· 
§et duyabıliriz. 

Demokrasi, bir partinin de. 
ğıl, Turk mıllctinın, yeni ha 
Yat ıdcallcrini gerçeklc~tir· 
nıek için çözme~ e çalıştığı bir 
da\ adır. İç polıtikada da, sı. 
nır boylarıııda güı e~cıı Türk 
kahramanlarının topluluk an 
layı§ı ile hareket etmek z:ıma
nı gelmi~tir. Nerede ayrılaca. 

lıı • •• 
ğımızı, nerede birle~cccğımızı 
bılmelb iz artık 

Adnan l\lendercs, öne sUr· 
nıUş olduğu fikirlerle, boyle 
Yenı bir politika anlayışına 
Yol hazırlamak lsttyorsa, Türk 
tilkesinın blltün yapıcı kudret 
)erinden büyük yardımlar gö. 
rebılir. Partilerimize dli~en 
§ey, bir kac )Obaz daha kııza· 
nılır Umidb le, demokrasi ili· 
birlığinl güçlcatirmemektir. 
Demokrasi ideallerinin yobaz 
saltanatını yıkan yaratıcı ham 
lelerden doğmuş olduklarını, 
nihayet, öğrenmcllyiz.11 

liÜRRIYET 

DE11JOKRAT 
PARTİr\iX 1.AAFI 

Sedııt Si.mali, sa~da solda 
nemokr:ıt Parti ıılc~hlnde l&i
tllen sötlerdrn bahisle kötü 
Demokratlar )Üzündcn bu par 

maıı denm ettikçe ,.e l:r ıb · 
ıa~ma ~ekli bulunmadıkça Bir· 
leşmls l\tlllellrr kuruluna vtnl 
aza girmcsl mümkii• olamıy11cak 
drmektlr. 

' 

1 

Hasta bir mılletvekili pi;~mayla sakata çıkmış. (Gazeteler) 
il A s TA ! (U.\'I IST'ANllCJf,) 

tinin eski-;;; tijinl çok kay. atacakları~a fÜphe. yoktur. 
bettlğlnl söylüyor ,e diyor Nato teşkılAtını eskı usul dev 
.ki: Jctlerarası bir askeri anla$· 

İ§te buna benzer ~ahsi hu· nıa olarak kabul edecekler, 
sumetlerini daima Başbakarra tek elden idareye maslahatın 
atfetmekte ve onun prestijini zarureti diye bakacaklardır. 
boş yere harcamaktadır. Fakat sııyın nazariyeciler ne 

Ben bu tibJ kötü demokrat. derse desin, idari me\'zuatı 
lardan llene Demokrat Parti ya5adığımız politika şartları-
hcsabına ürküyor \'e üzillüyo. na bir an önce ayak uydur-
rum. O koskoca partiye ya. mak da her halde laumdır. 
zık oluyor. Sayın Adnan ~en· Başkomutanın pa ·aportu mesc 
dl'.'res Samet Asayef glbileri lesi mnwat ı:rrili~inin l'n 
bir an enci kula~ından tıı. basit bir örnrğidir. Yarın bi-
tup atmalı, partisini temiılc- linmedik durumlar karşısında 
melidir. Çün'kii her sP.çen ö~ le brklenmı:rfik ak~aklıklar 
sün partinin aleyhine işlemek J.:iiriilehilir ki, hürriyetçi miJ. 
trdir. isbat mi ister iniz, bu !etler hesabına hayati lehli· 
yazım üı:erıne yarın Agayefin kelere yol açabilir.• 
beslemeleri tarafından kopa. YENi SABAH 
rılacak yaygarayı 5eyreyle· 
yınn ... 

COMHOltlY!T 

GE~iERALE 
\'İZE 

1'adir ~adi, Atlantlk Paktı 
orduları Başkumandanı Ge. 
neral Ridgway'ın geçende 
memleketlmiıe gelirken pı. a. 
port \izesine liizum olup ol. 
nıadııını Parfs Bu~ iık Elçili· 
ğlnden sorduğunu, oradın da 
hiıum olılııgıı f't>nhı \'t'rlldf. 
ğlnl yaıarak Gt''lt'rJlin ö1P.I 
bir dıınımu oldufı.tııu öylü· 
yor, dl~ or J.f: 

Bugünkil durumu hukuk 
bakımından iz.ıh için sayın 
profesörlerin son derece man 
tıklı formüller bulup ortaya 

SF.SSiZ GF.çı;~ 
RiR 1'11.DÖ:\"Üi\IÜ 

'\'eni Sabah Dil inkılabı de. 
nilt'n hırekfotin hu dt'faki yıl· 
driniimiinün srs~i14 sana 11 ıec 
ti~ini öylüyor, Okul, mt'lt'O· 

rololi, knnkuripik gibi keli· 
mclerf tenkld ediyor, diyor 
ki: 

•Anayasamızın, felsefe ki. 
taplarının, hattA riyaziye t'Ser
lerinin ne iİbi sahte, uydur. 
ma, hele Anadolu Türkçesile 
en ufak i12isi olmıyan yaban· 
cı \'e haşi~ ktlime ve lügat. 

larla bezendiği düşünillürqcı, 
iki küsur yıl nemn;.13t ikti
darın. bu vadide t'n ufak bir 
teşebbüs \'e hart'kelte bulun. 
maktan ne Kadar çekln~lği an
Iaıılır.• 

Ankara nt>, lct Operası, ilk olarak bu l'll iıalyan bestekarlarınrlan 
Donizctti'nin •İ;lesire d'Amore - ~e\da İksiri• adlı operuını 
l<'nı<;İf edecektir. 'Yukarıda opt•radan bir ı;ahne gorülml'ktt'dlr .. 

• 
KOŞUYOLU EVLERi SATl.SI 

Türkiye Emlôk Kredi Bankasından · 
Kadıköyiinde İbrahim al.la - Altunlzade asfaltı Uzerin· 

de Koşuyolu mevkiinde inşa edilen ll'k \'e çi!t katlı evlt'rin 
1.10.fl.)2 çar~amba giinü :sabah saat sekizden itibaren ve sa· 
tıs giiniindf'ki müracaat sırasına ve mukarrer esaslara ıöre 
satışına başlanacaktır. 

Arzu cednler Bankanın alakalı ser\'isinden izahat alabl· 
lirler. • (15575) 

- -- .----

HOŞ MEMO- Dr. Cecevit'in esrarı 

Charlie Chaplin 1 ,. 
Kraliçenin davetini 
Kabul edemedi 
Londra, 28 - Halen burada 

bulunan dünyaca tanınmı~ büyük 
sanatk~r Charlie Chıplln'in 3 Kı 
sımda Kraliçe Elizabeth'in buzu. 
runda yapılacak bir radyo müsa
meresinde bulunmayı reddetmesi 
hayal kırıklıtına sebep olmuçtur. 

Chııplin, o tarihte Parictıı bu
lunması icabettiğinl söyliyl'rek 
müsamereye i~tirık edemiyece • 
ğini bildirmiştir. 

Pazar günleri )'ayınla nan • Pe
ople. gazett>si bu konuda ,yayın-
ladığı bir makalede ıanatkArın 
bu reddi yüzünden f ngilteredekl 
sempafüinin azalması ihtimalin
den bah~etmektedlr. 

Charlie Chaplin, bu meseli! et
rafında hir demeçte bulunarak 
Kraliçenin ·huzuru ile eert'!len· 
direceği müsamerede bulunmayı 
bir şeref addedect'linl, fakıt ev
velden verilmiş bir aözll \'e hıtU 
imzalanmı~ konturatı bulundu· 
ğundan o tarihte inı:iltt'rtde kal
masına imkln olmadığını esefle• 
bildirmi~tir. 

--.,..... 
Tanınmış yuarlardan Somerset !'laughım'ın (eçenlerde bir has
tanede öldupne dair bir rivayet çıkm15 ,.e sonradan lıu hıber 
tekzip edllmlıtl. Resimde, 79 yaşında bulunu Somer11t Mau.ı
ham, atır bir ameliyattan sonra nekahP.t denini ıetlrmek üure 
Lorın'dald bir hastanede istirahat edt.rken, canını ınkacalı. ıtkU· 

de hakkında }atılan yazıları okurkn gorüluyor 

Bu Çareamba akıımı: Sinemanın en me5hur )ıldızlon 

PHİLLİPE 
l 

GINA LO LLOBRİGİDA GERARD ve 
tarafından fevkallde bir tarzda yaratılan ve hilen Avrupada emsalsiz muvıffakıyetlır 

kazanmakta olan 

KAHRAMAN AŞIK 
HarikuUde mıcera, heyecın, hiui, a~k \'e 

Franııtca Orijinal nüshaaı 

SARAY VE 

ihtiras S!iper Filminin 

Türkce Söılil Nüshası 

YILDIZ -TAN • MARMA· 
RA ·ALEMDAR 

Sin•malarındi birden ba~lıyor Mükemmel mevnıu ve zentin nıizanseni olan bu filMit'I Saray 
Sinemuındak artambı ılc~amı rılası için yerler simdid,.n ~atılmaktadır 

... llllilıiiiıiiiiiiiiiiilıııliiiıliiiiiiıilliııi- TEL.: 416!'16. 
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Dlinkil maçtan bir görünü5 

Lig maçlarına dün dOrt 
sahada devam edildi 
Beşiktaş, i. Sporu 6- 2; Vefa, Adaleti 3-0; Kasımpaşa, 
B. Sporu 2 - l yendiler. Ama tör maçlarmda da K. Paşa, 
8. Sporla O - O; Fener, Beyk ozla 1 - 1 berabere kaldılar; 

Vefa, S. Sporu 5 - l mağlup etti 
p rofesyonel \'e Amatör lig 

maçlarına diln Şeref, 
Dolmabahçc, Vefa \e Fener. 
bahçe stadlarmda de\'am edil
di. 

Şeref Stadında 

----~ 
Şeref stadında günün ilk 

maçın\, Kasırnpaşa • Beyoğlu 
Spor amatör takımları yaptılar. 

Baştan sona kadar kaJlıhklı 
hücumlarla devam eden maçfa 
takımlar gol çıkaramadılar ve 
maç O-O beraberlikle bitti. 

Takımlar: 

Kasımpa~a: Vedat, Sulbiddin, 
Haldun, )luzaffer, Nejat, Zeki, 
Günaydın, İsmet. Hami, Tay. 

Dolmabahçe Stadında 
----~ 

Beşiktaş • istanbulspor 

Dolmabahçe stadında Saat 
15,30 da Beşiktaş ile İstanbul. 
spor ka~ılaştılar. Dört bini as
mıyan bir seyirci kütlesi önün 
de yapılan maçı takımlar. söy. 
le birer kadro He oynadılar: 

Beşiktaş: Mehmet • KAmil, 
Vcdii • Eşref, Ali ihsan, Nu~. 
ret • Coskun, Recep, Se,·kct, 
Fahrettin 1'"aruk. 

İstanbulspor: Altan • Merih, 
Saim - Aliıeddin, Kenan, Ka. 
sım • Yılmaz, Aydemir, Metin; 
Niron, llalitk. 

Hakem, Feridun Kılıc. 
)ar. Oyunun ilk dakikalarından 

Dcyo •lu Spor: Mıırhuça • Kiı:· itibarC'n hücum te§cbbilsfinü 
kor, Kartall • Karnlk, Varagcl, ele alan Be,iktaşlılar. yedinci 

Orhan • l\lihalov, Agop, Ma· \ 'c on beşinci dakikalarında 
car, Şahin, Kaçarti. Şevket vasıtasiyle iki ı:ol ka· 

Hakem Ziya Kuyumlu zandılar. 
Kasımpaşa - Beyoğlu Spor Bu sıralarda ayağından sa. 

