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1 inci ordu manevraları 
bugün başlıror 

(Jt ı 
'"lntiral Carney ile General Sc hletter ınanevralarda 

bulunmak geldiler 
.. 

dün şehrimize uz ere 

GENERAi, RİDGWAY SARIKAMIS'TA 
...> .......___ _______ _ 

Mıs1r'ın ll 
Birinci Ordunun mü§terck mıt 

ne\'l'alarında bulunmok üzere 
dün snat 17.40 da Amiral Carncy 
\"c eşi Ye~ilköy ha\'a alanına gel
mişlerdir. 

Kendilerini 1 lanbul Merkez 
Komutanı General HeJt Erkmcıı, 
lıa\'a generalleri 'l'ckın Arıbur
nu \"e En\'er Akoğlu, Yardım He 

General Ridgwny Erzurumda kıta ba ında bulunan bir ta\ u~un elini sıkı) or Gidişi 
1',\Zı\l": 

i ~eti Ba~kanı General Arnold \ e 
Amiral Ree:; kar~ılamı~lardır. Nato Daimi Komisronu 

Ankara' da toplandı 
1'hmet Emin YALMAN 

~1 ltda a kerler fiilı surette 
lfııı·id.areyi ele al mı tar 'e bir ı 
~i lilık hareketine giri nıi5ler
bn~ı ~lbırın en itidalli, olgun ' e 
~l llı de\let adamlannıtan biri 
liiı~ a~ Rn ,·ekil Ali lahir, ı;ıi
tt Gıu bir intik:ıl ıle\ rinin iıtare 
bıta~e 'ull)etinl a ken zunıre e 
"' kll_lağı terdh elml , icra 
~ lındcn çekilmi tir. 

td~ llııınc kadar l\lısırda deum 
tt) 11 kötü gidi~ler ı.ar~ısında su 
ttl a .bu §('kilde bir tasfiye ha
ftıı etı çare iz bir hole gclmi ti. 
ıııb laı.fi~ e hareketini, genç bir 
~~ay zuınr(' inin lideri ıralı) le 
Ci~ te l'ılcn General ~e»ip, im
lOr~ kaıtar lıi~· bir şah i dikta
~I U!( tnr} li gosterıııcmic, biı· 
ı,~h , .!'! lıakkani) et ttrr~ :ınının 
d~1 Ul('j i sıfatı) le ınuan en bir 
11 ~rıın ıırka~ınılu ~ urıimü~tıiı. 
t~11 •na geçme i mü na cb('ti) le 
~•lan on beyanatta: a keıi 
torre ıııu,·akk:ıt di~e gö terlli • 
~ te en geç 1953 şubatında 3a
't;,c;ı,~ scçiııılcl'den onra a -
t, \~ın iya ·etten cckilecekleıi 
~ır .ıı.nun Ç('rçeH inde normal 
~idarenin kurulmasıno mcy-

YafdPartisi içinde 
anla,mazlık çıktı 

Bir grup ordu ile i~birliği is terken Nahas 
buna itiraz ediyorlar. Tevkif edilenlerin 

taraftarları 

muhakemele-
'"reteklcri ileri sürülii)or. 

~151t'ııı mukadıleratını yeni !f-vr'I: llaraı! ı 'A ıı 11 

rine yakmda başlanacak 

t~ 1 hl~ htikamctte snk ,.e idd- Kahire, 8 - Son tevkifleri 
tiiııı ddıasıyle ortaya ('ıkan gene protesto etmek mak.adıyle \'afd 
ııı,;enin. ma1idcn çok kötii bir partisinin siyasi faaliyeti dur
~b/ ~ldığı, e ki rejimin idct:ı durmak için giriştiği te~ebblis, 
~ıl 1 h.ır öliimlc ~·ok oluncayn partinin bazı unsurları arasında 
>iit ar ı rar ,., reulet yollarınıta büyük bir muhalefetle karuılaş. 
~\ll~ckte ısrar ettiği muhat- mıs ,.e bu ~uretle parti içinde 
~ ~ 11.le} dir. slya~i sahne) e çı- büyük bir ihtilaf başgöstermiş-
1 ~tl lı .'r ıençleri elbette meııı- tir. 
\ 11, ~etinin i) iliğini i ti) orhır. Bu sabah partinin ileri gelen-

leı inden Muhammed Saliibattin l..._ 
\"8 taraftarları büyük bir toplan- .---·--------.. 
tı yapar:ık. partide temizlik ha- R d 
reketine geçHme:;ini \'e ordu ile usya a 
i~birliği yapılmasıııı, :\lu:.tufıı 
Nahas ,.e }'uat Seracettin'in pr.r-

ti liderliklerinin ellerinden alın- Tem ·ızt·ık 
masını knra~laştırmışlardır. 1 

Eski Dı~ I~leri Bakanı olan 
Muhammed Salahattin \"C arka-

1 
d 

~ leri, ım ırı i liklalt. iyi hir 
'lıtt le, İçtimai hak koni) ete ka
~l 11t'ıııak, kötüleri cezalandır-

"• at İ) le ) anıyor. 
it,., lıat ha retini duvduklan e-

<Devamı Sa: 5 Sü: 4 de) •as a 1 
Dört kişi öldürüldü ' 

Sovyet Komünist 
"'et • 'tııcb ~olunu ac:ıb:ı kolayca keıı:· 

~lıı ilecckler mi? Du uaJe ('e
~i •~a~ken, bizim kcndimlt.in 

bir kişi yaralandı Partisinden beş mü
him üye ihraç edildi 

S•ftn Afa n ~ ctd.iğınıiı iki tt('rübenin hah· .. 
tlıı ~tnenı.e i imkinmdır. Birin- O/dürme/er Adapazan Balıkesir ve K1Tklare.- ı.ondra. s - So\'yet komn-
>•a ı 903 ittihat \C Ttrakki i - ı·d ' / d ' h' d ld nı t partisinin organı olan 
'ıııı il.da \C 31 mart 1909 ıtan I e; yara ama a Pmar ısar a o u. l' l'a\'Cl:ı Gazetesi bu s:ıbahki 

tak· 1 
ltııda 1 larektt Ordu5u sarh1- - , Adapazarı, 8 (Hususi) - Bu· ııtırna. ınd;ı ılk olarak t:ısfi-
'tıı1 ilenç askerler tarafından c H p k 1 gün öğle üıcri ilçemizin G[tıe~- ı·e, c uğra) anların isimlerini 
-ttı ilan 'iya,i 1·01lf'rin \erdi i uru us ler köründe bir cinayet işlen- had bir li~te neşretmiştir. 
l4tcb~lerdir. İkill<'i 1 de İ tikli! • ' • • mıctır. l\lehmel Hop ile Abdur- !'r;ı, da ıle diğer komünist ,_ ..... . , ~ . 
~l\r ... ı11n, ha arılı bir askf'r rahman i\Jcn:e adında iki köylii g:ızctelcr bir müddettenberı 1 
'iııc 1?dan evk , .e idare edilmr-- y ld " •• .. .. tarlada h:ıyvan otlatırken kavga t::ı Ciye yapıl:ıcağınd:ın bah· 
~ıı;e binbir turlü ıorlulı: 'kar- 1 onumunu etmi;;.ler. Mehmet Jlop, tabanca setnıekteydiler. Pra\'d:ı, So\"· 
~ a bulunmasına rağmen. as- ile arkad:ı~ı Abdurrahmanı ya. yet komilnist partisinin beş 
''Ilı bir i tibdada yol açmaması raltyarak öldürmilştür. Firar e· mühim liyesinin partiden Ilı· 
'~ eııııekttte terakki \ 'C inkılap Kut l ı yacak ddeılnm·ı~t:ıı'tri.1 yakalanarak te\'kif e- r:ıı; edildiklerini "' bunların 
tt ~göre ayarlı, sİ\'İI bir ida- • mahkemelere verildiklerini 
~ rJarnasıdır. Balıkcsirde aı;ıkl:ınıı~tır. 
~ ~tdaki a keri hareket. bu Bugün C. H. P. nin kurnlusu· Balıke ir, 8 CHu::.usi) - Bu- Pra,·da Gazetesi bu beş 
~0ld~n hangi ini tutacaktır': nun ~irmi dokuzuncu yıldönü- gün Çamlı bucağında Ramazan mühim şahıslan )alnız ikisi-
~ll~ 11 ıstikbaline ait olan ih!I- müdür. Demir adında bir ~oban, 30 lira nin isimlerini ne~ı·etmi~tir. 
~Q~~rı tahlil etti ğimiı sırada u Bu münasebetle C. il. P. il, alacak l üzünden patronunun oğ· Bunlar Ka:ıkalen::.k ,.e Ku· 
•ıırıı .arı hesaba katmağa mec- ocak ve bucak merkezlerinde lu Ethemi bı~akla yaralıyarak amslıalie\''dir. Her iki::.i de 
tııı, ~l General Clfuhammrd 1\e- loplant.ılar yapılacaktır._ Bu mü· öldürnıü~tür. Heniiı 16 yaşında C0e\'3nıı Sa: 5 Sü: 3 de> 
~.'lu/ ~~.hsi diktatör me,·kiinde. <De,·amı Sa: 5 Su: 7 del <Devamı Sa: 5 Sü: 8 de> ._ ________ , __ rl 
11~isı 1 ~· O~·Je "-ir ~üınrtnln tcın -
~ı~dı~ ki bunun içinde . im -
~ sınilmi11 bazı şah iyetlcr 
~l\~tpıyor. Sonra bir inkılap 
~)! k ihtiyacını duyan genç 
'~111 ir ara ında. kurtuluş dA
~'lıı h11ıı· bir fonniil halinıle 
11\"l 41l'an, 'imali Afrikayı nran 
~İti 111 Mu !imin) hareketinin 
,ıt. 11~1tııı:ı dii en kim eler ur
~ı l 1~~ek, bilmelerek. komü
~it tsırı altına düsenlerin de 
~itti 0~1tıadığı öylenlyor. Jladi
"itı: _ınki arı sıra ında bu neli 
~tı11/'1n ne gibi roller O} na~ a
~t. 11 • 1 tıtidadan ke ·tirmek güç
ı '~ ti ha sa ki :'ıtısırın tutacağı 
,•nrı ıtaşarkın mukadderatını 
~~k;ıın~kte miihim bir imi! 
~d~ıc ır. Orta ·arkta ı.ıkı bir ınıi -
~i4ıatı halinde bulunan hür dün
l t~i 1 a kızıl Moskofluk, \'llzi)"eti 
'biı l'hlr.rine ÇC\ irıntk için pek 
~(~t~laıaı.., elden geleni )apa -

"ır 

~~tın. ka11ıtaşacagı ikinci di
\~i) • ll~ıır: Bugün muinin 

'~ı·~ 1tin bir a kerı %Ümre 
1 

" \c rol kabul edi3or, 
<l>cumı sa: :; Sü: 4 Je) 

Farborough ha\'a abıninda bir lenübe uçu u e ııasınrla infilak eden De Jlnilland 110 Jet uça. 
ğuun par~arı &e) irclJer J ~~erine dü~tüjü ı;ırada. Kazada !?7 l.i ~i ölmüş, 63 ki~i yaralanmıştır. 

,· 1 · (Diser resimler 6 ncı sayfamızdadır.) 

Amiral Carııey kendisiyle gÖ· 
riı~en gazetecilere eıcuınle demis 
t.r ki: 

1<.- .:\lanevralara i~tirak etmek 
üzere geldim. İımlrde bir gün 
kalıp General Wymaıın ile gö· 
rüşcceğim. Ankarada iki ~Un 
kalacağım• 

- Akdeniz nıaııe\•ralal'ına 
Türk donoııma:;ı ıstirak edecek 
mi? 
•- Kasım a)ında olacak Ak

dcni:ı; manewalarına 6 donanma
ya mensup gemiler iştirak ede 

De\'amı Sa: 5 Sü: S de> 

Karargôhmı İzmirde kuran General Wyman temaslarına 
başladı. izmirde 150 lira olan kot kiraları 500 liraya çıktı 

\ 1 ilılyct ve Belediye hoııtisyoıı h11rılıı 
11 .uıi lltıha ll rı ı:dtll 

İzmir, s - nün ~ehrinıize ı;e
len SATO Güney Doğu Karar
gahı Komutanı General \\"yman, 
bugün temaslarına devam etmiş, 
vilAyeti ve belediyeyi ziyaret e
derek İzmirlilerle tanışmıştır. 
Perşembe giiııü Anıir:ıl Car· 
ney'in de hazır bulunacağı bir 

törenle açılacak olan karargah 
İzmirde :,;imdiden bir canlılık 
halası cstirmeğc ba lamı:,;tır. Bil 
ha.:. a ev sahipleri bu canlılıktan 
kendilerine geniş bir pay ayır
mışlar \e aylı~ı 150 lira olan 
aparıınıaıı daireleri 500 liraya 

<Dcunıı Sa: 5 Siı: 7 ~c) 

1 Celal Bayar dün 
Başbakanhğa gitti 

Dışişleri Bakanının da bulunduğu bu toplantı .. ! 
da ıç ve dış meselelerin görüşüldüğü 

t·ahmin ediliyor 
llırııul Jlul ablrııııı:dı ı 

Ankara, 8 - De' let merkezi 
bugünlerde hummalı bir faali
yet içindedir. Devlet Başkanı. 
Başbakan \ c bütün Bakanlar 
şehrimizde bulunmaktadırlar. 

~ATO brargahı ha\"a kunelll'ri komutanı Schlelter 
'f ıirk .. ubaylarıyle görüşüyor 

<~ağda) 
Cumhurba kanı Ccliil Bayar, 

bugün öğleden önce Başbakan
lığa ı:elerek Adnan Mendere l 

makamında z.iyaret etmıştir. Bu 
ziyarette Dışlşlcri Bakanı Profe
sor Fuat Köprülü \'e İı:işleri Ba. 
knnı Ethem Menderes de hazır 
bulunmu tur. Bir buçuk saat 
devam eden toplantıda i!: ve dı~ 
meselelerin bahis me\ zuu edil-

men mı Sa: 5 Sü: 7 Je> 

Eınniyet Miidür·ö, polis 
vakaları azalıyor, diyor 
Ahmet Tekelioğlu «Hırsızlık yankesicilik gibi hareketler 

asayişsizlik değil sadece vukuattır » dedi 

.Sadık .\l<loğau 

İstanbul Emnlyet Müdürii Ah
met Tekelioğlu dün saat 15 de 
bir basın toplantısı yaparak cm· 
niyet meselelerine dair izahatta 
bulunmustur. 

Sorulan muhtelif sualleri Ah
met Tekelioğlu ~•rle cevaplan· 
dırmı~tır: 

«- E\•veli şunu .:-öyleyim ki, 
sabıkalıları, haraı;çıları, külhan
beyleri şiddetle takip ederek on 
!ara göı :ıçtırmıy:ıcağız. Bunun 
için de karteks u:sulünü tatbik 
ederek her sı;~·lu için bir fiş 

1 

tutacağız.,. 
<Deunıı Sa: 5 Sü: 3 de> _ 

Aldogaıı, Anayasa 
tadilini istiyor 

«Millet Meclisini, tek parti çoğunluğunun 
hôkimiyetinden kurtarmak lôzımdır» 

--

1 

Birkaç ı,ıiın önce ~tillct Par-

Kore'den tisinin Sarıyerdeki )·eni bucak 
bina~ının açılması münasebetiy
le bir konu~ma yapmış olan Sa-

Do" neceklerı' n dık Aldoğan. bu arada seçim 
mevzuuna temasla müşterek lis-
te liizumundan da balı etmişti. Adlan Umumi efkarda alaka ile karşı

Ankara 8 (.\.A.) - Koreden 
dönecek kafıi('l e ait lhitcnin de
\"antıdır· 

Emniyet müdürlüğünde bir ı;anığa 40011 Watlık ampuller 
tutularak ı.ual 5onılu)or 

Sarıyer eiııayeti 
faili buluııanıadı 

Sadık Kefeli, Kurban K. Te· 
pe, Mehmet Kara, Ali Kaplan, 
Mehmet Karabuluı. Ali Ka\·alık, 
Derviş Keskin, Ahmet Kaplan, 
Ali Kayabaşılı, Hakkı Karagöı. 
Cafer Kaplan, .Mehmet Kocaoğ· 

lanarak muhtelif tefsirlere ~·ol 
açınıs olan bu mevzu' haklnnda 
dün kendisi ile görtistüğümılı Al 
dogan geniş izahat \'ererek şun-
ları söylemiştir: Dün onbeş kişinin ifadesi almdı. Bir 
•- Mlllet Parti.,inin progra. • d d I 

( Dc\'llmı' Sa: 5 ~u: 1 ıtcl 

mındaki birtok hükümler. anı.ya. şoför üzerm e uru uyor. 
samızda bulunması !Azım gelen Evvelki gün, Sarıycrdc mey-
hu~u lara ıııttir. Yani anayasamı dana çıknrılan korkunç clnaye· 
zın esaslı bir şekilde tadilini he- tin tahkikatına sa\'etlık \C zabı· 

<Deumı Sa: 5 ·u: ldel ta ehemmiyetle devam etmek· 

tedir. 
Birkaç kı~ınin teca\·liıUne ut

radıktan sonra, iple boğularak 
COcumı Sa: 5 SÜ: 3 dd 

• 



z 

IGü NON YAZ ISI 1 

Yeni bir şişmanlama 
Şu dilnya ne 

tuhaftır; bir 
kısım insanlar 
elkayet ederler: 

usulü 
(Bir şey clk ler ( \'AZA~ : ) 

ma, su içsem D K l S ~ 1 
gene yağ olu- .. • eı11a araı:og ,u 

dır. Bu maksat. 
la yapılan araş. 
tırmalar da ni
hayet neticelcn
mış \e maksat 
elde edllmıEtir. 
Kullanılan ) ağ 

ilkcince tere-

~ edlğım yok a-

1 1 yor. Ben de ne ._ _________ ....,....,.. ___________ __. yağı \'e domuı. 

yapacağımı şa- rağı idi. Sonra 
eırdım) derler. kolay olmaz. Muhil ve iklim Jarı zeytinyağı, buğda~ın yağı, 

Bir kısmı da: (Aman, yutma- değiştirmek, deniz havası veya Soya fasulyasının yağı, Hindis-
dığım ku\'1.'et ilAcı, yemediğim dağ iklimi gibi çareler, çeşitli tance\ izinın yağı, hattA bizzat 
iğne kalmadı. Gene bir tilrlü ıliçlarla bu istihayı uyandırma- sa-lam insandan alınan yağ 
kilo alamıyorum) dı~e sızlanır- ~a çalı;mak lAıımdır. kullanılmıstır. Çe~itli maddeler 
lar. Zayıflığın meseli Leathine (yumurta sa-

Birincinin ikinciye biraz yağ rısı) gibi ceylcrle bu vaıtları. 
1 ikinci sebebi " J & 

utması kabil olsa~dı, mese e damara şırınga edebilecek hale 
kolaydı ama, vücut denilen bu zayıflığın ikinci sebebinin de getirmişlerdir. Soya fasulyası 
karııık te~ekktil, kendi ekono- sarfıyal fazlalığı olduğunu da çok ise yarıyormuş. 
m!Eini kendısi tanzim ediyor. söylemistım. Bu da şö:,le olu- Bu usul 
Kimsenin kendi işine karışma- G l' ·a · k 1 k yor: e ır. gı erı -arşı ayaca muvaffak olmustur 

• 
yenı Daimi Eski ve 

encümen cıkm.azı 
.:> 

h Genel mtclısinın toplantı~ına tekaddüm eden bugünlerde 
U>·eler arasında tekrar gruplaşmalar ba~lamıetır. Bu milcadele 
bilhassa eski Daimi En,.umen Uyelerı ile yemleri arasında fid
detle de\ am etmektedir. 

