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iki taraflı 
Cumhurba kanı Celil B:ıyar dün uçakla An'karadan Kusa git· 
mis le orada sö;> !ediği bir nutukta: •Sizlere temin ederim Jc.i, 

Dün Ticaret Oılasuıda ithalatçdarla bir toplaııtı 
yapddı. Tii ecarlar Ankaraya heyet gönderecekler 

bu' hudut bölgesinde; tarihimizin şehamet dolu sayfalarını is· ~nıılo!u .l../ıun J zerine Ekonomi \'e Ticaret Ba· 
ı:aı eden bu yüce ehrimizde, siz.in a~il huzurunuzda bulunmak· Ankara 29 - Dıs ticaret re· kanı En ıcı· Glireli ,\nadolu a 

Hatalar 
tan dolayı cvinç n lıeyecanım pay:ın~ı1dıra demlstir. \'ukarı· jimi herhangi bir değişiklik ya· jansı muhabirine liU açıklaına:·ı 
daki resimde, ("umhurba~kanı Bayar Ankaradan ayrılırken pılacağı hususunda bir müddet yapmıştır: 

Orgeneral Yamutla görü5iiyor ten}\eri devam eden ,ayialar Ü· •- Bilindiği gibi, Anupa ik· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~- t~afü i~irllğine dahil mcml~ 

Ale$ç 1• 'I er ı· ı e Yama ne ı 'I ar ~1~
1

~~~~:~~ y~~:~~~.a~~:h~~~t:d~~~ beri en geniş bir anlayış \'e tam 

B u satırları daglar orlacındaki bir serbesti içinde tatbik edil· 
bir mamurede, Murgul bakırı mi~, bu liste dışında kalmakla 

l 'AZAr\: 

Ahmet Emin YALMAN 

~:ıj~~~n~~r!:~·o~~~:·h'\·~~i~~):~:= yı'ne çarpı$ma ""' 1 a tiaşladı 1 

::;~a~-~~t ~~~~~:;~~n~!~SJ~l!~t~· 
ııi ele almış bulunuyoruz. nura- ithali de. Merkez Bankasına t.a 
ll}le beraber kırk bidnci vilıiye. yılsız lisans 3·etkisi ,·erilmek 
ti · d • K b' · ı suretiyle kolaylaştırılmı~tır. Eko 
mız eyıı. ısa ır zııman ıç n- C.eh. r Me r . 1 k N A t ,. t f d . 1 38 nomi \'e 'l'icnret Bakanlığı, mulı-

~~ı~ı~:d~:u!i~ ~=d=~dugk~:iş :!~ ~ 1 c ısı açı ır en . eş ı n e ra ın a top anan telif \'csilelcrlc de ifadesine ça· 
k d - .. •• • ı · b" ( H y 1ı ıldığı gibi ithalfıtın t. ':dit ve· 
ğ:n b~~ :a0:~~~;e 0~ıı:ı~nı~ı;:ı:t!~ uye gız 1 ır top anh yaptı . . aman tarafında 44 üye ya takyidini, iktısadi kalkınma 
~orum ki Turı.;yc; esas itibariyle, A ,. ( hızını yavaşlatıcı ve teessüs e· 
huzur \'e asayiş bakımından dün- var. teş ın top antı sı parti merkezine protesto edildi. den fiat istikrarını S:trsıcı l;ir 
3n yüzünde örnek arılacak bir l\'USRET GÜZEI.CE <Del·amı Sa: 5 Sü: lde> 

~·e~ir. l~mu?ıi tnhs~I e\ iye i 'Vefan ırcm l tlltl••ıdm 1 
gerı. adlıycsı yarnş. ınfaz si te- , . . _ 
ıni kısmt'n bomk, halledilmcmiıo ~arın ekım devresı m~zakcre-
ana dıh alan çok bir memleket- lerın?. b~slayacak olan ll Genel 
te~·iz. nunlara rai!mt'n memleke- ~.eclısının bnşlı.ca mevzuuııu ~n
timiıdıı c·ana, ınalıı. ın:a, n:ııuusa cumc.~ \'e ~oıııısyonl~ra s~çıle
lıu kaılıır saygı hiıküm sıirme~i. cek uy~lerın lıstelcrı te~kıl cl-
lııılkınmdakl 3 ük ek medeni isti- mektedır. .. . J 
dntlann \'e temi7. nıa~a \ C seri- . Geçen cumaı:tesi guııundenhc
;)enin en gü7.el bir lfaılesidir. rı gruplar halın~c ya~~lan ses-

ı:\dll~cdr temelli ı !abat 3apıl- <Dclıamı :sa: 5 Su: 4 de) 

100 erimiz 
Pilavdan 
Zehirlendi 

lim. bugitn1rn 'a\ a işlr\ içe ı.on 
'erllsin, suç i le) ene karşı bu
guııkü u ullerin netice 1 olarak 
me\ cut nıu amaha ortad.ın kalk
sın, hakimin 'e) a kurulacak jii
ı inin ' icdani kanaati eczanın ta
~ ininde agır ba ın, adalet tev-
1iiııdc ferdi lıaklar:ı saygı ile be
raber cemiyeti koruına fikri ön 
11 lana alınsın, ka(lastro uzluk, 
berke in malına sahip ot:ım:ım:ı· 
sı Jüzünılcn ihtilaflara, kngala
ra, <"inayetlere yol :ıçan haller Dün yüzden fazla erin ıehir
ta~fi)·e rdilsiıı , bilha a ce1..a in· lcnmcsiylc neticelenen bir hadi· 
fazı mlie eselr.rinde echalf•te sc olmu~tur. 
kar ı daha anla~,Slı bir mücadc- Öğrendiğimize güre, dün gece 
lr yaııılsm ,.e İmralı ruhu bütün Davutpasa kışlasında erleıc pi. 
sisteme ya)ıl ın; Türkh·e emnl- lıiv verilmiştir. Yemekten conra 
~ rt. hu7.ur \'C a a) iş bakımından yüzü miltecaviz erde zehirlenme 
ııarnıakla gösterilecek bir l er alametleri görülerek clerhal ha~
olacaktır. taneye kaldırılmışlardır. Hasta-

nede icap eden teda' i ~·apıldık. 
B u gibi nıü bet tedbirlerin hep. tan sonra erler tekrar kıslaları-

1, muntazam \ e si temll bir na gönderilmişlerdir. 

Dün okula yeni başlayan kiiçiik öğrenciler heves \'C heyecan i~iııdeler 

Düıı bütün okııllaı•da 
derslere baslaııdı 

J çalı ma ile halledilebilecek şey- Zehirlenmenin kalaysız tencc
tr.rdir. Jfülm için en büyiik tch- rede pillvın pişirilmesinden ile· 
like, icra \ C ınürakabe safların- ri ~cldiği whnedilmcktedir. Ad· 
11a mukadderaııını7.ı idare eden ıı rımirlik hfıdiscyi tahkik ettir- Bu münasebetle törenler yapıldr. Eğitim Bakanı basma 
siyaset adamlarının kafasında meğc baslamıstır. Vak'anın nc-
hurnr \'e asayi bulunmamasın- den ileri geldiği \'e mes'uJlcri verdig- i beyanatta, I biz ileriyi görebilenler deg- iliz, ded 'ı 
dadır. Cemiyeti kötlilüğe kaflt aranmaktadır. 
l.:oruınak ,.c can, mal, ırı ,.e na- rr::-------iiiiliii&iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiii:---ı schrimizdcki ilk ,.e ortaokut . .----
mııs emniyeti yaratmak meı.'uli- lal'la. li.elcr dün ~abahtan itiba-ı .. 
\rtini taşıyan siyaset aılamlan, rcıı ~·eni ders :senesine baslamıa· ı 
kısa \'İİlll'li politika menfaatleri J .. rclır. 
~iiıiinden bir takım kaçamaklara, Bu \C ilcyle öğrenci \'elilerinln, 
tıhiz.lcrc meydan brrnlnyorlnr Jd <lHellilerin iştirakiyle törenler 
bu hal devam ederse, huzur \'e yapılmıstır. Haydarpa~a Lisesin· 
emniyetin sedlerinde t:ımir ka- _......., ne yapılan merasimde bulunan 
but etmez. gedikler açılabilir. _.-" Milli Eğitim Bakanı Tevfik İl~ 

lllr misal göstt'reyim: l emle- ri, öğrencilere hitap ederek; Ji. 
ketin bal.1 kısımlarında algın scye not ve diploma almak itin 
eklinde bir iliih tedariki me- gelmediklerini. asıl gayenin \"8· 
rakı başgôstenniştir, Dunun se- tana hayırlı c\•lat olmak, ,·arın-
bcp \C Amilleri tetkik rdilmeğc ki hayat mücadcksi için ·hazır-
' c çaresi bulunmağa muhtaçtır. lanmak olduğunu kaydetmiş \'C 

l'akat medeni bir memleketle töreni müteakıp öğretmenlerle 
emniyet \'e asayişin muhafazası basbihallerde bulunmuştur. 
f Prtlrre değil, hlikümete ' 'er il- İstanbul Kız l .isesinde 
mlş bir iş olduğu için fertlerin İstanbul Kız Lise)indeki töre· 
i!:lhtanma ını hoş görmek <"niı <Devamı Sa: 5 Sü: 7 :eı 

Başbakan 
Londraya 10 
Ekimde gidiyor 

Dün Ticaı-et Odasında yapılan toplantıda bulunan lth alatçılar 

Mısırda bütü.n partilerin 
kapatılınası ınulıteınel 

Mustafa Nahas, hükumetin partilere tahakküme hakkı 
olmadığım söyledi. General Necip, kuvvetini 

için Mısır' da bir seyahate çıktı 

yoklamak 

Tilr11 llııııad .. ~fa aı ı bulunan partilerin sayısı pro"'· de şah i menfaatleri için talı~ 
Kahire 29 - ~Iısır hüküme· ramları hemen hemen ayni he- maktadırlar. 

tine .~ıens~p, resmi .. kaynaklar· ı de~i takip etmekte \'e. parti şef· l\lısır lıilkümeU sözcüsü \·erdi· 
dan oğrenıldığlne gore, \'aft lerı millet menfaatlerınden .ziya. Oe\'3mı Sa: 5 Sü: 6 de> 
Partisinin hükumete karşı ta· 
kındığı tavrın dlger partilere H J •ık 
de sirayet etmemesi için yeni acı arııı 1 
bir gerginliğe meydan \'e,rllnte· 
den bütün partilerin faaliyetle· ka.e•ı • d idi 
rine son verilmesine hazırlanıl· 1!1 I e 1 ~e 
maktadır. 

Hazırlanan bir prqjeye ı;öre 
bütün siyasi partiler kapatıldık· 
tan sonra bükOmetln ten lbl ile 
tek bir parti kurulacak \'e mem 
leketin idaresi bu partiye teslim 
edilecektir. 

i\lı~ırrla hail hazırda mevcut 

Hacılar, Mekke'de soyulduklarını, aç kaldıkla
rım, sokaklarda yattık/arım kötü muamelelere 

maruz kaldıklarını söylediler 
oGlresunıı \'apuru dün saııt 

13.30 da hac seferinden dönmüş 
tUr. G_Giresun• limana girdikten 
sonra ilk önce Kabataş önUnrlc 
karantinaya alınmış, saat 16.40 
da Galata yolcu iskelesine yana· 
ı;abllmiştir. 

~Giresun, la memlekete dönen 
hacıların bilhassa çok ihtiyar O· 

luşları V!J hepsinin muazzam bl 
rer sakala sahip bulunuşları dik 

kati çekmiştir. 
Gemi karantinada bulunurken, 

gelen hacıların akraba ve dost· 
lıırı; motörlerlc istikbale gitmiş· 
\er: Galata rıhlımında da carşaf 
lı. b:ışörtülü, bereli ve scrpuşlu 
bilyilk bir kalabalık saatlerce ge
miyi ve yolcularını bcklemislcr
cHr. 
Rıhtıma yanaştıktan sonra, par 

<Dc\'Bml Sa: 5 '\ü: 7 Jel 

Belediyede yeııideıı 
değişiklikler yapıldı 
Suat Kutat Denizcilik Okulu öğretmenliğine, 
Sedat Erkoğlu Başkan Muavinliğine nakledildi. 

H. Ferit Perker'e mecburi izin verildi 
olanıu. Cinayetlerin sebepleri 
lı:ıkkında lrtkikler yapan ilim 
Jcr, silah taşıma itiya<ltnı en 
başta gelen bir ıimil olarak Heri 
r.iirüyorlar. Şunu hesaba katma\ 
Uzımdır ki 51Jı'ihJanan vatandaş
lar, iizaıni derecede müdafaa fh
fö·ncında olan kadınlar l'e krndi 
Jı;linde kimseler değil, kabada
~ıhk daman kolayca kabaracak, 
atak adamlardır. 

lluııul JluluıWrlııoi:ıhn 

Ankara 29 - İngiliz hilkume· 
tinin da\·etıısi olarak Londrayı 
ziyareti kararlasmış olan Başba· 
kan Adnan Menderesle Dışişlerl 
Bakanı Profesör Fuat Köprülil 
ekim arının onunda Londraya 
mütevecci"ıe.n hareket edecekler 
dlr. Başbakan J Jnan .Menderes 
ve Profesör Fu~t Köprülü bu 
ziyaretleri sırasında ayni 7.a· 
manda ı-esmi da\'etli olarak Pa· 
risi de zipret edecekler Ye Fı·aıı 

Mühendis İ. Aydın'ın 
Hükfımct silfıh tasımağı l'asak 

etmiştir. l'er yer sil~htar topla
nıyor. Runa mukabil kabine men 
11u1ılanndan b:mtan, silahlnnma
yı arıplayacak \'e bunun milli 
bir dert niye kabul ederek se-
bebini arayacak ~·erde, ·Silah 
t aşıın ıığı Türkler s~\·t'r, ilah 
r.rkcğin 5ıınındamlır• gibi söz. 
Jule hunu ilde. a teş,ik eıliyor· 
Jar. ilah taıı ı m:ığı Türkler SP.· 
'er. fakat harp meydrnında. can 
' e mal r.mnl~ etinin, ırz ,.e na
mu~un Hhl ıı iz bulunduRt• hü
klımetsir.lik del irlerinde... An
cak o 1.aman erkt'kllk 'e Tiirk. 
hikle ilah merakı ara ında bir 
münasebet aranabilir. Kanunun 

(Deumı Sı-· 5 Sil: 6 ı!al 

duruşnıası başladı 

Sanık, Mühendis Fethi Ader'i kendisine 
hakaret ettiği için i''dürciüğünü söyledi 

sız devlet adamlaril? konuşacak Bundan YC'"i ay kadar önce 
Biuaç gun eneı Ankarada Samanpazarında bir hadise otmuş, !ardır. Bakırköy Bez Fabrikası mUhen· 
Kemal i mlnde bir 15ahısta bir polis iki Kore gazimiz] dövmiis, Siyasi mahfillerde bu seyaha· dislerindcn Fet1ıi Ader'i tabanca 
bunlardan biri ağır surette )aralanarak hastaneye k~Jdırıt mıtitı. te büyük ehemmiyet atfedilmek ile öldüren mühendis İhsan AY· 
Dayak yiyen 'e h asıaner kaldınlaıı Jlikmet Gülenç diin ge· tcdlr. dının 1!'uhaker. esine dlln saat 
ee bel in kanaması sebcblle ölnı iiMiir. Sa\'Cılık , sa:uk polisle Londra temaslarında bilhass:ı 10 da UçUncU Ağır Ceza Mahlı.~ 
Kemali adliyeye celbetmi' nezaret altına almıştır. Her iki ı· Ortadoğunun savunması huı;u. , mcslnde başlanmıştır. 
n•lc hAd•seyi birbirine atmlktadır. \'ukarı'laki re imde erimi· sunda bir anlaşmaya \'arılacağı Hiıaisc hakkında ne diyeceği 

:ı.in cenazesi kaldırıhrkc:ı görülüyor. ta~min edilmektedir. son·lan sanık İhsan Ardın ezcüm 

le şunları söylemiştir: 
«- Önce sunu söylemcllylm 

ki. ben katiyyen suç işleyecek 
adam değilim. Ben konustukla 
rımın. düşllndUklerimln hattA 
hislerimin lf. olmasını isteyen 
bir adamım. 

O kadar ağır tahrikle karşı 
<Devamı Sa: 5 Sii: J de) 

Doku bölgesinde bir Amer!knrı. lıeyet• ile tetkik seyahati ) iP• 

makta iken otomobil kaza ı sonunda ölen, NATO kararg5hın· 
da u zifcll kurmay )arbay Naim Top esin cenazesi dun Aao 

karadı> törenle kaldırılmıştır. 
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IGONON YAZISI 

AşüıA 
Bugün, hicrc- ,-------- &ynl yolu tuttu tın 137;. neı· r AZAN : ""\ "' lar. Fakat O.;. 

~~~n:rı~!~u ·~~ r AIJdülfJôki GÖf JJlllftJ•f ı 1 ~~noğ~l~~~~e::. 

Belediyesi 
Fen işlerinde yolsuzlulc 

nü Bugün, hıc- , ____ ......, _________________ ,,__.: Huveyn'ı İranlı 

rl yılın başka lar öldürdüler 
aylarında kullanılmayan bir larının istaml saltanatını kur- de şimdi nadim oldukları için 
adla anılmada: Asetrl (onuncu muştu. dô\iinu) orlar tanında ttml 
gün). Hasanın kardesi Huseyn, tam ettiler \e bu aksi propaganda, 

Bugun, komşu iranın, mem· mAnası)le inanmış bir a- bılglsiz zumrenin bir kanaati 

Fatih Beledıyesinin Fen İşlerinde yolsuıluklar olduğuna 
dair ~apılan ıhharlann tahkikıne baslanmı Ur. Bu İge mt'mur 
edilen Mulkıyc müfettişleri tahkıkatın sellmeti bakımından dün 
Fen Kurul şefine. Ba~fenı:ıemuruna, Kurul kAtıbine ve ressama 
işten elçektıı mişlerdır. 

leketimızdekı Ca'ferl mezhebi- dam olmakla beraber haksızlı- halıne geldi, bt'.'ıra~ ı Şla'nın Yapılan ıh bara gore yolsuzluğun yekt'.'ınu 50 • 70 bin lira 
ne mensup \atandaşların, Ale- ğa kat'ınen baş eğme:ı:ccek bavramı sananlar bile çıktı. ara-ında bulunmlktadır. 
\llerın dini matem gunü. hır :ı:aralılışa sahıpll. Kardesi, Halbuki Yezid ordusu, halis 

Hıcretın altmış birıncı :ı: ılın- l\luAviye':ı:e biat ederken 0 et- Araplardan me:ı:dana gPlmlstl, Bu arada h:ızı binalara da ruhsatsız kat i!Avesi i~ln ~öz yu-
da, Muhammed ın iSIUmUnden memlş, lua'iı~e de Hasanın kumandanı, bir ahabenin oğ- mulduCu da bildirılmektedir. 
aşağı yukarı elli yıl sonra to- ta\sı;ı:esil le bu hu usta ısrarda lu idı, onu gonderen KCıfe va- --------------
runu Hu e:;n, bugun KerbeU- bulunmamı tı. Üm"')Yl!Oğulları- !isi de O)le. Hatta daha eski- Bı'r avukatın Dün «Ankara» 

Vapuru ile 
Gelenler 

da fehtt edılmiştl. nın dıne karvı takındıkları la· den daha da ilerhe gidılmı ti. 
Eme\ i hukumdarı Yeıid'e übalı tanr, Huseyn'i şiddetle [atemi unutturmak için a:sı'l- M hk 

biat etrnt"ien Hu&E'yn, KOfeli- onların alc)hinde bulunmat:a rAtıın kutlu bir giln oldut!u. a umiyefinden 
lerin da\elıyle, \aktiyle baha- se\kedıyordu. bütün peygamberlerin, o gıln 
sının hukUm sUrdUlU bu şehre İ§te bu sıralıırda Iuaviye öl- dllşmanlarından kurtulduklıırı D ... d" 
giderken bU~uk bir ordu ile müş, yerine oğlu Yezid geç- hııkkındıı h:ıdısler uydurulmuş- Ogan ava 
kar~ıla~mıs, muharremin ikin· mişti. Yezid, lhıseyn'ın fendi- tu. Birkaç ay onre, İstanbul a,,11• 
ci gUnU KerbelA'ya inmı~. al- sıne biat etmP ınl ı rarla iste- F:dC'biyata mal oldu, eklenti· katlarından Mehmet Nuri Tii 
tıncı gtinU Kftfe \e Şam ordu· rn"kte)dı. Kt'.'ıfelıkrin da\etl, krle bu \'ak'a, destanlaştırıldı. zel. DUzce sulh hukuk Mklnıll· 
gıyle sarılmı;tı. Yedınci gunu Hu e) n için bir fırsat olmu9, En iclı !ı#!ıllar yazıldı. İran ğınde gorlılen hır dava esn:ı· 
!ırat nehri, ku .. "\·etll bir takım &&\aşı, dınen mukaddes olıın edehı)atında KA An'lı l\luhte- sında mahkeme kapısının ııçıl::ı 
tarafından ku atılmış, Jı:endlsı- topraklardan çekmiştı. K<ıf~e çıım Türk C'debbatındıı Teh- rak alC'niyetın teminini fı:temis 
ne ve ;ı:anındakilere su verıl· gıderken kendısine oğul veren. riı'h Muallim Feyzi gıbl mer- , e bund:ın dolayı sarfedılen 
meme:ı:e bazlamış, onuncu gu- lere bunu anlatmış. bir taş iti- r:lyelcrl:vle haklı sohret sahip- sozleri habrct ı:ııl arak. Mkı:n 
nD de bu kuvvetli ordu ile ikin- ne glzlensem o tası bulup kı- Jeri )etişti. Fuı.ull, Hamdı Karahaba tarafından te\'· 
diye kadar sau~ıp can \ermiş- rarlar ~e beni çıkarıp öldurür- l\IAh - ı muharrem oldu rne· ı kif edilmiş ve 5 ı;aatlık mPvkufı. 
ti. ler demişti. O, akıbetini tamıı- serrrt harAmdır, vetten sonra, a\'Ukat ayni mah· 

Bu, ılellde bir uıtanat kav- mı) le mUdrikti. Htem hu gün lieriatı hl lhtl- keme tarafından cezalandırılmış 
ıuı mıydı \e Yezid, ultanatı· Yeıid'e, ht!r ne pahasını o- dmdır b. 
na ıöz diken ,.e bir iç isyanı lursa olsun bıat etmemeğe k - tarzın?a Ad~ta dini bir nas Adlb e men•upları arawıda 
bmrlamağa teşebbüs eden Hu- rar veren Hu eyn, nihayet Ker- 'azettı. Galıp Dede. teC'ssUr uyandıran bu hAdlseden 
aeyn ı öldürtmekle dahıU em- belAda Yezid ordusu tarafın. Bulandı ) cm - i ı'isQr~da çarhrn sonra, nukat !ehmet Nuri Tli· 
niyeti mi sağlamıştı, bu hare- dan ku~atıldı. Yanında kırk tab' - 1 na - a~ı. ıcl'ln oğlu Salih Tlizcl hAkiırı 
ketinde haklı mı)dı? kadar kadın ve yUz kadar da Zemtn - U Aı;m n hu h.ihn ıle aleyhine bir tazminat da\'ası ;ıç. 