<Profesyonel) katlanan Coşkun on dakika ka. 
İkinci maç, 11,30 da Kasım· dar dışarıda kaldıktıın sonra 

paşa - Beyoğlu Spor nrasında tekrar oyuna girdi. }'akat sa. 
oynandı. Takımlar şöyle birer katlığı devıım ediyordu. 
kadro ile sahaya çıkmışlardı: Yirmi besinci dakikada orta 

Kasımpasa: Mehmet • Kc. dan yapılan bir hücumda yine 
nan, Ali • İsmail, Çetin, Os- Şevket Bcşiktaşın Uçüncü, o
man - Tayyar, Nejat, Misbah, tuz: beşinci dakikada da dör-
Dursun, Kayhan. düncü gollerini yaptı. 
Beyoğlu Spor: Karasu • A-

leko, Ciçepolo, ncmıı, Maruli, Devre, 4.0 bitti. 
:Mustafa • Yafa, Kadri, Tanaş, Beşiktaşlılar, ikinci de\·rede 
Koçis, Mlnas. de hücum tcşebbüsünU ellerin. 

Hakem Cihat Erglln. de tuttular. Onuncu dakikada 
Dc\Tenln ilk on be~ dakika- E§ref uzaktan çektiği bir şilt

sı knr§ılıkiı hücumlarla geçti. le beşinc.l. on besinci dakikııda 
On b~şinci dakikadan sonra kalecinin dışarı çıkmasından 
üst üste bir kac akın yapa!1 faydalanıın Şevket, boş kalan 
Kasımpa§alılar, 19 uncu da~ı- kaleye yaptığı \'urusla altıncı 
kada Misbahın şahsi ga)Tehle • golleri kaydettiler. 

bir gol kazandılar. 
Devrenin bundan sonraki Altıncı golden sonra Beşik· 

kısmında teşebbüs Beyoğlu ta§ takım halinde gcv§cmlş bir 
Sporda idi. 1''akat ~ol yapama. vaıbctte idi, İstanbul Sporlu· 

lar, bu fırsattan istifade ede. 
dılar. Devre l·O Kasımpaşa le. rek, otuz ,.c otuz ürüncü daki. 
hine bitti. ~ 

İkinci devrede hücum teşcb. katarda Nlron Yasıtasiyle iki 
bUsil hemen tamamen Beyo,;lu gol kazand,ılar. Her iki ı;oldc 

0 de kaleci hatalı idi. 
Sporda olmasına rağmen hü. l\Iaç, bu şekilde 6_2 Beşlkta· 
cum hattının beccriksWiği :> u. şın ı:alibiyctl ile sona erdi. 
ıündcn bir çok fırsatlar kaç. 
tı. 

Vefa Stadında 

\'efa <Amatör) - Sümer Spor 
Günun ilk maçını Vefa • Sü. 

mer Spor amatörleri yaptılar. 
Oyuna bastan sona kadar hiı. 
klm olan Vefalılar maçı 5·1 ka 
zandılar. 

Yefa - Adalet (Profesrnn 1) 
Günün hatta ha!tamn ~n en

teresan maçı Vefa • Adalet 
karşılaşması idi. Takımlar '!'a
rık Özcrenginin idare cttilli ma 
çı şu kadrolarla oynadılar: 

\'cfa: 1\Iehmet • Fuat, Rah
mi - Salih, Tarık, l\Iihri • Ali, 
Galip, Garbi:;, hmet, Garbis. 

Adalet: Xecati • Fahri, Sa· 
lim • Ahmet, Halil, Orhan • ı-:. 
rol'. Scliıhatlin, Necmi, llalit, 
Salım. 

Süratll bir tempo ile başlıyan 
de\·rcnin ilk on beş dakikası 
mı"·azcncli bir tempo ile "eçti 

On beşinci dakikadan s~nra 
Vefalılar, hissedilir derecede 
oyuna hakim oldular. Pakat gol 
çıkaramadılar. İki takım da bu 
de~·rede birkaç fırsat kaçırdı. 

lkinci dc\Tenln ilk on beş 
dakikasında Adaletliler VC'fa 
kalesi için hayli tehlikeli oldu· 
!ar \'C bu müddet içinde iki 
mükemmel fırsattan istifade 
edemediler. 

On beşinci dakikadan sonra 
tedrici surette oyuna hiıkin: 
olmağa başlıyan Vefalılar 28 
inci dakikada Galibin pası'ndan 
faydalanan Garbisin sağ köşe. 
Yi llulan şütile ilk gollerini ka. 
zandılar. 

Yedi dakika sonra da İsmet 
yine Galibin pasını fyi kulla: 

narak Vefanın ikinci golünü 
kaydetti. 

Bu iki golle galibiyeti aşa. 
ğı yukarı garantilemiş olan Ye· 
şrt • Deyazlılar, Jıızlarını ak. 
satmadılar \'e son on beş daki 
ka hemC'n hemC'n bir tC'k kale 
oynadılar. Oyunun bitmesine 
bir dakika kala Aliden bir pas 
ıılan İsmet Vefanın üçüncU go. 
lünil de çıkardı ve oyun boy. 
lece 3.0 Vefanın galibiveti ile 
neticelendi. Sedat TA 1-r, N 

DC\Tenin ortalarına do~ru 
Kasımpa~alılar, soldan kazan
dıkları bir korneri iyi bir ka· 
fa \'Uruşile tamamlıyan Ncjat 
vasıtasiylc ikinci ı:ollcrinl de 
yaptılar. 

26 ıncı dakikada Kadri, kö. 
~eyi bulan bir ,ütle Beyoğlu 
Spora bir gol kazandırdı. Oyu. 
nun bundan sonraki kısmı da 
Beyoğlu Sporun hücumları ile 
devam elti. Fakat netice değiş 
medi \ c Kasımpa§a maçı 2.1 
kazandı. 

Cezmi Or kupası atletizm 

yarı~maları dün yapıldı 

Fenerbahçe Stadında 

Fenerbahte • Beykoz 
<Amatör> 

Fener stadında saat 13,30 da 
Fenerbahçe • Beykoz amafor 
takımları karşıla~ılar. Beykoz. 
lular Ekerbi,cr ile Nusrcti de 
oynattılar. 

İlk devre karşılıklı hücum. 
larla golsüz bitti. İkinci devre 
de Fenerbahçclilcr Cemal va. 
sıtasiyle bir ~ol kazandılarsa 
da, Beykozlular da Ziya vası· 
taslyJe mukabelede bulundular. 
Maç, bu şekilde l·l sona erdi. 

Fcnerbahçc: Fehmi • Nedim. 
Fethi • Fehmi. Baltık, Hulusi • 
Niyazi, Halit, Ali, Cemal, Erdo
ğan. 

Beykoz: Sedat • Mehmet, Ba. 
hadır, Ahmet, Saim, Aziz • Ah. 
met, Ziya, Nusret, İdris, Ha)Tı. 

G enç yaşta aramızdan ebediy-
yen a)Tılan kıymetli atlet 

Cezmi Or'un ismine izafe cdi· 
len y3rışmalar dün Fencrbahtc 
Stadında yapılmıştır. 

Tek sıra halinde ve bando
nun gerisinde bir geçit resmi 

yapan hakemlere atletler elle· 
rınde 100 metre boyunda bir ~c 
lcnk olduğu halde merhum Cez 
minin son defa yanştığı 4 üncü 
bölme üzerinde yere bırnkmı§
lardır. 

Böylece boş bırakılan bir 

200 1\letre: 

1) Murat Ersin (B.J.K.) 23.
t•ç .\dım : 

1) Ruhi Sarıalp ff.B .) 14.58 

Cirit Atma: 

1) Halit Zıraman (F.B.) 

ı:>oo !Uetre: 

1) F . Topuzlu (Dz.K.) 

400 Engelli: 

1) Emin Doybak (G.S.) 

Disk Atma: 

61.7 

4.15.5 

56.4 

l > Mustafa Batman (F.B.) 34.98 

Sırıkla Atlama: 

bölmeden sonra, İstanbul Atle
tizm Ajanının kısa bir hitabesi. 
ni mütcakıp müsabakalara gc
('ilmiştlr. 

1) Muhittin Akın (F.E.) 3.51 
sun Alınan teknik neticeler 

lardır: 

100 Metre: 

1) Muzaffer Sclvl (F.B.) 11.l 

400 nıetre: 

1) Doğan Acarbay (Dz.G.) 51.7 

110 Enı:eIU: 

1) Erdal Berkay (G.S.) 15.1 

800 Metre: 

1) Ttırhan GökC'r (F.B.) 2.01.7 

'l'iiksek Atlama: 

1) Erdal Akkan (F.B.) 
3000 Metre: 

1.65 

1) Turhan Gökcr (F.B.) 8.52.7 

Uzun Atlama: 

l) Avni Akgün CF.B.) 

İsveç Bayrak: 

1) Fenerbahçe 
2) Galatasaray 
3) Bcsiktaş 

7.08 

2.03.1 
2.08 

2.08.l 

1 
1 
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lan~ aı.ı1aW4 GENERAL Ali FUAT CEBESOVeae 
Rejisör Meinecke dün ~~ .... ~ 
tenkidçilerle tanıştı Dahili isyanlar Rejisör, tiyatrolarımızın teknik 

noksanlanndan şikôyet ediyor. Ethem Beyin Ankaradan geçerek müstakil bir şekilde 
Orta Anadolu isyanmın tedibine memur edilmesini kat' 
iyen doğru bulmamış, düşüncelerimi gayet açık olarak 

D ün Şehir Tiyatrosu Dram Kıs 
mının fuayesinde, tiyatro mü· 

nckkitlerinin ve .varlık. la cYe· 
dltcpe. gibi sanat dergilerini çı. 
karanların, yeni rejisör Max l\lei 
ııccke lle tanışmalarını sağlamak 
maksadile samimi bir toplantı 
tertip edilmişti. Çaylar içilip, bir 
mUddet sohbet edildikten sonra 
tiyatronun edebl heyet başkanı 
Prof. Sabri Esat Siyavuş;:il, !ilci. 
necke'yi davetlilere takdim et· 
mis \'e Avusturyalı reji~ör ha· 
ur bulunanlara şu sözlerle hitap 
ctml~lir: 

•- Evvela bu güzel havada, 
pazar tatilinizi feda ederek bu 
toplantıya geldiğiniz için hepini-
1e teşekkür ederim. Bu toplantı. 
nın tertiplenmesini Müdür Or
han Hançerlioğlu'ndan ben rica 
etmişim. Birkaç güne kadar ille 
temsillerimizi se;>Tedcceksiniz. 
Daha evvel slzlere bu temsille· 
rin hazırlanması ve me\'cut ça· 
lışma şartları hakkında bir fikir 
vermenin faydalı olacağı kanaa
tindeyim, 

Viyana'cla olduğu gibi, burada 
da hasın ile tiyatrolar arasında 
dostluk mevcut olduğunu sanı· 
~·orum. Basın umumi efkarla ti
yatro ar3sında teması temin c· 
den ba§lıca unsurdur. Bu bakım. 
dan gazeteciliğin tiyatro ve kül
liir cephesiyle uğraşanlarla tiyat 
rolar ıırasında anlayıslı bir hava 
esmesi gerekir.1> 

Rejisör Mcinecke sözlerine de. 
vıımlıı ilk olarak niçin •Fırtına. 
piyesini sahneye koyduğunu izah 
etmi§tir: 

1:- Fırtına')'l körükörüne bir 
an'aneyc sadık kalmak için inti
hap etmedim. Bu eser bilindi~l 
gibi; Shakcspeare küliyatında ö
nemli bir yer işgal eder. Yazar, 
diğer escrlel'lnde hep bir \'eya 
birkaç kahraman ele almıstır, 
halbuki «Fırtına• da dünya ve 
tabiat hakkındaki umumi görüş
lerini açıklamaktadır. Diğer ta· 
raftan roller, aktörlerin kabili· 
yetlcrini gösterebilmelerine çok 
müsaittir. Piyesin trajik ve ko
mik sahneleri gayet ustaca ayar. 
lanmı tır. 