İç 1~leri Bakanlığının Vilayete gönderdiği son tftmlm ve bu
nun VıU~etı;e reddedilmes! de bu mUnakasaları bUsbUtUn ar
tırmıştır. 

Eski Daimi Encümen U~ elerl Vılayete gelen İç İşleri Ba
konlığının tamiminin kendılerlne de teşmil edilmesinde ısrar 
etmekte fakat biltiln ısrarlarına ratmen bu talepleri kabul edil
memektedır. 

Eski eııcilmeıı rızaları \'e bunların dahil olduğu grup çev
relerinden sızan h:ıberlere gôre Şehir meclısi Uyelerinden Yek
ta Kazancıgil ile Ziya KoktUrk de bu 15 için evvelki giln Anka
rayı gıtmi~ bulıınmaktadırlar. 

ı H Av A~ Usf a ve çırak 
. VAZIY&~~ K 1 1 k l'e$ill.ıiy ;\feleorolojı islas ~rs an açı a.ca . 

)onunun tahminlerine göre \akın Şark B.eyne)mılel İş BU 
0 bugun ıehrimlz ,.e chann· rosu temsıldlerıyle l stanbul Er: 
da hl\ a sabah le) in sl~li. nn kek 'e Kız Sanat Okulu ve Tı-
ralan az: bulutlu geçecr.k, riız c.aret Lisesi mildı.i~l~ri dUn Mıl· 
garlar Cenup _ Doğu istiJ.;a. h E~ıtım MudUrl~ığ.unde topla· 
metindf'n hafif olarak c~~· narak ,bu ders yılı ıçın~e bu mek 
cek ,gıiniln sıcal,;lık derece· tEplerde halk terbı) esı bakımın-
r;lnde dune naıaran muhlm dan açılacak usta \'e çırak kurs-
bir değı ikllk clmıyacaktır ları .. ile dığer t~AmUl kursları-

Dun chrimizde hau 63• nı goruşmuşlerdır. 
bablc;) in pu&ltı, r.onraları a· Kursların me\·ruları \e ne· 
çık geçmiş, riiıgfırlar df.'i;i lk relerde aç~acağı hakkındaki pro 
ıstıı.amelleı rlen hahf ola. gram üzerınde çalışmalara de· 
rak e~m1$tlr. Gunün ı;ıı:aklı· \am edılmek~e.dlr. , 
ğı ı:olgrde aı.ami 31,2; as· Ekım ayı. ıçınde bunlar ~at t 
gari 17.5 scıntigrat olarak olarak tesbıt \e ılAn edılrnış O· 