Bu soruya ceup ,·ermek için erkek \8rdı. Bu kenıi)yetc allı dena - 1 nıl olrlu. mı•tır. Bu davanın rlııruşmasına 
daha gerılere. mUslilmanhktan aylık, Jkl, Uç \e on bir yaşla- Semı,ıt ehlinin göz;)li6ıdır hl· yakında ba~ıanacaktır. 
önceki de\irlere goz atmak ge- rındaki çocuklar da dahildi. Tlin unnetme, 
rek. Hicaz, Kur'anda da den- Yezid ordusu ise otuz bin kisi· Şehid - 1 Kerbellı'nın rl'ıh - ı 
dı&i gıbi ekime mUsalt olma- den fazla idi \'e bin kişi, yalnız p1kl~çun 11ebll oldu 

Harika Canbakan'a 

ait rapor verildi 

Ankara vapunı dlin saat 17 30 
da Batı AkdC'niz seferinden 470 
yolcu ile donmuştur. Gelen yol 
rular ara ında Bonn elçımiı Nı. 
zıımetlin ,\yaşlı, tanınmış ln ı· 
lız arkeoloğu Profesor Thorn
burn ve Napolıdeki kongreye 
r:ıtmiş olan Tlirk Kadınlar Bir 
ıı:ı heyeti 'ardır. 

Profe or Thornburn. altı ytlzU 
altın 'e mlıhım kı~mı Turk Pl· 
raları olmak Uz.ere 7000 parç:ı· 
lık kıymetli bir para kolleksı· 
yomına sahıptlr. l\lemleketimız 
deki seyahati de, kolleksiyonıı· 
nu zenginleştirmek için yeni a· 
raştırnıalar yapmakla arn.k:dı· 
dır. 

Alman Baikonıolosu 

yakında emekliye 

ayrılıyor 
İki sene:ı:e ~akın bir zaman· 

danberi federal Alman)anın İs· yan bir )er. Kurulu&u çok es- Fıratı korumakta idi. Bu ordu- kıt'asıyle ağladı, bılhns n tari
ki olan ,e yalnız civar kabıle- ~a kumanda eden adam, mUs- kat mensubu sairler, mersiye. 
Jerin deııı, çok uzak illerde lllmanların altıncısı olan \•e ler yazdılar. Dıvan edebi)atı
oturınların putlarını, hattA hı· Uhud sa' a,ında Muhammed'i nın tC'~ri altında kalan halk 
ristlyın azizlerin bile resimle- koru:ı:·anların biri bulunan Sa'd - şaırlerinden Dertll'~i. tahtC'ş· 
rinl kucaklayan umumt bir ibn - i Ebt'.'ı - Vakkas'ın oğlu şuurundaki bu vak'a, genrllğln· 
mibet, Kl'be \e Arap gelene· Ömerdl. de m:mız:I bir mU5nhedeyc 

Bundan bir milddet önce Ha· tanbııl başkon oloslut?unıı y::ıp 
rika Canbakan Ismınde ünıversl makta olan Dr. Kurt von Kamp. 
teli bir kır., kC'ndisine tecavüz hö\ ener yakında yaş haddi do. 
eden meçhul kim eler tarafın· ı layısb le tek'alırle sevkolunacak 
d:ın otomobıld<'n :>ere atılmıs ve ve memleketımizden ayrılac:ık· 

tlnın icat ettiği ~ıldan ~ıla A 1 lievkettl. KC'rbelA ~ak'asını ııya-
Kl'beyi z.iyaret, bu bolgenin şOr gilnU gün doğmadan nıkken goren sair dayanamadı, 

sa\ aş basladı. Huse• n, ça- d. ki b ki b ıo k 

'

erimini temin edı• ordu. Bu " ) aııın n ıcn · a o,.azını es-
.. " dırların etrafına bir hendek ıo k ld b d bakımdan Kı\'be hizmetleri', meae oyu u ve ayıl ı. 

kazdırmış. hendeğt' çahçırpı at. 
hangi kabılenin elinde ise 0 tınp alevletmlş, ~alnız bir yer. 
kabile, en müreffeh ha:ıat sart- dt'n bir geçıt hırakmıştı. Öğle
larını sağlamakta idi. Bu yUz- ye kadar teker teker ı;a\'aşan 
den de kabılcler arasında Ktı'- kahramanların çoğu şehıt ol· 
be için iktısadl bir savaş vnrdı muştu. Öğle nıımazını hile PC'k 
ve bu !la\Bşta Ümeyyeo ullan guç kılabılen Huseyn'ln ordu
tl&tün çıkmışlar, Ktı'benin bir- suna Uç kere umumi saldırışta 
çok hizmetlerini ellerine al· bu)unan Eme\ 1 orclu~u. ô le
mışlır, Mekkede, soylarının Ik- den sonra )alnız l\Juhammed 

Ca'feri mezhebine mensup 
Ale\•llerle Bt'ktaslkr, AlcvllU!i 
benimsC'\en diğer tarikat erba
bı. fı~uriıyı matem günii kabul 
eltıler. Tr.kkelC'rcle, e\'lerrle 
topl:ınıp }'uzfıll'nin 'e diğer 
~alrlerin bu vak'aya ait eserle
rini okuyup ağladılar, fıs!lra 
gıinU 6ehadet faciasını dinle}lp 

CDe,·amı Sa. G, Sü. 3 de) tıdarını tenun etmi&lerdi. HA· oyu ile karşı ka~ıya idi. ıra-
~ıtnoğullannın elind .. , yalnız anın on bir yasındaki oğlu,-------------
ııyarete gelenlere Zemzem ku- K Jl asıqı, u e)n'ın on sekiz ya. r -... 
yusundan su \ermek hizmeti şındaki oğlu Ali EkbC'r, karde- ' 

~:~:aı~tıbi;~~~~a:b~s;~o~~~:ı: :~ !~i~ler~~rıi~ih;~:~rlı~~:~ 1 ~~!' ~~il 
dıninln tutunm::ısı. l\Iekke ve .seyn'in altı a) lık o lu, kuca-
Medıne hAkimi)etinln bu dine ğında ~klan~ı \e.kendıııi. ikin- r, -.., 
inananlara geçışı, Ümcyye- di b tu şehıt edıldl. Çadırlar • 
oğullarının iktidarını yıkmıstı. yakıldı, kalanlar esir oldu. K - j .......... _.. 
Hele 'onuna kadar müslUman dınlarla beraber sağ kalan iki Sfanbul'da 
olmayan Eme\i bUyUkleri, Mek erkek \'ardı y~lnız: Hus.e;ı:n'in sel felt\keti 
kenin mü~lıimanlar tarafından oğlu hasta Alı ve onun ıki )':l· 
zaptı ilterıne rnUslUmanlığı ka- Elndakl oğlu Muhammed. 
bule mecbur olmuşlar. fakat Başlar, mızraklara dikildi, 
bu hal, onları olUmden fızat kadınlar de\elere bindirildi ve 
edilenler (tulaka) \azlyetine bir zafer alayı halinde KCıf0-
sokmustu. Artık onlar, mUslU- ye, oradan da Şama götUrlıldU. 
manlıktan donmemelerl için Samdaki hoşnutsuzluk, c lrle
kendilerıne zekAt malından bir rın l\1edineye gönderilme 'ne 
hisse ayrılın adamlardandı CMu st'bcp oldu ve boylcce KerbelA 
elle!etül - kultib). faciası tarihe ve edebiyata mal 

Ümeyyeoğulları'nın ulusu oldu. 
EbQ • Süfyan. Muhammed'ın Tarihe mal oldıı, fakat SUn-
ölilmUnU mUteakıp Ali) i hali- nl ve Sil hükUmdarhklar, bu 
felık ka,ga ına sokmak sure- vak'a~ı istisınııra başlııd·Jar. 
U)'le hır is basarmağa çalıs· Ali BU,·e~h. hiç bir \akit bU
mıe. fakat muvaffak olamamış- tUn hanedanı tek bir mezhebe 
tı. Ancak 'Ümeyyeoğuilarından bağlanmayan Abbasoğulları ha
ÜçUncU Halife Osmanın öldU- lifelığinc karEı Alloğullarının 
rfilmesl, Ehil - SUfyan'ın oğlu- taraftarlığını güderek matem 
na buyUk hır fırsat vermişti. Ayinlerini icat etti ve bu kanlı 
Ali ile uğrasmıs 'e büyük oğlu Ayinler, renkli ''e canlı hlr 
Haun tarafından kendiliine mezhep propagandası oldu. Os
biat edilmesiyle Ümeyyeoğul- manoğullarına karşı Safeviler, 

1kramı)eli \ Tasarruf Si~tcml 

DorduncU. Çckıliş. 

l """-.1""""......,......,~~.....,.....,."" \ 

39 l ıl cn·el bııı;iin, 30 Ey
lt'.'ıl ııı 13 de i tanbulda bıi. 
) uk bir sel baskını olmu5tu. 
29 Eylillde çok §lddclli yağ. 
murlar yağnıağa ba§lamış. 
dereler taşmış, Boğazlçlnde 
'e KAğıthanede sular evlere 
hDcum etml ti. Yüzlerce ln
ı;an boğulmuş, ~lııihtarağa 
dere l IJ.e Kfıı:ıthane dere ı. 
nln blrle-ştlği l erde selin 
ııidclctl inşa edllnıekte olıın 
elektrik fabrikasının bir kıs· 
mını alıp götünniı tli. Boğa. 
t.ın iki sahilinde sellerin iin. 
terine katlı ı enkaz:, Ka\'ak. 
!arılan Kunı~eşme ônlr.rlne 
gelmlıı 'r. huraıla bil~ iık en. 
kaz :> •ğınları 'ılruda getir· 
ml§tl. 

Tilı.DE~TÇİ 

bllAhare kaldınldığı hastahane· tır. . 
d,.. tcrla\ i "dılirkC'n ölmüstu. İstıınbulda doğmuş 'e gE"nç 

llarıkanın CC'sedi üzerinde 0 • lığlnl aramızda geçirmiş olan 
tcıpsi yapan Adlt Tıp doktorları Dr. Kampho\ ener Osmanlı İmpa. 
dUn nıhat raporu Savcılığa ver- ratorluğu ordusu pasalarından 
mlslerdır. Bıı raporda, gene kı· Kamphovenerin oğludur. 
ıın 11Confisslon l\fental11 denilen iki hırsız yakalandı 
akli bir hastalıktan iıldU$!il 

0

bll
dirllmlş, böylece htıdise etrafın· 
da yapılan adil takıbat durmuş 
tur. 

Türk Nöro - Psikiyatri 

kongrosl toplandı 

Türk Noro • Psikiyatri Cemi· 
;ı:cdnln senelik ilmi kongresi dDn 
saat 10 da İstanbul Ünhersite
sinde Ord. Prof. Dr. İhsan Silk· 
rll Akselin baEkanlığında toplan
mıştır. 

Voli ve Belediye Başkanı Ord. 
Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gö
kayın açıı nutkundan sonra mev 
zulaı:a geçilmlstir. Esas rapor; 
ırAkıl haı;talıklarında beyin ame 
liyaUarından alınan neticeler-. 
idl 

Bunun cC'rrahi kısmını Opera 
tör Dr. Ertuğrul Saltuk, klinik 
kısmını Dr. Faruk BayUlkem, a
natomik kısmını da Ord. Prof. 
Dr. İhsan ŞUkrU Akset okıımus· 
tur. 

l\1tlnakaşalara Prof. Dr. Nec
mettin Pohan, Doe. Dr. Kenan 
Tükel 'e Doç. Dr. KAzım Dağ· 
)'olu iştlrfık etmişler, bu çok ye. 
ni tedavi usulUnden hangi çesit 
aktl hastalıklarında. ne gibi me
totlıırla en h i neticeler alınaca 
ğı hakkında münakaşalar yapıl· 
mıştır. 

Kongre çalışmalarına bugiln 
saat 9.30 dan itibaren devam e. 
deccktir. 

Birkaç gC'ce önce, Balattıı bir 
elblge bol aluınesinl soymak Uze 
re iken, polislerin geldlRınl gu· 
rUnce, çaldıkları 2713 numaralı 
otomobllle firara mll\affak olan 
hırsızlar dUn zabıta taraflnilan 
yakalanmıelardır. 

Necdet Acır ~e Sahb KücUk 
isimlerinde bu iki hırsızın. u.. 
leli Ordu Caddesinde Halil A· 
kaya alt dükkAndan binlerce lira 
değerinde saat çaldıkları anlasıl· 
mıştır. 

Hırsızların diğer suçları aras 
tırılmaktadır. 

lnönü bu sefer Ege 

seyahatine sıkıyor 

C H. P. genel başkanı hmııt 
fnönfi, hafta sonunda yeni bir 
yurt gezisine çıkacaktır. 4 ekim 
den itıbaren 10 gUn devam C't· 
mesl muhtemel olan bu reni 
geıl, Ege ha\'alislnde yapıla .. :ık· 
tır. 

70 yaıındaki kadına 

tecavüz edildi 

Kırklareli, - Babaeski ilcesi
nin l\landıra kôyiindcn Avni kı· 
tı 932 doğumlu Hüsniye Balcı 1 
le Abdurrahman kızı 70 ya~ında 
Emine Sevinç gece tarlada ça 
lışırlarkeıı llayrcbolıı ilcesi Çer
kez Mi!selllm köyünden İbrahim 
oğlu 328 doğumlu :'ılehınet Orak 
\'C Kardeşi 338 doğumlu Arif O· 
rı;k her iki kadına da lrcavUz et
mlqJerdlr. Sanıklar yakalanarak 
adalete teslim edllnılıılerdir. 

1 
H Av A<:::::1 
VAZIY•~ 

Ye&llköy l\leteoroloji istas 
)onunun tahminlerine göre, 
hugun ııehrimlz ' 'e charında 
h8\'a; sa hah le) in pu$lu 'e 
bulutlu, sonraları az bulutlu 
geçerek, güniln erken ııaat
lrrlnde rillgArlar kuıl'y • do 
ğudan, sonraları günty - ha 
tıdan orta ktl\'\ etle esecek
tir. 

Sıcaklılc dune gore biraz 
artarık %9 santigrat eh-arın. 
da ka:ıdolunacaktır. 

l)iın eehrimlzdc hR\ 1 U· 

mum il rtıe aı bulutlu gec
mi~, ruıı;Arlar kuzey . doğu 
lstlkamf'tindrn orta ku\\ et
te e~mı.tır. Gunlln sıcaklığı 
golgf'de Aıanıt 2'7, asgari 19 
santigrat olarak kaydedllmlt 
tir. 

KUÇUK HABERLER 
llEJ'\iZ< iLiK BANKASINA 
llJF.KTl'P GÖNDEREN 
11 ı\ C: IJ,ı\ R 

Adana \•apuruyla Beyruttan 
l\IarsUyaya se' ahat eden Scn·e 
gallı hacılardan: DC'nlzcılik Ban
kr.sı Genel l\lüdUrllığUne bir tc-
6"kkür mt'ktııbu gelmiştir. 

SenC'galli hacılar, bu mektup· 
larında: Adana \•apurunun kap
tan \e murcttebatından görduk 
teri yakın allıka)a teşckkilr et· 
mrkte1ir1Pr, 
Riıt lll11SIZI.IK 
irmiASI 
Sultanhamamı Vakıf Han 10/1 

numarada tenllik apan Bogos 
Uolitan rıolise mliracaat ede 
rek, \'arijan Çongun !·imli &a 
hıs tarafından çC'kmecesindıı bu. 
lıınan 2700 lıra·ının çalındığını 
iddia ~tml,tir. 
Sanık \'akalanarak tahkikata 

basıanmı-;tır 
JlF."'İ?.f'İI IK y, \ 'K Si 
J>fl\İl\TEVİ İŞÇİLERİNE 
ZAl'ıl 

D<'nizcilık Rankası Diklmed 
Melyesl ifçilerlnln zam taleplı~ri 
nin hakC'm kurulunca reddedıldi 
ğı haberi banka tarafından ya· 
lanlanmaktadır. 

Denizcilik Bankası, talehin, 
hııkC'm kurulunca haklı gorille 
rek kabul edildiğini 'e l$çilerln 
saat llcreti ile parca buınıı al· 
dıklan ürrrtlere 27 3 lP.52 tarı 
hindC'n itibaren <-;, 20 nl~betinde 
"ıu" varıılıh~ını h1Jı1!rmektedlr. 
nfR Ttmt T GEl\JISt 
om1YOR 

İs\eç bandıralı 7000 tonluk 
Patricia ve 5000 tonluk Stella Po 
laris gemileri bugUn limanımız 
d:o beklenmektedir. 

GC'mllC'r. limanımı7.a turist ge 
irmekedirler. Turlsler, 2 ekim 
tJrihine kadar limanımızda kAla 
caklar: mllteakıhrrı dönllşte fz. 
mire uj!rayacaklardır. 
l\IAHATi'llA GMWINiN 
DOGeM Yll.DONÜ!\JÜ 
Jlindistanın kurııcıısu Alalı~t· 

ma Gandinln clnğum gunu 
milnasebetılc 2 ekim perEembo 
gUnU sa.~t 17.SO da Ayaspa5a, 
Teknik Univcr&ite konferans ~a 
!onunda bir toplantı tertip edıl 
mistir. 

Bigadiç ormanlarında 

yangın sıktı 
Balıkesir. 29 (Hu usl) - Bi· 

gadiçin Kıı.ılçukur kcıyUnden ll!l 
seyın Açık adında bir avcının \'e 
Okçular köyiındcn Mustafa su. 
ren isminde bir çlftclnin yaktık 
ları ateşten ormanda iki hliyllk 
)angın çıkmıştır. Her iki yangın 
dörder saat devam etmi~ ve hilA · 
hare söndUrlilmUştlır. S~nıklnr 
hakkında takibata geçllmletlr. 

Alh kişi öldü, c;luz 
Kişi yaralandı 

1'firk Bo~od" Aıaııft 

Hassa (İskenderun), 29 
Kasabamıza bağlı Karatılı ke5yün-ı 
de kıı alıp \ermek )ilıünden çı. 
kan bır ka\·ga sonunda fecı bır 
cınayet ı&lenmlştir. Mustafa De-1 
mır ısmindekı şahıs, Elma Paşa 1 
ismindeki kadınla kızı !edine 
Paaa')ı tabanca ıle vurarak öl
durmılştur. 
Cına)eU ı;leyen katil Iılu,tafa 

Demır firar ettiğınden ;ı:akalan. 
ması ıcın arastırmalara ba&lan.

1 

mı&tır. 
Ce)han • İskenderun arasında 

feci bir otobüs kazası 
Antakya, W (T.H A ) - Bır 

gece e\ \'el uat ıki sularında 
Ceyhan • Iskenderun )Olunda, 
Karaağaçta feci bir otobus ka
zası cılmu~tur. Şof<ir Nızamettın 
idareslndekı Antakya p!Akalı o. 
tobUs Ceyhanda pamuk topla· 
maktan donen Ekber köyU hal. 
kından kırk kı§ılık bir kafileyi 
geri getirmekte ıken Arapdere
sı koprüsündeki dar ve ketkın 
\irajı alemıyarak iki takla atmış 
ve de\ rilmiştır. 

\'aktın gece yarısı olması sebe. 
biyle yaralılar ancak bir buçuk 
saat sonra, Tarsus lstıkametıne 
gitmekte olan bir kamyon tara-

1 

fından toplanarak 1skt'ndE'.'run 
memleket htstanesine götilrul. 
mliştllr. 

Kıızıı ı;onunda 22 ya9larında 
Cehle Çan ve 14 yaşlarında Hu. 
cıde Dıığ ısminde ikı kız olmuş. 
tUr. Diğer ~ otculardan on ıkı ki-• 
§l a~ır 'e 19 kl§i hafıf ~aralan. 
m15tır. 

iki kivinin olduğünü gören iO· 
for Nızamettin, karanlıktan i tı. 
fade ederek fiTar etmiıtır. Şo
Cor muavininin ifadesıne gore 
frenler bozuk olduğu halde fO· 
Cor yola çıkmakta mahzur gor. 
menuştir. 

Firari şoför aranmakta ve tah 
klkata devam edilmektedir. 

Ralıkeslrde 
Balıkesir. 29 (Hususi) - Er. 

dek'ın Karşıyaka köyU koopera
tif memuru Sabahattin Edincık, 
babası Mehmet ve Hasan Çelik, 
balık avlamak üzere sandalla de. 
nııe açılmıslar, bu sırada fırtı· 
na~ a yakalanarak samlalın de\'
rllmesiyle denize döklilınüşleT. 
rllr. Sabahattin ,.e Hasan, yllze. 
rek kurtulmuş, diğer kauızede 
Mehmet Edinciğin bütün arama. 
!ara rağmen cesedi bıle buluna· 
mamı~tır. 

Bundan başka, yine Erdek'in 
Paı;a limanı ch·arında sarih hü\ i
yetl teshil edilemiyen 5363 kUn. 
ye numaralı bir bahriye onbaşısı
nın cesedi denizde bulunarak cı. 
karılmıştır. 

nalli'da bir yar11lama 
Ankara, 29 <ANKA) - Dlın 

BAltı'rla ilçe merkf'Zinin meydan· 
lık bir yerinde Fahri At'ar adın. 
da bir çahıs, eski bir kin yUzUn. 
rlen ilcenin Belediye zabıta me
muru HR,'Ti Bulııtu ve Sabri Gnn 
ho)u'yu tabanca kurşunu ile a~ır 
surettE'.' yaralamıs ve yakalan. 
mıctır. 

,--TAKVIM-1 

1 
30 EYl,(;I. 1052 

S.\LI 
AY9-GÜN SO- HIZIR 148 
Rt'i\11 1368 - E\'l, '·1, 17 
HİCRİ 1371 - Mubaıı-em 10 

S\BAH 
OGLE 
fKfNDt 
AI<SAM 
Y \TSI 
İ\!SAK 

\'ısatl Ezanı 
05.54 1158 
12.0-1 06 O!) 
15.23 (19 2'7 
17.5-l 120() 
19 2 ı 01.~f) 

01.17 1022 

El~ljl {fii ., 1 
Haks12 mı ! 
gırkeclılen ·Dolmu5• la 

Taksime çıkı)ordum. Şo 
foriın ) anında yer almıştım. 
Karakb) de Zlraııt Bankaslle 
koprü aruındakl geçide 
gelıllğlmlz zaman işaret dl· 
reğlnln ) eı.il IAmbası oto· 
mobl11l're yol \'ermle, kır· 
mızı Jlmbası da yayalara 
dur drmis bulunuyordu. 
Arabamız, karşıdan kartı· 

ya geçmek hususunda her
hangi bir dur iearetine e· 
hemml et \ermlyen bir kı· 
sım arasından gıiçlukle yol 
açarak ilerledi. Bu arada so· 
for çok haklı olarak sö:>'le 
dert yandı: 

- nıı dur ısaretlne :ıl· 
d ırma;ı:ıp geçmcğe kalksak 
hemen on lira ceza) ı ya. 
pıetırırlar. Fakat yayalar 
ayni l~arete aldırış etme· 
mekte Adeta hlrbirlerlle ~·a· 
rıe edh•orlar. Bize ceza kM· 
mtlerlne itirazımız yok. F:ı. 
kat ne nlur bir kere de su 
nlıam düzen dlnlemben ya· 
yalara birer liracık ceza kes· 
sel er! ... 