Artistlerin çalışmasından çok 
memnunum. Rollerine tam bir 
r.hcnkle intıbak etmis bulunu)or
h:r. 

TF.K:\'İK CİHET 
ÇOK ZAYIF' 

l p akat tiyatronun teknik ciheti 
hakkında maalesef aynı şeyi 

söyliycmieyccğiın. Mevcut c:alış-
1rıa sartlııı ı İstanbul gibi büyük 
H güzel bir şehlrc hiç de uygun 
düşıııcmC'ktcdir. inanır mısınız 
k!, Komedi \'e Dram sahneleri· 
nin ikisini birden sadece bes 
marangoz \ 'C teknisyen idare et
mektedir! Bunlar tiyatroların bl· 
rinde dekor değişir değişmez, he 
men öteki tiyatroya koşmak mec 
buriyetindcdirlcr. 1\Iesela •Fırtı 
naıı nın döner sahne ile yapılan 
provalarında bir tek teknisyen 
bulundu. 

Bütün bunları sizlere anlatışı
mın sebebi, «killtur ordusu• na 
mensup olan sizlere ıne,·cut ~art 

D iin pazardı. Saatlerce :i<'h· 
rin arka sokaklarında, ke· 

nar ınanhllclcrinde dolatilım. 
Orta halli dencmiyecek, hattit 
fakir denemiyccek insanların 
bir tatil gününü nasıl geçirdik· 
lcrlni görmek istiyordum. Dün 
hava rüzgıirlı fakat açıkt ı . Gli· 
nes insanı adamakıllı ısıtıyor· 
du \'C sanki; bu sokaklarda 
bu mahallelerde ve bu e\·ler
de oturanlar parlak günden A· 
zami istifade edebilmek için 
dışarıya !ırlamı~lardı. 

Sokııklar ne kadar kalabalık· 
tı bilseniz ... Hele çocuklar: beş 
llc on iki yaş arasındaki kirli 
yüzlli, kirli elli çocuklar .•. An
neleri sabahleyin onları olduk
ça temiz ~iyclirmis olmalıydı· 
tar. nıı ilk naLarda anla~ılıyor
du. }'akat oyuna mukavemet ~ 

dememişlerdi; toz toprak, hatta 
çamur içinde o silinmiş yüz
ler, yıkanmış eller berbat olup 
gitmişti. niraz sonra üstten bas 
tan da eser kalmıyac!ık ve kim 
bilir akşama ne kadar sopa yi· 
yeceklcrdf .. 

* Çamur yollar, dedim. Siz ECh· 
rln ni belen clilzgün cadde

lerinde. hiç olmazsa arna\•ut 
kaldırımlı sokaklarında oturu· 
yorsanız; geçenlerde yağan yağ 
nıurun lz.krinin silinmemiş ol
masına hayret etmekte hak 
!ısınız. Topkapının arka ma· 
hallclerinde, Fatihe doğru olan 
çukurda, geçen yağmurun ba· 
kıyesi su birikintileri, bataklık· 
lar; hatlA hazan küçük gölcilk
ler var. Çocuklar çamurdan ev
ler yapıyor, suda kayık yüzdü· 
rUyorlar. Bazısı suların icindc 
ördek gibi çırpınıyor, bazısı ke 
narında eliyle dalgalar yapıp 

lar hakkında bir fikir \'erebilmek 
içindir.• 
GARİP BİR 
BÜTÇE 

«Bugün 750.000 liralık bir büt-
çeye sahip olan Şehir Tiyat 

rolarında dekor, kostüm ,.e ak
sesuara a~Tılmış bulunan meblağ 
sadece 9.000 (dokuz bin) lira
dır. Bu para ile Dram ve Kome· 
di''de sekizden 16 temsil, ayrıca 
da iki çocuk temsili sahneye ko. 
nulma.sı gerekmektedir. Bunun 
imkansız bir is olduğunda idare 
heyeti başkanı :l\13hmut ?ıloratı 
ile mutabığız. İlgili makamlar 
tu hwmsta yardım vAdettiler. 
Bu gibi şartların değiştirilmesi 
hususunda bütün yetkililer i~
birllği ederlerse, bugün için eli
mizi kolumuzu bağlayan maıi 
\'e teknik imkansızlıklar, uma
rım ki, ortadan kalkar.1> 

Erkôn1 Harbiyei Umumiyeye bildirmiştim. 

l\leinecke'nin konuşmasından 
sonra bu seneki repertuarın bir 
tilrlü tesbit edilememesi; Emi
nönü Halkevindc bu mevsim ü
çüncü bir tiyatro atılıp açılma
y:ıcağı ve piyeslerin telif hakları 
meselesi gibi henüz muallakta 
duran davalardan, umumi olarak 
b::ıhsedilmiş 'e her iki taraf lc:in 
de hayırlı neticeler yaratacağını 
umduğumuz bu toplantı gayet 
s:ımiml bir hava içinde sona er· 
mi~tir. 

nu HAFTAKi 
GALA GECEl.ERİ 
n ram Tiyatrosunda cıFırtına-. 

ııın ilk ,.e Komedi'de «Don 
Juan·a Oyunn piyesinin ikinci 
tcm~illeri kapalı gişeyle oynana
caktır. Bu temsiliere Şehir Mec
l!si üyeleri, basın mensupları ve 
vilayetin protokol listesine men. 
sup bulunan :zevat davet edilmiş. 
lerdir. 

Yalnız KomC'cli Tiyatrosu'nun 
Gala Gecesi, Küçiik Sahne'nin a
çılışı ile ayııı geceye rastladıi:ın
oan, her iki tarafa da davetli 
olanları ve münekkitleri arada 
lıir tefrik yapmak zorunda bırak
mı:mak için, 1\'.omedi'dekl Gala'. 
nın cumaya tehir edilmesi muh-
trmeJı;lir. · 
KÜÇÜK SAJISE•DE DE 
Sllı\KESPF..\RE 

K üçük Sahne 2 ekim pcrşt'mbc 
gecesi Shake pcarc'in eı:~asıl 

Ü:tcrseniz ... -. (Oniklnci Gece) ko 
mcdisi ile açılacaktır. 

::'ıluhsin F.rtuğrul'un sahneye 
l:vyduğu bu temsilin clckor ve 
kostlimleri tanınmış Alman sah· 
ne dekoratörü Halleger tarafın · 
elan hazırlanmıştır. 

Teı•cıııı'da 

Şiddetli 

Depı•eııı oldar 
J. nıı4olu .l.l«r.ft 

Tercan, 28 - Dün 'ece saat 
20,30 da nıkubulan şiddetli yer 
sarsıntısında, halk geceyi heye 
c~n içinde dışarda geçirmiştir. 
Bazı köylerde hasar olduğu ha
ber \'eriliyoı·sa da, insanca zayi. 
at yoktur. 
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Çerkez Ethem Bey, izmir 
Cephesine iade ediliyor 

24 Mayıstan 1 Hazirana kadar 
karargahımla beraber Ad:ı

pazarında kalmı!j, harekatı bu
radan idare etmiştim. Ethem 
Bey müfrezelerini İzmir cephe
sine iade etmezden evvel Düz
ce ve Adapazarı arasındaki mın 
takada sH&h ara~ırması yaptırt 
mış ve sonra Eskişehire istira
hat ve ihti)·ata göndermiştim. 

Ethem Beyin yerine Düzceye 
l\Iiralay Refet Beyin kıtaları ge
lecekti. 31 1\Jayısta bu kıtalar
dan bir kısmı muvasalat etmiş, 
Ethem Bey de aynı gün Düzce
den Akyazıya müteveccihen yo
la çıkmıştı. 

1 Haziranda Sapancaya git
miş, burasını İzmite karsı tak
viye ettirdikten sonra ertesi 
gunu tekrar Adapazarı· 

na dönmüştüm. 2 Haziranda Sa· 
panca garbındakl Yüzbaşı 1\Jeh· 
met ~Iesut Bey <Dayı Mesut) 
milli müfrezeleri İzmitin on ki
lometre şimali §arkisine gönde
rilmiş, Kandıra ile olan irtiba
tımız yeniden tesis edilmişti. 

Yeni bir müfrezenin 
TC$kili 

A dapazarında Çerkez Ethem 
Bey \'e arkadaşlarının ken

diliklerinden İngiliz mümessili 
\'asıtasıyle \'fıki olan teşebbüs
leri iizerine bazı ~eyler hatırı
ma gelmi~ti. Bunların dahili is
yanları bastırmak hususunda 
yeni milli idareye yapacakları 
hizmetin kıymeti ne olursa ol
sun yeni idareyi taııımamak gi
bi serke~çe bir \'aziyet alabilir
lerdi. Dahili isyanlarda yalnız 
Ethem Beyin müfrezelerine ih
tiyac görülmemesi lı;in aynı tes
kilat \'e mahiyette, Cııkat yeni 
idareye çok bağlı bir müfreze
nin kurulmasını düşiinınüs, bu 
müfrezenin başına se~cek olan 
Çolak İbrahim Beye emir ver
miştim. Müfreze Eskişchirde 
teşkil edilecekti. 

Orta Ana<loluda 
Başlıyan isyanlar 

Adapazarı , Hendek, Düzce ve 
Bolu isyan nuntakalarıııııı 

temizlenmesine başladığımız sı
rada Orta Anadoluda da bazı 
hadi5eler başgöstermişti, 14 :ııa 
yısta Sıvasın Yenihana t!ıbi Ka
man köyilnde isyan başlamıştı. 

27 /28 1\Iayısta asiler Çamlı
bclde bulunan bir müfrezemizi 
basarak esir almışlardı. 28 Ma· 
yısta diğer bir kısım ussat, To
kat civarıiıda yiirüyüş halinde
ki bir taburumuza hücum et
mişler, dağıtmışlardı. Daha son 
ra da 7.ileyi işgal etmislerdl. 
Bol!azlıyandaki müfrczelcrimize 
de baskınlar yapmışlardı. nura
daki asilerin terlip \'e tl'nkilinc 

!SiHIRDEN RöPORTAJ~-~J 

( 
General Cemil Cahil Toydemir 

beşinci Kafkas fırkası kuman
danı Cemil Calıit (eski :ınııt 
Savunma Bakanı sayın General 
Cemil Cahit Toydemir) Bey me 
nıur edilmişti. Bir müddet son
ra Cemil Bey vazifesinde mu
\'affak olmuştu. 

isyanların gelişmesi 
Kar5ısında 

y enlhan isyanı Orta Anadolu-
nun diğer yerlerine de si

rayet etmişti. Çapanoğulları, 
Aynacıoğulları ve Deli Ömer 

çetesi gibi eşkiya çeteleri hare 
kele geçmişlerdi. J.4 Haziranda 
Yozgat asilerin eline düşmü~tü. I 

nu isyan da ba§langıçta tıpkı 
Düzce isyanında olduğu gibi 
noksan tedbirler ~·üzünden bil· 
yümüş \'e kuvvetlenmişti. Bu 
isyan haberleri Adapazarına gel 
diği zaman, Erkanı Harbiyei 
Umumiyenin Çerkez Ethem Bey 
ve mUCrczcJcrini Ankaray:ı ıılıı
cağını hatırlamı~ ve buna mtı
ni olmak için Çolak İbrahim 
Bey milli müfrezesinin teşkiJA
tını bir an cwel tamamlaması 
için emir vermiştim. 