ka dedilml~tir l&caktır. 
~~~~~·~~~~~ Şehirde karasinek 

sına razı değıl... kadar değildir. l\!eselA harp, 
Buna rağmen biz karı~makta muhasara, kıtlık, fakirllk gibi Eter ilAç giizel hazırlanmı~ ve 

devam edıyoruz: Şişmanı zayıf- sebeplerle vilcut muhtaç oldu- dıkkatli kullanılmışsa her-
latma)'a, zayıfı da şişmanlat- ğu kadar gıda bulamaz. Yahut hangi bır mahzuru yoktur. 
maya gayret edıyoruz. Bu gay- da kUi gıda alıyor \'e fakat al- Ateşli hastalarda \'eya zayıfla
reUer batan netice veri)or. Ba- dığından çok fazlasını yakıyor tıcı hastalıklarda 'e yahut da 
zan da vermiyor. Bunun da se- demektir. bir türlü şişmanlatılamayanlar
bebl yukarıda ııö~lediğimiz gl- Bu ikinci hal eks .. rlya bir da ,.e am.."liyata hazırlamak 
bi vücudun kendi bütçesini hastalığın neticesidir. Bu da için bu yaglar damara şırınga 

DiCer taraftan gruplar arasında da toplantılara ba§lanmış 
olup Xecmi Atrş ve 'Pılisb2h Uraı hizipleri tekrar faaliyete geç
miş lıulunmaktadır. Tııra{s11 olarak tanılan bir kısım üyelerin 
de iştirak ettıkleri bu torılantılarrla, 5imdi iş başınrla bıılunan 
enciıınenin her ne suretle değişmesine &iddetle muhalefet et
mekte 'e encumende bir e\'Takın iki günden faz.la bckletilmedl
ğinı ileri Etirerck bôyle bir değişmenın vatandaşın işlerini de 
ı;ckte)·e uğratacağını tıildtrmcktedlr. Bununla beraber gerek ta
rafsız çe\•rE'lcr gerehe şınıdıki enclimen taraftarları Iç İşleri 
Bakanlığının bu t~minıinin Anadoluya ait olduğunu bildırmek
tedirler. 

! T~.~~~~ .• ~~:RLER 
yine çoğaldı 

Havaların son glinlerde bir
denbire mnması dolayısile seh· 
rın muhtelıf semtlerinde tekrar 
dan karasinek görlilmeğe başlan 

mıştır. Beledıye sağlık ekipleri 
Yeşilkôy ve bilhassa Kadıköy 
6emtinde çoğalmağa başlıyan si 
neklerin iUAfı için takviye edil· 
miştir. kendi tar.tim \'e tatbik etmek Basedow hastalığı denllen ,.e edilir. 

hususundaki ~iddetll fstiklAl gırtlağın alt kısmında "e önün- Kullanılan yağın yarısını 'U-
a~kıdır. de duran guddenin çok talıs· cut yakar. Geri kulan yarısını 

Fakat biz buna rağmen ona masından ileri gelir. da kendi yagları haline çıwlre-
yardımımızı e sık etmiyoruz. Bu gudde çok çalıştığı uman rek depo eder. Bu suretle mun-
Bugün zayıflık denllen şeyleri ürazatı artar. Halbuki bu Ura- tıızarnan damara yağ şırını:a 
önce tarif ettiktıın sonra nasıl zat vücuttaki yağların erime.si- ederek şişmanlatmak kabildir. 
ıi manlamak kabil olduğuna ne sebep otur. Bunun önüne Fakat bazı milellıfler depo l.'di
dalr yeni bazı bllglleri \·erece- geçmek için de ı!Açla ve ahut len mıktar mesele lnıle mUtte-
~iı. bu olmaz-sa amrliyat IAıımdır. fik detıldırler. Bir kısmı bu-

Zıı 1.flığın sebebl Zayıflı~ın iıçuncU bir sebebi nun sırınga erlilenln yarısı ol-
~e itlfdir de alınan gıdalar miktarca tam duğıınıı snyledığl halde bir kıs. 

olduğu halde vilcudun ondan mı da ııek az mıktarının \ilcut-
y a bir ictıhasızlık hAkimdir. ta kııldııtı ka ·rıır istifade edememesidir. o na nı · 

Şahıs istenildiği kadar gı. Bunun da çesıtlı sebepleri Her ne olursa olsun bu bıı -
da alamamaktadır. Binaenaleyh , ardır- Juş çok miıhlmdır. Çunkü: 
geliri gıderini karsılamııvan Ya alınan gıdalar hanm ho- 1 Bir taraftan beslenmesi JA. 
bir vücut ekonomisi vardır. zuklukları vtiztinden kana ge- zım gelen Ye fakat çeşitli se
Yahut gıda alabılmekte fakat cem"m"ktedir. Yahut \'Ücut beplerle ağız yolundan gıd:ı 
herhangi bir hastalık yuziın- dedığımiz makine alınan ıda- verıleme~ım insanları ya~ gibi 
den. aldığından fazlasını sarfet lardan yağ yapıp depo edeme- kalorisi yüksek bir madde ile 
mektedir. mektedır. h ~lemek imkAnı hasıl olmue-

Nihayet bir UçUncü ihtimal tur 
de yağ depo rtmek hassasını Şımdi scbC'p ne olursa olsun, Diğer taraftan depo <ıdilen 
kaybettiğinden dolayı toplana- • ağızdan verılen ı;ıdalarla bes- mıktar \•elevki az bile olsa ge-
mama'·tadır. lcnemE"yrn ln~anlara acaba muh b' d" D d h " ne ı~e~ ır. unu a a tc-

• Şı manlıktan da kısaca bah- taç oldukları yağları eırınga et- kemmUI ı>ttirerek m"selA a\•rı 
!edelim· Sismanlık ~.·a çok yi- sek de viicut onları kullansa k 11 d h l k l 

T - nasıl olur"• diye cskldenbcrl arrı 6l' ·ı er " azır ama il 1• 
yip az sarfetmek esasına daya- dı.isunlılmLişlür. nUn birind,, pek~lı\ kabil ola 
nan cinstendır. Yahııt da (iç if- llk tecrubeler 1695 de yapıl- btlir. Bir çeşidi sadeci' yakmak 
raı bezleri) dedığimız ve vUcıı- yani vur.udun muhtaç olrlu~u 
dun oteslnde berlslnde bulu- mı11 'c yağlar deri altına ~ırın- kalorıyi temin için k11llanılır. 
nun hıı"·ıtl bir takım vazifeler ga edılmıştır. Fakat bundan bir Dığrr ı;eşıdi de vllçutta depo 
go~en kuçUciik bır takım gud- şey cıkmamıştır. Zira hlr kere edılmek tızere kullanılır. 
delerin vazife bozukluğundan deri altına şınnga edılen bu Yağı damara şırınga edrbll-
ilerl gelmektedir. yabancı yağlardan '·Ucut hoş- mrk gıbi ızilı; bir dAva ha1ledil-
Şimdi asıl mevzuumuz olan lanmn-or VP onlara karşı bir re dikten sonra onun yanacak Hl· 

u~ ı.flı ın •da isme gelelım. aksi\ 0 ~o terb or. ·a kalacak şekillt>rini yapmak 
.Za 'lflığın seb plerindrn biri lkıncı~ı hu yağlar çok defa insan himmetınln halledeme)e-

i•tiha ızlık olduğuna gore ev- •rınga cdıl .. n ~erde kalıyor, ceCi E"vlr.r değildir. 
velA onunla mücadele etmek 'Ucuda dağılmı or. Onun için 1-: · 
lbımdır. bu usul yürümemistir. - l r--------, 

l§tlhamlık da iki &"bebe da- Damara ;) ağ 

1 
yanır: Ruhi, uzvl Ruhi ı;ebcp- ıırıngıı etme uıulil 
ler P'=k toktur: ÜzgUnlUk, iç 

Ayrıca iç hleri Bakanlığının gönderdiği bu tAmimi tefsir 
eden !iunci bir tamım gondereceği beklenmektedir. 

Bir f uf bolcu 
Kulüp başkanmı 
Yumrukladı 
Unga Gençlik Kuliıbll oyuncu 

!arından Niyazi Kızgıncelık. ken 
dısıne di ıplin cezası verilmesin· 
den sinirlenerek kulüp ba6kanı 
Feridi yumruklayarak bal·ıltmıs· 
tır. 

Ku!Up Başkanı Cerrahpaşa Has 
tahane·ıne kaldırılmış, sanık ) a
kalanarak hakkında takıbata bas 
lıınmıştır .. 

Fransız Dış Ticaret 

Dairosi baikanı 

g o ldi 

Fransu: Ticaret Bakanlığı Dış 
Tıcaret Reısi M. Jibert berabe
rınde Fransız 15 adamlarından 
M. Pelon olduğu halde dün Tar
ı;us \•apuru ıle sehrimlıe gcl
ml5tfr. 

M. Jıbert bugUn lzmire gide
cek ve ayın 11 ınde İz.nur Fua . 
rında yapılacak Fransız günilne 
rıyaset edecektır. 

Ç ö pleri sok afia d ö k Gnlor

le mü cade le tiddo tle n

d irild i 

Terbiyevi rehberlik 
Semineri 
Çahşmalan 

Orta bğretlm mensupları için 
açılacak olan terbıye\1 rehber· 
lık seminerinin mesai programını 
hazırlayacak komisyon dUn. Mılli 
Eğıtım lıtudılrlilğilnde toplanmış 
ve bu seminerin 8 Ekimde Ga
latasaray Lisesi konferans sa· 
tonunda çalışmalara baslaması 
karar la şt ırılm ıştır. 

Seminer çalışmalarına ait mu
allimlere gönderilecek mufassal 
proı;ram son şcklınl bu hafta so
nunda alacak ,.e teks ir edılerck 
nıcktcıılere gonderılccektir. 

ls tanbul Gazete ciler 

Sendikası çalıımaları 

12 Eylülo kaldı 
htanhnl Gueteciler Sendikası 

Kongre B~şkaıılığından : 
Sendıkamız umumi heyeti, is· 

lerınl ı ınal etmek llzcre 17 Ey
lül 1052 Cuma gUnU saat 14 d 0 

ıtıesai,,inc de\am edeceğınden A· 
za arkada Iarın m!!zkfir ı;ilnde 
cemıyet mcrkezınc gelmclen rıca 
olunur. 

Şchı im izdo f ngilizce 

ııkıntı·ı, yemekleri ~erip seç- Nıha)et 1915 yılında, yani 
mek. yemeklerin hazırlanış ve Bırinci Cihan Harbi sıra-

günlük b ir gazete 

çıkmağa baıladı 

C.ECMl$TE 
BUGÜN hattft sofraya ~ııtirilış şekli gi- ıanda Iurlın 'e Rıche arlında Belediyece çöplerini dUkkAn· 

· 'h ı ~ ik·ı araı::tırıcı bazı "a"' sUb•·Ple- !arının ont.lne döken mılessese Diınden itıbaren şehrimizde 
bl birçok ı;chertcır ıştı ::ıınz ıaın " " & ,, ..,, İzmlr'ln h 1 · ı k bir .. adele'e •The Tıırkhh IIerald• isminde 
ruhi •mıllerınd"n olab•llr. rinl krıpeklerin damarına şırın- sa ıp erı e sı ·ı muc ,,· 

.. <.: • b t l giınluk bir gazete vayınlanmaga 

360 \'OLCU İtE DÖl\DÜ 

Tarsus ''apııru dün 360 yolcu 
ile Batı Akdenizden donmUştiır. 
Gelenler arasında Manisa mıllet
' ekili Hamdullah Suphi Tanrıci· 
\er. Danıştay bas kanun sözcü· 
!iil Kemal Balkar, Çalışma Ba· 
kanlı~ı Teftiş Kurulu Başkanı Rı 
rat Onat, fs,icre maslahatı;lizarı 
Paul Ruedin, Lülebur2az Kavma 
kamı Ş, bzdeno~l11. Fin Tıc

0

aret 
A ta~esi ile 25 İsveçli turist ve 
Sosyoloji Kongresıne iştirAk e· 
decek Alman delegeleri bulun· 
maktadtr. 

OTOBÜSTE REZALET 
ÇJKARlll 

Kurtulu5 Filozof sokak 14 nu
marada oturan Koı;o, 169 pllkalı 
Taksim - Sarıyer otobi.ısundc 
ıckı ıçıp rezalet çıkarmıştır. 

Koço )akalanarak takıbata baş 
lanmıştır. 

iSTANRUJ, llth.ı.t EGiTbı 
l\IE1'JUR l ,ARI TOPLA1'"DI • 

---(1-

A n karada <t G e nç Tü rkiy,e» 

çıkıyor 
Ankara. 8 (Hususi) - Yarın

dan itıbaren &ehrimlzde •Genç 
Türkiye. adlı gıinliık bir sabah 
gazetesi çıkmağa baslayacaktır. 
Bu gazetenin baimuharrlrlığini 
Hikmet Bayur yapacak, fıklr 
cephesini de profesor Vasfi Ra· 
eıt Seviğ idare edecektir. 

Bir k ö y ca m isi s oyuldu 

Adana, 8 (Anka) - Narkulak 
köyU camii meçhul şahıslar tara
fından açılarak camlin içinde 
bulunan 7 atlet kilım, 3 adet seç
çade ''e bir adet de sa\ an çalın
mı~tır. 

Mesut bir doğum 
İstanbul kaaıları l\hlll Eğitim Niizhet Aykın ile Saim AY· 

memurları diln toplanarak, bu kının 20.8.952 günü bir erkek 
vıl ilk okullara alınacak talebe· çocukları dünyaya. gelmı ştlr 
ler, açılacak leni sııııf 'e 6U· lılu stafa Ştıkril ismi konan yav. 
beler, nıaarıf EUrasında gorıışlı· ruya ıızun ôınilrlrr dileriz. 
lecek meseleler, ılk okul mual· --=====----="-'===== 
lımleri içın arılacak kurs \'e se
mıner mevzuları iızerinde karar 
!ara urılmıştır. 

Diln, Ha~at Bilgı 1, Aritmetik, 
Kooperatıfcllık semınerleri elli 
~er muallım ı n i0tirak!)le faali 
~ete grçmıştlr. 

C. l'ıllDE , . Kl' 
ÇALAS .. GF:CEKl"St!• 
YA KAi.ANDI 

EV\ el ki gece saat 1 30 da Teş
' ıkİ\ e Camım in kubbesınden 
160 kilo kursun siıken Gr.cekıışu 
namiyle mAruf Şevket Sever \'I! 
arkadası Liıtfi Köse yakalanacal( 
larını anlayınca k11rşun curalını 
bırakın kaçmışlardır. 
Sanıkların aranmasına başlan 

ınıştır. 

ATAT ÜRK Rlffl\r:l,f 
PROJE ı " s.\~ \KASI 
l\fUDDETI 15 E\'I.l)LDE 
BiTİYOR 

Mılll Ttirk Talebe Birliğinin ts 
tanbul Ünh·ersitC'st bahçe ıne dık 
tırece~i Alattlrk l(e~k,.linın pro 
j e mu abaka:;ının müddeti 15 ey 
lülde tamamlanmış olacaktır. lle 
nUz müddetin kapanmamış ol· 
masına rağmen birçok he~·kdtraş 
eserlerini birliğin Şehzadebaşın· 
daki merkezine teslıme başlamış 
tır. 

Mllsabaka neticesi eylQliln i· 
kincı yarısı !ı;inrle yapılacak &e· 
çimle belli olacaktır. Zıtemleke· I 
tın tanınmış sanat ve fikir adam 
!arından miıte~ekkıl jurl tesbit ı 
edılmiştır. 

t ıl il 1 b 1 i ga nderek hasıl olan durumu k t 1 aş anmış ır. J Gtihası ı6ın UZ\' se ep er "' ur u UŞU d .. 1 b başlamıştır. 
de pek çoktur: Bu ya hazım el- tetkık etmişlerdir. ÇUnkU da- 30 l 1 b 9 ifil Şımdıyo ~a ar çop ı>ri u ş~· Arkarlaşımızı tebrik eder, ba· RUŞ\'ET Al .lllAKT,\~ 

SAfliIK ÖGRF.IJUE!\ İS hızının bır hactatığı neticesi- mara ya şınnga etmek eski- yı enet ugun.' c~ 1 kilde dilkk .. nlarının önıine do· sarılar dilcrız. 
dir. y hut ba ka uzuvların has- denberi korkulan bir oeydlr. 1!122 de zrnır du~man s· ken 3250 esnafa ihtarda bulu· 
talıkları netıcesidır. Bir mUddet sonra Mons!eld, tllasından kurtulmıı,tu. A· nulmuş, bu ıhtara riayet etmi· 50 yatak lı y e ni cerrahi DL"RUŞ!lfASI 

Ba•ka uzuv hastalıkları i"ln- Le toignic ve Sezary adındaki na vatanımmn 1 ııı~~ı 15 yen 350 mue~•eseye de yıldırım kı l in ig-i a~ıldı 1 

Peyderpey ı:elmekte olan eser· 
ler yakınrla. Üniversitede 15 giln 
mıırldetle teşhir edilecektir. 
nİR GÜl'\OE 160.638 
LİR .\l . IK iHRACAT " ~ u ıı fl · d b t t mı •ıs 19 rn da İımirılr.n bas· cezası kesilmiştir. ' Rüsvct a maktan sanık oğrı:?t· 

de i·tihasızlık atesll ha talık- m e ı er ınsana a unu a • lamış le kı ırtu l us ela ayni Gurcba hastanesinde inşa edi- men Ali \'elinin duru mısına Evvelki gun şehrimizden. muh 
larda ve \:eremde me-hurdur. bık etmeğe muvaffak olmuş- ,.rd,.n olmns. ılu4m:ın ıhı· Yug o sla vya y a satılan IC'n 50 yataklı cer rahi kllnıği dün de O uncu Asliye Ceza Mı;h telif memlekP.tlere. 160 638 lira· 
Ate;li hastalıklar bitip de h:ıs- !ardır. Fakat bunu e~aslı bir dun merası'mlc açılmıctır. kemcsinde de\'am edılmistir. lık koyun derisi. av. çiçeır.ı, bar· 

k ld tb.k d' ti 1 · · niıe dökiı l nıii~hı. nnşkıırnan· b ğdaylar · r · h A v 6 ta nekahate girınce iştıh:ısını liE' ı e ta ı f.' ıp ne ce ennı danlık meydan muhıırchesl· U ı ,ın ususı l\lera ımdc \ali ve belediye Ali Velinin avukatı ::ı ine gel· sak, yün, ipek halı, sUnger ve fiğ 
uyandırmak her zaman da pek almaya mu\affak olanlar Ja- 111 kazanan orıln larımu: · ilk anlaşma yapıldı reis \ekili, sağlık isleri mUdiıril nıed i ;inden, durufma başka gune fhrar l'dılmistir. 

ponl~r olmuşlardır. hedefinil ,.\ k ıl enizıtir, llf'ri!• ve profe örler hazır bulunmuş· hırakılmıştır. ISTA, ' J\l'!T, 
OOGAN S IGORTA N IN Nıhayct bu son on yıl içinde . 

1 1 ıt Yugoslavyanın memleketimiz.. tur. Klını'k bugu· nden ı' tı' baren Ü 'İVEr.SİTESİNnt: 