Haksı7. mı bu soför?
TEMEJ, ROZL'K 

$ehlr 'Ji)atrolarımızın A· 
'ustur) alı rejisortl tiyatro 
mf'\Slminln açılmak tlzere 
bulunması \eSllesile yaptığı 
bir ha sın toplantısında İs· 
tanbulcla \e tiyatroda her 
bakımdan muzaheret görrliı· 
ğunıi bilıtlrmlş. buna kar5ı· 
lık Şehir Tiyatrosunun <~k· 
nik lmk~nlarının •İstanbul 
gibi güzel \C bıi)iik hir 
fthre ~ eti~n iyccek dtreceılc 
za} ır H! kifo;ı:f't5lı• olduJ!ıı· 
nıı orta)a ko~arak acı neı 

&lkiyet etnıi&, bununla be· 
rabrr ilgili makamlardan 
kC'ndisine bu hususta da 
mıııahcrel gosterlleccği na
dınl aldığını sozüne il~ve 
etınl&. 

Bu kısa konuımada Uç za. 
man ) anyana getiril mi& bu· 
lunmıktadır; her balomdan 
muzııherf't gormesi (mazi): 
Şehir Ti atrMunun teknik 
imUnlardan mahrum bulu· 
nutiu <h•l>: llglll makamlar· 
dan kendisine ltknik husus
larda da mıııah.-ret göstel"i· 
ı.-ceği uadi <istikbal>. 
Geçmiş ,.e geleceği bir ta· 

ram bırakalım, itinde bu· 
luııduğun11ız hale bakalı1ı1: 
l'f'ji ör acı acı &ikAy:!tlc 
haklıdır: C:ıkot hısafh olm:ı· 
&ı da IAııındır: İki Adi &:ı· 
la&lnn ibaret olan 'e f stau
bul gibi r.trtekten güzel çe 
bfi) rlk hir sehre asla ynk.~
ı "J) an $C'hir Tiyatrolarıır.ı 
ıın binaları içine •teknik 
kık~nlar• ı sokmağa nas.1 
cesaret edebillriz? .. 
NiÇlN ih·r.F. JJJ~ôtı. DE 

nönı-:? 
İnönü. Orhangazide hllka 

hitap etmıe. Bir kısım göz
lerini gaz.-teıle gördüğum 
gıhl naJ..leıliyorum: 

•Demokrasi rejiminin sağ 
lam bır blinye kazanması ik· 
tidar ve muhalefetin ışblrli· 
ğl neticesinde olur. 1ktid:.r 
ile muhalefet müştereken 
bu ışi yapabilirler. İktid~r 
son düzeltme teşebbüsünde 
samimi ise yardıma hazmı. 
Anladınız mı' 

Hepsi guzel. Yalnız son
daki •anladını1. mı?• )·a ne 
lüzum ur ve nltin •anlata· 
bildim mi?• değil de •anla· 
dınız mı?· 

Sadun G. SA \'Cl 

ON KF.:I.İl\IE\'l.E 
Rulgar çlctçllr.rinde isyan 

hart.kf'tlerl bf'lirml5 ... 
Komiinlst hukQmetl ekti· 

!ini biçecek demrktlr! .. 
TATI.ISEKT 

' gibi saçları kMrcıktı. 

~ ~ 
l 3 Kasını } 

• YAZAN~ FANN., NUltST ÇEVİREN~ 'REZZAN A.E. >'ALMAN 

Ray, korktuğuna uğradı. Bu 
nun bö) le olacağını daha e\"VC'I 
den tahmin etmışti. Gen"lerin 
hiçbir hareketi g6zilnden kaçmıı 
dı. lrma'nın bllı'ğinde Ray'ın 
Walter llC' beraber sectıği bir 
incili bilc>zlk 'ardı. F.lini Ri
chard'ın koluna dayayıp onu ha· 
fifce dürttü \'e kulağına bir şey 
soyledi. Sonra ağaheyınln he 
men dünlip hakınamnsı i~in ko· 
lunıı tuttu nichard hir en rlur
duktan sonra a~ır ağır başını 
te' irıp Ray'ın bulunduğu tara 
fa baktı. DC'likanlının yüzü ev 
\•e!A kızardı, sonra sapsarı oldu. 
Bir sille yemiş veya canı acımış 
gibi yüzünde bir ıstırap hali 
belirdi. Ray, Waltcr'in nutku
nu beklemeden derhal oradan 
uıaklasma,!ia karar \'erdi Gel· 
diği gibi se•sizce kalabalılın n
rasına karıstı. Kapının önünde 
duran bos bir taksiye binerek 
hemen e\e döndU. 
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- Ora)a gitmek için gUzel 
bir' elbiS<'l c ihtiyaç 'ar. 

- Bir tane satın alınız. 
•Satın alın• demek kolaydı. 

Fakat bunun parasını vcrmC'ği 
akıl etmi)ordu. Yine eski bir 
elbise) 1 bozup giyilecek hale ge 
tirmckten başka çare yoktu. 

Ray'ın tereddüdıinll ferkedt'n 
Walter, hemen alındı \•e: 

- E~er gelmek istemiyorsa 
nız. bu sizin icin bir külfet ve 
zahmet ise gelmeyiniz. 

Diye sitem etmeğc basladı. 
Ray hemen onun gönlUni! el· 
mata cahstı: 

- Saçma konuşuyorsunuz. 
SC'~d~lm. istemez olur muyum? 
Yalnız elbise meselesini düsiı· 
nııyorum Be; az elbl~eml ho\•ar 

sam olur mu acaba? Bellne de 
kadife kordelAdan kemer ko. 
yardım. İnce beyaz kuma~ları 
çaya batırarak boyamak mum. 
kUnnıuş diye i;ıittim. • 

Walter, elbise meselesinin ü 
zerinde hiç durmadan. bambaş
ka seylcrden bahsetmeğe bas 
ladı: 

- John Estabrookc diye u
zun bo)lu bir adam var. Cemi 
) elin reısldir. Karısı~ le ber.ıı 
her orada bulunacak. Çok mü 
him bir adnmdır. Eeyaz saı:lı. 

dır. Kıırısı da kızıl saçlı \'I! to 
paldır. :'lluhakkak görürsilnliz 
Ona dikkatle bakmanızı istivo 
rıım. Yakında onu.,ıa mühim 
bir işim oJ:ıcak. Hakkındaki in 
tıbaınızı bilmem !Azım. 

- BC'nim insanlar 'ıakkınd 
verecelim hükümlere ne kA 
dar ehemmh et ,·eriyorsunuz 
Walter. ıaamafih yanılmıyo 
rum F.' <'rf\•f'tle 'crdhrim hO 

80 
kümler dofru çıkıyor, değil mi? 

- Size hflr hususta, her yer
de ihtiyacım var, Ray. Bunu bil 
mııni:ti isterim. Sizi yanımda 
hissetmek benim itin bir kU\'· 

vellir. Beni sskın terketmeyf. 
nlz, Hay. 

- Sizi terketmeme imktın 
yoktur. Se\'gıllm. Fakat bHyle 
umumi )'erlerde ihtiyatlı hare. 
ket etmeliyiz. 

- Bu gıbl şe~·lerl dUşünıneğı 
bana bırakınır., Hay. 

Fakat o gUn, onları litecek bir 
hldi~e oldu. Ray, sade kıyafctı 
\e kıhar ta\Tı) le kıılabalık için
rle göze çarpmıyordu. Zaten o 
rası o kadar kalabalıktı ki. 
Her taraftan otomobillerle bir 
çok insan gelmlstl. 

Ray geldiğine memnun oldu 
GUzel bir mehtap vardı. Ağaç 
!arın gölgesi garip ~ekilde yer 
!ere aksediyordu. Binanın iki 
tarafı bü\ ük hlr kPIPhf'fin ka 

natıarı gibi uzanmıştı. 

Ray, kalabalığa karışarak nu 
tuk söylenecek kürsüye kadnr 
yakla&tı Birdenbire kalbı dura 
cak gibi oldu. Rlchard da ora 
da idi. Onun akşnmdanberı 
dansettığini uzaktan seyretmlı 
ti. Birdenbire :ı: anında ı::örmek 
le şaşırdı. Wıılter'e ne kadar 
benziyordu. Onun gibi iri yarı, 
geniş omuılu \e eltı gözlU ldı. 
S:ınki Walter gençlik haliyle 
karşısına çıkmıs gıbıydı. O cı 
rada bir musiki numarası \'ar 
dı. Richard, bir ağııca rlııyıınmıs 
dinliyordu. Polo şampiyo"u ol 
duğıı için \'Ucudu cok gıirbll1 
'e adaleli idi. f'akat. yilzilnde 
munis \e tatlı hir ifade v:ırdı 
Ray, onun gibi hir ~ocıığıı ol 
masını ne kadar isterdi. l\tUnn 
sebetlcrinin ilk zamanlarır.d:ı 

Waltcr'e bu arzu•unu ima et. 
mek istemisti. Fakat Walter 
korku te dehs~tl" hövle bir ih 

!imali reddetml&ti. Ray, çok de 
fa bu isteksiılığin sebebini 1!

rastırmıştı, Ancak Ray'ın Wal 
ter gibi Yahudı olmamasıııır. 
çocuk istememesi icin bir se
bep olabıleceğıne 1-likmetmlş 
ti Yahudi olmayan bir anneden 
çocuk istemcyebılirdi. Halbuki 
Richard gibi bir oğlu olmak, 
Ray'ın çektiğı bUtlin ıstırapla 
rın \e t>Zi~ etlerin ne gUıel, ne 
harıkuUde bir mükAfatı olabl· 
lirdi. Buna pekAIA imkAn ola
bilirdi.. Bu lmklnın bııgUn yok 
olusu Ray'ı yeisten titretiyor
du. 

Tanı o sırııda Wıılter'in kızı 
İrma'nın, ağabE'.'yine doğru yak
laştığını görclU. Beyazlar gfy. 
mlştı. Tombul boynuna incilf'r 
takmıştı. Onun da anncr;I gibı 
şlşmanlamağa istidadı \•ardı . O 
muzundıı bir sepet tasıyordıı 
Ay ışığı uçlarında akisler ya 
Pl>Ordu Genç kızın da Corlnne 

Blıtiin yrız Walter ile hu me 
seleye rlair tek bir kelime ko 
nusmadı . Fakat artık od:ısından 
cıkma~a bıle korkuyordu. 

Yaz ı;onunda Sak~el aılcsl, O 
lympik vapuri)'le A \'rtıpaya ı<:lt 
tiler. Onlardan beş glin sonrıı 
Saksonya ,·apuruna da Ray bin
dı ve Cherhoıır;ı yolunu tut 
tu. 

CDP\lml \'lr) 

t 
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/)-ış'P~ ' 
= 
Sudan 
Meselesi 
Yazan : E. T 

ıngiltcre ile l\Iısır 11rasında baş· 
lıca lkl ihtilaf mnzuu 'ardır: 1 

Sü, eH kıınaltndakl 1nı:l\iı km·. 
Tetl .. rl, Sudanın llhsırla birleş. 

rnest meselrsl... fhti!H patlak 
l"erdl!!l :r:ııman Sih ryş 'kanalın
daki İnı:iliz askcrlrrinin Çt'kil
ınc"i ielnr blı~ük rhrmmhrt \C· 

rilh or, Sudanın l\Jmrla birlr:ş
tnetl me'<rlesindr nımha bir lıal 
tarrEI bulunacıığı tnhmln edlli-
3'ordu. 

* ·'it ırrta hUtiin' partilerin 
kapatılarağından bah~e. 
dilmektrdir. * Korede Rirlr mlş i\lillet· 
ler kun rtlrrt, benzin lk. 
malini havada yapan yeni 
Cip uçaklar kullanılmağı 
ha lanmı tar. * Gtinry Afrlkada bü,-ük 
kuraklık hüküm sii~ek. ' 
tedlr. 

* NATO'nun Atlantik böl· 
gr~lndekl !Hhh kun·et· 
Jrrl başkomutanı Amiral 
l\l c Cormkk, ıı Pk yakın. 
da Ankaraya gelN'l'ktir. 

Arııdan tılunca uman grçtik
fen sonra şlınıU 'azl\'rt 1am:ı
:ınn·le akıslnedlr. Sih•f' 1i kana. 
tındaki İnd117. askerlrrinln ~c-kllmr11l kin bir anla~mn ~olu .._ __________ __ 

Kore' de savaşlar 
Devam ediyor 

hult•naca~ı anı n~ılmnktadır. tn. 
ııiltere daha ilk tılinılrn, Ort:ı
doğu mfidafnn tr~kllAtı kuruldu
ğu znmnn hu kın ~f'tll'rl ıtl'ri rr.. 
lieceğlnt 110' lrmisti. Son 1anı:ın
b.rda kannl mınt:ıkasında'kl tn.

1 glliz n~kerlrrinılrn hlr kı~mını '11odal•" l'rt• 

tekmrk ı~r<'th le h 1 ':!yet r~erl Seoul, 29 - Komünist Çın kuv 
go~t,.~l~!ır. f:rnrral l"cdpl~ in. \etleri doğu merkez cephesinde 
gllız ~u.' ıık rlçld a~a~ında ~apı. yeni mukabil hücumlarda bulun 
lan ı;oruıımrlcr nr.tırt'~lndc .. an; maya baslamıslardır. 
ı~~.":ıı' n 'arılııcnğı lmn·rtle uml Dü~man bu hücumlarında ye-
edılı,-or. ni bir tepeyı ele geçirmiş fa· 

Sudan mf'ıı:clr~ine ı:ırlinre. hu ı kat Kapitol Ye Parmak Tepele 
hu u11tıı \'tııh rt hıııılmitır.. Ru rinde sa\'aşan :Müttefik Birllk
rne•rlenln hPlll yıılnıı ingıltnr lcrıni geri atmaya mu\'afiak ola. 
\'e Iı•ınn r.linrlr ddWdlr. ~rta- mamıştır. 
da ~udnnlılıır. bir Sudan hUk<ı- ı-ckizincl Orduya mensup bir 
!neti Hrdır. Uıındnn en'elkl ka- sözcünün bildirdiğine gbre Çin· 
hfnrler bu hlild\nırUP hlr anlas- liler ıo millık bir cephe bo· 
rnıı~ a urnı:ık itin çok u~~aşmı~ ~unca yaptıkları muhtelıf mu· 
lır, ba~lıca udıın p:ırtılcrinln kabil hUcumlıırda 1.500 kisilik 
tnüme5 lllerlnl ~ahlnwe dll\·~ı bir kuv\'et kullıınmı$lardır. 
etmlşlrrdlr. Fakat yaııılnn ı:o- Kapitol Tepe inde savasan GU 
r ll•mPler hlı: hlr nr.tlr:r. ''rrm_r· ney Kore blrlıklerine tank \'e 
rnl~tlr. ı::.ııdanhlnnn ço~unlugu to~u desteği ile taarruz eden 
lstıkJAI rıkrinde ı rar rıtn or. 150 kişilik bir dü man bölüğü 

fnglltl're, bir anin m:ı 1emlnl- dost kU\"\'etlerin başarılı sa\'un
nl ara hrmak kin ı\!ıdanın l'n malan sayesinde geri atılmıştır . 

• büyük partisi nlnn • Ommr.• nln Parmak Tepe bölge ine saldı· 
nıümr~slllrrinl 1.onılra} a daHt ran başka bir dü~man bölüğü de 
etmiştir. Rurnitn 'npılan ı;ıörli~· beş saat suren ~uharl'belerdcn 
nıelerde de Sudanlılar trkrn r ı~. sonra büyük zayiat \'l'rerek geri 
tlk!U fikrinde ı-;rar rtm1$1rrdlr. ı;ekılmiştir. 
'Bu yüzden anlaşmaya \ arılama- Komünist h l\·a kunetleri 

nııstır. . . Tok" 29 (A.A.) - Uı.akdo"u 
Suılon meselesı hu 1Pırctlr gün • ~· . • ıo 

g ti'· .. · 1 knı•nm:ık· Hava Kuv\'etlerı Komutanı Ge-
eç :ı.ÇP. eııl'rnml\e " '" 1 d b [ d ... b ta!l nı h 1 ekli b!llunmıusn neral ''ey an. . ug ın \'Pr ,ı,,,ı e 
. ır. r 8 

' 1 !Sorulma yanatta. komilnıst Çınhlerın ha 
hıhayeltd.~lk~n r~'1n neldir • \a ktn"\'elierlnl artırdıklarını ,.e 
sına g ı es mu 1 em • kızılların timdi Çınde ve l\lançur 

ÖLÜM 
Dul Ba~an Asgik Bozacıyan. 

\'tda üslenmiş 2500 uçaı;ı bulun
duğunu. bunlardan 1100 tanesi· 
nın tepkıli uçak olduğunu SÖY· 
lemı5tır. 
Korede yeni tip bi r u çak kul· 

lanılnıağa ba~lındı 

Korede 5. Amerikan Hava 

Bay \e Ba an Vartkcs Boıacı· 
Yan 'e e\ 14tları, Bay n Bayan 
Yetvırt Bozacı) an 'e e' !Adı, 
zevc, babaları, bliylıkbabaları 

Kuvvetleri Karargahı 29 (A.P.) 
Day Antranlk noZACIY A!\''ın ı- Havada UÇUŞ emasında ben· 

. zin ikmali yapacak tertibatı ha· 
Vefat ettiğini tees~rı.c blldırır~ ,.i olan ~eni tip bir Aml'rik:ın 
ler. Cenazr mcrasımı bugılnk~ tepkili uçaf:ı • Thunderjet F .84 
!ah günü 30 e~ IUI 1052 s_aat 16 G • Kore ha\'a muharebelerine 
da Beyoğlu Balıkpaıarı Üç Ho· katılmıştır. 
ran Er~eni Kılıscslnde icra olu- Bu uçaklar eskilerine naza· 
nacağı ı!An olunur. ran daha süratll olup toplan 
İ5hu ilan hususi d:,·etiye ye- daha mütekilmildir \'e havada 

rine kai'1ldir. benzin ikmali yapmaları saye· 
Ceneze J,eu11mııtı nr.cld~an o:inde uzun müddet harl'kllln i5· 

Tt'lrfon: 41229-80998 ı t'rak etmektedirler. 

İngiliz İşçi Partisi 
toplandı 

Kongrede icra Kom itesi Başkanı, partinin 
tekrar iktidara gelmek üzere hazırlanması 

lôzım geldiğini söyledi 
.l nadolu .l.fanl\ 

l\forecanb~ (Lınt'ashirr), 29 - İşçi partisinin 51 inci kon· 
~resi hugiın l\loreranbt''nin kı~ bahçe~ı ulonundı açılmıştır. 
6.000.000 sendikacıvı tem•il eden 1200 murahhas kongrede hazır 
bulunmuşlardır. 

Kendisi muhafazakarlardan olan Morecanbe, hl'lediye baş. 

kanı an'ane gereğince isçi murahhaslara •hoş geldiniz• demi~· 
tir. 

Bunu mlitcakıtJ partinin icra komitesi başkanı Carn•chaw, 
açılış nutkı.:nu ,·ermiş \'e iş~! hük<ımetinin iktidardan a)Tılışın

danberl toplanan bu kongrrnin ehemmiyetine işaret f'lderek işçi 
partisinin tekrar ikticlara dönPceği zamnn için ha1ırlanması ge. 
rcktiğini ~öylP.miş \'e şunları ilAYe et mistir: 

•- İngiliz milletinin hı-.lletmesi lazım gelrn bütün ml'~ele· 
lerin en rhemmiyetli~i f ngiltcre~·i t r krar borçlarını ödeyebile· 
cek bir hale getirmek olmalıd ı r. nııgiin dahi İngiltere sattığın
dan daha fazla mal ıılm:ıkt:ıdır. fnı::iltcrcnin karşılastığı gtiçlük
lerden çoğunun başlıça ı>br.bl budur. İngiltere, milletlerarası 
rolUnti ancak sağlam \'e kuvw~tli bir ekonomiye sahip oldutu za. 
man oynayabilir. Bu kongrenin ehemmiyet \·ereceği i~lerden 
biri olmalıdır .. 

Güney Afrikada 
Büyük kuraklık 
Hüküm sürüyor 

İskenderunda üç . 
lfalyan vapuru 
ÇarpışfL 

Durban, (Giiney Afrika), 2!l - İ skenderun 29 - ·Eliza• \'J· 
l\"alal eyııleti \'e Kuzey Znluland puru limanımızrfa manevra ya· 
da, 23 yıldan beri ı::orülmemiş va. parken; •Cito Dilrcci. \'apuru· 
hamcttr. bir kuraklık hUküm sür nun ha~ tarafına bindirmiş ,.e 
mrktedir. Bildirildl~ine ı::öre bu • Eliza. nın pervanesi • T>ilecci• 
yüzden lP bin baş hayvan ölmüş nln demir zincirine dolaşmıstır. 
llir. Pongola hariç, diğer belli Şlddelll müS11deme ~onunda de· 
bıışlı bütiın n«'hir ve ~aylar ku· mir tarayan • Dilecci. hemen ya 
rumuştur. Yerli çifttiler, ellerin kınlarında bulunan ·Skolo• ~ile 
deki hayvanları kurtarmak için, binin bordo~una şiddetle ı:arp· 
bunları büyük sürüler halinde mıştır. Oçü de lt:ılyan bandıralı 
Pongolaya sfirmC'ktedirler. Fa· olan şileplerde rukua ;:elen ha· 
kat yııkında yağm~r yağmadığı sar çok büyüktür. Hadise etra· 
tnkdlrde, bu nchrın de kuruma· fında ve zarar ziyan miktarının 
sındnn korkulmaktadır. kat'I olarak tesbiti için tahkika 

Blldirlldifine ı::örc Zululandın ta devam edilmektedir. 
iç kcslmlcrincle orman \'e sazlık· 
larcla yasayan \'ahşt hayvanlar 
kuraklık yüziinden meskön \'er. 
ll're doğru akın elml'ye has· 
lamı~ ve hu yiizılen h alk arasın
da telas uyanmıştır. 

Bufgaristanda katolik 

rahipler muhakeme 

e d iliyor 

Sofya, !!9 (Anka) - Fransız 
Hoberler Ajansı hesabına \'e Va 
tikandan para aldıkları ve ca· 
ımsluk yaptıkları iddiasiyle 6 ka 
tolik burada mahkemeye veril
mişlerdir. Ca~u<luk SUÇU ile 6· 
lilm ct'zası istt'nilen katolıklerin 
muhakemesine bu;:ün başlanmıs 
tır. 

Verem mikrobu Strep· 

tomiıin'e karfı 

kuvvetleniyormuf 

Nevyork, 29 <Nafen) - Ame 
rikan Klm~agerler Birliğinin bir 
lçtimaıncb bulunan bırçok Ame-

ri ·an lılimleri verem mikrobu
nun yeni ilAçlara kar~ı koyabll· 
mtık \'e kendi mukavemetini ırt. 
tırnıak tlzere harekete geçmlf 

olduğunu öğrenmi~lerdir. 

Vereom mikrobu Streptomycine 

ne karsı mukavemet edebilmek 
iı:in: hiç ümit edilmeyl'n bir 5e. 
kilde inki~af etmektedir . Bunlara vardım elmrktcn sa

nık olaral ":ıs kntolik de muha-
keme edilenler arası ndadır. 16 Kasımda Yunaniıtan-

İddianameyıı göre, bunlar Dul 
garistandaki So\•yct rejimini de· 

da seçimler yapılacak 

virnıck \'e Fransı7.lar hesabına Atına, 29 (A.A.) _ Hükılme 
casusluk yapmak suçundan mu-
hakeme edilmektedirler. le mensup ,Athinalkl• ,ııazete

sinln bu~ün bildirdiğine i:Öre, 

gelecek kasım ayının 16 sındı 

Yunanlstanda umumi seçimler 
yapılacaktır. 