EUıem Deyin Ankaraclan ge
çerek mUslakil bir şekilde Or
ta Anadolu isyanının tedibine 
memur edilmesini katlycn doğ
ru bulmuyordum. Çünkü muh
teris \'e yalnız menfaatlerinı 
diişi.incn baı.ı kimselerin telki· 
ni ile esasen basit düşünceli bir 
adam olan Ethem Bey, Ankara
yı, yeni milli idareyi \'e onıın 
erkanını küçümsemeye baslı· 
yacak ,.e bunun da bir neticesi 
olıırak mlihim ~aileler çıkarta· 
bilecekti. Binbir güçlük içinde 
çırpınan milli idare için büyi.ik 
bir ıaaf ve Ethem Bey 
gibi halk arasından yetişmiş für 
kahramanın hüsranını \'e hatırı 
ihanetini mucip olabilecekti. 
Gelecekteki yakalar endişeleri
min ne kadar haklı olduğunu 
gösterecektir. 

Kenar mahalleler talil 
gününü nasll ğeçirirler ! 

~························ ························: ! Bol güne~li bir pazar - Sokaklarda çocuk bolluğu - Çocuk- ; 
! ların hali - Bir sefalet tablosu - Çocuklar bağmyorlar : ~ 
! Fasulya sırığı, fasulya sırığı ! 
~........................ . .•...........•.......... 

Ethem Beyin Orta Anadoludald 
İsyanlann tedibine memur 
Edilmesini doğru 
Bulmuyordum 

B u husustaki düşünceleriırıl 
gayet açık olarak Erkanı 

Harbiyei Umumiyeye arzetmif 
ve Ethem Beyin yerine ÇoialC 
ibrahim Bey müfrezesinin \'C' 

yahut buna benzer başka milli 
müfrezelerin gönderilmesi tek· 
lifinde bulunmu!jtum. Gep·e• 
den 8 Haziranda müfrczeleriY• 
le beraber Eskişchire hareket 
etmiş olan Ethem Beyden atdı· 
ğım bir telgraf beni çok üzmüş· 
til. Erkanı Harbiyci Umumb'' 
VekAleti bana malümat verme· 
den Ethem Beyi müfrezcleri1• 
le birlikte lllelficele Ankara)'• 
getirtmi5ti. 

Ethem Bey ku\'\'etlerindeO 
başka hiçbir kuv\'etin Orta .A
nadolu isyanını bastıramıyaca· 
llını ve binaenaleyh tehlikenil1 
gün geçtikçe büyüdüğünü ,., 
hatta Ankarayı tehdide başladı• 
ğını farzetsek bile, hiç olmaı· 
sa Ethem \'e kuvvetlerini bir 
kolordu veya bir fırka çerçc\•c• 
si dahiline alarak başına nant• 
dar kumand:ınlnrımııdan biri· 
sinin getirilmesi tazımdı. JJıl 
takdirde belki de birçok mah· 
zurların önü alınabilirdi. Ne Y' 
ıık ki böyle yapılmadı. Orta J.• 
nadolu isyıınının bastınlmasın• 
müstakillcn Ethem Bey ve mUf· 
rezesi memur edildi. 

(Devamı ,-ar) _____________ ____.,.--' 

Kapri'de yüz sene sonrd 

bir cinayet işlendi 
Napoli, 28 (.\.A.) - Dün gec~ 

Kapri adasında, bir asırdanbe11 

ilk defa olarak bir cinayet işJc!1• 
mi~ir. Böylece Kabri, dün gcee
denberi hiç cinayet işlenme>"~ 
ada vasfını kaybetmiş bulunfll8 

tadır. 
Büyük bir gazinoda çalıs:ırı t~ 

ki garson ka,·gaya tutuşmu~l~ 
\'e kızgın garsonlardan biri . ":; 
ğcrinin kafasına bütün hızı)' 
1:-ir tabak fırlatarak ölUmü:ıe sc· 
l·cp olıııustur. _ _.,,.. 

ÖLÜM 
nuı Bayan Asğik Boyaci!•11• 

Bay ve Bayan Vartkes Boyacı~a~ 
\'C e\•latları, nay \'e B::ıyan \~ 
vart Boyaciynn ve c\'lfıdı, Zc''' 
Babaları, Bllyük Babaları; 
Bay Antranik BO\'A.CİYAS11~ 

vrfat ettiğini teessürle bildir1!' 

le r. ıı 
Cenaze merasimi yarınki ~. 

günü 30 eylfıl 1952 saat 16 ıı 
BP.yoğlu Balıkpazar Üç • ıtora. 
Ermeni Kilisesinde icra olurıa'' 
(;• ~Uın olunur. . •C' 

Işbu ilan hususi davctıre ) 
tine kaimdir. 

Cenaze LevanıııaU 
Becidyan 9' 

Tetrron: 4122~ 

kavgacı, küfürbaı ... 
Benim arkamdan çamur ~~ 

tılar; bazıları kenara çckillP il. 
lli başı düzgün bir adaının. 
buralarda dolaşmasından çO' 
cııksu bir tecessüs duydu!~· 
Kendimi cüceler memleketın· 
deki Gülüvcr'c benzettim. O d• 
börte hayretli bakışlarla se>; 
redilmlştlr. Sonra ne yaptılP 
biliyor musunuz, o beni tec~;. 
&Uslc süzenler; hep birden ,. 
sulya sırığ ı divc arkamdan b . f3• 
ğırdılar. 11Fasulya sırığı! ... 
sıılya sırığı: .. ıı 

* pi 

Bakın hele çapkınlara, trısa ıl 
karikatürize etmeyi nas 

da brcerivorlardı . . . ~ 

Hani Türkiycde 800 bııt ~fo· 
e"lcııiyor ... Bir ilem ki, sorma· y AZAN : lirse, mebdeinln bu sefalet yu· cuk doğuyor da yansı 0 

5ı1 yın. vaları olabileceğini hatırınızda \'Ormuş ya: ne zaman ve na bil 

Bir metruk hamam mıdır, ca Sadtı" T:ınJ•U tutun. ölilyorlar bilmiyorum am~şıın· 
mi midir, han mıdır; insana hiç "1 * şartlar altında pek :Cazla Y g11ç 
bl·r fı'kı'r \•ermc)·cn haı·ap bir ö il 1 t• d. mıyacağını tahmin etmek ctl~ 

• • S ı nere ere gc ır ım ba· d ıı· ı "- ı ı b. im ço 
binanın önünden geçiyordum kın ..• Ben size bunları SÖY· e.,ı . / 

n aşı an. ız vll" 
Baktım, bah,.csindc üç be., ka· . . d polilikamızı fakir halk ar pı· 

• " et parçalannı dişleriyle sıyır- temek ıstcmıyor um. Kenar ma yor. Her biri 8 ıo çocuk ~"'rd:ı 
dırı, iiç bcs kllçük çocuk hal· maya koyuldu. Diğer çocuklar hallenin -hiç olmazsa pazar yorlar .. Gııyrimuayyen yaşla r.st 
kalanmıslar, bir küfenin muh ağlamaya başladılar .•• Annele- gllnleri- hay;;ıtına sokulan şiir b ı d'" dü b • ··myor " 
tcvi•·:ıtını karıctırı•·orlar. Bu kü 1 d b. un arın or eşı 0 ~~al· ., " • ri olduğunu tahmin ettiğim kırıntı ann an ır şeyler nak· tarafı da istatistiklerin ç b ,·e 
feyi kim getirmiş, içindekileri kadınlar. l'aşlarına bu işi aç letmek isterdim. ı mrı hanesine kaydediliyor r 
kim toplamış, bilmiyorum. Yal tığı için o sarışın küçüğü ada· l\lcselli size bu insanı şaşır· böylece hrsııp tamam olıı>·~rı; 
mz gördüğüm manzara dehşet makıllı azarladılar \'e hat!A bir tan, çocuk bolluğundan bahis Fakat ben hep ıne,-zu ~ıs )te 
vericiydi. Sokakta bulıınabile tanı>si restgelc birkaç tokat açayım. İnsan cidden şaşırı. kayıyorum \'e bu gidişle sı~.entU 
cek her nevi e5ya; bez parça· çıTp15tırarak küçüğün saadetine yor. O apartmanlar, villalar, nar mahallelerin pazar gu e1' 
lan, şişeler, mukavvalar, SiY· ~on verdi. Koro tamamlanmıştı, köşkler ve kısacası mcdent bi· hayatından bahsetmeye .de P 111. rılmış kemikler. tek ayakkabı dehşetle uzaklaştım . ıı:ılarla dolu mahallerin çocuk. imkan bulacağa benzemıY0rı;ııa 
lar, eski terlikler, konserve ku. Siı şimdi, bu ~clırin ortasın· sıızlıığunu, nisbi sükünetinl dil· Nasıl bulabileyim ki. or ts• 
tuları \'e daha neler, büyiicek da, böyle bir sefalet tablosunun şününüz; bir de bu her sokak· her sr.y, benim düşünce ve re-
bir yığın teşkil etmişti. ancak havai malısulil olabilece- ta gülen, ko~an. bağıran, kavg::ı savvurumıın dışında bir cc 

Sarışın .ince boyunlu bir kız itini belki dUşiinmüşsünUzdür crlen, kız . erkek yüzlerce: c:o- yan tarzı tutturmuş.. de 
çocuğu, bunlar arasından ele Ama size yerini tarif edi)·o cuğu gözünüzün önUne getM- Kenar mahalle, 20 nc.i ~it· 
geçirdiği bir kemik parçasını rum, üşenmezseniz giclin, gö niz. Oradaki çocuklar daha der lstanbullumın içinde. ta.. 9it 
hırsla ıığzına götilrdil. Kasabın rUn ,.e eğer .Allah gösterme- li toplu, daha çekingen. daha mcm kaçıncı göbek ccdd~fl~ 0c. 
bütün ihtimamına rağmen na· sin- bir gün bu şl:'hrin başına sessiz; buradakiler yarı c:ıplak, bir Jıayatı dcvnm ettirip gıdı> 
sıl a kemik üzerinde kalmı~ bir s~lgtn hnı;talık felAketi ge- yarı aç, mütecaviz. güriiltiit.:ü, Ama ne h:ıyat! ~ 

--------------------------------------------------------------·----------k·---------------------
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Beniiz zaın nı 
gelınedi nıi ? 

Dünyanın her tarafında geçim masrafını azaltmak için ted· 
birler alınıyor. JUı böyle bir şey dü~ünmll)·onız: ba5kala· 

tının çnlışmnlarına ur.aktan se3ircl kalıyoruz. l\temleketimlıde 
geçim masrafı, acaba bununla me:rnul oimağı lcabettlnnlyecd: 
kadar az mıdır? .•• Hükumetin ve an resmi bir mücss~se olan 
Ticaret Odasının ne:ırdtiğl istatistiklere bakılırsa değlldlr. 
Ticaret Odasının son istatistiği orta halli bir aile~ln kanaatlıAr 
bir :ıekilde grçincbllmesi için 462 liraya ihtiyaç olduğunu gös
teriyordu. l\Iemleketimlıde aylık kazancı 462 lira olan kaı; ki-
l \ardır? 150, 100, hattA iO - 80 lira ile aile ~eçlndirmeğe mec

bur olanlar çolunlulu teıkll etmiyor mu~ \'aıh-et tıöyle olun
c ha at ı>ahıtılıtı meselednl dılıll ıurette ele almak llıım 
gelmcı mi'! 