l emrı n a ır almaz clattları SA!li'A Yİ l\ANU1'U I I I bu aahadaki ı;aısmalar ller e- ıtniren hir el gibi akarak den ithal edeceği 100.000 ton bu~ faaliyete lıaşlıyacaktır. KA \'ITLAR RAŞJ~l\'OR 

KRAM YES mış ..-e Amerikalılar güzel ne- İlm i rf' glrmi lw li. dayın berlelinın, halen mer'ıyet- EDIRNEDE NiŞAN Çı\ l.IŞl\fALARI ı stanbul Ünıversitesinin muh 
Doıtan Si"orta Anonim Şirke- ticelcr aldıklarını hildlrmisler- te bulunan kliring anlaşmasın a DE'\'A"I EDİ\'OR telif fakultelerine talebe ka"· 

.ı; ., ~t i lti ·" ıır;ı ıt ıdPll e şan l .1 ve '' ' 
t'nin 6 eylfil 1952 tarıhınde 26 cı dir. fl' rr.fl l' imtihan H?rın lş olan gore, tes\'lyesinde güçlilk cık· Edirne Valisi Emın Akıncının riına l!'i Eylıil Paıarlı;s.ı güı.ü 
ke•ıdesi ''apılan 1000 TL. lık ik· Damara yağ eırınga~ı nazlk mıştır. k•ıı Gul Akıncı ile gen,.. ti.ıccar· Sanayi Kanunu Tasarısı lize· bacJanacak ,.a 15 Ekim rarsım· 

~ J • Tıı rk oğl ıı Turk J1mirln fe· "' ~ "' ~ 
ramivelerini 148 kur.a numara· bir r;;eydır. ÇlinkU şırınga erlı - dakar ,.e kahraman C'\·latları Bu yüzden, Tılrkiyc ve Yugos- l:ırımızdan lsmaıl Hakkı Kazda!'. rınde çalı5an Sanayi Komisyonu ba akşamı nihayC't ''erilecek• 'r . 
sile İsçi Siı;ortaları Kurumu Ge- len yağ kanla karısmazsa, be •in ba)ramını~ ku llu ol~ıın. lavya HükOmetleri 16.8.1952 tarı- ııı Edirnede nişanlandıkları ha- diin de toplanarak mesaisine de- Kayıt ve kabul şartları fa~-Ul 
nel MildürlUğU zat işleri şefi yahut kalb damarlarını tıkaya- Tl\ l.BC 'TÇi hinde, aralarında teati edılen no her alınmıştır. vam etmiştir. telerde ilAn edıldığl gıbi isteyen. 
bulunan Bay Fe~zi Ferhatoğlu rak \ahim neticeler doğurabl- talar la hususi tediye sarUarı ka· Gene nişanlıları \e ailelerinı Dtinkü toplantıya Muhlis Ete lere de matbu ~el.ilde gbnder!. 

ı :ıu il ıtl .a 
Numara 

b•~· 
Gaztteler, yurdull ıerl 

taraflarınrl a ışltıttll lt 
hesaba katmadan. ~a~ıı~ııdt 
tanbulda olanları goıon got· 
tu tarak cına\·etı eri: • ıteıı: 
kunç rt naye tll'r ser isin tll•· 
35. gibi baslıklarta nu 
ra l aın ıya ba~ladılar. yet· 
Eğer bıı . l~lenen rıııa ~ t· 

Jetin sayısını unutm :ııııa tıi 
çinse hı r şey soylt~eııı110• 
fakat her rina)·et bır r1ıı•· 
mara sayılıyorsa bu aft 
)ellerin hiç de nunıarııİı• 
benıer tarafı )ok: Ku~aJI 
alan, bıçağı yiyen, gı .. 01, 
ıakılan cad de~·i tutuı - ' Bo.> le numara olmaz ... 

LİYAKAT 
ft 

Denlıhankta meınur c•~ 
miıstahdemlere yapıl~ııcf 
zamlarda her ıeydeıı ~ .. 
•liyakat. gözününde tu 
cakmı~. ıte 

Barem u sulü menılekr,
glrri lğl ııinden batlıY.11 t" 

•liyakat• dt>ıı i len fil'Y ı;: .. 
de kall'lt& gibiydi. Dtııit ~ 
kın liyakate dd er ,..
mek dıisuncesl, baek• e1" 
mi ,.e hususi mıleueselti)d 
de liyakatin tekrar i 1_, 
kaıanmasına ba~langıç 0 

inşallah. 

UXUTULAN TAJl-'1° 
ı-· 

Demokrat Partilllerlll ati 
ruçe metlf' yaptıkl a rı si) fi• 
bir toplantı da bir taç! ııılt
tandaı: •Artık bu nıe fit 
kettl' kimse ga1 ve çıY ~· 
ı .. rı utaral< apartımall 
ra nı az• d,.mı,. .-· 

Bu ıu retle apartıınaıı tef' 
ranlar \•ar mıdır ve kiııt119. dir hllml ·orum. Fakat eti 
ntanıl 151n gaı , .e çaY fi~ .. 
yanında ekmek karneslllztr' 
nuttuğu muhakkaktır. •• 
harp ),Jları içinde yeııttı,. 
)erlığimiz lokantalarııı ll" 
men hepsinde ekmek bO !
tundan geı;ilmedlğiııl Jıtf 
miı hatırlarız. 

n :Nt PEYK 

Amerika.fan Almaıır'{;. 
gelen ,.e A lmın lllnıle:ııe1 
ra fınıfan münaka5a e 11,. 
gizli bi r rapora gcir e. fı 1" 
tılan bir Y 2 fuzesl dii11 .. 
ıı ın cazihe~inrlen kurtul~; 
'" ay gı1'i Jlf'Yk haline.,_,. 
mi5. Simdi bu ful t''. dU •• 
dan dunyan ın etrafında iti 
nuyor \ 't' de' rlnl ıki ıa• 
tamamlı ·ormu~. ; 

Ru hab~rl ııkudrıktall ' rtl 
ra •Uçan ıbjreler• in ~L(f 
11 ih2yet ç6zuluyor ınu ır· 
dıış•ındıım amma :ı·e ııf 9 il' 
kimiz bir, uçan daireler 
çok. i~ 

Ne) e... Yeni peYk ;JI 
d ıınr.1mııa uğurlu kadt 
olsun. .ıCI 

Sadun G. S.A w 

ON KELİME1-ıı: tf' 
tnonıl Cehepe'lilere: • 

llkhal ılıind ir • denıl& .. •11,,. Şef maıl ·i unutmı)·a 
tadı demektir!... .rJl1 

TATL~ .._.., ____ ~ 
r"-TAK ViM 

1 
9 E YLiJL 195Z 

SALI ~ 
AY 9- GÜ?'\" 30- nızt1' j1 
RC1'1İ 1368 - AGU5f0i ıt 
HİCRİ 1371 - zıı,utc~,ı 

\'ısa ti ıı oı 
SABAH 05.33 0~ 40 OGLE 12.11 rfJ 11 
IKINDİ 15.47 1z~ AKSAM 18 29 01.3' 
YATSI 20.03 09 ıt 
İMSAK 03.52 ~ 

Gautom!l.ı g~nıhril•" .,al' fi-" 
t fmltr bd.ııl.ttn, &G.11ln1dl'" 

ııJUnuı .. 
ve 398 kur'a numarasıle Yağ İs· lir. bul etmişlerdir. t('brık ederıı. de i=tir~k etmışUr. lecektir. 

kelesl Tülgent A~a Sokak No. 3 Bunu önlemek itin yağın ga- r-------------------------------------------------------------------------İstanbul adresinde bulunan Bay yet küçuk zerrelerden ibaret \ ); 
Sefai Kırıko~lu kazanmı;lardır. bir sübye halinde olması lAzım- Ray, zihnini işgal eden \ 'C çok . halk için bir eğlence ve ıt t' 
~·•••••••illl•••••••••••••" merak ettiği bir şeyi Walter'e ~ oluyordu. Bu markalarırıill•'' 

sormak istiyordu. Fakat bir tür- • meşhurları, Sakson, cad 1 İstanbulun en NEZİH ve en KlBAR sineması olan lü buna cesaret edemiyordu. a ma Kurt • Susseks ''e Moon'Iard d.' 

MELEK 
s· y Ak Corinnc'in birdenbire Wal-~ Acaba Corinne bunl•~ 6' 

1 neması arın Jam ter'e böyle dU~kUnluk ı;oster- ~ hangisıni seç,.cekti7 Bellei!l\t );• 
mesinin ve yanından alTllmak i 1~ bu anda \enı otomobili !I!( erl 

Yeni sinema me'.'&imine başlıyor. istememesinin sebebini öğren-ı';;;:? le mefgu.ldu. Walter, ne c~ıı:ı,; 
İlk program: Zevkine, incslik ,,, gllzelliğine... Harikulade mek isti) ordu . Bir iki defa Wal- bir koca idi. Ray'ın corıl' ııı'' 

~en ve nefis mevzuuna doyulamıyacak bir film. ter gect>leri eve-~ec diinmii~til. YAZAN::: FANNY t/(IJl/tST ÇEVı~Ell -r, REZZAN A.E. " ... L ~~~N son defa Kasino'da. kuınar ıtf 
Corinne'in bu hale çok itiraz · '""' 1"111M lası başında gıirdu~ü akşa l!\ 1'1~ 

DEMOKRAT Al• LE etmiş olduğunu Ray'a Eııiylcyen danınrla iri hır ince J~r~~ıiı•' 

Jlenkli CCheaper By The Dozen) Renkli 

Bas Rollerde: 

CLİFTON WEBB - JEAN?'\-:E CRAi~ - MYIL'\"A LOY 

Filme ilı\\'e olarak her hafta yeni AVRUPA PATHE jurnal 
en son Spor \'e Dlin)a Havadisleri gazetesi. 

Walter idi, Hattlı birkaç defa 59 'P parmaklarında ~·enı ~ ıılt 
yemf"ğe bıle kalamamıştı. An- ter vardı. Waltı>..r. comtrt tılf 
cak mühim bir ı~ bahane ede- Ray'ın sormak istedıği sual pek sık göremiyoruz, Ray. Fa- istiyordu Fakat :yağlı boya yas Detroit'e gitmeği aklına koydu. koca o!dıığu kadar eli sılcl JCl'l· 
rck ara sıra oğle yemeğine ge. bir tlirlil ağıından çıkmıyordu. kat beni mazur görmeniz Ja. tık yaparak kazandığı para bu. Yeni alacağımız otomobili ken- Aşıktı ,,Aşık• kelimesini ..ıı~ 
lebilmişti. Alaca~ı ce\'aptan korkuyordu. zım ... Siz keyfinize bakıp eğle- na klıfi değıldı. Hemen tram- dısi seçmek istıyor. Ben yok- !anmak Ray'a hem çok 'i•· 

Clemens dağına geldiklerin- Walter, belki de bu halin far- niniz. At yarışlarına gldınlz. \'aya bınerek şehre kadar gitti. ken uslu oturunuz.• İmza atma. hem de pE>k al!ır ırPJiycırrlU·r"" 
denberl Walter, aılcsinden he· kında bile değildi. Durup du- Biraz para kazanınız. Almağı tasarladığı bilczığin o· mıstı. Bu kadar senedenberi l'at hakikat bu idi. ElcS~şı•· 
men hemen hiç alTllmıyordu, rurken onu da endişeye duşür- Walter, pek kısa bir zaman tuz beş dolara olduğunu gorün. Walt"r'den gelen ilk mektup. hayatta kocaların eli sıkı . ;~ 
Uı; oı:ün yemeği hep onlarla yi. meyi mftmısız buluyordu. Hem !çın bıle oılsa Ray'ı gormekten ce, hC'mcn dUkklna girip satın tu. •Uslu oturunuz!• sözleri ıar ice c11mert olurlar. ıt•05ıo 
yordu. Gazinoya gittikleri za- nasıl olsa Walter, Ray'ın me- büyük bir haz du:,u) ordu. Za· aldı. Posta hanede bir paket ya- Ray'ın nek hoşuna gitti. Bir , azıHtindtki kadınların s <' 
man Corinne tombala ma asına rakını giderecek sözler bulup ten onu buraya ı;:etirtml"k'"teki parak. bır de Detroit &ehrlnln erk,,k, böyle bir şeyi ancak se\'- elbiseleri. mürevMrlerı ııtıl 
oturuyor, Walter ise rulette ı;an sö\lbecck. ı:önlılnu almasını maksadı da bu idi. Fazla goril. manzarasını taşıyan bir kart dığı \'e kıymet \'erdiği kadına kürkleri bulunur. w.ııter 11, sını deniyordu. Ondan sonra yi- bılecckti. nay da: ",i'alter'ın şemedı~ıne için itin ilzı.ililyor- ~azarak. blletlği Emma'ya gön. ı;6yler. Boşuna söylemez cUslu zengin bir adamın karısı 0

1
,. 

k k b b t 
1 

ı:o terrceği seb,,pleri kbrü kö- du Fakat elinden de bir şey derdi. Çoı t ığun bu hedi)eyi otunınuz!D... Sanki Ray için 1 r• 
~:nu~~~la~~~ Ra~r~u~~~ ~e~e~ rüne kabul edecek ve onu na· gelmiyordu. Bir akşam ayrılma alınca ne kadar sevineceğini Walter'den bafka alAka olabılir Corinne rle butiın bu~ 'eti ıııt 
bini çok merak ediyordu. Co- sılsa mazur gorecek olduktan dan ev' el masanın Uzerlne yüz düştınmek bile Ray'ı mesut et- miydi? hlptl. Halhuki Ray, ikı u ı;l• 
rinne'ın bu tarzda hareket et- sonra bu bahsi açma~a dPğ. rlolar bıraktı. meıte kAfı' ı'di. araya getirine,. ·e kada r 'ı« a· & O senenin yaz me\'simlnde ne 
nıesl iı;Kındher halrle bir selıep mez ı. d-1 IBundudalt yarıElarında har. Acele \'e telAş içinde otele ~içek pek boldu. BUtiln yol ke- karayı eeçiyordu Bir. sebıaıııl' 
vardı. a ının aklından geçeni Her. giın saatlerce Walter'ı ce n z. e • dcindil. licr"gUn dortlP yedi a· narları rengarenk çiçeklerle be vel yapmıiJ olduğu bır . 9,. 
öğre:ıme4il <;ok istiyordu. beklemek kolay değildi. Fakat Walter ne kadar iyi hlr in. rasında muhakkak surette oda. zendi. Bu yolların sükQnetıni biçimini değiştirerek erttSI ,t· 

Bir sabah Ray, sokakta Wal. bu bekleme Ray'a ı;ok tatlı ge. sandı. Paranın değil, asıl bu sında bulunuyor, Walter'in gel· bozan ve toz kaldıran otomobil- ne de giyiyor. elmas l·erin' ııt' 
ter'e rastlamıştı. Corinne'e tur. lıyordu. Yakıt geçirmek içın °· tarzda Ray'ı düşilnmeslnin kıy. mek ihtimalini gozcinünde tu- ter olmasaydı. oralarda gezmek tın , eya gümüş kaplama s• 
fanda çilek alıyordu. Kadının tel halkıvlc konu~up gevetelık mt1ti \'ardı. tarak onu bekliyordu. O gllnU büyük bir zevk halini alacaktı. 
birdenbıre canı çilek istcmif- ediyordu. Ray bu yüz dolarla yeğeni Walter aaha çrken uğramış, Fakat tozu dumana. katın oto· mücevherler takıyordu. ~ 1 
ti. Corinne durmadan bu tarz. Walter. her gelisinde şöyle Emma'ya hır bılezık almağa Ray'ı bulamayınca bir tezkere mobiller bir yenilik olduğu ıçın Uzun gün vakit geçi rıııt ~ 
da şımarıklıklar yapıyordu. Bu soylUyordu: karar verdi. Çocut:a bu tarzda yazıp bırakmıştı. Şö)le dbor. bunların cins ,.e markalarını çln :;ayaya dola$ıyor. '' t )'• 1 
da yeni çıkmıstı. - Bu me\'sim birbirimizi bir hediye vermeğl çoktanberi du: cCorinne birkaç gün f~in birbirinden avırdedehilmek. ı Orunu ""11 

ı 
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.Calışıyor 
Yazan: E. T 

~~tlos Fran adı tatll ayıdır. 
~it u ay hf'ml"n herlm; r.· 
~a, tden uıaklosır, ıh'nlı kena· 
~I PIAj!ara. nrmınlara. m 
~' erin,. gldn. Hiıkumrt ma· 
~. i •iusto~ta AılP.ta ''auş iş· 
f·İ bHO.J t:l"llnre &«'hlrler"' av· 
t~ b~~lar, hıikıimet makinesi 
~tı ır hıı~ıt işe koyulur. 
~ p sene a fö le nldu. Rıt~ba· 
lltı lnay (,\lx irs nains) hp· 
Cttıitında romııthmnlarını le· 
qlld tttlrılllden onra Parl~e 
~,,u. itintiık i lr.rlr. yakınılan r,:' olmağa hıııladı. 
ıı.ı a nsı~ mtcli 1 1 ı temnıuııtıı 
t(J 1ı{ ltııııldPtlr. talil knrarı nr· 
- cu 1\u rheplr. r.aşbııkan 
4; ftc ılRha birkaç gıin r.oru· 
tı~ d Sllrahlar kıırşı!llında knla· 
C! "ğiJdlr. Fakat J'inıı"" ken· 
' ~l!ıllleı:ııstrn 'i' atfc ~illrtr, 

1 efkba hr np vr.rmr.kle 
lıp~lef gördıiğli için merfüin 
t Ilı Olduğu, karılırada trdavi 
e ' gut buhınduğıı giinterde 

lıtb.;•lıunasınn tlalr uklt nklt 
r, 'ermt tir. 

te •n'ıı Ra hakanını en ziva· 
tıtı' !M edPn hnyat pı1halıl~ğı 

it •sidir. Jıa hakan pahnlılık 
~ Ucailf'le etmek, hayotı U· 

t· ~ak için dıırmadnn calı&ı· 
htıi, f'iatıarı ucıızlatahildlği ni . 
I·~ ıııu,·arfak ıılmu5 sayılaca· 
lij>l

11
l!ekata hilh nr. Pinay hPm 

~,111 Yil, hem ıll' miistr.hliki 
~,nıın erff'rrı.. fiAlhır ta~ inini' 
~ ... or. Bıı hıı•ıı~ta ~lmdive 
\it :ı Olılııkça milhlm muvııffa· 
l'ı tr !'itle etml tir. 

it ~n'ıı na~hakanı \'trgllere 
Ct it tdUmı ·rre lnl. \'eni ,·ergi 
' ~:~nı13 ır11ğını il ~ etmiştir. 
~:ı de me,·cutla idare için u· 
'- b~ tPtninl lbJmılır. Ucuıluk. 
'· 1ıı l'ük nıüstf'hllk olan hilku· 

8a Jııasrarını az.altaraktır. 
l;: lbakan ı:r('rn hııfta miihlm 
~ !'lluk ı;ö\'lr.miş, hunıla enf · 
~ lt'lla gidllmivr.rl'ğindrn, p;ıra· 
1t1ııı1

1J!1Jeti korıınııc·nlınılan hah 
~ t ~tır. rına\' i si7liğr. karşı r,: bir almağa çıılışıyor. 
~rj 'il.sır. Ra~bakanı altı ıınlıın· 
tq,;lduı.ra muhiın n11mıffaki· 

? .. tide •imiştir. rıkııt bu· 
ıı •anıen merli açıldığı 1a· 

~liddetll lııirumlara uğn)a· 
Ut· Pinay bugiınkiı çalı5ma· 

~~tabhıt hUrumlara filli ımrettr 
~ ,!le etmr~e haıırlıı nı,·or. 
,p " - • 'd h . • nııJmı ı are eyctı 

~ toplandı 
'•• ~lı:ara 8 (Hu~u~n - Demok 

ltuılrti umumi idare he etı 
.\~a caat 17 de genel bafkan 
~ ton !leııderecin ba~kanlığın· 
~ıç ,:~anmış \'e içtima aksam 

to te kadar rlc\•am etmiştir 

1 
Plantıcnı birikmiş l~lerin 

~ ~erek tasfiye edildiği tah 
e lrrıPkterlir. 

DÜNYA Moskova peyklerdeki 