Battı bahk 
Dö'iı ııçığımıı 400 milyon 

liradan rezıa ... 
Bu Atık galiba birkaç ay 

en el 240 milyon lira kadar
dı. 

Tkaret Hakanına sorar~a
nıı horç normald ir n~ lı lz. 
borçtan korkmııyoruL 

Pl'kl ama bu borr u hiıden 
f5t em~i!r kalka r larsa ne ya
pıırıığı ı'! 

l\fahmulpa a piyasası dr.
ğil ki, Alinin külAhını Ycll
ye. Yr l lnlmd ni Aliye ı;hdi
l't'llm. 
Ha~dl gl dlrdik, fanrıtr.. 

llm, ~·a Ali ile Yeli kilHihlan 
i lr) h'erir e ••• 

J kına 11 ı kına nllıa)et eko. 
nomik &lstf'lmlerl de drmok
rıslmlıe henıettlk $!itti. 

F:C:VET G ÜRF:SiN 

Otomobil 
Yarışçısı Cobb bir 
Tecrübede öldü · 

.l.110.:iat•d 1'•111 

Locb Ness (İskoçya) 29 -
Meşhur İngiliz otomobil ve de· 
nlz motörU ) arışçı ı Cobh bu
gun İskoçyanın bir gö!Unde, de
niz motörlerlne mahsus dlinya 
•tirat rekorunu kırmaya çalışır
ken, altındaki tepkili yarış mo· 
törü infiUik etmiş \'e Cobb ôl· 
müştlir. Tepkili bir motörie mli· 
cehhez teknenin, infilak vuku
bulduğu zaman saatte 200 ınll· 
den fazla bir süratle su sathın 
da knvdıı!ı tahmin eclllmekled'r. 
Mntör tamam[yle parçalanmış 
tır. Cobb, sudan canlı çıçk:ml· 
mı~~a da, bir iki dakika son"a 
öimiistür. 

Rüyet şahitlerine göre, fa=ia 
anında motör görünürde :;a\'a~ 
lar ~ibl olmuş ve sarsıntılar ge· 
çirmiştir. Birdenbire yükseleı 
bir duman da~ıldıl!ı zaman gol 

25 eyl(ll perşrmbe güniindenbe ri Hukuk 'e İktısal Fakülteleri den salonlarında çalıtmılırını 
de\·am eden Xll nrl. l\11111 Tfırk Tıb Kongresi dün saat 10 da Hukuk Fakültesinin bu,,-uk an · 
fisinde toplanmış \e bu toplantıya yalnız rey hakkı olan kayıtlı kongre üyeleri l~tlr4k ~tmiştir. 
Dilekleri mııteakip XIII. llntıı !\Iillf Türk Tıb kongresinin meHuları · tesblt edilerek kongre 
faaliyetleri sona ermiştir. Diğer taraftan Y. inci Turk mlkrobl) olojl kongresi de dün öğleden 
enet Pendlktf'.ki nakteri)olojl Enstitüsündeki çalıı;malaıla sono ermli bulunuyor. Yen i mon· 
te edilmekte olan <Ell'ktron • l lkroskob) un çalışma~• daHtli lere Ye kongre üyelerine göste· 
rilml~tlr. Resimlerden yukarıdaklnde lll llli Tıb Kongresi, altlakinde de Mikrobiyoloji kongre· 

athının hombos oldıı~ıı gciniı 
müştUr. Kba mahallinde yalnız 
4 enkaz parçasının yüzt.lü~ü iÖ
rtilınUştür. Bunlar da aı sonra 
batmıEtır. 

sinin kapanı~ında bulunanlar gürulliyor. 

-o-

Tekel Bakanlığına 

Verilecek şekil 

1953 fe belli olacak 

Lübnanda yeni / 
Seçimler yapılması 
Muhtemel 

Beyrut 29 - Buradaki m.i· 
şahitler, Lubnandakı sbasl ':>Jh· ı 
ranın ancak yeni seçlmler~tr 1 
tiplenmesi şuretiyle halledı · oi 
leeeğine inanmaktadırlar. B•J· 
nunla beraber genel seı;ımler 

Ankara 29 - Gümrük ve tertibi de kendi başı'lıı dıkeıılı 
Tekel Bakanlığınıı ~eni bir şe· bir mesele teşkil etmektedır. 
kil verilmesi etrafındaki tetkik- Hu noktada hemen hemen ner 
ler ilerlemiş bulunmaktadır. He k<'s mutabıktır. ŞimJılu ka11un 
nüz bu husu~ta kat'i bir karara !:ıra must,eniden yapılaca!\ her 
\'arılmamış olmakla beraber, hangi bir seçimin ne~.ce~i Sd· 

Glinıriik \'e Tekel Bakanlığının dece ayni mebusları )enıde:l 
b11ı;linkll halile muhafaza edil· parıamentoya getirm .. k oıJc;ık 
ıniycccği anlaşılmaktadır. En 1 tır. Baz mahfiller seçim kanun· 
ku\•vclli ihtimal, Tekel Bakan- !arının yeniden gözden l!"Çtrı· 
lıgının lfif\'t, umum müdilrlil· lip tadlltni ısrarla istemektedir. 
ğtin müstakil bir lktısadl devlet Ancak böyle bir tadı! yıne lr:ınıı 
ıesekkülU haline ifrağı ve güm· nl mevzuata gcıre, yalnız !imdı· 
rüklere de J:eniş alfthlyetli bir ki parl~mentcıyu te kıl ed~rı rııe 
umum müdlir!Uk şeklt verilme- busları, yeniden secilmek lhti· 
ldlr. m:ıllerini z.ı) ıflatacak bir ... ç.m 

Bu tetkik 'e tasan-urların ta· kanununu kabule ikna etrııek 
hakkuku, bu hususta hazırlanın gilç görUnnıcktedir. 
reni lAylhaların kanunlaşma sın· Sur!) e bel eti Liıbnanıl:ı 
dan sonra 1953 biltçesilc müm- Beyrut 2::1 CT.H.A.) _ Suriye 

Am~rlka ile aramızda me\·cut 1-'ulbrlght anlaeması mucibince 
15 klıllik bir Amerikan profe<;örler heyeti dün Ankara l'IPU· 
ru ile §ehrlmlze gclml5tlr. Ankara \e İstanbul Üniversitele· 
rinde birer sene müddetle ıetklklerde hulunaraklard ı r. Resim· 
de, Prof. Tal'nls \'olkmann. ı.cster Beals ,.e Milis cAnkaru 

sÜ\'arlsl Şdik Gliğt!n llr. birlikte görülmektedir. 

C0 MHURIYE1 Şehir Tiyatro unda ırti tlere D. P. ye girmeleri için tazyik ya. 
pılıyor - C:aıetelcrden -

Lübnan ile bir anlaıma 

imıalandı kün olabilecektir. ı:enel kurmay başkanı aiba) E 

Fransız Genel Kurmay 

Baıkanı Belgrada 

dip Çiçeklinin riyasetinde hır 
Suriye heyeti buı:lln Be~ruta " 
!erek LUbnan CumhurbaşkJ!llt· 
ğına seçilen K~mll Samunu 11-
yaret etmiş ve Surive mlllctl na 
mına tebriklerini bildirmiştir. 

l'IE ı.czunı 
Y.\Il? 

D. N. bu b;ı:ilıklı fıkrasında 
diyor ki: 

•Kabahat bende değil. Vali
miz kendısındrn bahsettirmek 
içın, Adeta. Holly\\ ood )0ıldızla· 
rue ~arış ediyor. nu sefer de 
karac l'rt b.lmem ne ~ ap:ırak 
gQ, a bır <ıuzun ) aşama. for· 
mt.ılü bulmuş, onumUıdekl 
kongre) e bıldirecekmiş. 
Uıun ya~amak? hi ama, na 

sıl? Gene btivle pislik, kontrol 
suzlük, 5usuıluk, gazsızlık. o
duruuzluk. komUrsUzlilk, bılgl· 
sizllk, \e ilh ... lı;ınde mi? 

Yok, )Ok ıistad! Öyle ise 
sen bızl', kabıl&e, hır kısa ya. 
§am111 formuIU bul, daha mak 
bule geı;er.• 

AKŞAM 

YO<il"RTTAN SONRA 
GEJ,ELİl\I GAZOZLA RA 

Dikkatle r ıiltununda fü•le 
deniyor: 

aYo urtlar \'e sütler ağ11,a 
alınını~ acak kadar berbatlaş
mıştı Ak Ul;imrlı gorUIUp prk 
iyı cins } o urtlara \ e pastö· 
rize ı;üte ka\u~tuk. O sahada 
daha da inkı~ar beklcnhor. 
Gerçi, kl!tiı cinı;l«'r hAI ~ev· 
cutsa da ndıı etın \'e sıhhinin 
rekabetine dayana mı' acaklar. 

Gekhm ,cıızozlara: İ&tanbul 
gazozlarının çoğu, son zıımıın· 
da berbatlık rekorlarını kır
mışlardır. Ancak bunları da· 
ha z.yade çoluk tocuk lçti~ın· 
den, ml'\'7.U ı:ilnlln mr f!lt'lerl 
anısına atın mı) cır Bt'lediyeyc 
kon trol ta\Sl\'t'SindC' bulunur
ktın mUtc•ebbl•lerı> de iyi ga. 
zozlar çıkarırlarsa ticari mu
\affakı'Jet n keıırlılerını bel:· 
led it nı rıerln pe•ın müJdE-le· 

f 

1 
Aktör - Sayın ıe lrcller, bu tl,>·atro 
O.) unu. Ue cl rlyoruı:. 

-------~-+-------------------------~~~----
riz.a 

YENi ISTANBUL 

İTHAI.ATJ1'0 
.ARTl IRILl\lA ' I 

1. l'<l erml, ithalit fazlalığı· 
na tema eder ek, bu nun plAn· 
sız yapıldığın ı belirtmekte \e 
yarı ını ,ö, le hitlrmr.k tedlr: 

aİthalAt daraltılması haber
leri \'e yorumları ka11ısında, 
yetkililerin çok açık ve n.> dın 
)atıcı bilgi vermeleri lfızım 
dır. Bunun başlıca sebebi de, 
durumdan faydalanmak \C fi. 
yat kabarmalarına ka,>mak Is 
tiyenlerın bulunmasıdır. mıı 
yorııı ki, gümıilklerlmizde. en 
a~ağı bir yıllık ihtiyarımızı 
karşılıyacak kadar mal varclır 
Onun için. mal kıtlı~ından, 
şimdilik, bah olunamaz. ~ilm 
rüklerde birikrn malların çe
şitleri henüz belli dr~lldlr. 
I.lstesi yapıldıktan sonra. lh· 
ti)açlarımııı anbmak 'e do 

vfz müs:ıadP.!rrinl ona göre 
\'ermek ımkanları belirmiş O· 

labilir. Pakat bizim asıl an. 
lıyamadığımız şey, bu incele
menin vaktincie yapılmamış 
olmasıdır. Çiinkü: İthalAt po
lltlk:ısında ~npılması düşiinU· 
len her hangi bir değişiklik, 
genel ekonomik hayatı llgl
lrndiren büyUk bir dtıvadır. 
Böyle bir işe gırişilmt>dcn çok 

önce, yalnız listell'r hıııırlan. 
maz. aynı umanda fiyatlar. 
maliyctlt'r. söziin kısas ı , her 
~ey de kararlaştırılır. Çün
kü: ller tedbir bir takım trp
kiler yaratır. Sırası gelir, ter 
kilerın kudreti karsısında. ted 
hire bas,·urc\ıı~umuza binblr 
kere pişman oluruz. Ontın İ· 
çın, tedbir alınırken, ilk dll 
şilnel'C'j!im iı sey, t«'pkilr r ol
malıdır. Hele. teskilit :ık•ak· 
lıl!ımızı dllşlinürsck, adımları 
mızı çnk dikkatlı atmak zorun 
da olduğumuzu daha iyi an
lıırız. .. 

Ankara 29 (A.A.) - Lübnan· 
dııki Tılrk malları ile Türkiye
deki J.tibna n malları meselesi· 
nin halli için hükıimetimizle 
I,ühnıın hUkümetl arasında ha· 
zırlıı n rnış olan anla~ma bugün 
sııat 12 de Dışi~leri akanlı!!ınna 
Oışişlr.ri Bakanlığı umumi ka· 
tihi büyiık elçi Ce\'at Acıkalınla 
Lilhnan elçisi İ brahim El Ahtap 
t:>rafından imıalanmıştır. 

gidecek 

P aris, 29 (Anka) - Dugün 
resmen bildirildiğine göre, Fran 
s ı z Genelkurmay Başkanı Gene 
ral Blande, Yugoslav Genl"lkur· 
mayınra Belgrata da\'et edllmis 
tir. 

Koşu Yolu Evleri Satışı 
Türkiye Emlak Kredi Bankasından , 
Kadıköyünde İbrahim ağa - Altunizade asfaltı üzerin 

de Koşuyolu me\'kİİnde insa edilen tek ve çift katlı e\'lerln 
l.10.9.i2 çar~amba günü sablh saat sekizden itibaren ve sa· 
tış gü nilndrki mil rar::ıat sıra•ına ve mukarrer esaslara 2öre 
satışına başlanacaktır. 

J\rzu edenler Bankanın alAkalı servisinden izahat alalJl-
llrlcr. 05614) 

, HOŞ MEMQ - Acaba niçin? 

Roma sokak larında 

p a ra yağdı 1 
Roma. 29 (AP.) - Baskentln 

i~lek bir sokağından gelen J:eten 
ler bugUn otomobilde bulunan 
bir sahsın. 5 bin liretlık ban 
knotlara benze;> en kAğıt parça
larını avuç avuç ctr:ıfn saçtığını 
görmfişlerse de, bunun C\'\ el4 
bir rek!Am veya k!itü faka ol 
duğu unncdilmistir. 

Az sonra çocuklar bu klı:lılla· 
rı toplamaya ba5lamış ,.e bun
lahn hakiki banknotlar olduğu 
amasılmıstır. 

Bunun tlzerlnc halk htlcuma 
geçmis \'e takriben 90 bin liret 
kadar para bulunmuştur. 

Polis hAdi5cy! henilz izah ede 
cek durumda olmadığını bıldir

' miştlr. 

________ .... ________ ..._""'!'il~--......... 

,,. _ ... _ 
, ..... .. 

Görtilrn beyaz farelerin r e11f mle rl bir roket lterblndı bunın 
surette yerl e~tl ri lmlı bir fo tograf \'a&ıtulle '70,000 metre yük· 
seklikte iken alınmııtır. Blrleslk Amerika hl\'I kU\°l'•ttltrl 
tarıtfından yapılon bir ter:riıhe carlbe ku\"\'etlnin ııfır oldufll 
nok tada insanları olan teıtrl l'!rl ölçmek rnnk11dıyle yapılnupır. 
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İskcçe Türk ilk öğretmenlerinden bir grup 