ı Son umanlırda )abaneı memleketlerde &erahat edip yur. 
da denenlerden bazılın bizim diier bütun memleketlerden u
cuz olduğumnıu kat'I bir kanaat ıe lbıde ifade ehnlılerdlr. Sa· 
)1n Yali \'e Beledi)e Relıılmlz de bu kanaati izhar ederek °Fran
sitıa domatr.s 60 - 70 kuru~a satılıyor• demtstir. Rlr kere ucuz
luğu, pahalılığı h:ı5ka memleketlerdeki fiyatlarla mukayese et
mek doğru değildir. Bu hususta fiyattın değil, kar.anç seviye
ginl ele almıık llıımdır. Kaıancı yiiksek olan memleketlerıfo rı. 
yatlar da 3 üksek olabllir. Bil.im gibi ortalama kazanç C\1yesl 
dü5ük olan mc.nıleketlrrde fiyatların da dü uk olma ı kabeder. 
lllcıhur fıkradır: Panm olmayan birine .nır akceye!• diye ko
ra bir de\C getlnnl5ler, adamcağız ba51nı çedrip bakmamı~ bi
le. A3nı gün a:rnı de\e;ti bir ~engine J:Ötürmüslcr: •Dc\'C bin 
akte)e!• denıiılrr. Zengin hemen: ·Yerin de,·e31!· demiş! •.• 

Fran adakl pahalılı a " domates li~atına gelince, dün gc. 
len 15 E)lt11 tarihli France Soir gaıetcsini göıden gerlrdlm; 
domatesin en 1 1 cins-inin perabnde 40 - 45 franga yani 35 - 40 
kunışa utıldı ını gördüm. A) nı gaıetl'nln 13 E3·1<ü tarihli 
nüshasında Fran a'nın, 31)ecek fiyallannı dil Ilnnek lı;ln, bas
kı :memleketlerden mal getirtmeğe karar nrdiğini okudum. 
nu rom leden olarak Almnn3 a ve llollandadan 250 bin ton pa
tates, İtalya, Reltlka \'c Hollandadan hn'Uç, praı;a, Uhanı ve
saire ithal edllecektlr. Ttirl.i)cden 60 milyon franklık fasulra 
getirtmek itin anlnımnya \-arılmı~br. FaSl.ılyı 75 frangı, yani 
Fransıı rıısu~ı:ııından ucuza mal olacaktır. Sebzeden ba~ka Kall· 
Forniyadan ılyah erik getJrtilecektlr. 

Her taraftaki hararetli çalı~malara bakarak hayat pahıb· 
lıığ ile bWm de ciddi surette me~gul olmamız umanı ıeldfğt. 
ne hükmedemez miylı'! 

Enis Tahsin Til 

İnönü, seyahatinden dün İstanbula döndü 
( Baaı 1 incide) ı idareler adaletle mücadeleye gi 

nıistir. rerler, nitekim bizde de girmis· 
c. H. P. G!nel Baskanına GUr !erdir. İdare hukuk ile mUstııkil 

suda bıiyilk bir karşılama töreni hAkimle cntışmıı halindedır ,.t' 
yapılmıQtır. inönil. Gtirsululara; ilk vazıfemiz adalet istikltıll ile 
kısa bir hitabede bulunıırak de- meşgul olmaktır. 7 senedir iç po 
miştir ki: lıtikamız buhranları muva!fakı· 

c:- Trakya ve Bursa seyaha· ~etle atlatmıştır. Fakat vaziyet 
tinden çok memnunum. Vatan- şimdi yine buhran noktasındadır. 
da•lar memlrket mukadderatı 1· Temenni ederim ki. milletçe bu 
le wılgılıdir. Her yerde C. H. P. buhranı vatan~everlik \'e &ağ 
sinın 'azıfesini, sebat \ e clddlyet duyu ile atlatalım ... 
lı }apması isteni)or. Bugün mem Gemlıkten sonra C. H. P. Ge
lekctımizde Halk Pıırtisınde ca· nel Ba~anı, Orhangarbe &eldi 
1 •mak yalnız bir zevk drğıl. 'a- 'e buradaki gençlık lokalınde ay
:zife halıne gelnıiştır. )lemleket nı mealde bir konuşma yaptı. 
bunu istemektedır Vatandaşla· Orhangaziden sonra ismet tnö 
rın ~ikAyetleri için bir dıle ih· nil Ye beraberindeki1Pr saat 17 
tlyaçları Yardır. Bu memlekC'tte. de Yalo,·aya \'ardılar. İnönü, pro 
muhalC'fC'tin yaptığı 'e l apması gramda olmadığı iı;in burada ko
lazım gelen çok şeyler vardır. nuşma yapmadı. 
Sımdi dclha işin başındayız. İk· İnönü. Kartaldan ı:l'çerkcn bes 
tıdpr. bir defa değişti, fakat se· bin kişiye yakın bir kalabalık 
len iktidar bir daha gitmemerc otomobilini sarclı ve bir konus
hevesleni) nr. Bu he\ rs ise temel ır.a yapma~ını istedi. Kısa bir ko 
s.zdir. Hem demokrasi rejimi i- nusma yapan İnönü, l'lİZ metre 
tinde olmak, hem de iktidardan mesafp kaplayan bir kalabalık a. 
gitmeme) i dUeunmek. Böyle bir ra.:ından yarım saatte geçebildi 
tılsım .,·oktur. GunUnü dolduran \"e kafile İstanbula döndil. 
gıdecektir. Elvrrır ki. arkada fe • ·~~--
n;lıklar bırakmasın... lrlandalı bı"r genç 

tnönu, Gur&uclan sonra Kestel 
köyüne giderek partililerle te· 
mas etti ve orada da kısa bir 
konu5ma )-aptı. 
Öğl .. den Eonra Gemlile hare

ket edıl!Jı. Gemlıltlı partililer İ· 
nönü~"'\l s:hır dıeında kır~ıladı
lar 

C. H. P. Genel Başkanı ilçe 
merketinde kı&a bir istirahatten 
sonra bir konuıma yaptı. 

inonü. bu konu6lllasında ez. 
cümle dedi ki: 

o-- Son umanların konu6ma
larını takİp edı) or&Unuz. Demok. 
rasimlzi hıstalıktan kurtarmak 
jçin b1riz bır hareket ,ardır. U 
muml efklırda bu rclimin her· 
kl!si muztarip eden taraflarını 
düzeltmek ihti) acı hissolunmus· 
tur. Ben bütUn bu seyahatlerim 
de demokrasi rejıminin mUnaka-
6llarından, utındaşlar arasın· 
da düsmanlık doıtmıımasım te· 
nıin etmek için goreblldiğlm \'e 

anlayabıldığim bütiln tedbiri rı 
sövlemeye calısıyorum I> 

<Bası 1 incide) 
bul"dan Kayseri istikametinde yo 
la koyulacaklır. Niyeti Ürgüb'ü 
\'e Gcireme harabelerini ziyaret 
ettikten sonra Ege bölgesine 
c emek ve Efcs'le Bergama'rı 
gormcktir. Uzun yolculuğu esna
sında herhangi bir nahoş hAdise 
ile karşılaşıp karşılşmadığı sua· 
hne l!enç Joyce: 

- Öğrencilerin bu şekilde se
yahat etmelr.ri Acleti Amerika ve 
A\Tupa'da günden güne teamül 
olmaktadır. Bu yaz Avrupanın 
her tarafında gayet iyi muamele 
gcirdiım, Türkiye'de de kolaylık 
göreceğimi \'e istifadeli hir se
) ahat yapaeagımı umuyorum, de· 
miştir. 

Büyült lrlandalı ~azar. James 
Joyce'un uzaktan akrabuı olan 
bu ı:enc. seyahat barrlı ını, ziya
ret ettiği memleketlerde gazete
lere makaleler yazmakla temin 
etmektedir. Joyce'un gerek ken-
61 memleketi, {':erek ıseyahat in· 
tıbalan hakkında huırladığı bir 
kaç al~ka çekici makale yakındı 
gn:etemiıde ne~dilectklir .:....,__ 

İônU, bundan sonra «İkfülar: 
son günlerde ı;byledlklerinde ııa
nılmi ise memlekette huzuru e. 
niden temin etmek milmkilndurıı 
demiş ve memleketi partizan ı- Okullar 
dareden kurtarmak IUı:umuna i· 

(Bası ı incide> 
tutularak tedb:rler alınmış bu. 
lunmaktadır. Alınan tedbırler sa 
yesinde öğretimin aksamaması 
temin edilmiıı bulunacaktır. 

§aret etmiştir. 
İnönU. bu arada dcmistlr ki: 
«- Demokrasi rejimi partizan 

idare vüzünden soysuılasır ve hu 
hal duzelmezsc yalnız halde çe
kilecek :urarla kalmaz. memle· 
ket uzun müddet partlı:an idare 
lerin tesiri altında tutulur. Bir 
parfüan idare gider. yeni idare 
de gelinceye kadar hiddet. infi· 
al ve kin ile dolar ve neticede 
ı:ıartlzan idare olur. 

Çok vatanperver olmak tazım. 
dır ki, yeni iktidara geldikleri 
uman geçmişi umıtup partizan 
o1mayın bir idare t1>gls etsin· 
ler.ı> 

İnönil, mUteakıben teerUhe 
devrinin ~eçtlğinl ''e idareyi par 
tizanlıktan kurtanp sak n bir 
demokrasi rejimi haline koyma
nın mümkfin olduğunu söylemi~ 
ve demiştir ki: 

o--Artık memlekette hurur il 
ıımdır. Bu huı:urun ilk tedbiri 
olarak Buruda söylediğim 2ibı 
adalet emniyeti gelir. Partizan 

Difer taraftan 30 Eyliil tarı. 
hinin. her yıl okula baflıyacak 
çocuklar için bir son had olarak 
kabul edilmiş bulunması ve ka 
nunlaf ırılması mevzuunda ya
pılan mfinakaşa ve tenkidlere 
bir öğretmen şu cevabı vermiş. 
tir. 

«Acaba bu tarih. 30 E)·lf.ll de. 
ğil de, mcseIA 30 temmuı ''eya 
30 haı:lran olarak tesblt edilmi& 
bulunsaydı ltlraılarn yol açmıya. 
cak mıydı? bir had tayini ehem 
dl \•e ~·eni kanun en makul had 
dl tayin etmiş bulunmaktadır. 
Gerçi bu sene biraz sıkıntı çe
kilecek; fakat müteakip yıllarda 
tam bir ferahlıta kıvu5ulacak· 

tır•. 
Haydarpa$a lisesindeki Ulren 

de Milli Eğitim Bakanı Tevfik 
İleri de bulunacaktır. 

• 
lnönü'nün Mıs1r' da fevkalade hal ilan edildi BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Gezisinden 
• 

intibalar 
<Ba~ı 1 incide) 

tnönU, sabahle)·in birkaç parti 
ocağını dolaştıktan sonra GUrsu 
denilen bir bucağa geldi. Gilr· 
su, çok §İtin bucak Burası de~ll 
ilçe. hattA bazı Anadolu \'İlAyet· 
!erinden bile bilyük. C. H. P. bu 
rada biraz kuvvetli. D. P. ise fena 
değıl ,.e belecliyıı seçimlerini C. 
Halk Partisi kazanmış. 

f nönil. kısa konuşmasından son 
ra C. H. P. 11 belediye başkanına 
döndU \e: 

( Baıı 1 incide) 
menfaatlerine aykırı hareket et· 
ınekle \'e İngiliılerle i§birliği 
yapmakla itham etmlıtlr. 