~ · · baskısını arttırdı 

Yeni adı 
~ad - ı sabah 
Bızım emnh·rt nıiıduıiı a· 

sarhln tarifini yapı~ or: 

. 

* Mı~ır Yafıl Parti 1 iki 
'rupa aynlm15tır. * İrandı dokuz grneral ıe. 
:L.ıtüıtr sevkedilmiştlr. * Knredc götus göğtise 
yapılan ava !arda kn· 
muni~tlrrin iki taburu 
imha t"dilmi~tir. * Sfl\'~ et komünist pAr11 in. 
dr.n hl' mıihlm uycnin 
çıkanldığı bildirilmekte. 
dlr. 

lzmir'in D. P. 
Hizipleri Ankaray~ 
Çağnldı 

11uııul Jlııhablrımud.,. 

İzmir, {J - İzmirli Demokrat. 
lar aracında dc\'am edeııelen an· 
laşmatlık parti kon~elcrinl fel. 
ce utratarak tc~kı!Atı işlemez 
hır hale ielırmıştır. İl kongresi. 
nın bir türlü yapılamamasına 
sebep olan hu hal karşıcında n. 
P. ~enet idare kurulu anlaşmaz. 
lı!'!ı kokiındcn halletmek maksa. 
dıyle buııün al~kahlara hir da· 
\'eli) r. ;öndrrerrk yarın Anka. 
rada Başbakan .Mcnrleresin has· 
kanlıf!ında 1'evka1Adr hir toplan. 
tıya gelmelerini istrmistir. Re 
ledıyc na kanı Rauf Onursal, Jı 
Raşkanı Rurhan MaOl'r, iclaı;:e 
hryP.tindr.n Faruk 'Tunra, Env~r 
Dündar Haşar bugun Ankariyıı 
l{ltmiclrrdir. O man Klbıır, Hay. 
dıtr Dündar \'e ıırkadaşlarının 
dııhil bulunduku dif Pr hizip ı. 
leri ı:elenleri de ak$am üctü oto. 
mobillcrle ~chrimizdcn ayrılmış. 
!ardır. 

Ankarada yarın alınacak ka. 
rarlar İzmirdl' m«'rakla bl'klen· 
mektc ,.e hiziplerin barıstırıla. 
rak partinin e ki kuclrP.tini mu. 
hafa1.a etmesi trmrnni rdilmrk. 
tcdir. Ancak, anla•maılığı ele. 
vamlı olarak körfıklr.) en bıııı 
şahıslar hakkında ihraç knrarla· 
rının ı'lıı 11lınacaıtı \'r. partı i('in. 
drki tPmizlikin sıeriktirilmİ\'P· 
<'e~i ~ö' IP.nmrktl'rlir. G<'nrl ku. 
ruli ki tarafı rla karşılıklı dınle· 
rl'ktcn sonra kararını ,·erecek· 
tır. 

Çorum'da orman 

yangını çıktı 
Sungurlu, 8 (A A ) - Sungur 

tu ile Corum arasında 40 ıncı kı 
lnmctredeki Urlu ormanlarının 
Hıınkoz.lucu ,.e Ça\'sak köyleri rl 
varındnki kmmlarda bir orman 
yanı:ıını bası:östrrmic:tir. 
Yangın bölı:ec:inc .sünrlürm<' e· 

kipleri J:Önderilmlstir. Yangının 
~l·bchi hrniiz merhıılılür. 

Rusya kontrolü oltmcla bulunclurduğu memle
ketlere/en claha çok petrol, kömür, 

demir ve ham madde istiyor 

Londre, a - SO\YCl Rusya ta rafından tatbik mevkiine konan 
beş senelik planın ihtı~aı;ları artmı~ ve Mosko\a peykler üze
rindekı iktisadi baskısını !ilddetlendırnıi~tır. Rusyanın, pe~k
lerınden daha ı;ok petrol, komiir, dcmır ve daha bırçok ağır ham 
maddeleri ı~terlı~i ö!!rPnilmiştir. 

·Cinayet , yıını..r.slcilik Y.S. 
acayişslzlik rlegildir. Runlıır 
idi nıkııat nlnrı &osyııl(lHk 

'e r•lkolojik sr.hf'plerl ur· 
dır.• 

rrld ama. ha' işsizlik ne· 
dir:' dl) rrf'kı;iniı:. 

Ha: .. Ce\'ap hımr. 
Dalla adam kaldırmak. yol 

ı.e•mek, yağma, yani kısa· 
ra~ı e ki alık. 

Sarı) rr cinayetlt"rl psllı;o
lojik. 

Kaılıkö ·ılekl bPkı;lnln o· 
lıımıi ise anla&ılan sos)olo· 
jik. 

Ve emnl ·etin '·erılrn ıolle 
kadar hakkı 'ar. 

Hu t..adar •lk• il ilmi ''-Y· 
lrrle onlıır nıısıl 11t1·a5sın. 

ıaramtan şimdidl'n So\'yl'tlcrle yaptığı bir andla§mayı a· 
ı;ıklamış \'e Rusyayı ıyardım• içın çok daha fazla gayret sarfe. 
ılecrğıni bildirmiştir. Diinc katlar sozd,. nııişterek <Macar. Sov 
~et) tc•isleri olan şirkr.tler şımdi açıh1an açı>ta Sovy"t malı ola· 
rak ortaya çıkmı ·tır. Hunların arasıncl:ı ıki petrol kombinası ve 
bir cip aliıminyom teşkiliıtı vardır. 

noman~ada da a~·nı şekildi' ılr..C:iştklıkler olduğu oğrenılmiş. 
tir. Bilhas a orada petrol t,. isleri üzcrınd,.ki So\'yet kontrolil 
bticbtitun şıddetlendırilmistir. 

J;CVET G~R~stN 

Romanya' d::n 
Bir f İ\'af ro 
\~nafkarı aeldi 

Amrrlkada eğilim görmek ,.e Tiirki)e)e \erlkn df'nizaltı tamir gemisini etlrmek üzere be~ 
ıubay, 34 astsubay \e 114 erden mute~ekldl bir karilc rliln bir Amerikan nakli~e gemlsi,)le 

AmerlkaJ a hareket etmi~tir. 

Ru~,·a bundan böyle. peyklerin yeraltı sen·ellerinln tam 
randımanlı bir ı;ıılışma jJe Sovyetlere sevkedıleceğini kal'I bir 
lısanta ncyk ba~kentlerindeki elı;lleri ''asıtasıyle bu hllkıimet. 
lere bildirmi§lr.rdir. 

Hakkı Saf vef 1 

Tarı vef af eft~ Kore'de 
Göğüs göğüse 

Savaşlar oldu 
Sacıul, 8 - Bıı gece •Karı tal • 

t1>11enln kontrolu için Çınli \'e 
Gllnl'V Koreli pıyade blrlıkll'rı 
arıı~ında, şldd!'tlı ı;arpı~matar ol
muştur. 

Birleşmiş .Mılletler YP Komll · 
nist Çin topçusu da muazzam bir 
haraj ate~i ite bu harekUa ka· 
tılmıştır. 

ileri hatlarda bulunan bir A· 
merikatı sııbaya .ı:öre iki tarar 
piyadesi süngii, el bombaları ve 
hançerlerle ~ö~lis göl:'üs" çarpış· 
mışlardır. Bununla heraher çok 
şiddetli topçu ateşi karşısında 
taraflarclan hr.rhan2i biri mer
kez <'«'Jlhcrle kAin hu tepenin zir
\'esind,. t11t1111anıamaktadır. 

Gilncy Korrlilcr Uç ~Un 1ar· 
Iıncla ,; kere taarruza kalkmışlar 
'e hu akşam bir aralık tepeye 
ıılaşmışlars;ı ela an<'ıtk bir ı;aat 
kalehilmişlcrdir. R inci Ameri
kan ordusuna mr.n,..up bir ı;uha· 
ye gore hu harek5tta rniitteiik 
topcu iki komUnist taburunu im· 
ha etmiştir. 
Diğer taraftan hava harekAtı 

dr\'am clmektedir. 5 inci Ame
rikan Ha,·aı:üciınc göre bugün 
tepkili Sahre uçakları Mançt1r)a 
hududu yııkınlarında <'l'feyan 
t>d.<'n ı;arpJşmarla Ru~ yapısı 5 
M IG uçağını rlüşürmiiş ve ayrıca 
;; tepkili dÜ§man uçağı hasara 
uğramıştır. 

Almanlar İsrail' e On dort yıldanberl Bllkreşte 
bulunan ,.e bır Turk \'atandaşı Teessürle öğrendiğimize göre 

715 mi' iyon olan Arman Guryan ismindeki Tıtaş İdare Meclisi üye•i Hakkı 
meEhur tiyatro sanııtkArı dun Saffet Tarı dun bir kelh krizi 
cTıırsus. \'apııru ıle Eehrimıze neticesinde \'efat etmiştir. 

Dolar ödeyecek gelmiştır. İş alemimizin ve hankacılı~I· 
A1Aoelıı t•t1 ,.~,,. 12 yaşında Tılrkıyeden ayrıl- mızın tanınmış simalarından o-

Bonn 8 _ Batı Almanya ka· rnış olan Arman Guryan Bukreş- lan merhum, 30;i de fstanbulda 
hlnP.si bugfın Nazıler devrinde le tiyatro telı~ılini ikmal rttik- doğmuş, idadi, Sııint Joscph \'e 
gasbedilrn Yahı.ıdı mallarının i. ten &onra Rumen tiyatrolarında hukuk tahsilini bitirdikten sonra 

d · _, lr ,·azıfe almıştır. Galatasaray \'C Saint Joseph il· a esme ·~a aktedılen anlaşma. 
yı tasdik etmıstir. Uzun zamandır demirperde ı:e- selerinde ti.irkce ,.e fransııca ho-

. ' .. . risinde )aşamış olan sanatkAr calığı yapmış, deha sonra Os-
Bır hUkfımrt sozcü<U Başha· ı kendısh le gürü<r.n muhabirimi- manlı Bankasının muhtelif şu

kan Konrad ,.~denauer·~ andlaş., ze, Ro~anyada herşeyin So\'yct belerinde on beş sene müddetle 
mayı ynnn Luxcmburg_da l~z~. kontrol \'e hakınıi~ctinde bulun- müdurlüklerde bulunmuş, İş 
la~as~. hus~sunde yetkı verıldı. du~unu, yaşamanın imkAn 11 ha- Bankası Tetkik He~etl başkanı 
ğlnı soytemı~tlr. le geldiğini, söylemiş ,.e Ro- olmuş. Emlak Bınıkası kurucuıa. 

Andlıışma mucibince fsraile 14 m:ınyaclaki Türklerin memleket- rı arasında :) er alarak bankanın 
)il zarfında 715 milyon dolıİr ten ('ıkarılclıı?ını. bugün Dobru- ilk umum müdürluk \'aziCesinl 
kıymetinrle çr~itli emtia \erile. C'ııda hir l"k Tiirk aile~inln kııl· yedi yıl müdr!etle deruhte ~t
rektir. Buna ilAvc olarak Batı madığını sozlerinc ila\ c etml§ · mi~tır. .l'ılerkez Bankası İdare 
Almanya h11kfımeti ?\';11ıler tara. lir. 11\!eclisi tiveliği ''e Türk Ticaret 
rından ı:e peclılen , e şimrliyr. ka Sanat hayatı ilzcrindr.kl Rııs Ban~ası İd~re Meclisi b.askanlı
rlar sahibi çıkmayan mallar mu. haskısınıı ılair de sanatkAr ıun- ğı gıbl vazıfelerde on dort yıl 
kahilindc 107 milyon dolar öde· tarı ı;oylıımişlır' bulunmuştur. 
~ ecr.ktir. Ru para, l'llinya Yahu. •- Rlltlın tiyatrolarda hirkır l\lerhum, muhitinde ı;ok sevi· 
di Ti" J;jlAfı tarafından yardım Rus komiseri bulunmaktadır. len bir zattı. Ölilmü, bankacılığı
\ e kalkınma Jşlrrine sarf edile. GıtrJl e•Prlrrini 0~ namak yasak- mıı \e is Alemimiz iı;ln hakiki 

tır. Radne, Cornellif' \'e Shake~ 
ccktlr. peare Rumen tiyatrolarından kal bir kayıptır. 

« Vancouer» ,ehrini dırılmıştır. Ruslar bu me\'Zuda o Merhuma Tanrıdan rahmet, 
karlar ıleri gitmlş1~rdır ki. garp kederli ailesine batsa!hğı dile· 
S"mpatisi aşılar diye, Amt>rlkalı riz. ayılar bastı 

Vancou\ er 8 (A.P.) - Van· 
couver bôlgesinin dış mahallele 
rini 50 den faıla siyah arı bas· 
mıştır. Resmi makamlar hu hay. 
\';ınlarla mücadele icin ch·ara ze. 
hırli tuzaklar yrrleştirmışlerıiir. 

Acele 

tıp sıınatkArların oynamasına d3 
hi mu~aade etmemektPdırler. Bu 
kabı! hlr hadi•e bir defa de he 
nim başıma geleli \'e üc arkada. 
şımla birlıktc sahneden jndiril
dim .. 

SanatkAr askerliğini yaptıktan 
sonra Türkiyede yerleşPcektir. 

ediniz 

- VEFAT 

l\lerhum Prens Sabahattin'in kemiklerini ta•ı)an cenaze araban 

Prens Sabahattinin 
keıııikleı•i yıırda getiı•ildi 
Büy~ık. fıklr ~dam! Pr!~s ~a· ı nlıı kemikleri, bir müddet ewel 

bahattının kemıklerı olumun Parise nakledilerek yurda se· 
den dort ,,ı sonra, dün ·Tar· . . . ' 

~ÜTUNLAR tıl~m~~oro@~ 
'r~NI SABAH 

Yalnız 2 gün kalmııtır. 

Türkiye Kredi Bankası A. O. nm 

Neyire Tarının eşi, Nahi· 
de Akıncı, Sahet Tarı ve 
Yaman Tarının babaları, 
llıkmet Muh:sfooğlunun kar 
deEi. Alıdulhalık Renda, Fe 
rit Renda, Kerim Renıla, 
LAtif Renrla ve \'cfıı Anay· 
ılın, Sırrı Sayan, fleşat Alp 
soy ve luzafCer 'l'uğalın r. 
nıştcleri, 'l'alıp Senkrrln ba 
canağı, Feridun Muhsınoğ· 
!unun ka)ınbiraderi \'e Mus 
lafa Akıncının ka~ ınpederi, 
Emlak Bankası Eskı Umum 
MüdiırU, Turkıyr. Cumhur!· 
) eti Merkcı ve Türk Tıca· 
ret Bankaları sabık idare 
Meclisi azası, Tıtaş Şirkrti 
Ycınetim Kurulu üyelerin· 
den 

sus• vapuru ile yurrl~ ;:etirilmic ırılmek ıuere l\aıırlatılmıştır. 
tir. İs\'.Itrenin bir kö\ ünde, va Prrns Sabahattinin kemikleri 
tan hasretile tutuştuğu bir sıra· cuma gCinü Eyilpteki aile ka!J. 
da ~efat eden Prens SabahatU· ristanına defnedilecektir. 

., z da iki 
.'si öldü 

1 
Amerika 3,700,000 kişiyi 

silah altında hJtacak 
l\lount Pocono <Pennsylvania) 

a (A P) - Seferl::erlık daıresi 
~ ICol\ 'tu··A LIKI.ARIN 

NE l~ıllEI,l 

ıu!'bl Sabah bizde iktidarın 
lan ıathlle meşgul olduğu 
ltb,•atındedlr. nıı dil Onceyl 
tu111

1 eım~slnr sebtp adalet 
bır 1111" B('ılış resminde temylı 
llııı11;ı tels ,.,klllnln ıın ·Iedlğl 
~: hır. l'eni Sabah diyor 

•lt 
icııı eselelerin kabuğundan 
~·a~ btifuz etmek, bizde df!. 

larııı ın ,.e temyize baş\'Urma· 
l·ıneı~"· derece çok olmaı;ının 
~a\'a nı araştırmak ve onda 
~la sa~lamak hukuk veya 
llıa~t daireleri ı;ayı~ını arttır
~ fu an çok daha mühimdir. 
bıicıı 'U bızim memleketin iki 
ltıııy~ lllhli olan Jngiltercde, 
ile k ıze giden dAva sayısının 
>'~ tdar olduğunu acaba sa
"ıııeklliylz reis \•ekili tnhkik 
a•ıa Zahmet \'e külfetine 

.ıı~~ 11ınıı mıdır? Eğer bunu 
~la ar etmiş ol~alardı, karsı· 
heık:akıarı rakam karşısında 
lıırd~, hayretten dilleri tutu· 

\'o· 
ha111' .Yok ... Bıı athlllk \'e 
~tr~1 .1 rcadan vazgeçmedikçe 
>i he 1 'c sürekli bir netıce
t~llıur sahada elamamağa mah 

das l. lctınaf mahkemelerı 
te tr·ı tasaV'.urundakl düşün· 
~lıı ıı:nız a e ~ine bu esaslar
~O ltlUlhem olmalıdır ... • 

~ET 
Att,._ 
\ı)t't; BER cu 
1t~:tr1Ht, ?tulağımıza Ge· 

•>..' lUtununda yaıı)or: 
~te~kife gUnü Karadenlze gl· 
l~ları Vapura harPket saati 
ft llılnda ynlcı.lar akın akın 

F't~~ e başlıyorlar .. 
....._ ~t kapılar kapalı .. 
Ct' e o! Hayrola? 
....._ \ap §U; 

Ctt, Cenu yarın hareket ede· 

'r ....._ F 
Or

14 
ırtına falan mı var ki?. 

~ l?ı.ı? geınıde bir teknik lrı· 

1 

il 

ME~INU MJffVA ... (Cıırn~ııri11tl) 

- Hayır hiç biri ... 
- o halde? 
- Gemi hayvan yükleme i-

şini daha bitiremedi de .. Onun 
icin hareket yarına bırakıldı!! 

- Ya bizim işimiz, gücU· 
mUz, memur olanlarımızın i· 
zınleri, hactalarımız. oteller· 
de 1 yerlenmtz Ye nıhayet in· 
ı;anlığımız?. 

- İyi amma, hayvanların 
isi henüz bilmedi ki! •. • 

COMHURIYET 

R Cl 
HOCA 

Nadir 11\adl büy!ik bir Av· 
rupa 6ehrlndP tutulan lstıtls· 
tiklere bakılırsa daha ıJyede 
zengin sınıfının kllis~y~ gllli 
tinden, birde ise faklrlrri11 
ibadeti' fazla allka go terdlk· 
!erinden bahisle diyor klı 

•İbadette amel babında fa 
kir v;!tandıslarımızın zengin 
iere kiyasla daha atesli ol· 

duklarını mı ileri silrl'ceğiz? 
Röyle subjektif b.r hilkilmle 
ııa~ ın zenginlerimize taan el· 
meğc elbette dilimiz \'armaz. 
ı-:sa en <'n ilkel bilim kaygısı 
taşıyan bir ndam hile bıı gibi 
hlikümlerden sakınmaya dik· 
kat eder. 

E{!er bizim bUyllk şehirler<!c 
her ı:un camileri dolduran ka ı 
Jnbalı~ın ek criyetini fakir 
halk teşkil ediyorsa, bunun 
başlıca sebebi bizde iş, işçi 
\'r, ı;ıılı~ma davasının mü-bet 
bir şekilde ele alınnrak he· 
ntiz bir yola konmamış olma· ı 
sıdır. Yurrlumuzrla haltlı miı· 
nası ile bir lşııizli k tehlikesi 
yoktur, fakat ne yaıık ki dr.· 
ğerl 'ilçll!Pmiyecrk kadar bü· 
l ük insan kune!leri hoşubo· 
şuna harC'anmakta, hu kU\'\'el
ler Atıl \'e~ a ~arı litıl bir hal 
de heba olmaktadır. 

Bir faraziyeden çıkardığım 
~u hüklimde bilmem haksız 
mı)ım?• 

30 EYLOL 1952 
Kesidesine hazırlanınız 

Bu kesidede 

Para. Altm ve Kıvrnetli Esva 
İkramivelerinden maada 

BAHÇELi BiR EV de Vardır. 

KAZANANIN ARZUSUNA GÖRE KARŞILIÔINDA 

EViN BEDELi ÖDENiR. 