l BA Ti TRAKY ADA l 
~~~ 

Celal Bayar lisesinin 
• 
ınsası 

..;> 

•···· •············· ····••· • 

devanı ediyor 
•......•. ..••••••...•••.. 

• . i Açılacak lise Batı Trakya Türklerinin hayatmda i . . • i mühim bir inkılôp yapacak • . . • .......................... 

Şu sırada Batı Tnkya Türk· 
lerlnl meşgul eden b'lşlıc:ı 

iki mesele 'ardır. Bunlardan 
biri GUmUlclnede açılacak Ce· 
JHi Bayar lisesi, diğeri Tür"lti· 
) eden öğretmen gelirli! mes!· 
dır. Cetaı Bayar li esinin Gil· 
mülcinede metruk kır mahalle 
mezarlığı yerinde inşası karar 
la tırılmış, buradaki kemikler 
Mestanlı mezarlığına nakleni· 
!erek işe başlanmıştır. Binan•n 
inşasına hararetle de\ am edi· 
llyor. 

Turklyeden öğretmen getir· 
tilmeslne gelınce, bu haber köy 
öğretmenlerini telaşa düş!lr
mıi •• bunlar bir toplantı YlPa· 
rak krala müracaat etmı~J<.'r, 
ilkokullar için başka yerden 
oğretmen getırlllmemcsini is
temlşlerdır. Kral tarafJ!l;fa'l 
'erılen ce' apta bµ isteğin hak 
lı cılduğu b'ldirılmlştir. 

frak) a ko} mektepleri, Ki· 
reçç ler ko) u müstesna, twoı 
teşkilatlı değildir. Çok ç:ılı~· 
kan 'e fedakar olmalarına rağ· 
men ilk mektep öğretmenleri 
bo~luğu dolduramamakt3dtr· 
!ar. Bır lise açılmak üzere ol· 
duğu şu sırada buraya yctı~e 
cek kudrette öğrenci yet;~Ur· 
mek lizımdır. Yoksa bugliııkiı 
öğretmenleri vazifelcrind.:!n U· 

zaklaştırmıık gibi bir şey kim 
senin aklından geçmemcktcdır. 
Yenı lı eyi bitirenler a.·:ı5ın 

dan öğretmen olmak istiyrnler 
- : sene tah il görerek cl•p!o
ma alacaklardır. Dedeağ3-; Pe· 
dagoji Akademisinde Türk öğ 
retmenlere mahsus bir sınıf :ı 
çılması da bahıs mc\·ıuudur 
I'akat bütün bunlar gel.ıccğe 
ait şeylerdir. 

Yunan Milli Eğitim Ba';;2 nlı 
ğı Batı Trak:> a Türk mektep 
lerı için tarih 'e coğrafya ki 
tapları bastırmıık isliyor. Türk 
cemaati bunu mu\afık görme
mektedir. Bu suretle hazırla· 
nan kitapların tUrkçcsinin düz 
gun olmıyacağı ileri sürü!Oyor 

Atlnada bir 
Te1ebbüs 

ıskeçedc Cemaati lslimiyenlıı 
teşebbüsile bir toplantı ya

pılmıştır. Toplantıda Gtimül 
cine f slim cemaati erkanı ,.e 

mebus B Nuri de bulunmuş, 
su me !!leler görüşUlmUştlir: 

l - iskeçcye bir orta okul 
yapılması. 

2 - Tüı·kıyeden, Türk l e· 
hanlı öğretmen getirtilmesi. 

3 - İlkokul kitaplarının hü· 
kıimet tarafından bastırılması· 
nın menedilmesi. 

4 - Okul encümenlerine a· 
hali fizerine ayda 10.000 den 
50.000 drahmiye kadar para 
tahsisi yapabilmeleri \e bu pa 
rayı icabında hükQmet marlfe· 
tile tahsil edebilmeleri sali· 
biyeli verilmesi. 

Bu hususta etraflı görüsmc· 
!er yapılmış \'e bir heyet Ati· 
naya hareket etmiştir. Atına· 
ya giden heyet Başbakan yar· 
duncısı \'C Dışişleri Bakanı Ve. 
nlzelos ile gorü muştur. Gö
rüşmeye Türk • Yunan miiz~· 
kereslnde delege olarak llulu 
nan Bakkalba~ı \e Dışlşleı·ı Ba· 
kan yardımcısı A\"erof da 15lİ· 
rak etmiştir. He) et Trakya~ a 
Turkiyeden oğretmen setırtilc?· 
bilmesini i temistir. Venize!os 
bunun karşılıklı olabileceğini 
söylemiştir. 

Heyet arasında bulunan me 
bus Nuri İstanbul Ruml:ırıııın 
hariçten öğretmen setlrtmeğc 
ihtiyaçları olmadığını söyle 
miş, Bakkalbaşı • vardır• de· 
miş ve şunları ilih•e ctmi~t•r: 
•Bu mesele Ankarada gör!.lş,11 
'1ü. Türkiye karşılıklı harPkct 
esasını kabul ediyor. Nitekim 
şimdiden lstanbulda Yunan le· 
baası öğretmen \•ardır.• 
Görüşmede bu mese!eni1 

:Milli Eğitim Bakanı tarafından 
halledilmesi kararlaştırılmı ·· 
tır. Türkiyeden kitap getirtil
mesi meselesi hakkında Dı!!!•le 
ri Bakan yardımcısı Averof 
bunda bir- beis olmadığını söy· 
!emiştir. 

1"'E:\l lSINDEN 12 yır, 
SO~RA FA \'DALA~AC.\GjZ 
ıskecede çıkan Trakya gazete 

si bu başlıklı makalesinda 
şunları yazıyor: 

·Batı Trakya Türklüğünlin 
1912 den 1952 ye kadar tam 
kırk yıllık bir ekalliyet hııyiltı 
\ar. Bu muddet içinde, kütle
miz, bir adım lleri atmak fır· 
satını bulmuş olmak şöyle dur 

Jtlôııiayı aşaıı at 

, ....... .•....•....•••... 
sun; başlangıçta yavaş yav:ış 
\'e yıllar geçtikçe de hızla ge. 
rilemeğe başlamıştır. Eskıı!en 
miras kalmış elemanlar birer, 
birer ya ölüm \•eya hicret do
layısile aradan kaydıkça, on· 
lann yerleri bofi kalmıştır. Ya. 
şadığımız memleketin glıtisı· 
ne ayak uyduı·mağa bir türlil 
mu\'affak olamadık. BilhasS3 
bilgili insan yeUstirip onla:· 
dan muhitimizde faydalanmak 
!,ini bir türlü bereremedlk. Bu 
muvaffakıyetsizliğin sebepleri 
pek muhteliftir. Bununla b:ıra· 
ber prensip itibarile yapılan 
hatalar hu gerilemenin en ö 
nemli amili olmuşlardır. 

Pilhakika, 1930 yılındanbe.I 
yani, yirmi yıldır. Türklye/c 
yatılı \"e parasız öğrenci gön· 
deriyoruı. Fakat teessüfle SÖl· 
liyclim ki bu uzun müddet 1· 
tinde, bu hareketten. pek ciız"i 
bir ıstıfade bile edememi~iz· 

dir. Bu zararın başlıca Ar:rill 
bunları yetiştirme prensibimiz 
deki yanlışlıktır. İkinci amil 
de muhitimizde bilgili klmsr.le
rl! kıymet verilmemek z.lhniyc .. 
tidir. Nitekim bu zihniyet sal· 
kasiledir ki Türkiyeden dönUp, 
burada çalısmağa gelen ~cnç· 
)erimiz kısa bir zaman içlncle 
ümitsizliğe düşerek memleket 
lerini terketmişlerdir. 

Şimdiye kadar güdülmiis O· 

lan usul bu memleket halkırıd, 
bir gün mutlaka buradan ı.:irli· 
leceğini telkin eder bir zihni. 
yet aşılamıştır. Bu zihnly::t de, 
.kendiliğinden o derece tJıa:n
müm etmiştir ki en kenar bir 
köyde yaşıyan köylü bile bu· 
nun mutlaka böyle olması ıa
zım geldiğini aklına !coymıış
tur. Böyle bir zihniyetin hft. 
.kim olduğu bir kütleyi bulun· 
dul(u yerde terfih etmek içın 
sarfedilecek ~ayretler, tablaU
Je. muvaffakiyet$izliğe mibcer 
olur. 

Gümülcinede kurulan lise f· 
~e ba~ladığı günden itibaren 
ekalliyetlmizde mevcut gerile
me hareketine fren vunılmuş 
olacaktır kanaatindeyiz. Bıı li· 
se, karanlıkta bulunan kfitlc
~iz:. içinde, birden parlayan, 
hır ısık mahiyeti arzed ~cek· 
tir.• 

--

9eseD1erde Loadrada JQılaa atla mlnia atlama müsabakaları f ok alaka toplamı~tır. Resim 
bir jokeyi mlnlayı atlarken gösteriyor. 
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Milletlerarası Venedik 
..... ---,....., ---~ -----
Sanatçılar kongresinde --- .....,_ -....._...__-~ - --
İki konferans 

u nesco'nun himayesinde 25 ey. 
101 1952 günü Venedik'te top 

!anan l\lilletlerarası Sanatçılar 
Kongresinde tanınmış Fransız 
kompozitörlerinden Arthur Ho
ncggcr mG{lcrn cemiyette mü· 
zikçinln durumundan bahseden 
bir konuşma yapmıştır. Bu ko· 
nu~masında Honegger, birçok a
cı gerçeklere dokunmuş, cYcni 
kabiliyetler kcşfotmcye çalışıla· 
cak yerde; yetişenlerin ümlUcri
n i kırmak daha do~ru olacaktır, 
cUnkü onlar kendilerine ayrılan 
yere göre sayıca pek çokturlar!) 
demi$tir. Op!!ret imal edenlerle 
iMüzik tarihinde ün almış üstat 
ların y'anısıra yer almak• iste· 
yenleri kesin bir şekilde birbl· 
rinden ayıran konferansçı, kendi. 
Ierinl gerçek milzik alanına ve· 
renlcrin bir a:sığıntıo dan fark
ları olmadığını ifade etmiştir. 
ÇUnkli müzik dinleyenler daha 
çok sık sık dinledikleri parçala· 
rı severler. Halbuki ne konser· 
lcri tertip edenler, ne empre
zaryolar, ne de virtüozlar mua
sır eserleri bilyük kUUelere ta
nıtmak istemektedirler. Honeg· 
gcr'e göre ıı:çağımızın dramı ıı mü 
zik repcrlu\·arlarının yıllardır 
hep aynı kalması, pek az deği
§lkliklcrc uğramasıdır. Birçok 
virtiiozlar daima iki üç meshur 
kompozitör!in eserlerinin dışına 
çıkmazlar. Onlar için eser maha
retlerini gösterecek bir vasıta· 
dan ba ka bir şey değildir. 
cKral David• müellifi lirik ti
yatronun hemen her tarafla öl· 
mekte olduğunu söylemi~. mo
dern müzik fesfüallerinin başa
rısızlığına temas etmiştir. 

lionegger bütün bunlara nasıl 
çare bulunabileceği konusunda 
da hayli bcdblndir. Devlet yar
dımlan mı? Bunlar geçici ça· 
rderdir. Konser programlarına 
yeni eserlerin zorla· sokulması 
mı? «Bütün festivallerde yeni 
eserler bulunsa da bütün mese· 
lP. bunların çalınmasındadır. On· 
lı;rı öylesine çalacaklar ki, bir 
daha kimse dinlemek bile iste
meyecek. Yeni escrlcıin ilk ça
lıqışlarında olduğu gibi .. • naıe. 
!er? «Artık balede milzik. ikinci 
derecede kalmıştır. Sportif ma
haretler daha fozla rol oynuyor.• 
Sinema mı? cı'felıf hakkı alış vc
nşi eden bu endüstri büyük çap
ta i gören kims<'lerin elindeD 
dir. Ya radyo, ya tele\•izyon? Ho. 
negı;:cr de Slravinski gibi rad 
yonun dinleyicinin kafaı-ını bcr· 
bat ettiği kanaatinde. • in.c:anlığa 
durup dinlenmeden bir ı:Urültü 
akıtan bu musluktan müzik sa· 
nalı fayda bekleyemez.• 

Ama bir~eyler de yapmak lA
zııııdır. •Öıı('e genç kompozitör 
şı.ınu bilmelidir ki, müzik sana· 
t.: ya pek nadir alwallerde, y:ı 
da ömrünün sonlanna doğru ek
meğini ona temin edebilecektir. 
Ya fklnci bir meslek sahibi ol· 
mak lbım, ya da hususi bir ser· 
veli bumnmak.11 Ama her şey. 
den 6nee o-kabiliyetlerini belli 
ctmis olanlara elden gelen bü
tün yardımı yapmak, ,.e onları 
klAsik bestecilerin ezici rekabe
tinden kurtarmak, gerekiyor.» 

Ilonegger'e göre esaslı çare 
müzik terbiycsindcdir. rl\lüzik 
eğitimini muasır mUzik yaratma· 
l&rına göre ayarlamak. Virtüoz· 
lann müdk sahasında istedikle
ri gibi hareketlerine engel ol· 
mak. Döykre dinleyicide. yeni 
edebiyata, resme. tiyatroya. si
nemaya karşı olan ilgiyi, yeni 
müzik eserlerine karşı da uyan· 
d.rabilmek.» 

G ene Vencclikteki Milletlerara 
sı Sanatçılar Kongresinde ta 

nınmış Mısır yazarı Taha llü!'e· 
)İn tarafından modern cemiyette 
) azarın durumunu ele alan bir 
konferans verilmistir. l\lemleke· 
tinde l\lilll Eğilim Bakanlığı \'e 
rcktörlDk yapmış bulunan bü
} ük Mısır yazarı, konferansında 
Uç başlıca mesele üzerinde dur· 
mııstıır • • ~tccenaltı, yani edebi· 
rat adamını devletin veya zen
ginlerin koruması, ikinci meslek 
meselesi, bir de yazarın sosyal 
,·;:zifesi. 

Taha Hüseyin sanatçının ko· 
runmasına şiddetli bir §ekilde 
itiraz ediyor. 11Bu çeşit koruma. 
lar, sonunda dalma tiranlığa, zul 
me \"<.' diktatörlüğe götürür• di
yor. a:Mecenat'lığın ortadan kalk 
n;ası, üzerinde fazla üzülecek bir 
şey değildir. Bunun yok olması 
ile insanlık haysiyeti, sanat ve 
zekada daha yOksck bir asalet 
sahibi olmak }·olunda ileri adım· 
!ar atılmış sayılır. İktidarın tut. 
madığı birçok yaz:.ar; bir devle
tin, blr hükumetin veva bir :ıen
t:inin yardımı olmadan yasayıp 
serbestçe yazılar yazmaya mu· 
rnfCak olmustur.. Çünkü o ya· 
zarlar ikinci bir meslek edinmls
lcrdi.» 

Günümüzde birçok ı;:enç yazar. 
lar hayatlarını kalemleri ile ka· 
zanacakları yerde bir bilro<la, bir 
dairede, bir atelyede çalısmala
rından şikayet etmektedirler. 
Konfcransçıya göre bu çeşit iti
razlar yersizdir. Dencmeri. ro· 
mancı, şair olan Taha Hüseyin 
aynı zamanda profcsördiir, Ba
kanlık da yapmıştır. Ona göre 
sanatçının yaratması bir meslek 
sayılmamalıdır. Bir yazar sanat 
}aratmalan dışında bir meslek 
edinmeli midir? Taha Hüseyin 
buna cevap vererek, hemen bil· 
tün b!iyük yazarların ikinci mes
lek sahibi olduklarını. hem de 
bu işin f'debiyattan olabildii!i ka 
dar uzak bir mesl<'k oldu~unu 
söylüyor. «Bir yazar sadere bir 
~·azar olarak kalabilir mi. kal· 
makin yetinebilir mi? .. ,, Konfe. 
rı.nsçı sad<.'re yazı yazmaktan baş 
ka bir şey bilmeyen bir yazarın 
asrımızda yeri olmadığı kanaa
tindedir. •İkinci meslek böylece 
bfr kötülük, acı bir mecburiyet 
olacağına, Tanrının bir 1Qtfu, bir 
ivillk olarak görülüyor. Hem bu 
yazara kendi hUrlü ünü, zekA· 
sının serbestçe çalışmasını da 
lemin etmektedir.» 

Nihayet yaıann sosyal ,·nz.lfe
sini ele alan Taha Hüseyin ede· 
biyatçıların kendi sorumlulukla
rını inkar etmelerine karf'ı hay. 
retini bildiriyor. eıİstediğinlz ka
dar kendinizi hiır, müstakil, mün 
zevi olarak ilan edin, ('emiyete 
karşı bütlin vazifelerinizi, dıs 
dünya ile teması kabul etmeyin, 
gene de siz ct'ıniyete karşı me
sut durumdasınız .•• Sizi okuyan
lar, sizi dinleyenler ,·ar çün
kO.• 

Taha Hüseyin'e göre blitün bu 
meseleler ahlaki temele davan· 
maktadır. ıYapılacak \11zlre • ba
sittir, ama yerine getirilmesi ko
lay değildir: Yazarın namuslu 
olması. Bu namusluluk, yazarın 
hem kendine karşı, hem de baş
kalanııa karşı doıtru olmasını te
min eder. Kendi sanatçı idea· 
!ini her çeşit yabancı tesirler. 
den korumasını sağlar. Onu 
tehditlere \'e vaacllcre karşı ko
nır. Bu do~ruluk. \'azarın an· 
cak gerçeğe inanması~ı milmkür. 
kılacaktır.» 

('t",·irrn: O. AKR.\L 

neler 1 Dünyada 

Alı11aıı Afrika 

oluyor? f= 
ordıısıı 

koııgresi ıneıısııplarıııııı 
Trablusta harbeden Alnıaıf 

Afrika ordusuna mensup olan 
lar ilk kongrelerini Stutgart 
~ehrinde akdetmişlerdir. Bıı mü 
nasebetle ~ehrin birçok yerleri· 
ne Rommelin resimleri asılmış
tır. 

Şimendifer idaresi kongrey:? 
gidecek 25 • 50 kişiden .nfüek 
kep eski muharip grupldra yüz 
de 13,5 • 25 tenzilat yapmıştır. 
Kongreye gelenler ::'ılaresalin me 
zarını ziyaret ctmişle:d'ir. 

Merasimde .Mares:ılin dul ka· 
nsı, eski yaverleri, kurmay b:ış 
kanı bulunmuştur. Hitlerin cm 
rlle hayatına son verilen bu as· 
kere karcı herkes saygı göster· 
miştir. Kongrede eski Afrika 
ordusuna alt bir fiJm gö--teril· 
mlştir. Filmin bir yerind! .Mus 
sollni de görUllince bel' ;es kah 
kahalarla gülmüş \"e ulık çal 
mıştır! 

Matemden ho,lanmıyan 

adam 
Fransanın Limoges şehri ya 

kınında Ciergoux kasabasında 
oturan 79 yaşında, Jean Riaux 
adı~da biri geçen hafta "ilmfl~. 
vasıyetnamesl açılınca ~u macl 
de görülmUştür: 

• Matemden, ah vahtan hoşlan· 
marn. Bunun için cenaze mer:ı· 
siminin ne. eli olmasını ''e d.-fin 
ınuanıelesini !!Lilteakip L:lylik 
bir . ·/afet verilerek sabaha !•ıı 
dar eglenilmcsini isterim. 811 
nun için Iiızım selen para ;~t
,·etimden :ıyrıla('aktır .• 

Vasiyctnnmedekl bu marlıle il· 
zerine bütün ka aba halkının iş 
tirikile bir eğlence tertip edile 
cektlr. 

Gangster romanlarının 

tesiri 

Almanyada yapılan tetkikler 
Amerikan gapgster maceralarını 
yazan romanların gençlik '.ize· 
rinde fena te irler yaptıfını $tÖS 
!ermiştir. Son 6 ay zarfında J{J 
novre ha,•ııllsinde bu yüzden 6 
çocuk ölınüştiir. Haııovre'de on 
yasında bir kız 12 ya~ında bir 
erkek tarafmdan bıçaklanmı' 
tır. 14 • 13 .rasınd:ı iki çocuk, 
cesaretlerini gösterrr ; k için bir 
trenin önünde durmak istemiş 
\'e tren tarafından ezilmiştir. 

Gangster romanları üzerine 
çeteler tP.şkil eden ,.e teca\•ıiı· 
•erde bulunan çocuklar da var
dır. Polis bunlara kaqı t'!dblr 
almaktadır. 

'ENERAL ALİ FUAT CEBESOYtue ~ 
~ ~ --------

1 z mil hareketi ve sebepleri 
İstanbul hüku~etinin Ankara aleyhine tekrar harekete 
geçmesine f1rsat vermemek için İzmit hareketini mü· 

nasip görmüştüm. 
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Halife Kolordusunun 
Durumu 

A da pazarı \ 'C Hendekte asiler 
tenkil edilirken, Halife ko

lorılusunun Sapanca ve civarın
da bulunan ileri kıtalarının da 
esir alındığını bundan e\·\·cl 
arzctmiştim. Garbi Anadolu is· 
yanının bastırılmasından sonra 
İstanbul hliktımcti İzmit ve is
tanbulu Anadoluya karşı mü
dafaa edebilmek \'e teşkilfttı !.O· 
na erer ermez tekrar Anadolu 
aleyhine harekete geçirmek i
çin bu kolorduyu İzmitten iti
baren İstanbula kadar İngiliı 
kıtaları arasında kademelendir
mlşU. İstanbul hükOmetinln f n
{:iliz kumandanlığı ile nasıl bir 
anlaşma yapmış olduğu bizce 
m!!çhul kalmıştı. 

Damat Ferit Paşa hükQmeti· 
nln Ankara aleyhine İngıliz iş
gal nııntakasında muntazam kı
talarla bir kolordu kurmasına 
müsaade edemezdik. Bu kolordtı 
ileride Anadoluyu trhdicle baş
lıyacaktı. Bir zabit ile 91 mii
sellah neferin Uç makineli tD· 
fekle beraber kendiliklerinden 
bize geçmesi son muvaffakıyet
lerimizin tesirini açıkça göster
miştL 

Halife kolordusunun kuman
danlarından süvari r.tirliv:ısı 
Suphi Paşayı eskiden tanırdım. 
1908 de üçüncü süvari fırkası 
kumandanı bulunduğu sıralar· 
da kısa bir milcldet erklinıharp 
reisliğini yapmışum. Terbiyeli 
ve vatanını seven bir zattı. 7 
Haziranda Suphi l'a,a benimle 
bilvasıta temasa geçmişti. Te
maslarımızın neticesinde iller
lerine yürtldüğıimilz:. takdirde 
mukavemet göskrmlyccckleri. 
bütün esllha, cephane ve techi· 
:ıatları ile beraber bizim tarafı
mıza geçecekleri anlaşılmıştı. 

Erkanı Harbiycl 
Umumi)ede.a )ine 
CC\ap yok 

İstanbul hUkQmetinin bu isti· 
kametten Ankara aleyhine 

harekete geçmesine fırsat \'Cr
miyecektik. Hem bunun ve hem 
de teşkiline sür'at ve ehemmi· 
yctle başlamış olduğumuz yeni 
mllli ordumuzun daha çok bü
yümesine \'e kudretinin artma. 
sına yanyacak top, c$lih:ı, cep
hane, malz!!me ve tcchizatın ele 
geçirilmesi için İzmittcn 1stan· 
bula kadar nerelerde İstanbul 
kıtaları yerleştirilmiş ise üzer· 
!erine hareket edilmesini mil · 
nasip görmüştüm. Garbt Ana. 
dolu isyanlarının b:ıslırılmasın-

24 üncü Fırka Kumandanı 
Kaymakam Atıf bey 

ler tarafından Eskişelıirden ccb 
ren alınıp götUrillen sfivarl 
Kaymakamı Atıf Bey tayin o· 
lunmuştu. Tecrübe görmüş mil· 
li müfrczelcrle takviye edilmiş 
olan 24 üncü fırka İzmit hare· 
katına memur edilmişti. 11 inci 
fırka ile diğer fırkalara men· 
sup perakende kıtalar Düzce \'8 
Adapazarında kalarak noksan· 
!arını ve seferberliklerini ik· 
male başlamışlardı. 

Bu iki fırka, bazı tabur ''8 
alaylar. 18 Haziranda jnkişafa 
başlamış olan Yunan taarruzu· 
na karşı kurulan Garp cephesi· 
nin esasını teşkil etmiş, Gedi1, 
Birinci \'e İkinci İnönü muharc· 
belerin de muvaffakı~·etlerb le 
yüz aklığı göstermişlerdi. 

fzmit müdafaa 
Mevzileri 

İngilizler, İzmit etrafında Ha· 
sanpasa • Solaklar - Tepe· 

köy - Ağaköyü hattının bazı 
yerlerine siperler kazdırarak 
buralara Halife kolordusundan 
1, 2 ve 3 üncü alayları yerleş. 
tirmişl er ve bunların cenah \'8 

gerilerine de iki. üç İngiliz ta
buru koymnşlardı. İzmit lima· 
nında bulunan birkaç parça 
İngiliz harp gemisi de mezkClr 
müdafaa mev:ıilcrinin sağ cena· 
hını ate teriyle himaye edebi· 

dan sonra Damat Ferit Paşa hü lecek bir vaziyet almıştı. Hali-
kCımctinin telkini ile başlayıp fe kolordusunun iki sahra ba-
siddeUenen Orta Anadolu iSYi· 

1 
ta~ asından ibaret topçu km•· 

nının b r taraftan tenkiline gay. veti vardı. Bunlardan başka bir 
ret edilirken, diğer taraftan hayli Ermeni çetesi, Hereke 
Geyve kıtalarının boş durmayıp 
İstanbul hükQmeti üzerinde ve \'e Gerze gibi mevkilerde de 
fstanbulun kapıla .. ü d b" müşterek mQdafaa kuvvetleri 

rı on n e ır me\·cuttu 
nıuvaCfakıyet kazanması ve Ha- · 
life kolordusu birliklerinin bi- <Dcumı ' ·ar) 
zim tarafa g~çmelerini temin ı-Bir adam karısını ve 
maksadıylc lı.mlt \'e Kocaeli 1 ' ' 
mıntakasına karşı bir hareket 1 onun dostunu öldürdü 
ıcrası uygun olacaktı. 

Bu esnada İzmit hareketinin Köyceğiz. 29 (Hususi) - İlce· 
lUzumu ve mUstaceliyeti bak- mizin Ortac~ köyünde oturan 18 
kında Erkanı Harbiye! umumi· yaşlarında Ismail Batmaz, met· 
yeye yapmııı- olduğum tekliflere resi Dürbiye ile uyurken tüfek· 
dair bir cevap alamamıştım. Ha le öldüıiilmU tür. Hadiseye el· 
rcı!at başladıktan sonra da ra- koyan Savcı Ferit Müderrisoğlu 
porlarımızı muntazaman gön· bu cinayeti, kadının kocası Ha· 
dermiş, fakat yine ErkAnı Har- s~n Boranın i~lediğini teshil eı, 
biyel Umumlyenin noktal naza- mistir. 
rıııı öğrenememiştim. Sanık tevkif edilmiştir. 

Rüşvet alma ktan sanık 
Garp cephesinin esasını 

Teskil eden fırkalar 

yukarıda arzcttiğim esaslar 
dahilinde 14 Haziranda tz. 

mil harekatı başlamıştı. İsyan. 
ların bastırılmasından sonra ye. 
ııiden teşkiline muvaffak oldu
ğumuz 24 Uncil fırka kuman
danlığına, Sı\•as kongresine te
kaddüm eden günlerde İngiliz· 

öğretmenin çluruşma51 
RüşYct almaktan sanık öğret· 

men Ali Ulvi Teomanın duruş
masına dün ele 9 uncu Aslyie Ce· 
ıa Mahkemesinde dc\'am edilmiş 
tir. 
Duru~ma, kendisinden bazı hu 

suslar sorulacak olan tanık, Şe· 
rııfettinin celbi için başka güne 
bırakılmıştır. 

Beş m'ilyon Alman kadını 
koca bekliyor ••• 

Almanya' da kadın ve er kek 
büyük fark 

nüfusu arasında çok 
var 

A lmanya ikinci dünya harbin 
de bliyük :ıararlara :ığradı. 

.Memleketin bUyiik bir k ısmı 
harabe haline geleli, mılyon· 
!arca insan öldü, her taraf ya· 
hancı işgali altına ıılındı. H r 
bin sona erdiği zamanda'lberi 
yedi sene geçtiği halde. tı u
belerden bir kısmının ortarl ın 
kalkmasından ve )·eni bı:ıalar 
yapılmasından başka \azıye•ce 
esaslı değişikltk yoktur. f<;.fiıı 
sulh muahedesi yapılamamıt· 

tır. Maamafih bu muahede y:ı 
pıl5a, Almanya birliğe ka\Uşup 
ecnebi kuv,·etıer çekilse bile 
bazı hususlarda tabii vaıiyc-

tin gerl gelmesi için uzun za. 
mana ihtiyaç \ardır. Bunları:ı 
arasında erkek nüfus mesc'e i 
bulunmaktadır. 

Almanya ikincl dünya h ... r 
binde erkek nüfusunun b!iyli!< 
bir kısmını kaybetmiştir. Bu 
yüzden kadınlarla erkekler ara 
sında göze çarpan nisbetsiz'ık 
basıl olmuştur. Almanyaya gı 
den bir insan her lnrafta erk<.'k 
ten çok kadın görüyor. ''apıl. n 
istatistiklere göre kadın fazlı· 
tı;:ı bes mi!7onu gcçınelctedlr 
Yalnız Batı Almam·ııda E'rkek 
terden fazla 3,400,000 k:ıclın 
vardır. 30 . 40 yaş arıısınd:ı 
100 erkeğe 150 kaılın düşmek 
tedir. 

Bunun evvelii siy:ısı n'·ticesi 
\'ardır. Kadınlar, eçme=t Ye 
seçilmek haklarına malik ol 
duklarından, seçicilerin beşte 
üçü kadın demektir. Kad•nlaı 
birçok hnsuslarda erkeklerden 
başka türlil dilşünDyorlar. !\Je
seIA bir Avrupa ordusu kurııl· 

Erkek azlığının neticesi: Kadınlar birbirlerile clansediyorlar 

ması 'e Almanyanın bu ordu 
)a katılması meselesindP., hu 
susi bir surette, reyler ·oklan 
dığı zaman ka!J.ınlar ale)hte b~ 
hın muşlardır. 

Fakat en bllyük güçllik ko
ca bulmak meselesinde ~·ıkıyor. 
Gazeteler koca arıyaıı kadınla· 
rın llAnları ile doludur. C:ıyrl 
mesru münasebetler netlct'sin· 
ıle doğan çocukların miktarı 
günden güne artıyor. Bu mlk 
tar harpten evvel yüzde 1 iken 
şimdi yüzde dokuzu bulınustur. 

Koca bıılamıyan Alm:ın kn 
dını hayatını kazanmak için 
çal..ıyor, her işe giriyor Gına 
lnsaatında çalışan. odun lıescn 
kadınlar bile vardır. Falcat bu 
kAri gelmemektedir. Alman ka 
dınlan evlenmek, bir yuva sa-

hibi olmak istiyorlar. 
Almanyada bulunan Amerl· 

kalılar arasında Alman kadın
ları ile evlenenler çoktur. 
Bunlar Alman kadınının koca· 
sına itaatli, uysal olduğunda:ı 
bahsediyorlar: •Bu bir an'an~ 
meselesidir. Alman kadını, ne 
slllerdenberi, erkeğin hakim 
olduğunu kabul etmistir• rli· 
yorlar. Fakat bu evlenmeler 
yetmiyor; milyonlarca genç Al 
maıı kızı koca peşindedir. 
Kadın nüfusunun çoklu~u 

yaz bahçelerinde, dans yerle
rinde bilhassa göze çarpıyor. 
Buralarda caz çalmağa başla· 
dığı zaman dans:ı kalkanların 
çoğu kadındır. KAfi derecede 
erkek bulunmadığından bunlar 
blrblrlerile dansediyorlar 
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Birlrşik Amerikanın Ankara Büyük Elçisi l\lc Ghee, Pen·ane 
klubüntin lctanbul Eubeslnde geçende yıpılan toplantıda 

mühim bir nutuk E03 ledl. lllemltkP.tlmfzdekl fktısadi lıalkın

ma3ı Ö\diikten sonra 'J'urkiye nüfusunun 70 sen,. onrı elll 
milyonu bulacağından, Turkhenln o ~akit dünyanın büyük 
mli!\t:ıhsil H! ıuccar ınitırtlerl uasında bü"uk bir mP.vkl işgal 
edeceğinden bnhı;cttl. :Silfusumu:ı:.un bugünkü artıı nl~ht!tlne 
göre bu miıtalea doğrudur. Türklyenin nüfu u ı;enede ortal:ı
ma 400 bin artıyor. Simdi 22 milyon olan nilfusumuı 70 sP.ne 
son,.a, 28 mit on U.hesiyl•. 50 milyonu bulacaktır. Fakat artı& 
nlsbetini çoğnltmak, elli milyona daha e\"\el 'annak acabı 
mlim >iin dP.ğil midir? 

htatl tik '\"ıllıliından aldığımız mal<ımıta göre nlifusumuz 
1927 dP. 13,648.ZiO ken S sene sonra, ) nl 1935 de 16,158,018 1 
bulmustur. Yani ı::ekiz ı:rnede 2,509,748 artmıstır. Ortalama 
artıı senede 312,468 dir. 1940 sayımında nüfusumuzun 17 mil
yon 820,9.50 oMuğu gönılmilstür. Beı sene evnllne nlsbctle 
1,662,932, senede 332,586 artıs vardır. 

l!Jt5 de nııfusumuz 18,790,174 otmuıtur. Beş St'ne içinde 
969,224. senede t 0 3,F44 artı$ kaydedllmlstir. Bu be& sene itin· 
de ortalaın.ı artıs nisbetlnln azalması harp ),Hannın tesirin· 
den llerl gelmistir. Nitekim 1950 de nüfusun 20,934,670 oldu· 
ğu görülmiış, l ani bc:ı 'Sene ıarfınıta 2,lH,496, senede ortalı· 
mı 428.899 artıs otmu~tur. 

Nüfusunıuzdakl artısı ktiçük bir gayretle hızlandırmak 
mlimkundur Bunun için :rapılncak ~ey sıhhi tedbirleri arttır
maktan, do an çocukların ya~nmasını temin etmekf Pn lbııttt• 
tir. Eskiden An doluda doğan çocukların yan ı öliiyordu. Bu 
nisbet imdi hlnedilect'k derecede ıııalmıs olmakla beraber 
eJ'an fa:ı:.Iadır. Doğum esnaıımda, doğduktan sonra, küçük ·ıs
ta çocukların ötumil ns~art hadde lndlrlldlJI ıamıın nlifus 
her sene, hu ıinküne nlcbetle, ytizde elli altmış. hattl daha 
faıla artabilecektir. O zaman elli mil) on hrdehne '10 srneden 
çok kısa blr zamanda urmak abil olabilecektir. unu temin 
etır.ek b susunda en buyuk \•azife hüktimete du&mektedir. 

Enis Tahsin Til 

Ticar t Bakanı ithalahn 
ısılmıyacağmı söyledi 
< Bap 1 incide) 

husus teUkkf edere • boyle bir 
harek tten daima tevakki et
mt&tir. Bakanlığımız bu gorti&ünü 
tam hır kanaatle muhafaza et· 
mektedir. Bu husuı.u boylece be 
lirttıkten sonra ıekle alt olmak 
Uzere şimdi takıbıne başladığı
mız hareket tarzı üzerinde dur
mak isterim. 

Llbera5yon llste~ind!'ki malla 
ra ait ııipari&lerin te!icil muame 
lelMi, fımdiye kadar Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığının umumt 
talimatı dahilindt', yetkili kılın
mış bankalarca yapılmakta \'e 
netkeler madde 'e kıymet bakı 
mından bılfıhare Bakanlığın ıt
tılaına \'asıl olmakta idı. Bu 
muamelelerin seyrini onceden 
ve daha yakından takıp edebil· 
me • m ksadı e te~cıllerin bız
zat Ba anlıkta ) apılma ı uygun 
gorUlmlıstUr Du mu mele d • 
ğısıklığinin yukarıda bel•rtilen 
genıs görüş içinde mütaUa ı i· 
cap eder. Bınarnalrvh deS:ışıklik 
bu muamelelerin )akın milrab
bemıı ,.e mahimatımız. tahtında 
cere)anını temin edecek bir şe
kıl değışıklığınden ibarettir. Bu
nu teminen. ihbar mektupları
nın tescll muameleleri Bakan· 
lJkça goruldOkten sonra, banka
larca tekemmUl cttırilecekUr. 
Bu yeni şekli A \Tupa iktısadi 
işbirlıği kararlıınna ve lıb!'ras
yonun başka memleketlt'rdekf 
tatbik şekillerine tamamlylc uy 
gun olduğu gibi lıberasyon ko
laylıklarından l alnız aza mem 
leketler menşell malların isti
fade ettirilmesınl \e gerekli kon 
trol tedbirleri alınarak inhiraf 
lı muamelelerin onlcnme ıni is 
tlyen A \'rtıpa iktisadi isblrliği 
karaılarının da tam bir surette 
tatb kini istıhdaf etmektedir. Bu 
tertip olsa olsa bizde de son za. 
mantarda misalleri artmağa b:ış 
lıyan bazı usulsüz Hhaltıtın teş
hlsıne imkAn 'erecektir. 

Bu itibarla tUccarlarımızın hiç 
bir mesnedi olmıyan ~aylalera 
ehemmiyet 'ermiyerek, zararla· 
rını mucip olabılecek hareket· 
1 rden te\ akkl edeceklerinden 
erninım.• 

Ankara. 29 - lstatl!Uk Ge
nel l\lildtırlu:ü tarafından it
halAt \e ılıracatımnın son du
rumu tesb.t dılmış 'e geten Yl· 
lın aynı de\Tesi ıle mukayeselı 
rakaınıar yayınlanmıştır. 

1D~2 sencsının ağustos sonun. 
da 8 aylık ihracat \e ıthalAt du· 
rumumuı: sudur: 

İhracatımız: 
8 aylık ıhracatımız 607 milyon 

sekiz yüz. hın liradır. Bu devre 
ir;inde hariç memleketlere 179 
milyon altı yiıı bin Jıralık hubu. 
bat 120 milyon yuz bin liralık 
pamuk, 91 milyon ~ edl ) üı bin 
liralık Ultün ihraç cdılmlştlr. Ge 
~en 1951 ı:enesinln 8 ayında ha
rice ihraç edılen buğday ise 38 
nıil>on Yedi yüz bin liradan iba
rettir. Geçen sene ve bu sene
nin &ekız. aylık mukayese.sine gö
re bu day ihraruıda 141 ınilro

yon 800 bın !ıra ile demir, çe. 
tık ithali gelmektedir. Geçen 951 
yılının aynı dC\Tesınde ithal e. 
dilen makıneler tutan ise 149 
milyon yilı bin lira, mensucat 
maddeleri 116 mılyon beş yüı 
bın lıra, demir • çelık 72 mılyon 
lıradır. 

En !azla ithalAtta bulunduğu. 
muı memleket 263 milyon 300 
hın lira ile Batı Almanyadır. Ba· 
tı Alman)ayı takiben 184 milyon 
lira Ue İngilt!'re, 81 milyon lira 
11e Amerıka gelmektedir. 
Tlcuet Odasında diin yapılan 

toplantı 

Dün saat 15 de Ticaret Oda
sında, oda idare hc3 eti ile itha. 
IAtçılar bir toplantı )aparak ehli 
kCımctin lıberasyon listesine \'Aki 
mudahal!'lerıni \e ithalattaki 
tahdit hnrekctleriniıı mUzakere 
etmışlerdir. 

Dunkil mOzakrrcler emnsmda 
birçok ithalAttı tüccar soı ala
rak ezcüınle şunları istemlS}er. 
dır: 

1 - Liberasyon llsteslnin ye. 
niden gözden geçırılerck, bazı 
malların listeden çıkarılması; 

2 - Ancak bu ameliye yapı
lırken gümrük pozisyonlarının 
da naıan itıbare alınma~ı: lsta. 
tistik numaralarının dikkatle 
gozden geçirilmesi: 

3 - Tahdit hareketinden ev· 
'el yapılmış olan siparişlerin, 
yola çıkarılan \'tı gümrüklere gel 
mlş bulunan malların tescilinin 
yapılması. 

Bu hususta beş kişıllk bir Oda 
hryetinin Bakanlık nezdinde tc
§ebbüslerc geçme i de karar al. 
tına alınmıştır. 

Diller taraftan Bankalar dlivlz 
transferi \'eyı dövıı tahsisi yap. 
mamaktadırlar. 

Bundan cwf'l g!lmrllklcre gel. 
miş olan mallar için bankalarca 
yapılan tescil muıımelelı>rl son 
karardan sonra Ankaraya yollın· 
makta ve ıthalAtçılara Bakanlı. 
ğın is'arı Uzerine dö\•lı tahsisi 
Yapılaca~ı sbylenmekte iken; diln 
birdenbire bu muamele de dur. 
dunılmustur. 

Bankalar tesrii için kendileri. 
ne müracaat eden tUccarlara. 
dlinden itibaren bu muamelevl 
de kaldırmıe olduklarını iiıcİe 
etml~lerdlr. 

l\IP.rkt'z Bankası da müracaat 
sahiplerine aynı ct'vabı \'crmiş
tır. Bu muamt'lf'ler bll{ıhare Ba. 
kanlık tarafından yapılacaktır. 

İki gUndUr eehrimizde bulıı. 
nan l\laliye Bakanı Hasan Polat
kan bu mevzu ile me§gııl olmak· 
tadır. 

Sabri Çehre'nin 
Tahliye isteğinin 

Tetkikine mahal 
Görülmedi 

na Yaklaşan bir 'iıkselme \'ardır. Sarıyer cinayetinin dosyası, 
in fazlı ihracatta bulunduğu. cumartesi gUnU polis marıfetıle 
~ı: memleket geçen sene Ame- Sarıyerden İstanbul 3 üncü a
-..ı.a olduğu halde bu 'ıl 148 mil ğırceza mahkemesine getirilmiş 
yonla Batı Alman~ a ·başta gel- ve sanık Sabri Çehrenin avukat· 
mekte .ve Fransa 124 mılyonla tarı tarafından yapılan tahliye 
ihraç lısteslnde ikinciliği Jşgai isteği tetkik olunm:ııtur. 
etmektedir Ağırceza mahkemesi dava ev 

İthalAtı~ıı:: rakını inrelemls ve Sabri hak· 
1952 ı ne inin s kiz ayı sonun· kında Sarıyer asliye ceza mah

:a Ithalatımıı ı milyar 6 milyon kemesinin itiraıı üzerine bir ka-
Oo bin liradır. ıosı sen ı 8 a. rar verdiğini, itlrazen verilen 

Ylnda ise lthallt vekönu 6S2 mıl kararların da kanun hUkümle· 
~~ ~~e bin liradan ıbarettir. it: rine göre kat'I olduğunu belir-
280 m·ı inin basında sırasıyle terek Sabri ÇP.hre hakkındaki 
kJnele; ~~:a 6o0 bin lira ile mJ. tahliye iste:inin ve dava esası· 
Ue mc · mllycın 700 bin li,.a nın tetkikine mahal olmadığına 

nsucat maddeleri, 98 mil- karar \erml§tır. 

Belediyede 
Yeniden 

Afeşçi'ler ile Yamancl'lar yine 
çarpışmağa başladılar 

' 1 BAŞMAKALEDEN DEVAM 
~~~ 