Vıırt Partisi genel kurulu ta 
rafından yarın mühim bir top· 
lantı yapılacaktır. Parti ma!ıiil· 
!erinden öğrenildi~ine ~öre bu 
toplantıda alınacak hayati ka· 
rarların arasında :\fısır hiikiınıe 
tini istifaya davet edilmesi de 
bulunacaktır. Ayrıca, eski par· 
llmentonun vazifesine devam 
etmesi talep edilecektir. 

l\tustaCa l\·ah:ı~ mahkemeye 
\eriliyor 

Mısır hUkumeti tarafınd3ıt 
Vaft Partisi liclerl Mustafa fa. 

,_ Reis Bey, dedi. Partizan huın muhtelif faaliyetlerine alt 
ld 1 . • dosya tamamlanmış ve mıhke· 

aren n na~ıı neticeler \•erdı ınl mere evkedılmesi kararlastirıl· 
görUyorgunuı. Eğer C. H. P. li 

t mııtır. 
'a andaşı ayn. D. P. 11 vatandaşı Hük<ımet tarafındın ''erilen 
a~Tı muamele yaparsan çok mu· 
arı:e., olurum. Kendi tezimizi dal bu kararın Vaft Partisi tarafın· 
m:rı kendimiz iyi bir ıekllde tat. dan ne i"kılde kar~ılanacağı me 

raklı beklenmektedir. 
bik etmeliyiz.ı Dun gece, :\hsır Başbakanı Ge 

C. H. P. liler bu sözleri sükn- ncral Necip tarafından l\115ırın 
netle dinlediler. D. P. lilerin yüz askeri hAkimi sıfaliyle Kahirede 
lrrinde bir şükran hissinin ifade. fevkalAdıı hal ilan edilmiştir. 
sı okunu)·ordu. \'alt Partisine kıırşı tasfiye 

Ah! Ceryan kesen Belediye Re hareketine gf'çilcli 
isleri. ne olurdu şu Gilrsu De· :Mısır htikCımetl, bugün, V1ft 
mokratları kadar medeni olsay- Parti&ine karşı ilk tasfiye hare· 
dını:ı:. ketine başlamış bulunmaktadır. 

Gürsu bucafından ayrlurken Hükumet tarafından \'art P.ır· 
Tarım Kooperatifinin bahçesi Ö· tis:ne ait ve hsır Bankasına ya. 
nünde duran pijamalı bir adam tanımış bulunan 120 bin Mur 
lnönüye doğru şöyle haykırdı: lirasına elkonmuştıır. 
«- Yaşasın n. Parti. yaşasın Hükumet tarafından \'aft Par. 

Demokratlara Ye otomobiller geç lisinc ait dığer menkul \'e ~ayri 
ti. menkul kıymetlere elkonulması 

Sonradan öğrendim. Bağıran için hazırlıklara başlanmıştır. 
adam: l\lılll MUcarlele sırasında •\'aft Parti~! haliyt'tine devam 
efkiyahk yaptığı için idama mah ederektlr.• 
kum olan bir adammış ve isin \'art Partisi genel sekreteri· 
gllzcli İnönli. o zaman bu adam· ne, hükumet tarafından parti 

feshedllt'rr.k mallarına elkonul· 
cağızı affelt irmlş. 

Bağıran adam, bunu biliyor duğu takdirde ne gibi bir yol 
takip edecekleri hakkında ı;I). 

ve zaten bildiği için ba!;ırmakta. nılan bir suale su cevap alı~1-

dırNe garip dünyadır bu... mıstır: * - Mısırın nUru~u 22 milyon· 
G l 'kt t ·· li u bU Ok hl ldur, ve bu 22 mılronun 16 mı!· 

em ı e non Y Y r yonu \'aft Partisi azasıdır. De· 
kal~balık ~arşıladı. mek ki, \'aft Partisi Mısırın en 
Bır. ytl onc~. ar~ seçimlerdeki bUyUk ve en salahiyetli partisi· 

GemlıklC', bugunkü arasında mu· dır. Hükumet tarafından demol\
halefctin artması bakımınrlan çok ratik esa~lara ~adakat gö~teri~ir 
f~rk ' "ar. Gc~en. sen.e C. 11. P. se partimizin ne derecede bıi· 
nın ,.·aptığı hır sıyası toplantıda yük hir kuwet ifade ettiği aııla
bulunmuştum: .~lnlcyit;ilcrin sa- şılacaktır. 
yı ı lG-15 kısıyı ı:ctmıyordu ,.e Eğer hukumet demokratik 
C. lI. P. idarecileri trha\'ır diyor. pren&ıpleri bırakarak diktatör· 
lıırdı Gr.mllkte C. il. P. tutun~- lilk pren iplerini takip Pdecek 
maz. bilhıma Cr.Ul Bayarın ko· olursa, o zaman, Vaft Partisinin 
;>il olan Umurbey burııda lken.ı> ne şekilde hareket edeceği görü· 

Bir yıl içinde avnı Gemlik, le<"ektir. 
a) nı l'murbe)"li. Gemlikte \'ali· Biz Yıırtçılar tek bir prensibi 
\'Ct o kadar değişmiş ki, eaşır- gaye edinmiş insanlarız:. Hu da 
dım. Mısırın tam olarak istiklalini el· 

Demnkraside politika herhalc'le de etmek \'e İngilizleri Süven 
çok nazik ve tehlikeli... ile Sudandan çıkarmaktır. 

Politikacı -islttr şahıs nlsun. is Gayemiz ordu \'e hükiımet ıa· 
trrr.e parti- günluk maisetlnl te- rafından tahakkuk ettirilirse 
min eden bir esnaf gibi catı~ır- partimizin faal ,·eya gayri hal 
Si umumi cfktır derhal onu bir olmasının hiç bir kıymeti kal· 
IRrafından yakalayıp ye.re vur mıyacaktır. 
maya catışıyor. Ye gilnlük potl Fakat hükumet memleketimi· 
tıkanın neticesi ,.e tesirleri de zin hu ana ılavasını halletmekte 
glinüne göre değişi değişiveri· ge'·~ekllk gösterirse, hiiktimE'tin 
)Ot. rızası olsun veya olmasın Voıfl 

Yukarıda UmurhcydE'n bah· Parfüi faaliyetine devam ~1e· 
sellim. Bu köy biliyorsunu1 ki. eek \'e hiç bir kıınete boyun 
Cumhurbaşkanı CelAI Hayar'ın eğmiyerck yolunda ilerliyecek· 
doğduğu köydıir ve ~eçcn yıl lir. 
ziyaret eltiğım zaman köylüler: General 11\rcip Sudandan 

o:- Kö ·de demislrrdi bir tek vaıgeçml}'l'rrğlz diyor 
,.. }I ' . Mısır Ba~bakanı General Ne· 
~ •. H. P. 1 vardı. O ela ~r.ı;oımler- · (C 1 hl ) .ı. h bl 
den sonra pılısını l'ırtısını top. C!P 0 om . a ra"'!<ı u ~u a · 
ı d ·tr lJ · · n kralız: rıno bir be~anat 'ererek, ~tısı· 
a ı s::ı 1• l'pımız 

1 
emo .~ rın Ortadoğu savunmasına l~ti· 

Bir sene sonra. Umurbeyde C. rtıki hakkında henüz kat't bir 
H P. ocak te§kılUı kunılmu~- karar alınmadığını bildirmistir. 
tur. General beyanatında dlger me 

Bu m~hılifl.er, köyde dısardıın eleler hakkında da ezcumle şun 
ruı gelmi~lerdır; ~oksa aynı köy- lan söylemiştir: 
den midirler bilmiyorum? Sudan Mısırın ayrılmaz bir * parrnsıdır \'e Mısır Sudan fü:e 

Orhangazi. eskidenbcri koyu rindcki haklarından asla vaz~eç 
Demokrat olarak tanınır ve hA· m iyeceklir. 
lr.n de öyle ııörünUyor. Fakat mu )lısır ordusunun lısırı müda· 
halrfet de herhalde pek tesirsiz faa edebilme i icin süralle tak· 
de~il... ''iyesi llzımdır. Bizim dış siya· 

seti mitin esası bütlin de\'! : ti erle 
dost gednmPktir. Mısırda ;>akın 
dıı yeni ı1ecimlerin yapılması 
muhtemeldir \'e kraliyet rejinıi 
11111 haraza editerektir. 

Yalnız kasabaya girer girmez 
bir huslımet kokusu burnunuzu 
yakıyor. Demokratların kahvesi 
ayrı. grupları a)TI. Gö~sU rozet· 
ııizler <D. P. liler), göJ,isll rozet· 
lı (C. H. P. lİ) lere düşman gi
M bakıyorlar. 

İnönii lokalde konusurken kar 
şısmdaki kahvenin oparlörU so
nuna kadar açılmış ve bir ha· 

Fevkııliıle tedhlrlrr alındı 
Kahire 28 (.\!\'KA) - V:ı!L 

Partisinin, hükumetin partiler 
hakkındaki kanu ,una kar~1 ge 
len dünkü kararından sonra hü· 
kıimet Mısırın her tarafında 

nende avaz .a,•aı bağınyordu. nıuhtc.mcl bir karışıklığı önl'!· 
C. H. P. lıler e\'VclA lsaret et· mek maksadiyle her türlü i~ti· 

tiler, olmadı;. sert sert baktılnr yat tedbirlerine başvurmuştur. 
olmadı. Ve nıhayet kahveye gl. Polis askeri birliklerle takviye 
rerek gürültü patırdı, radyoyu edilmi~lir. Kahire sokaklarındıı 
suı:turdular. tanklar zırhlı otomobiller ıe 

Bir bUyiik kavga olabilirdi. bindil'iİmiş kıtaat daimi olar:ıit 
fşin güzeli bu oparlör a\·az ı;ezmektedir. Sokak başlan ağıc 

a\·az bağırırkt'n, kasabanın lnzl. makinelilUfekli askerler t:ırafın 
haliyle mükellef olan jandarma dan tutıılmıı~tıır. Simdiye kajar 
başçııvu!iU da yandaki kahvede şehirde hiç hir hAdi&e cereyan 
teyfcdiyordu! etmemi Ur. Ordu birlikleri. Or 

layı da, Vaft Partisi merkez ic 
ra komitesine, Mustafa Naha.ın 
parti genel başkanlığından u 
zaklaştırılması takdirinde, p.ır· 
tinin normal ~ekilde faaliyette 
bulunabileceğini, hükumet 013· 
rak haber \'ermiş Ye ikaı et· 
mlştlr. 

Hldiseler göstermiştir ki: HU 
ktimetin bu ikazı Vaft Partisi ve 
onların taraftarlarınca kabul :.ı
dilmemiş ve hükumete muhalif 
bir cephe alınmı~tır. 

Şurasını söylemek isterim kı. 

Asayiş 

Nerede yok~ 
<Ba51 1 incide) 

tar mükemmeldir. Cihan harbin· 
d"'n &onra memleketin garbi Is· 
tllAya ulradığı zaman muk3\'e· 
met azmi. Şarkta tutunmuş, bu· 
radan co~kun seller halinde 
garbı doğru akmı§tır. 