30 Evlı11 1952 ke.sidesine istirak icin 
en e:ec 

10 EYLÜL 1952 AKŞAMINA KADAR 

TÜRKİYE KREDİ BANKASI A. O. da 
İSTANBUL 
BEYOÖLU 
İZMfR 
ADANA 

Büyük Postahane karşısı 
lstiklAl Caddesi No. 389 
Buyuk Kardlçalı han 
Özler caddesi 

150 Liralık bir hesap açınız 

Hesabınız varsa arttırınız. 

TÜRKİYE KREDİ BANKASI A. O. 

HOŞ MEMO- Heyecan dalgaları artıyor 

Y~Mc.f' .tÇIN 'TEşEi·wR_ 
'e..f', tl.4Y4N Ml,l{)i~E." 
~ENL)iM€ Ct.=t.ô.tM ô't4(>AZ. 
çocvcu.wu size 1>6 VA>E 
DECEk OL.4N .t'AC/l')I • 
'Mr"1U>f41/
''"'('NH-

HAKKI SAF\'l:T TARI 

Hakkın rahmetıne kavu~ · 
mu~tur •. Cenaresi 9 E) lı'.ıl 
1952 tarihine rastlayan sa· 
lı günü Beyazıt Camimde 
öf:le namazını miıteakıp kal 
dırılacak \'e Merkezefrndi 
aılc mezarlığına dcfnedıle
cektir. 

Allahtan rahmet dileriz. 
Çelenk gönderilmemt'si 

rica olunur. 

Ankara, 8 - Buı<tin ~aat 14 30 
sıralarında bir otomobil kıı1a~ı 
olmuş, beı: yaşında hir ('OCUk ()J . 
müştür. HAdıse şöyle olmuştur· 

1 

faliye nakanlığına aıt 1470 
plAkalı ~ofor Mustafa Ulııtasın 
iclareslndeki resmi otomohıl, u. 
!ustan Dışkepı lstikamPtlnf' ııı 
derken Basın • Yayın ve Tııriım 
genel rnıidürlüğiı önlinıle ani 
den onüne bir ÇO<'Uk çıkmıştır 
Sür'atle gitmekte olan sofor 
r.ıustafa fren yapmışsa da beş 

yaşındaki Cengiz! çiğnemekten 

kurtulamamıştır. Cengiz derhal 
ölmüş, 60för hakkında takibatı; 

ışçi kısmı başkanı l\tr. Arthur S. 
Flemıng diin \erdiği bir demeı;
te, komlınizm tehlıkt'si dolayı
sıyle gelecek 10 ilA 20 )'il itinde 
Birleşık Amerikanın 3 700 000 
kışıyi silah nltında tutm~ğa mec
bur kalmasının muhttmel oldu
ğunu soylemiştir. 

Konynıla 

Konya, 8 (Hususi> - Ra~·1n
dırlık müdurlfiğune ait bir yol 
makınesl ) ol tamırıne ııiderkcn 
arızalanmış \'e birdenbire dev
rilerek makınenin şoförü derhal 
olmUstUr Şofor muavinı yaratı. 
dır. Mnkincnın )-U\'&rlanmasın

dan zararın 20 hin lıra olduğu 'j::::::::::: baclanmı•tır. tııhmin rdılme\;tt'dir 
~ llllllmlllll!!!!m!l!!llll!!l!llml!!llml!!!!l!!!!!!!!!!ll! .. ~ıml!!!IW!!l~--!!ll!!llllıl, 

ı·atısıı LİSESİ (Eski Feyziye) Kıı 1 
Erkek 

Yatılı 

IŞIK 
Kurulu5 tarihi: 11185 

ilk Yuva Orta Lise 
Ya.hancı dil tedrisatı ilkokul 3 ncü sınıfta başlar. Orta ve Lise sınıflarında yabancı dil 

ssatlerı artırılmıştır. Muayyen semtlerdeki Yuva ve ilkokul !iğrencileri okul otob!isiinden 
faydalanırlar. Kayıt itin paz:ardan maada hergtin saat 9 . 17 arasında ol:ula mürscaat. 

Telefon: 80879, 

\ I 
ı ' 
,:: .. 

1 
t. • 

Ş(I 8€UU..1 MEl!'.T:(IGV MEAfO' 
'>'€7"/Ş'TIRAU:M UIZ/lrl 1! 

• 

• 



Yını ulamak Üıere olan bir faıe \C h,15hın1>l1İll clıclcıi 

Hayvanlar hastahanesi 
~ 

Londra'daki hastahanenin hasta hayvan~/ 
can kurtaranları va rdır 

~ ~ 

B izde, ha) Yan ha tahancsi di· 
) ince akla, orduya ait at, 

katır 'esaircnin teda\ i edildi· 
ği hastahar.eler gelir. Biılm bu 
rada bahsetmek istediğimiz has 
tahane ise fareden me. kedi· 
den kaplana kadar her tiirl'.l 
ha)•vanın terin\ l edildiği hasta· 
ned·r. 

Bahıs konusu ha tahanc Loıı 
dranın göbeğindedir. Bir de 
ha ta naklıye otomobili 'ardır. 
Bu otomobil, Londra merkez 
olmak üzere, yarı çapı 20 kilo
metre olan bir daire içindeki 
fıcil ~ak'a'lara yetişir. Hastaha
ncnın iki operatör baytarı ve 
ha~\ an hastalıkları üzerinde ih 
tısas ) apmış eczacıları, haı;la 
bakıcıları. hademelerı 'ardır. 
Doktorlar \C baytıırlar !:ecele
ri dııhi nöbet bekle) erek ace· 
le \ak'alara müdahale C<ler· 
ler. 

Hastahaneye ) npılan müra· 
('aatlar senede ortalama H.:iOO 
kadardır. 2552 \'ak'a için oto· 
mobıl çağrılmıştır. 1\lcselA bir 
gün Londranın merkezinde bir 
domuz kuyuya du müşliı. Oto
mobil hemen \'ak'a ~erine :.e· 
tı tı, hay\'an kurtarılarak teda
\ İsi ~apılmnk üzere hastahane· 
~ e gôndcrildi 

'\ ılandnn korkıın 
kaıfın 

5chır cl\arında bır hindının 
- ba ıboş dolastığını gören 

hastahane memurları onu der 
hal sokaktan alarak bakacak 
biri ine hediye etliler. Hademe 
ler hindiyi nlınasulardı, zavallı 
ha) \'an, kcndısıne bakacak kim 
se olmadığı için, ölecekti. 

Yıne l..ondrnnın Ilalham ma· 

\)ağı l aralı bir p:ıııagan tcd;n i edili} or. 

halle ınde bır kadın, yılandan clular. 
korktuğu !çın, ban)O unda a. 
ntlcrce kapalı kaldı. Jlastaha· 
nenın gece memurları gelıp 
kendı ını kurtardılar 

Bazı e\ lcrde peri olduğu 'e 
geceleri, bilınmez )erlerden. 
korkunç sesler çıktı •ı ılerı sürü 
lu) ordu. Hastahane ndaml:ırı 
geldiler. bıı scslerı çıkaranla· 
rın, temel du\ arlıırı ara ınıı sı· 
kışmış bir giivercınlc hasta 
bır kedi olduğunu ortnya koy. 

* Hastahaneye, hazan da, ace· 
le amclı)atlcır ıçın telefon cdı 
lır. Hay\ anları amelıyat etme 
~ ı ıcabettıren kazaların ~uzde 
doksanı yollarda değıl c\ lcrdc 
olur. Belli başlı ev kazaları; a
ni hastalanmalar, pnıklar. 
yuk ek hır ) erden du,mekr 
~cklindcclir. 

llastahanenın en faal olchL· 
ı ncunıı sa: 5 Sü: 8 ıl cl 

Tamamen hususi sermaye ıle 

kurulan ve çalışan 
Banka 

~apı ve Kı:ecli Bankası. 
BugUn 8 inci yılını tamamlarken 

kadirbilir halkımı zın ve iş ıu.lamlarımızın 
sevgi ve güveni sayesinde 

140 ıııilyoıı /irA mcı.ıdıuılı 

70 milyon lira scrnı.aycsi 

4.5 uıilyoıı li r:.ı ilıliya.lı 

./O şube tıe a. jA n siylc 

en başla gelen bankalar arasında 
yer al mıştır. 

• 

* 
Banka 

mnotertlerlne 
minnet \'e tllkranlarını 

buglln ve dalma 
lıbmetlerlnl arttırarak 

ifade etmlye çalışacaktır. 

V A T A N --------------------------------------------------------------~~ ----
9 • 9 • 1952 

• KIBRIS 'TAKİ 
TAHRİKLER GENERAL ALI FUAT 

Kı bns Metropolidi Komünist Partisile 
işbirliği yapıyor ! 

~~ .. _____ _ 
Karakol Cemiyeti Bellinin So\yet bölge~intle Ortadogu emnıj eli ıle, Tilrk . 

Barış Kongre •• adı altında bir Yunan rlosUuğunun arkadan 
propaganda toplantısı yapıln· hançerlennıesine göz l ummak 
eaktır. Toplantıya katılmak Ü· tadır. 
zcı e Kıbrıs Kom~nis~ Par~i~i 1 Komüni tıcriıı ) aptıgı ,e :\la· 
mensuplarından ~ıssaı-ıdes Kıb· k:u·io un ele ll'kledii'li plcbı ıle 
rı t~n u~akla ~tına) a .~a.reke~ ehemmiyet atfetmekle Yunan 
etmıs l' :ık~t \ uııan .hukum~tı hükiııneti bir taraftan komünbt 
bu ~ehlık~~ı !;ahsın .\tın?) a ~ır· aleyhtarlığı güderken. perde ar
me ıne m~ ~acı; etmemı,ş. • kasından da komünbt oyunlan-

1 ın_ garı hı. Kıbrısın \ ıınanıs· n:ı Alet olmaktadır.• 

Miralay Kara Vasıf Bey Ankaraya geldiği zaman kar~" 
kol cemiyetinin merkezinden ve idare heyetini te~kıl 
eden zevatın isim ve hüviyetlerinden bahsetmemijfİ. 

. g~f' 
trol altında tutmak iÇID )t• t_:ına !lhakı için .ı:ü~ü~tli kopa· Yine bu gazele Lefkoşede ter· 

'.?" Kıbn met~·op_olı_dı. Maka· llp olunan ilhak &revinin Iiy:ıs· 
ıı? b~ ~ıc:?mla ışbırlığ! ~ apmış. ko ile netlcelcndiğinuen bahis· 
l:ı:ss::ırnle~ ııı g.ı:etelerınden b· le d i) or ki: 

1 
tıfııclc edıyor, Kıbrısta plebisll 
yapılması için Le[koşede çıkan 
CH:ılkın Sesi) gazeıe,,i bu mil· 
nascbetle yazdıgı •İlhak ·oıned
ya ının püf nokta:-.ı • başlıklı 
makalede diyor ki: 

Bız bu hadise kar-ısında 
Kıbrıs kilise,! ile komünist par· 
tı inin el ve işbirliği yapmakta 
olduklal'lnı iddia edeceğiz. Esa· 
en bu iddiamızı daha önce de 
"rdetmiş \ e Kıbrıs kilisesinin 
zımnen l\loskovanın emrinde ça 
lışan bir kızıl ajan yuvası oldu· 
ğunu izah cylemistik. Bu ba· 
kımdan eğer Yunan hiikümeti 
amimi ve dürust olarak komü

nist dUşmanı ise komiinist ajan· 
!arının elinde bir aletten ba"
ka bir ,ey olmayan hürmellü 
'lakarlos ceıı:ıplannı da Yunan 
topr:ıklarnıa bastırmam::ı~ı kap 
edere! i. 

llalbuki Yunan hiikuıneli. Qr. 
ladoğiınun emniyetini \'e 'l'iirk. 
Yunan do lluğunu sarsacak o· 
lan ilhak faaliyetlerine kapıları· 
nı açını • \'e plebisit şarlatanlığı. 
nın sahte kahramanı Makariosa 

faali~et imklinı \'ennistir. İşte 
ilhak komedyasının püf nokta· 
ları bunlardır; \'e Yunan hii· 
kumeti bu komedyalara Cır at 
\ermekle bu nazik zamanda, 

•Kıbrıs Huın Konı[rnist l'aı ti· 
sinin arzu ettıği ilhak, bugün on· 
laı·ın llibirince • monarho • fa. 1 
-ist • Yunnnistana değil; kızıl 
bir Yunanistanadır. Koınlinistıer 
bu noktayı açıkça sö~·lüyorlar. 

1\Iaakriosçular i e. ilhakın bu· 
günkü kralcı Yunanistana ol
masını istiyorlar. 

Bu me\ zuda bizim üzerinde 
ısrarla durmak istediğimiz nok· 
ta, hiıkümetin böyle saçma, mfı· 
nasız \e memleket asayişi ile 
ekonomisine zarar verecek ha· 
rekeUere müsaade eylemesidir. 
Hlikumet el'ki1nı artık böyle m5.· 
nasız ve ii>ayi;:; bozucu grevlere 
izin \'ennemelidir. Gel'çi gre\' 
fiyacko ile kapanmıştır; amma 
bunlan daha başka çılgınlıkla· 
rın takip etmesi ve memleket 
fısayi~ine ve elfönoınisine men· 
fi şekilde le3i1 etmesi pek müm 
kündür. 

Hükümet bu noktaları gözö· 
nUne alarak, ilhak gibi kokmu5 
meı'Zularda otoritesini gösterme 
lidlr. Sonra şurası da düşUnül· 
melidir k[, bu ilhak miting ve 
grevleri doğrudan doğruya Tiirk 
dii mantığı korku.;;u ta•ıdığı için 
de fngiliz politikasına uyma· 
maktadır.• 

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

c;cııcral ni~g,uy Korede 5eb it d ü en ~uri Pa nı irin eşine An· 
kara<l.ı talıyette bulunmuş ve bir buket giinder mi ti. Yukan· 

J\aı akol 
Cemi~ rli 
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niisıııanlarınıızın ıııeş'tım lcl· 
sa\\ ıır 'e ıcı·aatını goıılcn 

uzak tutma) nn hazı lıamlyclli 

vatandaslar, l.ıır gün .:\Iııhmut. 
paşa <:amıı avlusunda toplan· 
mı lar, millı bir cemiyet tcşki. 
lını kararlaslırmı~lardı. Vak· 
tt)le Miralay Kara Vasıf Be) iıı 
bana Ankarada \ermiş olduğu 
nızamname ve progranılllr i te 
bu cemiyete aıtti. lllitıratımın 
SJ\·as kongresine nlt kısmında 
bundan balı etmiştim. 

Karakol Ccmi)etinin merkez 
lıey<'ti nc:ağıda adları yazılı j e. 
di zattan mütc~ckklldi: Baha 
Sait, Rt'fik Kemııl, Miralay Ka. 
ra Vasıf, Knfkas fırka ı kuman. 
danı Çolak Kemal Crahnıelli 
Kemalettin Sami Paşa), Karıı
deniz Boğazı kumandanı Gafa. 
talı ~evk<'t, Sc\'kıyal~ı Ali Rı· 
za C lst:ınbul mcbu u rahmetli 
Ali Ilıza) \e :\lıralay Edip Ser. 
vct Ccskı nıillt'tvekillerindcn 
~ayın Edip Sen et 'l'ör) Beyler. 
Istanbulıın o tarihlerdeki husu 
si)cti nazarı itibare alınacak o. 
lursa bu merkez lizalarının i· 
sim ve bil\ iyctlerinin gizli kal. 
ınnsını tabii sormck Uiz.ınıdır. 
Miralay Kara Vasıf Bey Anka· 
ra~ a \ e Sıvasa geldiği zaman 
gerek ccmi)elın merkezinden 
'c gerekse kımler tarafından 
tcşkıl cdıldı{:inden bahsetme. 
nıi5tır. llııııunla ber:ıber JJu
ha Saıt 'c Ticfık 1 mail Bevlcr 
islısııa cdılecek olurs;ı diğ~rlc· 
riyle ış iız.erinden muntazam 
ıııuhabercnıiz \ ıırılı. ller biri. 
nin İ tanbulda mlihlııı i~lerin 
başında bulundukları cin bizce 
mahimdu. Fakat cemiyet mer
kezini teşkil eltiklerinden ha. 
berımız )Oktu. 

("eml) elin 
raali eli 

Karakol Ccınıyclııım Anadolu 
ıle olan muhabcratını ma. 

kamının 5ıfrcsmden ıstıf:ıde e
derek Miralay Galatalı ı;;e~kct 
Bey ~ apıyordu. ~liralay Kara 
Vnsıf Bey arkadaşımıı iş başııı. 
da bulunan veya bulunmayan 
fakat Kıı\·ıı~ ı l\lilliyeyc tarafdar 
olaıı ınlincvverlerlc Anadolu a. 
rasındııki muhııbcratı idare e
diyordu. Du nıuhaberallan lıiı· 
kısmını e\ veke nesretnıis , e 
bazı mahimat da \'ermi~tim. Ka 
ra \'~sıf lley bıllıhare Anadolu. 
nun Istıınbuldaki bir mUmessl· 

daki reı.imde Bayan Pamir ı;orülüyor ___ n olarak ortaya çıkmıştı. 

1 Posta raket/eri 1 

Amerika'ya bir mektup 
55 dakikada gidebilecek 

Almanyada yapılan tecrübeler çok ümit vericidir. 
yeni bir devir açllıyor Posta nakliyatında 

G eçenlerde gazetelerin , er-
dıği haberler arasında bir 

Alman mühendi~inin icat et· 
ligi •Posta raket• !erinin tec 
riıbelcrinden bahsediliyordu. 
Bu haberde postaların 50 • 53 
dakika gibi kısa bir zamand:ı 
bir kıladan diğer kıtaya sevke· 
dilebileceği kaydedildi. Şimdi 
tecnibeleri yapılmakta olan 
yeni buluş hakkında ddha fazla 
bilgi elde etmış bulunu)oruz. 

Raketle nakledilen 
ilk posta 

zunu ta~ıyan yeni 5.let, raket 
ve planör tekniğine söre y:ı 
pılmıstır. Modelin iki metre 

uzıınluğu vardır. Kanat geniş
liği 2.6 metredir. 

Tecrübeler!_ Bremen şehri 

civarında geniii bir saha ayrıl· 
mıştır. Burada ikide bir fır· 

!atılan raketin çıkardığı du 

ınaıılar ehrin kapılarına ka· 

dar uzanmaktadır. Bir miıddet 
e\' \'el Almanlann V ı 'e V2 
sllahlnı·ını Iıazırlıyan müte· 

bassıslar önünde ilk tecrü· 

Kemalettin Sami Pa~a 

ret sarfetmişti. Eaşta şı~cıt , 
niköyU olmak üzere Bakkll r· 
Paşal\öy \'e civarı Runılıırı • 
giliz ve Yunanlılarııı jıırdıre er 
le ayrı al rı müteacl~it . ç~ 13· 
teşkil ettikleri gibi ıırnıt ~ ~ 
!isinde de kuwetli Ernıcnı . 
teleri kurulmuştu. Gcp·e IJOııuıı 
zında bazı Rum köyleri de ıııt· 
ları~ harrketlerine katılın'~ , 
dı. Izmit. Sapanca ,AdllP • 
ll<'ndck ''e Düzcedeki çer . 
lcr \'C bilhassa Abazalar, J'~a 
şah tarafdarı bir kuv\·et ol~ 
teşkilatlandırılıyordu. sun 1 

a•S\ 
knr~ı aynı mıntakada ) · 1 
Karadenizlileri kazanına~ 1 
onlardan iltıhlı bir kU'"·et 
cuda getirmek liızımdı. 1 

< De\amı \ar 
Kemalettin Sami Beyin as. __ _..-/ 

keri işlerle meşgul olduğunu ı 
biliyorduk. Sevkıyatçı Ali Rıza Anlaşılmayan bir sebeP
Bc) in de mavnacı ve sair ııak· 
liyatı;ılaıı idare elliğini haber ten bir yara laJT1 CI 