• 

iki farafh hatalar 
D "'' 'kl'kl CBası 1 lndde) konu&malarla desteklenmiş ve 
egışı 1 er sfzce ÇalJ.imalar (iç günrlür bir. her iki üye de şehir işlerinin se-

denbire aleı.ienmiş ve görünmez IAme le göriılmesl idn bu vatlYapl ld 1 seçim kahramanı diye anılan fedcn feragat ettiklerini bildir-
Hüsnü Yamanın ismi tekrar üve- mişlerdir. 

Yüksek Denizcilik Okulu öğ· lll'r arasında dolaşmağa baila- Her ilç üyenin bu şekilde ko-
retmenliğine tayin edilen befe- mıştır. nuşmaları grupta bulunanların 
diye başkan muavini Suat K•ı· Mecliste ekseriyeti teşkile mu hoşuna ı:ıitm!'mekle beraber umu 
tat bugünden ıtibaren yeni \'a· vaffak olan (Yaınancılar) bu se- mi tasvibe maıhar olmuştur. 
zıfesine başlı~·acaktır. fer de tarafsız olarak tanınan Yapılan encilmen seçimlerinde 

Suat Kutat dun beledb edeki Sadi Kaplanralı, Fahamet Köp- grupun bilahare nt'şretti~i res
mesal arkadaşlarile ''edalafmış rüliı. Ziya Şakir Soku ve Murat mf Jfstede yazıldıj!ı \'eçhile Ziya 
ve akşama kadar \'azlfeclne de· Güden grupunu da kendi ara.la- KöktUrk. Muzaffer Erer, Seyfi 
vam etmiştir. rına alarak ktrk dört kişilik bir Kôken, Recep Rılginer, Arif 

Suat Kutatııın boşalacak m•ıa· ekseriyeti temine mu\'affak ol- "pşet Uı;man. Yekta Kazııncıgil, 
vinli~e mimar Hlisnil Tümer'in muşlardır. Selim ErenJ:il. SalAhııtUn Genç, 
ta:rini hakkındaki son karar da YamanCJlar grupuna göre be- namzet göstPrilmişlerdir. 

<Bil$! l incide) 
ruç sa ılığı, cemi etin kendi bu
rur ihtiyacına a)kın buldtığu bir 
silahlanma salgınını. hükOmct 
erkAııının hoş gunneleri ,.e ma
zur göstermeleri. çok kötü bir 
demagojlrlir. Halka yaranmak \e 
hulıhkArlık etmek me)ll ) llzün. 
den esa lı memleket menfaatle
rinin \'e asayiş ruhunun ne ka
dar ihmal cdileblleceğiue açık 
bir örnektir. 

Diğer taraftan muhalefetin asa. 

tekrar d!!ğışmiştır. E\rveke bil· nüz kat•r bir liste nrşrl'dilme- Ancak yukarıda belirttiğimiz 
~ır.di~i?tiz \'eçhil~ .~eis muavin• mekle beraber yeni Daimi Endi- gibi, seksen iki üyesi olan mec
lığıne ı~a~ muduru Sedat Erk· mene l\tisbah Ura1, Murat GU- 116 grupunun otuz. sekiz mevcut
o~lu getmleceklır. Bu hus~sta den \'(' Fahri Kıyak girecekler- la l'aptığt bıı toplantıda tesblt 
dun Sedat Erkoğluna teblısat 1 dir. Eskilerden ise üç üye encU- dtij!i namzetll!rinin ne 5ekilde 
)'apı~mıştır. . \menden çıkarılacaktır. tı-svip edılecC'~i henüz mal('ım de-

~ıunhal bulunan vali 1?uann Bu ar da Necmi Ateş ,.e Hils- ğildir. 
ll.ğıne. getmlecek ola.n reıs mua nü Yamanla Misbah Uraz ara- Mukabil grup da geç \ 'akit 
vınlerındr,? kC,.e

1
!atl İzgbınikn dbe' ~ad sında da cumarte~i güniindenbe· öğrenrllkleri Daimi EncUmen lis

ros~ını.ın e d e çe aş a ırıne ri temaslar haşlamış ,.e Ateş, lt'si Uzerine gece bir toplantı 

) iş meselesini parmağını 
dolaması, her )'et ftln normal 
sayılacak h diı;eleri hlrer kıya
met al~metl gostermesi. iktidan 
müşkül bir me,·kff! dıişıirmt"k 
he,·esiyle memlekt"tte bir hunır
suzluk ha,·a~ı )'aratmağı uğraş
ması, çok çirkin bir gidl~tlr. Ha
rici düşmanın başhedefl, böyle 
bir huzursuzluk hl\'151 me ·dına 
getlrmtktlr. Humrsuz.luk bir de
fa mü1.1nln bir hal alıru, bunun 
ldncle hertiirlii le.ahkltıın yü
nltmeğe nıiisalt, bulınılı: &ular 
bulunabilir. Şuursuz bir poliUkı 
ihtirası, l5tc bu esaslı bıklkatln 
unutulmasına sebep oluyor ,.e 
her iki parti,)!, huzur ,.e asayiş 
duygusunu birer &urdle baltılı
mağa ı;e,·kedlyor. 

Dun okula yeni ba~lıyan y8\'nılardan neıell bir grup 

verıldıği anlasıldığından Celtıl mu··şter"k h' 1: t k 1 t l U · ü ı· 1 lik k d '"' ır ıs e çı ·arı maııı yanmışlardır. 
zg çunc va ı muav n a irin mukabil b 1 rosunun gelmesine kadar şi:n- • ı::nıpun aş arını BuradRn da sızan haberlere 

diki vazifeıoinde kalacaktır. razı etmc~e çalışmıştır. F~kat J:Öre ı::rııpun ekseriyet olmadan 
Bu arada hukuk leleri mil- ger<'k Park otelde gerekse dıf Pr toplRntı yaptıı!ı. merkez. nezdln

dilrü Hasan Ferit Perkere kırk Yerl!'~de ~-ııpılan temaslardan de proff'.slo edilmiş ve bu karara 
beş gilnlUk mecburt bir izin Ye· hl~ bir netıce çıkmamıştır. kırk dört iıyenin iştirak etmiye
rllmiştir. Hasan Ferıt Perker Necmi Ates grupunun yıptığı reill bildirilmiştir. 
bu iznin hitamında fstanbul ha- • gizli toplantı Öğrendığimize nazaran Necmi 
rici bir vazlfel e nakledılecek- Dı~er taraftan bundan Uç ı::Un Ateşin ı::ayretiyle tamamen hu· 
tir. evvel İl ba§kanı Nt'cml Ates im- sust bir mahiyet arzeden bövle 
-. znsıyle partice haklarında dlslp- bir grup toplantısında <'lde edi-

l Ayd 1n'1 n lin kararı ''erilen altı Oye haric. len netice: Mı>rcan hadisesMe 
ı hUlUn Brlediye üyeleri dün bir dol!nıdan doğruya alAkalı oldıık-

D b 1 
gizli grup toplantısına tağırıl- lım Danışlayra teı;bit edilen fire-

UrUŞmaS I aş ad ı mıeıardı. ıerc1en heş kişının tekrar a~·nı 
Ancak iiyelerin evlerine mek· komis~·ona scctirll mek istenmesi 

( Baıı 1 lnclıte> tup ı::önderilme!inden başka po- havrrtfo karşılanmıştır. 
karflya bulunuyordum ki, e~er lls ve mahalli teşklJAttan fayda- Nermi A!l'ş grupunun bu füte 
benim yerimde siz. olsaydınız. bu !anılarak haber verilmesine ral!- ile mrC'füe gelmesi tam bir he· 
gUn sanık mevkilnde olurclunuı. men rfilnkU toplantıya ııncak zim!'t olarak vaqflandırılmakta 

Tahsil hayatım esnasında de· otuz seklı üye iştirak etmistlr. ve HUsnU Yamanın partiyi tf'k· 
lalarla Utihar listesine geçtim. Grup toplantısına iştirak eden rar kazanaca~ı bilclirllmektedir. 
Fakülteyi bitirdikten sonra, pro- üyeler: Necmi Atrş, ~P.lim Eren- An~ak bu mllcadelelerde bir 
fesôrlerim beni doktora yapmak ııil. 'Muzaffer Er<'r, Yusuf Aydın- evvelki ı;ccimlerde oldu~u gihı 
üzere A\'rupaya gondermrk iste. er, Recep Bilı:ıiner, Hasan Basri doktor l\tükerrC'm Sarolun ortada 
diler. Fakat Sümcrbank hesabı· Ersöz, Arif Ncset Usman. Sait ·olmayışı da hayli alAka), l"elhPt· 
na okudu~umdan Avrupaya gl· İbrahim Esi, Muhlis Erdencr. mlş \'e hattrı dedikodu mevzuu 
demedim \'e Bakırköy Bry Fab· doktor Rahmi Duman, SaUıhat- da olmuştur. 
rikasında çalışmaya basladım. tin Genç, Ali Çekiç, Mehmet Bu arada Sarolun Hüsnü y 8 • 

Jhtısasımı mensucat üzerine Kuran, Cevdet Ö~ür, Seyfi Kö- manin tamamıvle anlaştıl!ı ve 
yaptığımdan talıştığım bez fahri ken, Ziya. JSöktürk, Hasan Kan- İl İdare lley~tlyle de isblrli~i 
kasındaki vazifeme dört elle sa- ğ~J, Fcrd.' Oner, Yekta Kazancı. yapmaktan \'azsettiği söylenmek 
rıldım \C fabrikada birçok ye • .ıııl, Hayrı Yamıın, doktor Kimli tedir. 
nilikler yaptım, Berk, Ali Polat, Selami Oğu1., 

Büyük gayrellerim ııayesindc Eşref Selik, Billent Ege, Faha-
miidürün .ııözünc girdim. met KöprillU, Sadi Kaplancalı, 

iste bundan sonradır ki, be- Murat Güden, NeclA Akmoran 
nim muvnllakıyctlerimi çekeme-ı Yusur Sabuncu, doktor Zakar: 
yerek, menfaatlrrl hnleldnr olan ZekAI Eriş, ~alfthattln GUvendl
baıı şahısların aleyhimdeki ter- ren, Enver Ustiln, Tahir Kaşık. 
ti~ .. "e tııhr~k.lerl basladı. Heni l çı, Nuri Karakrlle, Salfthattin 
kotulemek ıı:ın ~ apmadıklannı I Karaya\'UZ ve Fikret Karakoyun
bırakmadılar. Fabrikanın helA ludan iharct olmasına rağmen 11 
kapılarına komlınizm lehine ya-1 başkanının ısrarı ile toplantı 
ıılar pıp=1>cıni · ı ı · d-1 ılmı ır. 
dia ettı~er. Fabrikada yangın çık hk olarak gnıp divnnı seçimi
tı, benı itha!11 cttıler. İşçile~in 1 ne geçilmiş, oyların ta~nmnde 
parasını k!'stıler \'e buna benım idare heyeti Uyeliğinl Salt İbra. 
sebt'~P olduğumu ileri ı;UrdUler •. hlm Esi, Arif Neşet Usman, Sa. 
Benımle alay ettiler, kızdırdılar lıııhattln Karııya\'Ul. kazanmıslar
velh~sıl beni tahrik etme~ için ı dır. 
ellerınden gelen her şeyı yaptı· Ilundnn sonra günUn en mll-
lar. . him nıe\'ZUU olan Dalmt Encll-

.. nu ıı~ra~a staj için Amerıkaya mrn namzetlerinin seçimlerine 
g?nderıl?•ı_n. Artık kurtuldum başlanmıştır. 
d.ıye sevınıyordum. Fakat Ame- nu ararla otuı sekiz \iyrdcn 
rıkada da ~eni rahalsıı: etmekte hcımım hemen ~·irml üye buraya 
dev~m cttıler. Hattı az kalsın adaylığını koymustur. Üyelerden 
staJımı yarıda bırakıp oradan ka. Eşref Şefik söz alarak i~in ne
çacaktı~. . . :zakctlni izah etmiş \'e burada 

Aı_nerık~dan .dönünce _Ytne a rey alnnlnrın açık seçimlerde ka
lryhımd~kı ıeı:ıp ve tahr~kler de zanabllmelerini temin için par
\'am ettı. Il<'?ı takip ettıler, te· tinin tedbir almasını istemiştir. 
lefonlarımı dınledller. Rahmi Duman da buradaki ne-

Hlldise günU 'fabrikaya giderek ticelcrin ayninin mecliste ele ta
baıı proje işleriyle uğrastım. Ye hnkkukunu temin için diJ;!er 
mek zamanı fabrikanın lokanta grupla karma bir liste yapılma
sına gittim. Biraz. sonra gelen sını talep etmişse de bu teklif 
Fethi Ader 'karşıma oturup yine iyi karşılanmnmıştır. 
alaylarına devam ederek bana Bıından ıonra namzet gBstcrl-

Bu meselede tenkld nr.5tf!rinl 
biı ı:ınzetecllere çc,·lmıelı de hak
kaniyetin kabıdır. Kendlmlz.I de 
lstlı.na etmeden söylüyorum kt 
hrplmi1 heyecanlan· tahrJk yo
lıyle olmytır.u a\'lamak rereyanı
na kenillmlzl koptınnı$ bıılunu
yonız. Clna~f"t algınını, sehl'bl 
aranarAk, önüne geçilerP.k bir 
hutalık diyP. ddll. htlsmar Pdi
lr.rf'k \r.hrlP.li bir mevıu diyP. 
karı:ılıyoruz. 
~e ııartllrorıte, nP. dl! guete

lerrle kiıtııliik etmP.k niyeti yok
tur. Bütıin fualık, ~·Uz yüu te
masların mevrut olmamasında 
,.e memleket tT1es,.1elerl tberln· 
de mil terek gorili ,.e ölçüler 
aranmama~ındndır, Eğer ıs ay iş. 
sizliğin bu sahada bulunan ana 
kaynağı kurutulur ,.e şuunuz 
politikuılık kördö\üşü ortadan 
kalkarsa, Türkl)·e, dünyanın en 
a aylşli ,.e huzurlu memleketi 
haline girer. 