Mısırda hiç bir parti nya ıfim· 
reye tekııddüm hakkı tanıT.:ya· 
cal!ız. Mısır, kanunlarla idare e· 
dilir, modern bir memleket ol 
mak azmindedir. HUkCıreeıin bu 
kararlarına karşı gele ~ek olan 
kim olursa olsun en şiddetli ıe 
kilde tedip edılecektir.• 

Günün hirlnde tarihi bir ruh· 
la bir tetkik yapılacak olursa, 
şu hakikate ,·:ırılacaktır ki Şark 
isyanları dediğimiz hAdiselerln 
hepsi, inanılmaz ölçüluc \"aran 
bir fena idare 'e tazyik karşı· 
sında çok sabırlı \e refa3a ela· 
yanıklı insanların sabrının ,·a· 
kit ,·akit taıması \C Abdulh:ı· 
mit tarafından Şark ''ilayetlP· 
rinde ı rarla desteklenen dere· 
beylik sisteminin, bö le \'cstle· 
lerdrn istifade ederek, yenhlen 
baş kaldırmağa teıcbbus etme· 
5idir. 

\ 
Dün saat 11 de rakf Eminönü Halkednde Tütün ftçiterl Sendikaa 
bir toplantı yapmı~hr. 1'ubndaki re.simde bu toplanhdı bula

nanlar görülüyor. 

D.D. Yollan İşçileri 1930 doğumlular Eğlence ynlerlnde temizlik 
yapılıyor 

Kahire 28 (Nafen) - Kahire. 
nin eğlence yerlerinde de temiz
lik yapılmasına başhr.mıstır. 
General NecJp tarafından çıkırı 
lan bir kararnıme geretinc: ci· 
nayeti ,.e gang terllğı ylikEel· 
ten filmler yasak edilecektir. Di 
#er taraftan 21 yasından }.ücük 
kim elPrin barlara \'e kııbar~le· 
re 'irmeleri de yasak edılecek
tlr. 

Buıün de bizdeki huz:ursuıluk 
duygu~u. memleketlmhin 

ŞArk \ilayetlrrinde , .... hu \'115· 
Y'-tlerde ya$ıyan \'atantl:ı~larm 
hayatında ,.e ruhunda değil. dol:· 
Tudan doğruya polltikacılarımı· 
ıın Aleınlndc gellstyor ve )·ok 
yere ortalığı bulandırıyor. '\'Aııl 
asayiş dR\'asının günün başlıca 
da\Bsı mahiyetini alması, ıki 
taraflı politlkacıl;ırın hatası 'e 
insafsızlığı yüzündendir. Ben U· 

nu iddia ediyorum ki mı-mle· 
kette huzur \'e asayiş \"ardır. nu• 
nun bulunmadığı ;terler ancak 
ve anc:ık bir kısım polillkacılil· 
rımızın 1uhudur. Bu baiı.ımdan 
gcre'c iktidarın l'e gerek muh:ı· 
lefetin büyük lı:ıtıları \•ardır. 
Simdiye kadar dola~tığım kırk 
'il ayette peyda etliği m intiba· 
lara \'e yaptığım iki taraflı le· 
maslan dayanarak bu hataların 
mahiyetini \'e şifa çaresini bu· 
nu takip er'lecek iki yazımda ,:os 
termeğe çalı&acağım. 

< Bası ı incide) 
ay en-el bir i$çlye tabancı ce· 
kerEk kendisini vurabileceğini 
ve hlc kimsenin de heup sor· 
mıyacağını sö~lediğini ifade et. 
mişierdır. 

Diğer taraftan deleEeler Çel
tek'te işletme ~efi Zulkcrem .Al. 
tayın aynı ~ekilde keyfi bir ida 
re ile hareket ettiğini, §ahst nll 
fuıunu kullanar.ak l$le.diği i~i 
\ 'c moru terfi ettirdiğini ifade 
etmişlerdir. Sendika Ba§kanı. 
cc\·aben verdiği izahatta, bu me 
selenin de tnaştınna Bakanını 
arıedildiğjnf ve buna mukabil a
lınan cevabın •Böyle bir memur 
bulsam bir milyon lirayı utın 
alırım• dediğini söyleınl tlr. 

Ankara, 28 - Millt Savunma 
Bakanlıs;ı 1930 doğumlu eratın 
birinci tertibi ile onlarla işleme 
Ubi olanlar i:inümutdeki Ekim 
ayının birinci gunUnden itibaren 
terhı.ıe tlbl tutulmaları için or· 
du komutanlıklarına ıerekli ta· 
mımi ~apmı;tır. 

Klüplerde oyun ve içki şimdi· 
den yasak edilmiş bulunmaktadır 

Dr. Schıeht'ın be ·anatı 
Frankfurt 28 (A.A.) - T:ı· 

nınmış Alman maliyecısi Dr. 
Schachl dlln utakla buraya gel
miştir. 

Bu cümleden 1930 doğumlu 
erlerin birinci te,rtibinden olan. 
tar iki senelik askerlık süreleri 
içersinde en fazla Oç ay hava 
değişimi almı~larsa. onların da 
bu uç aylık günleri askerllkle
nnden U)ılacak ve terhis e.dile 
ceklerdir. Ancak üt ıyı geçiren. 
ler bu kadar daha ukerlık ya. 
pacaklardır. 

lısırda kendisine gösterilen 
hüsnü kabulden sitayi~le bahse
den Dr. Schacht, Kahirede Ba· 
kanlar ,.e uzmanlarla yaptığı gô 
rüımeler hakkında herhııngi bir 
beyanatta bulunmayı reddetmiş, 
sadece bütçe meselel!rl ile sı• 
nal ,.e zirai kalkınmo1 pllnları· 
nın müzakere edıldi~ıne if.ıretle 
iktifa etmiştir. 

BULMACA 

Vali, hayatın Ahmet Emin YALMAN 
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bir mutfak rejiminin karaciğeri rafından temin edıleceği 'e b ı ta. 
yormıık suretlle insan ömrlinil kuvvetlerin İzmirdeki komutan· :o u .lcı.lıı "' xusıı.: Batı m:u'.ti EVYELKf GÜNKÜ 
azalttığı için bu rejimin yeniden lığın emrinde olacab ''e bir <Pı > u,oo Eıpaeıı. BUL 1ACANIS RALLİ 
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Bırleşmlş .lllılletıerdeki Brezıl 
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iş i~in bir miktar tahsisat ""'' V.. ------------
ya temsilcileri son bahar toplan. . ' • . ı~ ıs . ıs,ao A•ker ua•ı: 1ıfi 22 00 Dar.• muıttl <Pi> 22,&s 
tılarında Avusturya mesrlesinin raraktır: Fakat bu . tahsısat, dı ,2,Hi Jl•:nlol.:~•ıı •• ım 12.~o M~ııı M. s. A•arı Te haberler :?3,00 rrovım 
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!erdi. Brezilya temsilcisi bu mak ran ~o .. c.~ z 1 1?1 tar a 01~C:Jk· ı:?.43 Eırlalar oı..-,171n ~·ecıA roıa1, 
satla Bir!C'şmiş Milletlerin Avus tır. O~un~uzclrkı •erıE'den ılıb:ı; n,oo M . s. Ayın .... ıu~rı•r u.u tzMiR 
turyayı işgal altında bulunduran r.~n Turkıyeye. yapılacak asken llıu lc (Pi) ıa so ö:İı s:ue•uı. u •s u ~· Acılıı .. a pyorrarıı. n oo ear-
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• cektır. 18 5· Acılı: ı;ıro.;-raın ... ll. S A7an 17 00 Gtn~ Is ıdat!ar U .SO Dans ıı!üd 

A~·usturya resmi makamları Bu arada bu toplantıda N.\ ı;,oo Sarkılar (Pi> 21.ııo earlı:ılar ti (Pi) 11,u Sarkı:ar ı@.ıs I:rerl 
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Rusya bu sebebe güvenerek fevenson rak"ıb'ın'ı r,----·--·---------, 
Macaristan ve Romanyada asker ' ' 
bulundurmaya merbur olduğunu T k•d .!' ,~, .. 
söylemektedir. en 1 eu!yor 1 ~ 
Rusranın bu şekilde hareket ; .. ı ... 

etmesi netice i olarak Müttefik. ( 8a51 1 lncidf'l • ...
1
• "" 

!er do Avusturyanın Amerikan geçmesini. bu bölge~e ~evkedıle ! ~ / :. 1 ;"~ 

ÇANAKKALE 
,4BİDESİ1\1E 

lnslllz ve Fransız işgal bölgele. cek Amerikan kuvvetlerinden 
rinde 25,000 kişilik bir kuvvet başka hiç bir liey önleyemezdi. Y AHDiM Liste: s 
bulundurmaktadırlar. General Eisenhowl'r Abilene 

Amerika. fnı:iltere ve Fransa de söylediği nutukta Mançurya· 
Dışisleri Bakan yardımcıları ya. daki üslerin bombalanmasının 
rın A\'Ustıırya barısı hakkında tehlikeli olacağını belirtml~. Hal Bir P.\'nlkl .................................................... . 
yeniden müzakerelerde bulun· bukl üç ay sonra ~erdiği dlğı-r Çonalıkalp malCılü Halil E.ratp .......••...••............. 
mak Uzcre Londrada toplana~ak bir nutukta ise liunlıırı sôrlemiş Antalya ~ıkliyat T.A:Ş ...••.•••.•.....•...•••...••.••.•.••• 
!ardır. Bu görüşmelere Rus Dış- tir. ntal ·a Xal.liyat T.A.6. l\!emurlln .................•... 
işleri Bakan yardımcısı istir ak cBiz, komünizmin üçlincil dün f't'mil Kafadıtn ..•.........•.•....•........••••••.•........ 
etmemektedir. y~ harbini 1ıoıe atmadıkça ileri i 

ı 1mit Ticaret \'C Sana~i Odası .......................... . 
g demiyeceğini isbat ettik. Uzak R. Anonim 
Doğu halkına komünizmi dur· Orh"n Dincrr · ................................................. . 

durabileceğini gösterdik. Çin "' ······•·••······················••·············· 
Hindi halkını komünistlerin isti Se-ıih:ı Aydenb ······ ·••·····················•·••·······•····• 
IAsına uğramaktan kurtardık. Ko İtaha Kara Ata5enıiliterl •....................•........... 
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Bu, ,·atandaşın hürriydine ml n bir emirle dalmt aeferl halde 

ni olmamak gibi iyi bir yol ta· dirler. 

Yugoslav heyeti 
Dün gitti 

<Bası 1 incide) 
•- Bitlere karsı gösterilen 

dostluk \'e b•i kabulden pek mü· 
tehassisiz; kendimizi memleketi 
miıde 6ardık. Güzel şehirinizin 
bir çok yerlehai \·e tarihi Ahi· 
delerini ieıdik. Blitiln bunlar 
geçmiş asırların canlı birer ha. 
tır~~ıdır.• 
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kip edrn baEçavuş. hAdiseden bi •Mmrdı hiç bir partiye takııd· 
raı evvel otomobıllerin üzerinde dfim hakkı tınımıyar.atır• 
tutunan Türk Bavraklannı in Kahire 28 (ANKA> - Mısır 
dinne ·e çah5an başça\'U$lu. De,let Bakanı Fethi Rıd\•ın bu· 

Haydi bu ba6Ça\'Ufi. sancakla. gün Vaft Partisinin hukuki du
ba)Tak arasındaki farkı bilmiyor nımu üzerinde bir konufma yıp 
diyelim. Ya kazanın kaymaka· mıs ve Vaftçıları ikaz etmiştir. 
mı?. Fethi Rıd,·an yaptığı konufma 

Kaymakam bilir. bilir ama ne sında ftlnları öyleml§tir: 
yapsın. partizanlara in şu tın b! • HükOmet. Mısırdaki hiç bir 
le üıcrine bayrak asıldığını ıın- partiye muhalif değildir. Ancak 
latcibilir mi? de\'lelin sorumlulu~unu omıızlıı· 

Yugoslav uçakları 

Türkiyeye de u§rıyacak 
Londra :?8 (B.B.C) - Yıııos· 

lav Devlet Havayolları İdaresi 
gelecek yıl hava seferlerini Tpr 
kive, Yunanistan. Mısır ve Ur 
diln, Do~nun diğer memleket· 
1trine kadar uzataca~ını bild'r 
ml§tir. 

nna yüklenmiş bir te§ekkül O· 

!arak l•ükCımet, :'\Iımda Asaylş 
ve huzurun bozulmasına tarnf· 
tar değildir. 