alın15tık. Karakol Cemiycllııin )si 
bir de tf3küdar grupu vardı. Enelki gece saat 2ı.::ıO dB ıfŞb 
Bu gnıpun İstanbul ile Anado lık A}nur Sincmnsı önünde·1 .~ 
lıı arasında muntazam bir men. taburun namiyle maruf sezıı ~tır 
zU Jıattı kurmuş oldukları nıa. lasılamıyan bir sebepten. is crtf 
lümdu. Bu menzil hattı haki· derpaşn mahallesi Nakib11~ rt1 
kalen mühim bir teskllattı. An sokak 22 numarada oturan ı 
karada milli idare resmen işe Alta}ı bıçakla ağır surete >" 
ba~layıp idareyi eline alınca. lamıstır. ı 
ya kadar muntazam \'e ba~arılı Kaçan Sczainin arannıasııııı 
faali)eUerdc bulunmuştu. Grtı· lanmıştır . ___./' 
ının başında Yenlbahçeli Şük- ---------
rli (sayın Şükrü Oğuz) Bey ol. · 
mak üzere birçok kıymetli ar· Yeni Neşriyat 
kadaşlar bulunuyordu. Yeni. 
bahçeli Şlikrii Bey menzil işle- l\ARl!\CA \'U\'ı\S I 
rıııi i_şlet<'bllmek için Kocaeli \"a13n: İlhan Tarııs 
I\uvayı ~tilliye umum kuman. ~ ' 
elan lığını da illerine almıştı. Se~ılnıiı Hlkheler Derıisl b r 
Top kapı grupır he) eli de çok aut.ı n~retmde ba.lamı.'ır S 'I',. 
mühim hizmC'tlcr ifa etınisti. ll\I İlhan Tarus tarafından 1• U. 
Bu grupta teşkilatı mahsusadan rıncı \'uvası'dır. Güıel bır kapak 

SÜ\•ari kaymakamı Hiisametlin ele 12 • kuruı f 1atla ıaıı a c• 
Be~ le kıymetli arkada~arı va. bu k tabı ok ırucularınuu ıaf'f•)-e 
7.ife giirüvorlardı rı&. r • 

* Yuk ek tah'il 
Genç liginin hami) eti 

K arakol Cemiyeti İstanbul 
halkının muhtelif tnbaka 

\'e sınıflarından kendisine bir 
hayli tarafdar toplamıştı. Bun· 
lıırın arasında Erkanıharblve 
:llektcbı. Darülfiinıınuıı muhte. 
lıf şubeleri, Hukuk ~c Mülkiye 
mck~:!plel'inin lıaıni\'clli talc
uclcri ~e vardı. Bu \'~lanpcrvcr 
lale beler İstnnbul 'e ,\ nadolu 
mılli teşkilatında senlş hır su
rette yer almıslardı. 

Cemiyet, İstanbulu Anadolu. 
~a bağlayan Kocaeli yolunu dai 
ma elinde bulundurmak \'C kon 

DOST 

(llika)eler) 

Setılın s H kbo er Derrls o 0 

ntmc;;o ba ıadı:ı kıtııp u ._,inil' 

elsi rıknıııtır '1:s nl O. B~cr 
U:reeı'lnl lht .-a ~d•n (D •ı l· 

fıraıla utılınAk!Jı ı.r 

* CER ABER 
Sclırlıııl de, ( llERA llER) 

b r ıanaı der~ısı, yayın hııraun• 

m~ıır. ilk aa 111 J.:Jl&.I ba ınd• ' 
der.ide. ı;cııç it ııa'uııı )anları • 
Jer al ııı,tır 20 kuruµ satı ıın d ı 
Din toplu da.ıtUD feri. Ak ta ) 
88 dır. 

n nha Uç dört sene ene] ha 
)alden ıbaret olan ~ey bu· 

ı::lın tahakkuk elmek üzeredir. 
BütUn dünyada alaka ile kar 

heleri ) apılmış olan • Posta ra- H1ırıı~~~---....... -·~...---,,.....-..-...._~,.._-,_-· 

ılanan yeni buluşun mali ta 
rafı halledildiği takdirde pek 
yakın istikbalde postalar müt 
hiş suratle Okyanusları aşa 
caktır. 

Planın sahibi Alfred Puellcn 

bcrg. isminde bir Alman mü 

hendisidir ki simdilik Alman 

'n ile llelgoland arasında .na 
ket po tası• kurmağı dilsün 
mcklcdir. Feza gemileri ve yıl 
dızlara seyahat hakkında bir 
çok ctUtler yapmış olan Alman 
mühendisi imal etti~i model 
•Posla raketi• ile posta naklı 
\atında yeni bir de\'İr açaca 
ğına kanidir. ·PUR Olt rüm 

keli• ilk çıkışını geçenlerde 

10 ağustos pazar günil Kuzey 

Denizi sahillerinden )'apmış

tır. Bu son tecrübede .pun 
oı. tipindeki model raket, 

posta hamulesi ıle fırlatılmış· 

tır. Cııxhaven sahilinde bil· 
hassa bu is için hazırlanan Ka

tajıılttan ~tıklan sonra ıı· 

rnktan telsizle idare edilerek 

~cuwerk adasına \'armıstır. 

Posta nakliyatında 

\"eni bir devir 

y eni alet, posta nakliyatında 
yeni b ir devir açacaktır. 

Şımdbe kadar yapılan tcerü· 
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~ldoğan, Anayasa 
tadi ini istiyor -l't ( Bası ı incide> mesi gibi, BilyUk ıtıllet Meclisl-

•O tutnıaktadır. Bu ltlbula, bu nın hulruku hukümranlsine alt 
!ıh ~11lldaki bellibafilı fikirlerin hususat H. Partisi Meclis Grupu 
tin1~Uku yalnız Millet Partisi- nun mutlak inhisarında bulundu. 
le{ Yaı:ıacağı işltırin hududunu Tıpkı muhalefetsiz Mecliste ol-

}{ ta~ar. duğu gibi :lfıllet Meclisi, tek par-
~ '1 eeyden ewel, anayasanın tıU .Meclıs karaktfrinl tamamen 
~sır demokrat memleketlerin muhafaza etmiş oldu. O devrede
l:ı;1~!alarına benzer bir hale ge. ki D P. \e M.P. muhalefP-ti Mec

"<llesl ve böylece millet htıkl· liste, kanunun çıkarılması mera
tt• ~Utıin doğru tecellisine uru- siminde bulundurulmak mevkii
ıı ... '.•rdır. Mıllet Partisinin prog ne dllşüruldU 
.:-ı<::ıın 41 inci maddesi de, se. 1950 seçimlerivlc 'ücuda gelen 

}1 tls~emimlzin millrtin haki- dokuzuncu Buruk .Mıllet Meclici 
Unı en uv un bir tarzda te· ıse netice itıbarı~ le selefının teş

l ~~ecek bir hale getirilmesi- nl sıma ve hü\·iyeHnl aynen mu
lltirdir halaza etmiş bulunmaktadır. Bu 

\ ~k Partlll siyasi hnyata ismen Mıllet Ieclisl de tıpkı selefi gf. 
~zen geçmis oldu~umuı 1945 bi ezici çoğunluğu elinde tutan 
~an bugüne kadar. ı;ecir- bır .mas! partinin .Meclisi olmak

~· e olduğumuz ılyasl huzur- tan farklı değıldir. Nitekım hü-

Rusyada 
Temizlik 
Başladı 

CBıp 1 tncldP) 
partinin sekret!rler!dir. 

Pravda Gazete::inin brlirtti 
~in• göre. bunlar kollektif 
çlftlıkler siyaseti aleyhinde 
h:ıreket etmı~ler 'e kendile 
rindl'n rütbece kiıçük komü· 
ni(tler tenkit yoluna gidin· 
re onları susturmanın çare
lerini bulmuşlardır. 

Batılı sıyaşi çevrelerde be· 
lirtildiğine söre, bu hAchse, 
Rus komünist partisi dahi
linde kimlerın tasfiyeye uğ
rayacağı hususunda daha 6İm 
dıden kat'I kararlar verilmiş 
,.e tatbikata da girişilmis
tir. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM) 
~.-..--.....,...""'-~ ......... .....,] 

Mısır' ın gidişi 
<Ba~ı 1. cidPl 

fakat seçim nrtlrednne ldare~·i 
sh-lllerP iane etmek lhım ı.ıelin
rtı, memleket hiı) iik torluklar 
ka~mnıia kafaraktır. Eski si)·a· 
st parti!Prln hPp~i , ... mailde ,.,_ 
tirf'! kııhul eılf'n ıfHlet adamla
nnılan co~ıı. ıümııhlı di"" telak
ki olunuyor. Yrni rarliler k1~3 
ıamanıfa nı"ıl kurutarak. ne ııibt 

. J MI liılerlrr iş b:ışır.a yük~r.le-

1 

r.ektir? 
Rer"eY en h:I f'kilde rrrey:ın 

el~f'! hilf'! 1\fı"ır mlllrti. hiıyük 
ı ıorlnklıır kar ısında kalaraktır. 

1 
r:arp iıh~ml, J\fıcır liderlerinin 
ııy:na~araklan rolil lınlaylaştır-

1 mak !cin eldl'n gıolf'!nl yaDmak 
ıorundıııhr. Raıwurulması tıbım 

l trl'll'n tl'ı!hlrlerıf Pn en hirinrlsi, 
Şimali Afrlkaıfa ı:arn ffe,·ll'lleri 
:ıra~ında cl .. \'am l'dPn niihız k:ı\-11~ sebebini aramak ve bu-ı kılmct ne isterse, ne karar \er

bett dn~ııe nasıl iecllmesl ica- mek isterEe, hangi ~anım~ çıkart 
~ İl•nı bulmak ve bu işin yalnız mak isterse, kendı Medıs Gru. 
~) llartınin dfl';ası ıfeğil. bUtUn punda karara bağlatıyor, hu ka
lriaıı Partilerin fıkir blrlıği " rar :Mıllet Meclisinin ~ararı olı
t~ ll!retıe meselevl milli bir dA- rak Kamutaya getlrllıyor. Tıpkı 
~!arak kabul etmeleriyle ta. eskiden olduğu gibi kanun ,.e ka

\.::"llk ede,.,eğinl aı;ıkça ortaya rarların çıkanlma•ı merasimi ya. 

Parti kongresinin ekim a· 
~ ında toplandığı zaman bu 
o.tasfı~ P kararlarını. ittifak· 
la onaylamaktan ba~ka bir 
fey yapmıyacağı da ilhe e
dıl mPkferiır. 

1 
guını tasfhcı f'tmrok, eski mijc. 
trınlıokPrill~in ).alıntılarını h~k- XATO Güney J\ölge~I Kara Kunttlerl Komutanı Korgenrrıl Wlllard G. W3·man (soldan 

U·· ru··ncil) İzmır· \'alisini ıi,·aretl sırasında ' kıınlnlll hir .. kilde ortadan > J 

1 kıılılırmık, hıir ctiinya hP.sahına 
l diiriist hlr rl'phP. kurmaktır. ;\fı- o d 

1 
b 

ı.ır milll'fl ,.,. di~er Şlmıılt Afrl- 1 inci r U manevra an ugün ._ ___________ kı mlllrtll'ri huretlnl dnyduk- başlıyor' NATO Daimi 
hırı k"1nrtlrri Ple geçlrml'k ic:in <8151 1 lnddt> yeti olduğu halde bu sabah sut f mnİyef Müdürü ııarp Alemini ıfüı.moın saymak. rektir. Bunların arasında Ttlrk a de otomobille Sarıkamısa hı· ~_41lıak gerekiyor. pdmaktadır. 

~Yasamız, hlıkimb r•in ka- Teşrıl ,.e kral kuvvetleri nef-
Komisyonu 

~ ı... 'artsız millette olduğunıı sinde temerkUz ettirmiş bulunan 
uu hAkimivet hakkının da yal. BUvtlk l\lıllet ıeclislmiı, kahir 
~ llilYük Millet Meclisi tara- ekseri ·eti elde tutan bir &lyul 
~~ 'll kullanılacağını Amirdir. partınin Ieclisi olmaktan bir 
~.hükme istinaden 1946 seçim- türlü kurtulamıyor. Tek parti u
' ' kadar Büyük Mıllct Mec- su! ve Adetleri eksıksiz bir su-
1\k lialk Partısintn l\Irclisl ola- rrtte cd,·~m edip s!tm~kte, mıom 
>-tı ltıil!etin mukadderatına ka· lekette. 81\'.asi rartıll'nn mey~a
~u ız ,., artsız h6klm olmuştur na gelme•ınden beklenrn mılll 

fnskovan miiftl'fik diye telakki donanması da mevcuttur.• reket etmiştir. 
<Jıısı 1. rlcte> etmPk ı:lbt hlr halau dlişmPk- - Türk donanmasına yeni 16 General Ridgway öğleden ı;on- An karada topland' 

Bu arada tetkik ettHHmlz fış- tl'n kurtarılmalı. l\fo~ko,·a sh'a- mayın tarama gemı.sınin \'erile· ra Karsa gidecek " yarın Ağrı 
!er şu hususları mufassal ola· etin,. Slmnli Arrikıda hiç hir ceği doğru mu? ,.e T~dırda tetkiklerde buluna· 
rak ihtiva etm,.ktedır: Sabıka - df'•fl'k hırııkılm11mıılıdır. a- Şimdılik böyle bir 6eyôen caktır. 
lmın on adresi, hususıyetlP.ri, J\lmrdıkl tnkıHin ,.,. lrtimai hıtberdar değılim, fakat bu şaya. NATO Kun·eUeri Başkomutanı 
sabıkaları. tema• eltıği kim~tler, hakkani}rt hnrekPti, ititlal ,.,. nı temennidir.• çarşamba glinıi Erıuruma don· 

( Bası 1 lndde> 

d•kı temasları. rlr ,.e J\lmr mill .. ti. hiir millf'tı.. . R.30 dan itibııren Ayaza"'ada bu- ğı ile Ankarayı hareket ede· 

d\\\'fe esnasında Millet Irr- sh·a etin tayininde vatandaşların 
~ti e~ bazı müstakil mllletvekıl- ı;ôı ve hak sahihi olmaları tnma. 
\l)lialk Partisi haekanının tQ5· men ortadan kalkmış bulunmak

~!a le Halk Partisi listesine ı::o· tadır. 
q; tak Mecliste er almak im- Milletçe lı;iııde çırpınıp durdu-

devam ettiği yerler, şehir dışın - m11, 111,.ne dairr~inflP nc-firp \'I'-, Amiral Carney buı;iln saat mUş olacak ve aynı gün özel uça 

Ahmet Tekeliogluna soruro· rin :ıllr.~i irinde Hink oldujn ş•- lunan HarekAt Mti<lurlilt:unde cektlr. 
ruz: rPfli mr\'kir. h11 ııa~·rıle \'arır~:ı: ba•lıyaf'ak olan müşterek tatbi· Ruslara göre 

- Son günlerde . ar'.an cina- ortasarkın ı~tıkruı n:ımına ı;ol.. katta hanr bulunacaktır. Mosko,·a, 8 CA.P .. ) - General 
yetler hakkındaki fıkrınıı ne· h;nırlı hlr h:ı•arı fl'min rılilmh Gl'neral SrhlPtter gelıtf Rıdgway'in Turkiyede So-.·yet hu 
dir? 0ı;r.ııktır. r.rnf"rııl !'\r.dhin ha'i- N,\ TO kararı:ahı hava kuwet· duduna ya:..ın bölgelerde bulun· 
ı- Son on gün içinde liç na J:rdi~i rejimin ;\lı•ır hro;ahı· teri komutanı Gf'neral Srhletter ması dolayısiyle Sovyetlerin ba· 

çıkmıştır. Bu vaziyet kareısında 
NATO karargAhına mensup &U· 

baylar ~dilik ailelerini İzınire 
getirmekten vazgeçmişler, Anka. 
r&dan da şehrimize portatif ev
ler getirtmek i~in gereken te
§ebblislerde bulunmuflardır. 

DiCer taraftan, vmyet ''e be· 
lediye bu fıyat yükselisinin önü. 
ne geçmek için bazı teşebbüsle· 
re iP.Çmiş ve bir komi~yon ku. 
rarak durumu incelemeğe başla
mıştır. 

ıııı bulmuşlardı. Bu ıev tı Rumuz bu huzursuzluk sebebipi. 
t~ ~kil mebus olarak :rıiecliııtr. l\lıllet Ieclısinin r.ıki çoğun! · 
>tr ltııdurmaktan maks t, Halk tunu ele geçiren bir scyasl pu
ııı:1si leclis GruııunU'l\ hikmet\ tinin. Bu l\lrclisi bir parti l'ılec
~(jUdunu muhik göstermekti. NI 

1 

ıı i haline setirmesinde ~örUyo
~. ~ hUkt'.lmetin bUtün aldığı nıı. Ve bu !:oruşumüıil. de 1945 

a.lar \'e kanun taasrıları, Ka den bu yana dofnı teşrıi hayatı
l~:~.da konuşulmadan evvel mızda yapılma~ı -ıanırl nlan de· 

"'in M"clis Grupunda konu- mokratık lknıtabı yapmamış ol. 
r, karara ha tanır. gonra Ka- nıamızda merkeı.ltış1irlyorU7.. 

mıihim rinayet ol.masına. ~ağmrn 1 mı bö,Je gu7rl n,.tirelPr tromln nün saat 18. to na şı>hrimize gri- zı şiıphelere ve menfi hislere 
yaz a~·ları ıımumıyetle ıyı . geç· pfmf'~inl randan ılilf'ri1. Rıııııı miştir. Kt'nrfisini hava .;:eneralle kapılacaklarına muhakkak naza. 
ml~tir . .E ı en 2 senedenherı P0 • Tiirk ınillrtinln herke..<.len çnk rlnrlen Trkin Arıhurnu lle En· riyle bakılmaktadır. 
!ıs vak'aları ı;ıttık~e azalma~ta ı;e,inereğl muhakkaktır. rer Ako~lıı karşılamıslardır. TiırkiYede ne uman blr ya. 
dır. Mıihim bir me\'~U olan 6ılAh Ahmet Emm YALMAN General Srhletter kendisiyle b«ncı grupu veya ilim heyeti Sov 
aramalarını ehemmıyetıe devam ::örü~en basın mcnsupl~rına ma· yet sınırı yakınlarında dolaşsa 
e<liyoruı. SilAh alım. atımına a- ne' ralarda bulunmak üzr.re gel- bunun MoskoYada derhal bir ak-

Amerikalılar, karargAhın su· 
bıy kadrosunun üç yüzü geçrnl. 
yeceğini, pahalüıta mahal olma
dığını söylemektedirler. 

it kanun onümıhdeki de,Te mec Vafd Parfı'sı" "ıçı"nde d;ğini "e Milli savunma Bakımlı sUIAmeli olmaktadır. Nitekim 
lı!len tıkarsa çok faydası goril· ğı yüksek hcyr.ti ıle muayyen Sovyetler uman zaman Türkiye 

NATO daimi komisyonu 
toplandı 

~ •>·da bunun mera imi ~·apıhr- 'etlced.f!, l!'il!etçe ve bütün ı;I. 
1 

1946 seçimlerMe viicuda ge- yası partılrrımızce bu ıfhanın, 
11 

•ekizinci Bıivük lıllet lrr· yani. lillet Mr.clisinin bir parti 
~~de de, Halk Parti~i hük(ı~e- Me.clisi h:ıl.i~den ~ıkanla~ıı~ mil: 
ı~ O U ıııan kahir ekseriyeti ıte lelın Mr.clısı halıne getırılmt'~ı. 