Ahmet Emin YALMAN 

dedl ki: len eski Daimi Encilmen üyele-
cr- Hani seninle kapalı bir o- rindcn Mehmet Kuran, Ce\·det 

dada buluşacaktık ne oldu? Özgür \'e Ali Çekiç bu namzet. 
Bu sözleri Ülrrine kendisine, ilklerden ısarfınazar ettiklerini 

«Benim izzetinefsimle oynama. bildirmişlrrdlr. Ru ıırarla bir ko-
diyince. kiifilr r.<lerek: nuşma yapan Ali Çekiç de: 

«- Ulan, sende iuetinr.Iis ne •- Merlis çalışmalarının fki 

Mı ırıta Genl'ral :Srribin topraksız köylüye toprak dağıtılması 
hakkındı çıkardığı kanuna itiraı rdr.n bir geniş arazi mütegalli· 
heı;lnin oğlu Adli I.amlum, elinde rnakinelltllfek \'ol yannda 
ç!ftlillndr.n zorla götürdiiğü sekb kişi ile bir karakola hiirum 
ecluek pollslrrl ölılurmeğe te~t'bbiis etmiş \'e hAdlstden sonra 
idam talebi ile mahkPmeye verllml tir. Adli l.anılum !Hkif· 

gezer, dedi. Bundan sonrıı!iını ha seneclenberl verimli olmayışının 
tırlamıyorum. fç cebimdeki ta- ı;ebcbi Daimi Encümen patırdı
bancamı çekerek Fethiye ates et !arının halA devam etmesinden 
mişim.-. ileri gelmektedir. Teklif edilr.n 

haneye götimilıirkrn annesine ,·eda ediyor. 

bütün partilerin Mısır' da 
kapafl iması l\IUteakıben şahit olarak din· namzetllğimin geri alınması hu

lcnen fabrika isçilerinden Feri· ımsunclaki ricam, ı;eçi!Prek olan 
dun Cevval \'C İhsan, meselenin Daimi Komisyonun mecli5le h"m 
e\•veliyatına alt bir şey bilmedik- ahenk \'e bUtün mesaisini bu 
!erini, ancak hadise glinü 3 el uğurda sar!rdecek olan arkadaş. 
ateş edildiğini duyarak İhsan Ay !ardan teşkil edilmesi hususuna 
dının, Fethi Aderi \'Urdul:unu öjt mııtuftur.• demiştir. 
rendiklerini söylemişlerdir. Ali Çekit'in bu sözleri l\leh-

Emniyet İkinci Şube l\tildilrU met Kuran ve Cevdet Özgur ta. 
Necdet Uğur ise, \'azlresi dola rafından da ayni mealde yapılan 
yısiyle konuştuğu 15\lrluya karşı, 

arkadaşça muamele ettiği hal- K l 
de ağzı:ıdan faz.la bir 1ftf alma· 1%1 .ayııı 
nın mümkün olamadığını ifade 

etmistır. K ııraea _. ı 
Bundan sonra dlnlenrn Bakır- • 9 

köy Btz Fabrikası MUdürU Şef-
kati Tilrkekul da sunları söy- 'l'esisler 
lemistir: 

c- ihsan Aydın ile Fethi A· 
der arasında bir hus<ımet oldu
ğunu bilmiyorum. Bu yolda her
hangi bir hAdise bana intikal et
memiştir. Amerikadan döndUk 
ten sonra İhsan işletme şef mua 
vinliğıne \'erildi. Çalışmasından 
çok memnundum ve hcrhanı.:I bir 
kötülUğünü de görmedim. Yıl· 
nız son zamanlarda kendisinde 
bir dağınıklık \'e huzursuzluk' ve 
mesaisinde gerileme göriilüyrır· 
du. Bunun bir melankoli teza· 
hlirü olduğunu zannediyordum.w 

Bımul Jtullabirlııılıdm 

Ankara 29 - Kız.ılay Cemiye
ti yurtta muhtelif sağlık tesis· 
feri kurulması için dört milyon 
lira tahsis etmiştir. Sağlık Ba· 
kanlığı ile yapılan istişareler· 
den sonra şu tesislerin kurul· 
ması kararlaşmıştır: 

fstanbulda Erenköyünde 300 
bin lira snrfile bir Üniversite 
sanatoryomu. fzmir çocuk has· 
tanesinde 400 bin lira sarfiyle 
bir i!Ave dnğum pavyonu, Arla
na bölge verem hastanesinde 

( Başı 1 incide> 
ğl bir beyanatta Tilrklyenin Is· 
tlklill harbinden sonra takip et· 
tlği siyasi disiplin ve AtatUrkUn 
tuttuğu yolu misal olarak gös· 
termiştlr. 

HUkOmet slizcUsU devamla, 
Türklyenin o zamanlar takip et 
tiği tek partili idarenin bu mem 
!eketl partiler \'e şahıslar kav
gasından kurtararak bugünkü 
demokrasisine bir geçit teşkıl 
ettiğini belirtmiştir. 
General 1'\edp memleket lçlnıle 

seyahate tıktı 
Mısır Başbakanı General Ne

cip memleket dahilinde Uç gün 
sürecek bir ıeyahate çıkmıBtır. 
General. bu seyahatinde on şeh 
ri z:iyaret edecektir. Sıyasi mıi· 
şahitlerin kanaatlerine göre, Ge 
nerali-ı bu seyahati yapmasında
ki gaye Vaft partisinin memle
ket içindeki kuv~ etini incele 
mek içindir. 

General Necip birlik isti ·or 
Kahire 29 <A A.) - Kuzey 

~1ısırın çok milhlm bir ziraat 
merkezi olan Tantah'da bugUn 
verdiğı nutukta General Necip 

33 &ahit dinlenecek olan bu dA 
vada maktul milhendlsin esi Ay. 
~e Zehra Ader 25.000 lra maddi 
ve 25.000 lira da mAne\•I tıızınl 
n&t istemektedir. 

Bazı tanıkların celbi itin du 
ruşma başka güne bırakılmııtır. 

300 bin lira sarfilc 100 yata:;Jı Yüksekova Uı;elerinde birer s:ııt 
bir pavyon, Muşta 400 bin lira lık yurdu inşa edilecektir. Bu 
sarıı:e 50 yataklı bir hastane, sağlık yurtları 200 ıer bin lira 
Karsın Posof, Göle. Çıldır, Rize- ya çıkacaktır. Bunlardan başka. 
nln Pazar, Erzurumun Hınıs. Co 450 bln lirı sarfıle AnkarıdR 
rumun Hona Hatavııı Revhanlı, bir Kınser EnstitusU tesis edı 
Ağrının Tutak ve Hakkarinln lecekt!r. 

muhtemel 
§unları soylemlştir: 

•Nil vfıdisind bır tek ecnebı 
eri bulundukta Mısırlıların par· 
tkl1ik gütmemeleri lAzıın gel· 
mektedir.• 

İktidara geldiğindenberl Del· 
tada llk defa seyahate tıkan Ge 
neral Necip sözlerine §Unları 
llhe etmiştir~ 

•Mısırlılar arasında ikilik ya
ratmağa çalışmak saçmadır. Bu. 
nu söylerken hiç bir parayı kiı.s 
detmek istemiyorum. Yalnız bir 
\'fıkıAyı tebarliz ettirmek yerin· 
de olur. 

f craatımmn programını ger· 
çekleştirmek itin \'akit kazan· 
mamıı IAzımdır. Bunun için lıer 
birinizin kendisini ancak altı ay 
için ilk hatta bulunan asker say 
macını lsti)'orum. 

:Sahas hlikflmete hücumuna 
denm ediyor 

Vaft Partisi genel başkanı 
Mustafa Nahas bugUn verdiği 
bir be) anatttı; hUkQmete şiddet 
le hücum etmiş ve çok sert bir 
lisan kullanmıştır. Mu!ltafa Na
l.as bu beyanatında demiştir ki: 

•- HUkılmet:n hiç bir parti· 
nln lç islerine müdahale \'O 

partilere tahakküme hakkı yol\· 
tur. Hükumet hangi haklara is· 
tinaden Vaft Partisini kapattığı 
nı ilAn etme#"' mecbıırdur. Ak· 
si ha~de lıtltrometin bizim hak
kımızda aldığı veya alacağı lca· 
"arların bit birisini tanımıyaca· 
ğız.• 

Dün bütün okullarda derslere başlandı 
CBa&ı I lnrlde) 

ne İstiklAl Mar~iyle başlanmış, 
gUftP. ve hl'stesı geçen sene ö 11 

re.nciler tarafından hazırlanan CO 
kul Mar~I) dinlendıkten sonra 
söz alan mP.l..1r.p mUdiresl. lise
nin 42 ne! okuma yılına girdi 
~ınden Okul • Aile Blrli~i ,.e Li 
se Kalkındırma Derneği ile Me· 
zunlar Cemb etınin faalıyetlerin 
den, gt'çen ısene talebenin yüzde 
gekseninin başarı gostermis bu 
lunduğundan, bu sene hoca "e 
kitaptan ziyade görgüye, bizzat 
tecrübe etmeye \'e arastırmaya 
dayanan Cful metot) un tatbi 
ktne yer \'erıleceğlnden bahset
miş Ye öğrencilere başarılar dl· 
!emiştir. 

Lisenin Edebiyat öğretmeni 
Nermin Sun~rin konu$ması da 
ısık sık alkışlarla karşılanmıstır. 
Ö~retmen. talebelerine &öyle hl 
tap etmiştir: 
r- Neş'eli \·e gUle~il:ı:.lü ol 

manızı istiyoruz. Fakat, hıçbir 
zaman: hoppa \'e şımarık değıl! 

Atılgan, cesur. hakkını arama 
sını bilen, hakikati seven birer 
öğrenci olarak sizleri karsımızda 
görmek istiyoruz:. Fakat ulfı, ser. 
keş, cüretkAr ve Ast değil. 

Samimi, çalışkan ve mliteşeh-
b!s olunuz. Fakat, lAubali ve 
gösteri~çi değil. 

Fikir \'e &ahsıyet sahibi olma
nm istiyoruz. Asil inatçı ve hır 
çın değil. 

Se\·gili çocuklu. milletin istik 
bali olan sizleri yetiştirmek bir 
\•atan borcu, bir millet sevgisi 
dir:ıı 

Son olarak. 12 nci sınıf öğ 
rentilerinden Asena Dora, ö~ret 
mP.nlerinin temennilerine !Ayık 
talebe olacaklarını arkadısları 
adına vaadetmiştir. 

Milli Eğitim Bakanının beynnatı 
Diln sabah Ankara ekspresiyle 

şehrimize gı>len l\tillll E~ltlm Ba 
kanı Tevfik İleri. öğleden 8nce 
Haydarpaşa Lisesinde yapılan tö 
rendi' bulunmuş. öğleden sonra 
ı:la Ak~emsettin İlkokulu ile Ge· 
lenbevi Ortaokulunu gezmiş ve 
son olarak Kumkapı Ortaokulu 
na uğrayarak öğretmenlerle ko 
nusmuştur. 

Saat 17 de Milll Eğitim MU 
dUrlUğUnf! celen Rakın, ba~ına 

3öylenecek bir sözil olmadığın
dan bahsetmıç olmasına nğmen 
bir mUddet sonra. sorulan stiil· 
teri ceuplandırmaya ba$lamıs
tır. Anormal çocukların durumu 
na temas· eden Bakan demiştir 
kı: 

e:- Herşeyden önce bu gibi 
çocukların vetistirılmesinde en 
muhım mesele, kalifiye öğretmen 
yokluğudur. Bu çocuklara mO~ 
rebhlye olabilecek öğretmenleri 
yetiştirm"k için Gazi Terbiye 
Enstıtüsünde özt'l bir şube ıç
tık. Bu iş için de Anrerikadan I· 
ki mütehassıs getirttik. Geçen se 
n• atılan Kt\rler ôh"Uluna lll· 
\'P-ten bu sene, bir de orta kısım 
llAve edilecektir. Körlere mah· 
ı;uı; kıtapları basan bir matbaa 
UNESCO tarafından hediye e
dilmiş bulunuyor. Yakında bun
dan i•tifade edece~iz .. 

Bakan. olı;unluhınu vermeyen 
lerin iınlversiteye ahnacaklt~ 
hakkındaki haberleri yalanlaya
rak böyle bir ~yin nrit olamı· 
yacağını, bunun muhtar Univer
sltenin bileceğı bir is olduğunu 
söyledikten sonra. MP.dis aı;ılın 
ca Bakanlıktan çekilmeyi anu 
ettiği yolundaki haberlerin doğ· 
ru olup olmadığı sualini ~öyle 
ce\•aplandırmıştır: 

cı- Bunları matbuat daha iyi 
bilir. Bızler o kadar ileriyi gı;. 
rebilenler değiliz. Ancak, gUn
lük işlerimizle meşguluz. .. 

Bir diğer ı;azetecinin. İsmet t
nönünlin TrakYa seyahati esna· 
sında ilkokullara. bilhassa k8y 
okullarına temas P.den sözlerine 
karşı bır diyP.ceği olup olmadığı 
suallne: 
•- Esld 1ktidann ağzına ala

mıyacağı meselelerden biri de 
ilkokul ve köy okulları mesele
sıdlr. Çünkü onlar yapmıyorlar, 
kö~lüve yaptırıyorlardı. Bizim 
zamanımızda ise devlet eliyle ve 
de,·let paraslyle yapılıyor, kon
trollU ve sapasağlam yapılıyou 
demıstlr. 

Daha sonra Bakan heri, ce
binden çıkardığı 29 tarihli cZa· 
fern gazetesindeki be:yanatından 
rakamlar okumava. eski ile ye
ni~i mukayese ebneye ba$1amıe 
ve hu rakıımlann istatistiklerden 
alındı!!ını ~övlemiştir. 

Hacıların ilk kafilesi geldi 
<Baaı l lnclde> 

ti parti gümrük muamP.leleri )'a 
pılan hacıların gemiyi terk ediş. 
lerl geç vakte kad r devam et
miştir. 

Hacıların bUyUk tlnko Ustüva. 
neler içinde getirdikleri zem· 
zemler. içi tarhanı, pirine. bul 
gur, fasulya, un gibi buradan ı::ö 
tUrülen erzak bakiyelerlyle dolu 
heybeler, tencereler ibrikler ve 
sepetler gilmrUkte muayene f!dil. 
dikten sonra tıkış müsaadeleri 
,. eril ml~tir. 

DUn gtlen hacıların arasında 
düşkün halli. hattA çok fıklr de
nebilecekler bulunmakllydı. 

Bu hacılar, Arabistanda tok 
müşkül anlar getirdiklerini, pa. 
ralarını delillere kaptırdıkları ı. 

çln aç kaldıklarını .ııefaretimWn 
yardımivle birtoklarının Arafata 
çıkarıldıklarını: sokaklarda ya~ 
tıklarım ve her vesile ile kötu 
muamele~e mfıruz kaldıklarını 
lfade etmlslerdir. 
KUtahyalı. 70 yasında kırçıl sa 

kallı keçe şapkalı bir hacı. Mek
kenin ates pahasına olduğunu, 
bir kilo buzun 6 liraya, bir kilo 
UzUtnün keza 6, bir kilo elma· 
nın 4-5 liraya satıldı~ını yana 
yakıla anlatmış: cok Glikür mem 
leketlmize döndük. nasıl ~evini· 
yoruz bilemezsiniz demi&lcrdir. 

İkinci ve son kafıle ekım ayı. 
nın 3 veya 4 üncü gUnU limı
nımızda olacaktır. Bu kafıleyf 
ıGUneysuı vapuru gP.tirmektedlr 

Hacılar dün \'apurdan işte böyle çıktılu 

. - .;. . -- .. - ..... ..; ,, - - ·' - - - ~ 
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Türkiye yüzme 
birinci ikleri sona erdi 
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MERiNOS STOK KUMASI SA TiSi 
SüMERBANK 

ALIM VE SATIM MÜESSESESi 
MüDüRLüGüNDEN 

Bur~a llerinos \e Hereke Yunlü ve Halı Dokuma San• 
~-ii ~1üessesesi Merinos Fabrikası imalatı olup h~Jen mezkU.r 
f•brikada bulunan takriben (10990,30) metre stok kumaş sa· 
tılacaktır. 

Taliplerin bu işe aJt sartn;.n1e~·i görmek, lüzumlu izahatı 
alarak teminatı yatırmak ,., tekliflerini vermek üzere 10.10. 
1932 cuma günil '3at 16 ya kadar Müessesemiz Yünlü Şu- 1 

besi 1\Iüdürlüğünc müracaatlar rica olunur. 
~lücs!Sescmiz satışı rapıp ~·apmamakta serbesttir. 

(1{1%1) 

ZE GİN 
ÇEŞİT . KALEMLER 

Müsabakalar çok çetin geçti ve üç branşta da 
Türkiye rekoru kırıldı 

r _.... 8 - Balkan:ıı.~a bir ııhlr. l••••!!l!••···············-- Mumessill 
VİKTOR INSELBERG 
Atabek han 14 • 15 

P. K. 280 
ISTANBUL 

l"a.kaı ifan a"fıya. ı - Bir l.ıdııı 

.lınadnıu ,.,ıı"n j 100 :tıetrc SırtüStü (Rll)-üklerl 12> İstanbul takımı 
Adana, 29 - Adana, lslanbul, !) A. Güçlüoğlu (.\nkara) 1.91.1 ·1X200 )lelre Bayral: 

5.39.1 a~; Bır nora. :! - :Ek. 3 - li:.a11p. 

I ' - lHr fltlı. S - An~•· !a'"L 5 -
10.15.5 Yokluk, <ı,1~. 7 - ı;;. 1, - Tı· Ankara, İlmir. Kocaeli, Bursa 2> B. Börekçi (İstonbul) 1.23.6; !) Adana takımı 

11ıı porları tkıpleıi arasında ya. !:I) f:min Dora (Kocaeli) 1.26.7: 2) l!<>lanbul takın11 
pWrıakta olan Tilrkıye ferdi bi 100 Metro Serbe.t (Büyüklerı: 3) Kocaeli takımı 

11.30.2 lı.ı.ııtı.;.. 

11.52.21 .. tı Ll 
Bayrak DUNK Bt:L.llACA:'\L'i HAL rincilik müsabakaları bugün SO· 1l Ağaeaoğlu (,\dana) 1.04.6/10 3Xl00 Metre Karı ık 

n~ tmııştir. Bu müsabakalarda 2) lf. İşman (İstanbul} 1.00 '.\Arışı: ş, l - lnıi! ı;.: - Jhı. 3 - Bo.J. 
1.500 metre serb(!st yüzmede İ:r 3) N. ~akka~ (İstanbul) 1.08.5 1) İstanbul takınn 3.528,ıııca , _ K1.1. s- Roıı. ı.:aı:. e -
tanbuldan Yılm:ı:z Özüak, tramp. 100 'letre Serbe~t: 2) Adana takımı 3~54 6 An. 7 - Sık: ıs s _ lbr. 

plen ve kule atlamada, ..;\da.na.. (Ortalar ara ·ındı): 3) İzmir takımı 4 05.5 I' 1 _ Gabaı n. : _ .... 
3 

_ 

dan Ergun Timucin yeni Türki~ 1) S. ~urgcl ( .. \dana) 1.21.1 3X 100 !'!Jetre Kauşık Bayrak! rjuıetaj!• 4 _ ,\ '> _ !~.ak: (Cı\ 
3e ı·ekoru tr is etmişlerdir. 2) R. Perçin (.ı\dana) 1.22.9 \'arışı (Ortalar arasında): J.• f. _ 1 ı.: -: _Ha.arı. B.- Sa: ~I. 

4 200 melre bayrakta Adana 3) i. Bilgitar (İstanbul) l.24.7 l) Adana takımı 4.29.5 
ta~ımı yeni bölge rekoru yap- 200 lUetre Serbeıt (Büyüklel'): 2) İstanbul takın11 4.31.5 

m:ştır. Su topu finalhide de Ada l) Ş. A~acaoğlu (Adana) 2.49.6 Tranıpleıı Atlomaları: 
na istanbulu 5-2 yenerek Tlir· 2) Ali Bektaş (Adana) 2.51.5 1) Ergun Timucin (Adana) 
kiye pmpironu olmuştur 3) Ali :"iamlı (Kocaeli) 3.01.8 2) Muammer Çolpan (İstanbull 

~\dana-l:;tanbul su topu ta~ 200 '!\letre Kurbağalama: Tramplen Atlamalar <Küçük .. 
k:mlannın karşılaşması çok gil-- <Büyüklrrl: 1!'r ara~ında): 
>el olmuş ve Adana takımı fev- 1) E. Baytor (İstanbul) 3.04.9 !) ~lelih Büyıik (.\dana) 

S.\LI - 30. 9 • 19S2 

ISTANBUL kalide bir oyun çıkarmıştır. İs· 2) ıı. Karaça (İzmir) 3.08.3 2) İlhan Bilgitay rhtanbul) 
t;nbol gibi çok çetin ve tehli- 3J R. Polisçi (Adana) 3.19.2 Kulr Atlamaları: 

o '"' 
ll.00 Ha· 

keli bir takımı yenerek Türkiye 200 J\letre Kurbajalama: J> Ergun Tiınuçin (.\ıl.ına) rl•r 13.ı Tı ..... ~ \l'I.\ ıı,ıo Daııı 
ıampiyonu olan Adana su takımı <Ortalar): 2) \luaf'nmer Çolpan (İstanbul) ıı:ııu:ı i (P') ıı c:; ~ad Hilkat ,., 
hugilnkil (dünkü) galibiyetini 1) Emin Erdem (ı\dana) 3.2.1.1 Su Topu Srçme 'tllsabakaJa. Xurtc!l ~·ınıı,ı• dın tarı.ı;ıl." ıt.'=O 
rrasan \'eisi ile Jfalil Dalban, llu 2) Saban Simsek (ı\dana) 3.25.2 rında: uı. koı..a~ 1 (PL) lt t:;. C:arlllır (f'I) 
harrem Gülergüne borçludur. 3) ır. Tanış (İstanbul) 3.32.8 nkara 10 - lzmir 2. 1.i.00 Kap1.ı ıı. 