Vaft Partisi General \'ecibln 
iki ay önce memlekette yaptığı 
lnkıllp hareketlerine, hilhassı 
son günlerde açıkça muhalefet 
etmi~tir. Htikömet bu mubalde 
tin sadece Mustafa Naha~tan rel 
diğine kanidir. Bu sebepttıı do 

Turkiye seyahatini sadece bir 
dostluk ziyareti olarak \'asırtan. 
dıran Tümgeneral Yaksiç, Yu. 
goslav ordusu hakkındaki bir su. 
ali de şö~·le cevaplandırmı~tır: 

«- Yugoslav ordusu kendisi· 
ne ft'n varjfeyi icap ettiği •aman 
yapacaktır.• 

Sözlerini Türk "milletine ' ve 
Türk ordııs.una selAmlarını arze 
derek bitiren Yugoslav Tümge. 
nerali, tren hareket ederken. 
kendisini uğurlıyanları Türkçe 
olarak ırAllaha ısmarladık-. diye 
selAmlamı~tır. 

Bir güzellik kraliçesi 

ağır yaralandı 

Roma, 28 CA.A.) - DUn gece 
buradaki iki güıellık kraliçesi ı 
rasında çıkan kavga sonunda esi 
nema gUzelllk kraliçı-si secilen 
İEora Torgi-. ağır surette yaralan 
mıştır. 

HAdise 5öyle cereyan etmis
tır: . 

Miss Sinema olarak secilen t 
sora Torsi ile dlj!er güıel Gra
ziana Torri arasında kıskançlık 
yüzünden başlayan kavgada Mis,; 1 
Sinema yere dUşmüs \'(' başından 
aldı:ı ağır yara y{izUnden bavgın 
bir halde hastahaneye kaldırıl· 
mıstır. 

l\iiss Sinemanın sıhhi durumu 
tehlikclıdır. 

Öıta<o Fabrika~ı J ('I ,.e l\Jr.mur1an ••..•.................•• 
Ç.amlıca AskPri Sanatol)om .............••.............. 
Hamdi Yılmaz ............................................... . 
Bir nz. As. Sb. . .............................................. . 
B. Mazlum ............•.•.•............••..•.••..•••••••...•.• 
R. İbrahim ~özen ........................................ . 
Eıllrne Tnıırak Ofi ı ......................................... . 
Adalar :lal -'!'.i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iş Bankası Kiiçukpazar l\femurlan •.•....••.. .......... 
Sehi .. Hıfııssıhha Miıesscı.esf ............................. . 
f .tanhul Ordu E\·indekl trherrıılar .........•.•.•••••••• 
Hamasi Resim Sf'rgir;indekl te.bernalar .....•.••.....• 
iş Bankası Eyiip Ajansı l\lemurlan ................•..•• 

l'ekön 

5 
50 
50 

100 
5 

30 
37.25 

1011 
611 
9 

74.102,75 

Ziraat. iş. Osmanlı. \'ap1 K~dl. Türk Ticarf't. Sümerbank. Ga
ranti Bankılan :)ardımlan kahııl etmrktedirler. 
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• ZiRAAT 
AN KASI • • 
ÇIFT~I 

KRAMIYE 
• E IPM 

2 T T 
10 00 Lİ A 

1000 LİR 

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-

LAR! BÜTÜN ÇEKiLiŞLERE KATILIR. 

Şehir Dram Tiyatrosunda 

< Y AZJ MAKlNASlNDA 

~ Sükunetin 
KOMŞULARINIZ lÇIN 
MANASI NEDİR ? 

1 Ekim Çarıambadan 

itibaren saat 21 de 

Piyes 5 perde 9 tablo 

Yazan : Shakespeare 
Türkçesi : Haldun Derin 
Müzik : Cemal Reşit Rey 
Sahneye koyan: Max Meinecke 

Şehir Komedi Tiyatrosunda 
Portatıf )"azı makınanıuia yazarken aılc efradını, kom~lannııı 
rııhut scyyah:ıt :ırkadaşlannızı nıçin rahatsız edesınız.. DONJUAN'A OYUN 
HALDA portatıf makinasını kullanınız ve onlann da sınırlcrını 
c!ııılendınnız. l!ALDA"nın kapalı mekanizması ve ııcsı , masseden 
tabiin levha&ı fcvkalfıdc scssız çalışmasını temin eder. 
HAl.DA'mn meşhur tuy \Uruşu ise kolay \"C çabukça 
)azmayı temin eder. 

:larıf HALDA portatıf yazı makınası lsveç çclığinden ve 
ttına ı.Jc ımil edılmı;ş olup cvinıı:dc ve scyyahatlannıı:dıı 
a:nelercc yazı arkadaşınız olacaktır. 

Pırmalclarınıza~) 
-::ı: kanat takıntı 

fSVEÇTE YAPILMIŞ 
HAFİF SIKLET BiR FAClT 

MAMULATI 

HP" 

PORTATiF YAZI MAKINA~I 

TÜRKİYECE MÜMESSİLi 

ELi BURLA ve Ortakları 
Gatoıa, lstonbul·- Telefon : 4'4'766 

Komedi S perde 

Yozon : Claude Andre Puget 

Türkçesi : Yılmaz inal 

Sahneye koyan: Vasfi Rıza Zobu 

Gişeler soot : l de açıktır 

lstanbul'un en büyük PERAKENDE Mağazasını 

Mutlaka ziyaret 

ediniz. 

KADIN • ERKEK 

ve her yaşta Çocuk 

için hazır eşyaların 

en ucuzu ve en iyi

sini bulacaksınız. 

ATALAR M.T.A.Ş. 

BAHÇEKAPI • MEYDANCIK • No. 55 

Ö Z E l 

YENi NESiL OKULU 
1'l'\'A - İLK - KIZ - ERKEK - YATl:SIZ 

Xuruosmaniyc Caddesi 67 No. da 
Öğrenci kayıdları 15 Eylıildc b:ı~lar. 

~Elimizin· oeş~parmağ(biri
birlerine_benzeqjği gibi ~ .... 

Lastikler,· de dış görünüşte 
biri birlerine benzeyebilir. 

_,,lj 
' I / ,;; 
I~ 

'/ 

"'/lt~oeefatu ~~ I 
teıudauut-J , , , . 

Dünyanın her hangi bir yerinde bir şoförü 

1 
1 

· ı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

durdurup hangi lastik markasına tercih etti· 1 
ğini sorunuz. Size GOODYEAR diyeceği 1 
muhakkaktır.... Zira dünyanın her taraf mda : 

kullanılan GOODYEAR her türlü YC?l ve~ 1 
arazide tecrübe edilmiş ve fazla dayandığı • 

ispat edilmiştir. GOODYEAR in sarp arazi 

~amyon listikle.ride_ bu hus~~-en dayanıklı 1 
li.stik t olduğu~ tecrübelerle. ispat edilmiştir ~ 

G~ DJ EAR 
marka·sını taşıyanıdır. . .. -...- _ ___., ..__ . 

,Tarklye Umum~ MUme11lll: 
TATKO;"°'OTOMOBIL LASTiK •ve MAKiNE TiCARETi T. A. Ş ---· ., 

Takılm •h~eıl kartıeı No. 35 
Telefo"712240 • 82249 - Telgraf; J TATKO • lıtanbul 

Tazyıkli 
Otomatik 
tencerelerle 
Azami sürat 
Azamt ekonomi 
Lezzet ve 
Emniyet elde edersnz 

KROSE YÜN İPLİGİ 
MEVSİMİNE GİRMİS BULUNUYORUZ. 

' 
Merinos Muusesemlıiıı her renkte nefir kroae iplikleri 

satı~ına ba$1anmıatır . 
Al~kahlann sipariş \'ermekte acele etmeleı·ini tavsiye e-

deriz. (13432) 
SÜMERBAXK 

ALL~ VE SATIM Mti!:SSESES 

DUnyanın en keskin 

traı bıçafiı ile 

Daha Fazla 

tras olursunuz 

En temiz. en kolay 

tekilde tıoı olabilmek' 

için Mavi Gillette Traı 

Bıçakları alınız. Ayni 
zamanda paranızı da 

tasarruf etmiı olununuz.' 

Mavi Gillette Troı 
Bıçakları dünyanın en 
keskin ve en çok daya• 

nıklı troı bıçoklorıdır., 

-
Mavi Gillette Traş Bıçakları 
Jilet demek Gillette demektir. 

ithalat Tacirlerimize 

ISTANBUL MEMURLAR 
KOOPERATifiNDEN 

ANNA PEÇAROPULO -~ 
«Teutonİa» BiÇKi v DiKiŞ YURDU 

ithalat mevzuunda ıon alınan kararlar hakkında lsti
ıarl müzakerelerde bulunmu üzeı-c 29 cylul 1952 pazartesi 
aUnü saat 15 de odamız meclisi ı;alonunda yapılacak toplan· 
tıya teşrifleri sayın ithalat tacirlcrimizdcn rica olunur. 

(15464> 
!stanbul Ticaret Odası Türkisch - Dcutscher Wohltatlgkdts\·crcin zu İstanbul Kayıtlar devam ediyor. Pazardan mudı her &ün 

Memurlara bir kolaylık olmak üzere kredi ile tevzi et- ladet am 2. Oktober 1952 um 19 Uhr im Parkhotcl die Mit- ıaat ıo · lo e tadar 

lmtiyu sahibi: SINAN KORLE 
Ilı U1Ul• rw falerlnl fillen idare eden mes'ul müdür: 

MELİH \'ENER 
<VA.TAN> Guetedlllı •e Mıtbaacılılı T. A. 8. - lstaubul 

VATAN MATBAASI 

mekte olduğumuz kok kömilrüniln limiti dolmakta bulundu- glieder zu ciner Generalversammlung cin. BiÇKi DiKiŞ - NAKIŞ - ÇiÇEK 
~undan geciken müracaatları karşılamak imkanları azalmak- Tagesordnung: Wahl dcs Vorstandcs 
tadır. Durumu daire mutemeUcrinin nazan dikkatlerine ar- Wünsche und Anrcgungcn der l\Iilgliedcr. ,·csaire dersler özel metodlır ile Kurtuluı Hanının ıeniı 

ı. A. salonlannda verilir. 
zedenz. Muduri) et telefon: 41546. ı:cz. Bitzer gez. Bellinı r.aıat•urn lstildll Cad. Kartulus Apt. %15, 3/8. 

*staobul Memurlar Kooperatifi ~ii'C~ ıı ___________________ ,, IİlllL.•••••19r,eı: azız --------· 