Su lopunda Adananın Türkiye 400 ~letre Serb.,t <Büyükler>: i,tanbul 9 - Bursa 1 ,,.. 
ıampiyonluğundan başka yüz l) H. Yüksel (Adlnal 5.37 Adana 9 - Ankara 1. 
me ye ıtlanıaların neticrleri iti- 2) ı~. Ozüak (J.stanbul) 5.48.5 Su topu Final: / ı lO A.~ıl;ı .... da • liı il ( rı.) 

J 11.:0 'l'erb•H•r• da f' konu~ı4: K. ~. hariyle Adana birinci. lstanbul 3) Yerdekalmaz (Adana) 5.55.3 Adana 5 - i,ıanbul 2. 
lkmci, Ankara üçüncü olmuş· 400 Metre Serbest (Qrtalorl: 
!ardır 1) X. Özdemir (Adana) 6.52.4 
Beİ binden fazla sryircinin ta j 2> İ. llilgltay (İstanbul) 7.03.3 ı 

~ip ettiği müsabakaların teknık 3500.Metre ~erbest: 
neticeleri ~unlardır: 1) \'. Ozüak (J~tanbuJ) 21.39 

100 'letre Sırtıistü (Ortaları: 2) Yerdrkalmaz (Adona) 23.26.-1 

Prof. Dr. Necmettin 

Rifat Yarar Londradan 

döndü 

Dut"'lı 18,'.JO )hmlel(et b1,1'ala ı ıe.a ... , 

nı birli l ı:ı.01) 1111.ber!ıtr lil.J 'S iıhao 1 
litnı;:l!r l.ıuıel:i 19. :; lff'pfnıiıin ıaaU 

19.4..j Ca:..ı .\ka tırn tı kılar '!O.IS 

Rady~ ••-~f'tcıl 20.!ıO Klla Hılı.!r lıı· ı 

ffrlerl .O. :; f;,,• L nıerı f Pi.) ~· 00 

1) A. Apak (!zmir) 1.26.5 3) Kitaplıoltu (İstan . ) 23.23.29 Kalb Jla~talıkları kongresinde <it(.~ iırıJı ınıı .:ı 4•) , \ ,f Suıt To
bulunmak üzere Londraya giden l:rr<l•n tarkılar :. )1) ~ıl• d11a1a.lllı.ı. I 

5.35.2 Prof. Dr. l\ecmcttin Rifat Yarar, : ... ıo rrrano dun1a11nriı ce nı·ıer 
21 i Dcmirdal (.\dana) 1.33.9 4X 100 Metre Bayrak: 
3 R. Prrçın (Adana) 1.34.511) Adana takımı 

----- ,ehrimize dönmüştür. :~.ıo Zııı•ııumn . .ı.ıı müıiJınden ömrk 

SERBEST KORSü 

'_fütün ekenleriıı 
istekleri 

M. p. idarecilerinin ltr (J'I.) ~';! 4.'J iL.he er :?3.00 E'aııı~l· ı 
,.o • Rona Ti r>rô;ıamlal" ~·to7 nanı 

tetkik gezileri "' cı• hıuıı: , t rı ., ... ~~o r tın "' o· 
. 1 Jtttf ırde• =~ı.. 'rı ~· 00 E.ıpaıı.:.t :llillet Partisı genel kurulu· 

nun geçen ay aldıgı k_aral" n1u· lf.. 
cıbınce )apılacak sıyası gezıleıe 1 TEK~l~ C~ \ tR!İ""I 
başlanmıştır. H3len Karadenız 
havalisinde seyahatte bulun:ın ~·1 I'.'J'. A~Jı! "'• Tllrlıı: maıııı 

. , parti .:enci b:ı kanı Enis ,:\k:tY· 
- Sayın Tıcaret Bakanı na - gen ve genel kurul üyeleri ya· 

;:et ,,ır; KJJ.aık Eı·ı muı .• ı (Pi.) :~n!'i 

Kır-1..ıı..1. 

.. . .. . kında $ehrimize ~elip buradan 
B:.ırı.ı Ttl:uıı ~Iüstahsilleri Ce-- dar butı.n .safahatı .s;toıden gcçır. Tı·ıtkyaya ideeekleı·dit·. 

mı)·eti başkanı bulunmam ha dı. BHhas:ıa müstahsilin teşkil;it. 1 ----·-------
"' biyle ekiei arkadaşlarımla dai. !anması ve istih<allerini değer-1 GÜNÜN YAZISI : 
n1i temastan edindiğim intıba ve lendirme gayesiyle kesilen '70 
bazı mühin1 noktaları sizlere du 5 Icrle kurulan müesseseye ait 
lUtabilmcyi bir memleket ve 5628 sayılı kanunu tetkik eden 
meslek borcu tcl;ikki ederek si. kornisvon esasa dokunmayarak 
2in &ibi mt'sul makamda bulu. bazı ~addelerini az bir tadillc 
nanlar tarafından da tenvir edil· hazırladığı raporun 1950 senesi ı 
memiz.1 Umit ve arzu ederek bu meclisten müstaceliyetle ıeciril. 
mektubu yaımayı faydalı bul- mesi temennisiyle hükümelo !ev 

ANıtAfü\ 

7!?~ A·dıs ,., pı .. ram 7.30 !aıt 

ı.ıırı 7 Jl )fıırıl.ar <PJ.l ; tl Habır· 

dt>'111. d.iinc karar vermişti. 
Bugün n1emleketimizde büyük .. <\radan iki sene gibi uzun bir 

!.ir müstah 11 ve amele toplulu· zaman geçtiği halde müe»ese
lunun geçım ıahasiyle devletin nin kurulamama~ı miistahsilimi· 
bı.;.yük bir döviz membaını lt"$kil ı:i paralarının akıbetinden haklı 
('Qrn tütün mc\'zuunun şimdiye olarak endişe ve üzüntüye dü· 
kcıdar iş b:1şına geçen bir çok ~ürdü~ü gibi bu kanunun uzun 
hükumetler tarafından ciddi ola. mUddct silrüncen1ede kalmasiyle 
rak halli yoluna gidilememiştir. ~ncak küçük bir zümrenin far· 
7.aman zaman gösterişli hareket dalandığı Aşikardır, 
\'e teşebbüsler yapılmış. büyük 1952-1953 tütün mahsulümüz 
ve kil~k kongreler toplanmıı, de idrak edilmiştir. )lü tahsil yi 
r;.por ve tuarılar hazırlanmıs~a ne eski~i gibi bir sene daha in· 
da mustabsil lehine esaslı bir 1

1 

hi.-,ar \'e ves:n·et altında kala· 
ilerleme kaydedilemcmistir. Bu c&ktır .Buna m~kabil. bugUn til-
rapor '~ temenniler Bakanlıkla. tün tüccarlarımız, federasyon ha 
rın gaynfaal dosyaları ara ında .

1 

tinde te~kiliı.tlanmalariyle kazanç 
tozlanıp kalnuşlardır. h:.nnı teminat altına almış ola· 

' Pek iyi bilirsiniz ki, tiltiln mah 1 caklardır. Bu federasyonun ya· 
ıultimilzUn istihsali diğer Urün· rın kendi cephesinden al:ı:cağı 
l<'rımizc nisbetlc cok üzücu ve 1 !h·at baremine karşı teşki13tsız 
orucu olup sermaye ve teknik bi.r vaziyette bulunan fakir mils

bilpye de ihtiyaç ıösterir. Bil· t.hsil topluluğunun mukavemet 
tun. bir sene emek ve para sar. edemiyeceği pek tabiidir. Bu fe .. 
fıyle mf'ydana getirilen bu istih. dcrasyonun bir gün Kartel ha~, 
ıar. sahiplerine sen•et \C varlık !ine gec;-miyeceğini bize kim tc· 
yerine ekserıya sefalet getirmiş min edebilir. Bundan dolayı müs 
,.e: alıcılanmızın baıılarına da t:ıhsilden e\·vel tütün tüccarları
büyU!. yarlıklar sağl2mııtır. nın teşkiliıtlandırtlmasını haklı 

Harb lçınde tütün istihsallmi· olarak şüphe ile karştlamakla· 
rin para ettili zaman devlet :O yıı. 
2.S tayyare tanesi, ~ 10 toprak Böyle bir ihtimalin tahakku· 
mahsulleri Hrgbi aldı, Bu ~ergi kundan doğ.cak hoşnutsuzluk ic· 
kalkar kalkmaz, tütün satış be- ra me\·kiinde bulunan bükılmeti 
dellerinden prim namı altında nlüşküt bir duruma düşürmiye
"'• 5 ahnmaya başlanmı$ olup; cek midir? VakıA hükümetimi· 
bu el'an devam etmektedir. 100 zin bugün :zirat istihsal sahasın· 
kuruşa maliyeti olan bir malı ~a gôstermiş olduğu canlı hare· 
51J kurusa veren bir müstahsil, keti hayranlıkla takdir etmekte... 
borç para aW'ak bu primi ver- "iz. Yalnız tütün istihsali ile uğ· 
mektedir, Bu suretle yapılan ta· raşan bu kütlede henüz kalkın· 
ş.ırruf; bugune kadar 60 milyon ma ve ferahlık görülmemekte. 
kıisur lirayı tccavüı etmi tir. dir, Bu istihsali yapanlar Tütün 

Seçımlcrın arifesinde eski ik· Kanununun celik çemberi it>indc 
tidar hüınUuiyetle \·eya rey top- cl'an kıvranmaktadırlar. 

AŞ ORA 
CBaşı 2 ineide) 

gözyaşları döktüler. 
~fuharremlerdeki 5.dclleri ve 

törenleri, mersiyeleri ve değer. 

lır 1.00 ~ırk.dır (Pi.) ı.:o Hara ra· 
'>Otu ~ !JO Jla!d ııuııll. ( PJ) 9 00 Gu· 

rıuıı ııroıır"roı ,.. lıı.r:ıa ıı. 

ı~ ıs )fınılel.l'tttıı ı llnı ı~.:zo Utm· 

terini bu yazımızda anl 130l3• ll.30 tı l• tıı~ı" 1 I;J.i'i Hatır nıe!o· 
yaca~ız. onun i~in bu faslı, bu· dlttr (Pl.) lt.OO Bıqı ra_poru •• :ı.:,am 
rada kesiyoruz. proıramt ,.. lapa- ~-

t11!ar J 3.0.J ~ııat a aı. ~ '' haberler 

zaman geı;tikcc. din işleri 
dünya işlerinden avrıldık .. 

('3. hükümetler. dini, vicdani ıs "B ~''ılı' P:ViTtttı ,., saa~ aıın 
bir emir ve içtim<:ıi bir miles- I"OO Dı • miitlı11 \Pi.) 17.:::0 lrıceıaı 
sese sayıp laisizıni benimsedik· Rı.ıı faı ı) ıs :ı•J ~ı!oıt orkuttaların· 
çc, muharrem \'C matem de cı:ın ııaıta!ıır (Pl.) uı.oo BııL a:-arı 
h:itıralasmaya başladı. ,., lıabfırltr ıv.ı.; Tırihte11 bır ,aı.ıraı. j 

Dünkü ~aıetelerde gördüi!ü· 19.20 ?\erim.an ı;;aruoundtn tilrkG.ltr 
müz gibi Tahran'da balkın. mu-- 1 19 ı:;; na,Jro 11• nılllzrı ~o.oo )lilııa 
harremde aç.ık bulunan .!'1ey .. j (l'l.l 20.t.i tLıılro ••tetnl zo.:ıo !'-:ıızaı 
hanelerle sınemalara hucum uu ... en·u.cn •rkılıi!' :?ı.oo Trmll :?ı.&i' 
ederek tahrip etmelerine ra~· 1 Serbest aaıı.~ z~.oo nio·;•snııı llillttltr 
ınen komşu iranda da artık 

1 

t .. 'lnk<> ı•ı·ı ~~.ı.:i terd• &ara ll'dıu 
muharrem işinleriyle m:ılenıin, e•~kıtır :.:~ tj S1111t a~ırı '' bıbt l•r 

veri ,.e eseri kalsa blle günden :?3.00 Fu.-ıa dar Y•hıp öıaııaıdaı.ı 
İ:tıne e ki bir ytı.ra gibi unu}. 

1 
lı.ouqına =:ı tı5 Prorram ,., :.apaaıt. 

mada olduğu muhakkaktır. Hat. 
ta iranda bazı gençler, 1maın 
Husyn'in ,.e onu fChit eden. 
lerin Arap olduklarını göıö· 

niinde tutarak İranlının bu 
vak'a ile ilgılcnmesini manasıı 
buluyorlar. }'akat düşünen \·e 
duyan gençlik, Kerbela ,·ak13· 
sını başka bir bakımdan müta
Jita ediyor: Ifuscyn. inanan \'e 
inancını kudretle koruyan, zııı .. 
me baş e~meyen ve haksızlı.ı:ı 
karşı koyan bir insandır ·\ie bi: 
insanlık timsalidir. Ger('ı:kten 
de bir kısmı ('ocuk olan, bir 
kısmı da atasının sahabesin
den olup seksen. doksan y:ışını 

IZJllR 

1 ı ".$ .A.ıht .. , Pron.a.m J.j.00 '-ıı 

••etltrl .. , onın hı'fı!ırı lS.30 Gülde 
~elebı .ltn ıari..ıiar 16.00 l,erc7 Eaith 

oıkutra•undan b! ko.nst:r 18.30 Giinu 

DakJolla'ılan ıurl.:ii.l'"r li.00 KtmU llı· ı 
ııth4an ıarkı111r J7.~S ~frtı.t ıaat 

17.::ıo Eııdtn nıelodCer ıs.oo 1ntıu ... 
(Ferabnik "' ,,.i., ftı'l!ı} 1$.CS Dar 
ırıülil {P!.) 19.00 Habttltr 19.15 ~-

rımızın nıu4l,ii (Pi.) 19.~0 Zehra Hot· 
J.."l:ndaıı ıatkılar 20,00 Tıirk b tlilJ,,r; 

20.ıo ~erbe~t saat :!O.IS nadro rııı· 

tt~i :?0.30 Yar' tı.irlı:illerl (li'orol 21.00 
Güler ÖlJf•.lt'r:ltn ıarlı:ılar ~l.80 Boua 

geçmiş bulunan yüz kişilik bir bab•rltrT, proıra:n '' karıanı3, 
toplulukla, efradı otuz bini 
aşan bir orduya karşı durmak, 
üç gün susuz kaldığı h:ıldc iz. 
zcti nefsinden fcdakil'Jıkta bu. 
lunmamak. süt emer ya\'rusu~ 
nun kucağında aklanması. on 
sekiz ya~ındaki oğlunun, &:özü. 
nün önünde öldürülmesi, çol.ı:, 
pek çok seYdiği kardeşinin Fı· 
rat kırsında, çadırlara su ge. 
tirmek gı,,-retiyle !iusuz yere 
.serilmesi karşu;ında yılmamak. 
ısallaı;;ın1amak. zu1mü. kanıyle ı 
protesto etmek. büyük bir iş· 
tir ve imanın harareti kalmasa 
bile insanlığın ehflmeti, bu 
örne~i unutmayacaktır. 

Abdülbaki GÖLPINARLI 

(;.:ınİ\\.'I lf .l\cllt - -

lamak gayesiyle 23.3.1930 tarihin llükılmetlerin istihsali hima
de 5628 sayılı kanunla bir mUes- ~·c ve te~vik gayesiyle prim ver· 
•ese turmus Ye ll.4.1950 tari- diklerini biliyoruz. Fakat istih· 
hınde de tesis kuruluna i tirlk salden prim alındı~ını duyma· 
edecek adayları tesbit etıniı. bu dık, buna ra~nten bi,im nam ve 
suretle devir \le teslim muame- hesabımıza yapılan bu büyük ta. 
lesine hazırlanıldığı sırada ik· sarru!tan memnunuz. Biricik ar. 
tidar dtfişikllğı vukub~du~un-- zumuz, miiesgcsemizin kurulma· 
dan kanun tatbik me\·kiinc a:ire- siyle menfaatimizi sağlamaktır. 
medi. \·eni meclis ir;timaa baş-- Rüytik ,.!illet !\Iecli'!'imizin her 
l.adığı günlerde tU'ün tücC'arı acıhşmda gayın devlet başkanı· 
bir milletvekilintizin talebi üze· mız, mütad nutuklarında nlües
rınt .5628 ıayılı kanun j·Urürlil· sesemizin kurulacafını ı!irarla da 
tc konmadı. lma tekrarlamaktadır. Gösterilen 

Bunun Uzerinr Ticaret Bakan- bu samimi anuya rağmen mües- Toplantılar 

tı!1tfı11I tııll tıllııull lı.ırıı... 

"'•llıı•hf'. ffeM llıı lf' lHeM 
l•r11111t•11 f"tlllT!'t' , ...... , 
lı•••ll l'et'9flııl1Hlfl tlllııl •ı•e 

l!l'•"'•llfll•••••lll tım.ı• •41tf'. 

1ı 1 J0.8.19ö0 tarıhlnde Ankarada se e bir tDrlü kurulamadı#ından 
müstah il haklı olarak üzüntü 

büy~k bi, Tuıiln Konıresl ter· doymaktadır. Topluluğumuzun 
t p!edi. ~00 u müleca\iı deleııe- arzu ve diklerinin bir an e>-vel 
nı.n iştırlk etUgi bu kot re til· yerine getirilmesi temennisiyle' 
tunun istihsalinden ihracına k•· mektubuma son verlrirı. • 

Rı:1rıı t.1al lT !) d& Amer kan !:o' 1 
kJ•iler ilet" r.-ı taraf da , detıHk ıı:nır- j 
kr-tnde, A~e,: b: l•o.!r;{ '..\l·.htnıi•Jı I 
ll•Kte l'~ki n='.ııi nr. s 1pio tertfi. I 
nı b r topla tı ttı p edUettkı r, 

l.YJeJ!kp 
RİYANTİNİ 

Kapalı Zarf Usulile Satılık Emlak 
istanbul Defterdarlığından 

Dos)a ?r<ıi~ l 

515-3871 Beyoğlu, Tarlabaşı, Kemerhatun ~!ah. 24000 1800 
<' . .,ki Keklik ~·eni Dcraç okağında 429 
ada. 7 parsel e ki ~·eni 8 kapı sayılı 
49 M2 kiırgır e\'. 

Yukarıda )·azılı gayrimenkul 15.10.1932 günü saat 
15 de ~illi Emlak ~üdürlilğündeki komisyonda kapalı zarf usu
hle satılacaktır a 

isteklilerin 2t90 sayılı kanunun tarifatı dairesinde 
l"ıaı..ırlanmış teklif mektuplarını &atı5 gilnU saat 14 e kadar Ko· 
misyon Bajkanlığına vernıeleri, fazla bilgi için sözü geçen mü~ 
dürlüğe boşrurmaları. (15140) 

Tercüman Alınacak 
Genelkurmay Haber Bşk. d• 40: 50 lira a.li maaşla çalış

maya başlattırılacak çok i.}·i İnt;ilizee. \'e Fransızca bilir tercüa 
manlara ihti)'aç vardır. Aşağıda yazılı şartları haiz: olan ıs· 
teklilerin l kasım 19S2 gününe kadar Genelkurmay Haber Baş
kanlığına bizzat veya posta ile müracaatları 13.zımdır. TUrk<;e 
kompozisyon ve yabancı dilden yapılacak sınav günü ve yeri 
taliplere ayrıca bildirilecektir. 

Türk uyruğu olmak, yaboncı kadınla e,·n veya yaıar bulun
mamak. sa~Iam olmak, en çok 30 yaşında bulunmak, askeri ka
ııun, talimat \'C disiplin ieablarına uymayı taahhüt etmek, aşa· 
ğıdaki dilekcc ,.e belgeleri tamam olmak. 

1 - Dilekçe (hizmet isteği ve yabancı dili nerede öğrendiii, 
nerelerde n1ütercimlik yaptığı hali hazır durumu ve ev adresi 
hakkında). 

2 - Nüfus cüzdanı sureti ve vesikalık 10 fotograt. 
3 - Tahsil durumuna ait belgeler ye diploma benzerleri. 
4 - .Askerliğini yaptığına ciair belıe. 
5 - iyi hal ki~ıdı (Mahalleden). 
6 - llukuku ammeden mahrumiyet cezası olmadığına dair 

savcılıktan belge. (3456-15513) 

HALDA 

•-• - AYD 

11 Lira TAKSİTLE 
N O S 

Hereke -Gabardin 
Kumaşlarından birinci sınıf 

ısmarlama elbise 

150 Liradır 
Salôhaddin Karakaılı 

~tüessesesi 
Mabmutpa~a. Kapalıçarşı 

kapısı yanında No. 18 

GLUKOBIL 
İdrarda şeker arama miya. 
rıdır. Her şekerli kolayca 
kullanabilir. __ I ____ _. 

IHRAC EOEN-

FERUNION 
BUDAPEST 5J. P O 8. 74 

lmUyaı ıablbt: SINAN KORLE 
Ba ıayıda yıu tılerfnl fillen idare eden mes'ul müdür: 

MELiH YENER 
<VATAN> Gazetecllik ve ftlatbaaeılık T. A. Ş. - htanbul 

VATAN MATBAASI 

1692'deıı beri Isveçte 
imi! edilmekte iLK - ORT.\ - Ll~E 1. ·r;tLIZCE - F RAS;JlCA 

"TOJ vuru,ıu. yazı makinuı 

Türkiyed• Mümessili 

Eli SURLA ve Ortakları 
Golero. l.tonbwl - felefo11 r 441'6 

Yatılı 

Erkek YE. 1 .... KOLEJ 
Yatısız 

Kız 

1 Öiretimlne ilkokuldan itibaren fazlı ıam•n ve 5nem verir. Ciddiyeti disiplini. müşfik ter· 
bl)·e usulü, tııda ve 11hhat, çalııtırma Ye öğretme iı]erindekl titizliği ile tanınmıştır. Tesi,.tı 
kusursuz \·e binılan kalorlferlıdir. OTOBÜS SERVİSİ vardır. Kayıtlarını henüz venilen1eıni~ 

ı mahdut miktardaki eski ötrenci yerine y~nlleri alınacaktır. Taksiın Sıraselviler 86 
ilj Telefon: 41159 