~tiki l\lecllsln almasını e aslı bu J~in karrfew~ v~ .sa""!!~iyetlP. 
lıı 1Urette değiştirmedi. lı!uha- ele alınması 2arıırıdır. Onumuı
~t~· &oziJ geçnıiycr.rk kadar U· deki umumi ı;.-.cımlerin ~u ~~~·e · 
~il' halde bırakıldı. \'ıne hll. yl trmin edrr.f!k bir ııeçım gıst•. 
l eun Meclisten itımat alınası: mi ile yapılmasını ıfr.mf'krasiye 
lı a 6ıııetin getirrliği kanun ta a- ıecl dAusının asıl rüknü ı;ay
~_kabul edıl- makta~ ım • 

!erektir.• toplantılarda bulunacağını söyle- ~i. ilim adamı kisvesi altında, 
- Asayiş hususunda ne diisü· Anla<mazlık cıkf 1 miştir. Türk-So,·yet hududuna batılı 

nüyor unuz? 1 • .Türk Hara Kun·etlcri hık· casuslar sokmakla itham etmiş-
•-Bu ırnali revaplandırmaıfan ( Ra111 1 lnriile> kında& sorulan bir suale Ge- lerdir. 

Ankara. 8 CHusust) - Türki. 
ye NATO daiml komitesi bugün 
Dışişleri Bakanlı~ı Umumi KA. 
tibi Cın-at Açıkalının başkanlı· 
ğında toplanmıştır. İçtimaa Ma. 
!iye ''l' Milli Savunma temsilci· 
teri ile kara ı·e havı kU\'"l·etleri 
kurmay ba5kanları. kuvvetler 
harl'kAt başkanları iştirak etmitı. 
!erdir. Yinl' bu to!)lantıda NATO 
daimi deleıremiz Büyük Elçi Fa. 
tin Rüştü Zorlu da bulunmuştur. 
MUzakne aksam iet vakte ka· 
dar sürmUştilr. 

önce, asayiş kelimesinin laririnı ıfaşlarının aldıkları hu karan, neral cu şekılde cevap vermiş- Bııgünle.rde Atlantik Paktı Tes 
yapmak lii7.ımdır. Bence, eşkiya· İskenderiyedc General .Necip ta- tir; kilBtı Miıttefik Kuvvetleri Baş· 
lık, yııl ke~mek, dab adam kal- rafından mecburi ikamete tabi «- Tiirk Hava Kunetleri ı::it komutanı General Ridgway'ln 3\' 

rlırmak gihi , h~diselerın oldu~~ tutulan l\Iııslafa .:-;;ıhas'a bildir- tikce inki:ar etmektedir. AmC'ri nı bolgede bulunma~ını Moskova. 
yerde uaylşmlıktPn bah~olı~na~ı mek lizere bir heyet seçilmiş \'e kaya nazaran klicilk çapta b r n:n çok ciddi bir ~ekilde tenkit 
lı_r. Yok~a. hır~ız.lılo;, yankesıcıl!~ tıu heyet hııg[in İskcndcriyeye teşkilat olmasına rağmen. nıi\· etmesi beklenmektedir. 
gıhi $eyler &11dere v~ıkuattır., Cı- hareket etmiştir. kf'mmelrlir .. ,Jet ve di~er mo- Bir !Ayin 
na~·etlerl lsP. dıha zıyadc .psıko · Ordu ile işhirliğlne karar ve- dern cihazlarla ateş kudreti art· Haber alındığına ı:ıöre 1tm:r-
lojik ve ınsyal bakımdan ıncelc- ren ve hu kaı arı tatbik tein faa- maktadır.• dı:ki Doğu Akdeniz NATO karar 

· Kore'den döneceklerin adlan 
mek IAzımdır... .. 1 ıı, ete gecen .ı::rıırun karşısına, \reneral ~f'hletter buradan fz- gAhı hava kuvvetleri ba~kanhf!ı· 

Ba~ın torlant~.sını mut~:ıkıp, sa Mustafa r\ahas taraftarları çık- mire ızidecek veni hamlıklar i· na. muvakkaten Albav Draptr 
bıkalıların, bulun emnl~ et !l'e~· mış bulunmaktadırlar. çin tetkiklerde bulunacak. mü· F. Henry thin edilmi$•i: 
6Uplarına 'e tramvay bıletçılerı· nunlar da, ayrı toplantılar ya- teakıben Ankaravı gidecek ve )'Pni bir knmutınlık 

General Ridg-.vay ile ·apılan 
tema!lardan sonra bugünkü fçti. 
maa büyük bir ehemmiyet atfe. 
dllmektedlr. 

lıı, <Dası t incide> 
a::ıOrıb. Ahmet Kekeç, er İs
~ 1\undakçı, Bılll Ke mıım, 
aııkaya, Rıfat Karabulut, İli 
~t ~ıngıl, Ali Keskıngut, Ah 
'er "Urt, o~man Karlı, Necati 
!Jı,ucan. Talat Mermer, Battal 
~k, Recep Oıer, Şahin Oz
\ı • ~lahmut Onııt, Necati Öz. 
tıJ~~r, Hüseyin Öıkal, Şcrıf 
~ • ~Iehrnet PP.rçln, Aıiı Şa· 
~ ... • İrlrıs Şen, Yalıya Şimsek, 
·"a·ı tt 1 Sezer, Rahmi Salar. Meh 
~ ş Savak, Satılmış Soysal, Ga· 

) hen, Hılmi Sarı, Mehmet Şen 
·~~ Sata.hattın Saraç, idris 
ı U, Mehmet Serdoian, Mu· 
~ t'~ Sa\8~, HllH~:r·in Simıek, 
t;ı \' Tılo, Bedrı Tek) ıldıı, A· 
~• ıı •ur Tato. M. Ali Taıoğlu, 

'l'ıren, Ahmet Tuna, İbra· 
V,~ ~lllQ, Emin Uç, Mehmet 
Vı~ UV\ et, Nıhat Yeti,, Emın 
V t •ıı, Rıııhml Yaman, Huan 
\ılı~~ ~ehmet Yılmaz, Ali nıza 
-~ lfıın, S dı Yolcu. KAmıl Yıl 
~- • CelAI Yıl<lu:, Rafet Yurt
V,t~ liUıeyın Yarar, Bil eyın 
lı\, il, AH Rm Sa,·as. Bılfıl A~· 
'4r ~•Yretıin Oıcan, Niyazi O· 
~\ 1u·tafa Çalışkan, Recep U· 
.\(buı •hrau Pürçekli, Durmuş 
ı Ut, l:eki Aprtl, Cemal As 
.\}'' Slu~tafa Aydınlar, Mustafa 
"'1İ; alAhattin Aslan, Hakkı 
.\ '<.ıı. Ahmet Alta~, ibra hım 
.\ d ıı, İbrahim Ambarlı. Ahmet 
tı~~fı, İbrahim Ate<, Ilyas Av· 
~bu, Vahıt Akbaş, Mustafa 
.ı.:b.~h. Mehmet Acar. Durall 
~ A'lrak, Mehmet Açıkgöz, Ab· 
~ lb~an. Zıya Badllll, Mustafa 
~ ~t 1, leh met Bilık, lt>hmet 
'tı ~· Yusuf Bozkurt, Sa!Ah::ıt
) ~nicl, Hamza BUlblıl, Bilse· 
~ııa ekar, SOJeyman Bozkurt, 
~- ltıettın Bal Hllseyln Bek· 
~)a Ahmet Ro~. lehmet Bal. 
~>t~e Zi Çınar, Cengiz Can bay, 
~'b~ Cavak, HUseyın Çatalb:ış, 
t~. et Cakmak. o man Çelik, 
~<ı:ı}. CavuşUzUmU. Mehmet Cey 
h~ lJ lehmet Çakır, Hasan Co· 
t~ aYrarıı Ce' Ik, Mehmet Çi· 

1 1 ~ Cuma Çakır. ıustııfa Ca· 
b, ıı, Mehmet Çetin. lchmet 
b~ r, Ahmet Durmaz. Adıl 
rtııı llıez, Mehmet Dündar. Ek
~r I>enurkaıık, Kemal Engın. 

~et Ezer, Sami Er~Htıt, Tah 
t1ı:1l lhert, Cafer Efe, Hüseyin 
~ter F'ebmi EYclmen, Mehmet 
~(~l 1ılehmet Esnek. Sabri 
> ıı ıı. Osman Gtivenç. Hüse· 
l., C~Ulbahar, KAşıf GUler. Ha· 
reıı !taş, Osman Özcan GUve· 
~eı' ~r.ustafa GUI, İzzettin GU· 
~.~ lı Gtinbeyi, Yaşar Gözden, 
~t,~~a liaşlak. l\T. Baha Beke, 
~ıı l\tp, Huıtıı::i inanır, SUleY· 
ttı }( 'Stnen. Vahit K~ra, Vey· 
Jt,tj- Uru, tehmet Kara, Osm:ın 
~fa 1~it, Sıncar Karakuş, l\lus· 
\'us~ ırsevmez, Kemal Kiraz, 
lhlah~ l\aratafi, Hüseyin KUçUk, 
la~ nı Kocao:lu, Esat Kavu~
ıt .. ~ ~ehrnet Karabekir, tsmail 

il, Ahmet Kılıç, Şevket Kay 

makçı. Nebi Kaya, Halıl Kur- ne ı~nııı.lması i~ıı~ ~azırlatılan o. parak, Vafd partl~inın ~iyast fa- cumartr."i Jrlinü Floransa •a ha· Lcmdra. 8 (A.A.) - Geçici ka· 
şun, Uh'ı Ka~ ar, Şıho Karadağ, da F,mnıyet .l\IüdUrU tarafından aliyctınl durdurması ifın teşeb- k t d kti rar,c:Ahı, halen f\.'arıoll limanında 
Hüseyin Murlaoğlu. Tahir Man· gazetecilere gôslerilerek tecril- bilse geçmişler ve ordu ile işhir- re e e cceMı~·~,·nılar demirli, 50 bin tonluk Amlral 
dacı, onb. Yusuf M"tın. er Bah· beler yapılmı~tır r~· dd t ği karar altına al ""misi Aclirondeck harp 11eml-
rı. 1\1akaracı, Mustafa Maden, Şe · · k ı~ını re e me - lst nbul 8 CA.P) - Mlıtte- ,. 

Tecrflbe esnasında, rlikse ·çe mıelardır a • · sinde "·eni hir Amerikan Do~u 
rafettin Mana•tır, l\111 a Maden· h' çıkartılan ımçltı'·a mik • · fikler !çın hayati derecerle stra· Atlantı.k •·e Akdftn

1
•7 ha,•a '·omtı· ır yere · J • Bu ihtilaf l'ılısırın en biiyilk ·· · · · r. · · • · • " " 

el, Faik .. Nazır, Mahmııt .0nay, rofonla hazı sualler ı;orularak re . •. . • . . . te.ıık onemı haız Bofoazıı;ının mu tanlı"ı kurulmuştur. ~ 
hmet Ozdemir Hasan Oısov 1 d F k h d p:ırtlsınde bııytık reaksı) on ~ a- ıfafaa,ını rlenf'mr.k maksadlyle " 

.. .• .. • • \·arıları :ı ın ı. a at u nrıı a k ı · h'. t 1 kt dır · ' no~ıı Atlantik ,.e Akrlenizde 
HO~e)!!l Onder, F.k~~m Ozliirk. ı uçlunun iizerine 4000 voltluk para Ge~ı;rıı7~~r~bina!~~l~rt . yaı·~ndan <hıı~.i.in) itibaren kbu Amerikan deniz kuwetleri umum 
Raşı~ Oıbolat. Pasa Oz~şlan, Re· Plektrık 1 ~ 1~1 tutulduı:tundan ~uç. _ •. G 1 kesımrle 20 bınrlen fazla as e- komutanı Amı·r~t Wrı"nht tarafın r k Ol · Ş h n Oner Al" '. · · ·· l\ııhırr, 8 CA.A.) - .enera · · t' ı. · ·l m ne\-ralar •·apı· " "' ı mr.7,) aşıır •.. R a • .. 1 lu kendısını se) redenlrrı gore· ·· · .Ad" · h ı rın ıs ıra,..ı) e 3 ' nan burada '.·a_,·ınlanan tılr bp,·a· 
Ozsoy. İsmail Ozkok, Halı! 07.· ·. :-lcrıp, n.ıın .ı;:crc •N'ıl '" ısı a - lacaktır. 

· · ·· k T h' :ı:r · nıı)or<lu. kına• hıtııhen yaptığı konuşma- nafta ~·r.ni komutanlığın. holge-
ran, Nllrı Oıtc ın, a ır ıtır, l\fe~elA ı;ııbıkalı Yankesiciler- .. 4 ,c:Un siırerek hıı harekat Al· 0.,ki Amerikan u,.aklarının gi- <l'ıt•J t . ridPl 
Mehmet Sapan Cavit Serin,:: en d b~. k, d 2 : ş b •tü<l . da: 'Deruhte etmek uzere olriu- !antik ittifakının P.n ileri .. ,.ırn 1 k ı. tl C H p ·ı •· . 
Hikmet Sand;;lcı, Ahmet Sel: en • •r a ına, ncı _ u e " u ğum nzifcyi, halk iı;in dürü~t "' rift hakım. ikmal ''e idar ·n- n11e11e e . . . t mera:eztp· 

C.H.P. kuruluş 

Yıldönümünü 

Kutlıyacak 

lı: Ah t ş· ı il ı:;u ril :N'rdet Uğur mıkrofonla fU bir hayat hazırlayacak bizi hlir- komutanlarının ginleri önünde la,·lıkları~ le meşgul olacağı bil- de de saat 17 de bir toplantı 
çu ' H meil ·~~r· ma N ~İ suıılltri $ordıı: riycte ı:ntUrccek Ye 'anayıısan c.:?reyan eıferl'kt1r. dirilmektedir. • tertip edilmiş bulunmattadır 
su, usn • ab am. azı Adın ne" . fh · Boi:!aıiçi manf'!naları harhıfen Fılo ha,·a komutanlı~ı ıdı vr. Toplantı> a genel ba&hn t met 
Se\lnç, Yasar Sahin, Ri- = Ferüıat · ..,.. koruyacak htare~~tin bır sac! a~ı beri Tiırk Orıfusu tarafından ya- ı İnönü \'e diber parti ileri ge. 
fat SUkUr Omer Sert, H•kkı ·., ı:ılarak kabu eıııyorum• emış rilen hu ~·eni birliğe Kontram • e; 

1 Sarıkava, K'"emal Ttııııu, Ati To- - Soyadıln ve ı;oılerine fÖ) le devam etmiş- pılan manevraların en bUyükle· ral Edgar Cruise komuta ede- lenlerl i§tırAk edecek erdir. ' . Kfı il T - Ergen er. tir· rinrien biri olaC'aktır. ceklir. Oığer taraftan Zeytinburnu 
un. Tahsın Turhan. m unç. - Babının adı" · Rir taraftan Rollazlc:i mane\-ra iki numaralı C. H. P. ocağı da 

Bahri Tas, Rahmi Telek, Ahmet _ KAıım · •- Kıiçlikle bOyUk, ıent;lnle !arı yııpılırkf'n, General Ridgway B R"d ' bugün merasimle açılacaktır. 
Taşknr, Cemil Adnan Tok oı, ,s. - Ananı~ adı'! fakir, işçi ile patron ara~ı~dd df'! Tıirkiyenin Poj!u hudullan ayan 1 gway ın Ge~e de saat 20 de burada si· 
maıl Toprak. M~~met Turan, nı. - Halide. hiç bir fark ?''.zetılmeye~ektı':" bovunca uzanan mılrlafaa hattı· )'~i bir toplantı tertip edile· 
rahim Uysal, Omer Uhıııınar, - Ne 15 ''aparsın? Sizden istedı~ım şey, nlım~yı~: nı ·~iızden ~e~ırecektir. Gezİnfilerİ cektir. Toplantıya parti .. enel 
Mehmet Uzun, Hasan Yarnt, İı· _ Ev kadınıyım. lerden kaçınmanız ve hr.rgunku Ridgway, nus hududuna yakın sekreteri Ka~ım Gtilek de ge. 
zet Vat, Ahmet Vıırdar, Zeyntl Bu suRllPrrien sonra Ntcdet U· i~lerinizle m~~gııl olm;ınızdır... hölı::elerrlr.ki araıi~·i ve Tiırk Or- F;vvelki :ün şehrimize gelmiş lecektir. 
Yıldırım, Yusur Ylice, Rasim ~ıır suçlu hakkında izahat ver· H~lkı, yr.nı nakanları tr.hrık dusu hirllklerini rliln inceleme· otan ~irs. nid~way dün sabah· Şilede cereyan eden bir hA· 
Yetı~. Kıııfri Yırtıker, Hayrettin meye haşlııdı: Metındcn dro 'aı~rçmrğe davet ye haşlamıştır. Atlantık Ornu· tan itıbaren muhtelif ziyaretler dise üzerine C. H. P. il başkanı 
Yazlak, Oman Yaşar, Mustafa - Ru karlın kalabalık tram· e~en Genf'rııl .!\r.rlr:. •!rraııtımı!a !arı Başkomutanının bu tertışi yapmış. Dolnıabahçe sarayını. avukat İlhami Sanrar. nli ve· 
Yan. Sadettin Yayla, Salih Ye- \'ll\' ve otobüslerde yankesirı:i;.. gorP. ~a~k.ımı7rla hııkum ".erıl- çar,:amha ~iinti akşamına kadar Su}tan.al~met. c~mi.ini, Ayasof)·a kilıne bir yazıyla mıiracaat et-
lıl, Hılim Yner, Yusuf 7.l"nt, •·apar. Ek•ni kadın arkadaşlariy m.e~ını ıstıyor~ız·. dıyerck 6ozle- d , d ktl muıe~ını. Bınbırilırek sarnıcını mlctir. Sancar ''azısında cö"ie 

' t e\ am P ece r. .. . . . . . ., J ,, , Jlasan Zule, iıımıll Zorlu, Naim ı,. mü trrek çalışır. 1947 senesin rıne son \'crmış ır. V .1 1• 1 g~re Bo- ve Suleymanıye camıını gezmış- demektedir: 
{ d erı en ma uma a o . . .. 1 • a ii 1 ok 

Turk Emin Dağ, Yusuf Bôrtlek, den heri bu ı;udıırdan 16 de a nan kim elf'!r l\lısır ı~ına l!azicındeki mane\-raların plAnı tı:. !Subeyldm~nıye <' •• ~· n A~rs •- Şile ih;emiı başkanı 3.9 . 
onb. 'Recep Ak~u. er ubrl Ak- mahkemeye "e\'kedılmi5tl~. kaçtı d r: g~ıe 11 ~,..u~u $O~ ı~en · 1952 gi.ınlil beyıınname ile kay. 

· d k .. 1 k" .. d bı zatın h" k Ek' B şu u 'Rıd"Wa'' nıtekım camıde uzun 1 k . soy Omer Aktekın, Hay ar A - ~nn o ara "ama.~·a a r Ka ıre, 8 (An ·a> - s ı a- «Dilfmanı mavi lru'"'·etlerin .. - \ 
1 

t Qbl ğ" ma amlığa muraeaat ederek ca. 
ma~. Yasın Acar. Ömer Alta , 630 lirasını çaldı~ı için buraya kanlardan Abdülmerit Salih ,.e Bulgaristandan bir istilA hareke- ~u~de:ı ·a ~ıs~~· l'kf e Y~~~~ ~ j mi meydanında 5 9.1952 günü 
Gıilabl Aktaş. Suleyman Akkoı;, ,c:r.tirilmiştir. Vafd partisine mensup Hafız tine girişlikler~ "e istanhulun ~~nr~\t.~~ı; ıd~ d~~n~aş~~a E:s. saat 11.1~ aarsında siyasi , e 
Sbleyman A~lan, Ömer Akın, Bu izahattan sonra. hırsız ka· Şeyha mevkuf bulunmaktadırlar. takriben 30 kılomctre . batısı~a tilusline ı;itmis ,.e Enslilu mU· umumt bır toplantı yapacağını 
Tahtr A~ demir, Ali Al. Mehmet dına l!U emirler , ... rildi: Te\ kifleri istenilen <li~er şahsi· diı~en Çatalca üıerin~ ılr.rledık: diresi Refia ö-.·ünç tarafından bll~ırmlş, kaymakamh.kça. ken· 
Arnık. Galıp Alaçam, Bekir Ra- - Başındaki ortuyıi ı;ıkar. ) etlerden h.üytik bir kı mı i~e lerı farzedıleC'ek.tlr. Kırmızı m:.ı kar ılanmıştır. Kendisine eskı dısıne ilm~~aber ."erılmıyerek 
şar, Ahmet Baykara, KAmil Bu- - Ieı~a. ba.k. Mısır. hari~ıne k~r;mışlardır. <lafaa kuwetlerı, mavi kuv\'e.t· Türk lc:leri "Österilmi~ ve bu • mUıode ıı;ın ,·erılı-rek beyan· 
!ut, Mehmet Bılı;ln, Osuz Belen- - G~rı~ e don. Te' kı~ rdılenlımn ınuhakrme- Jerın ilerleyişini ·o me' kide dur ara Tiirk işcllifinln modernize ııımtınln .viUyete verllmesı ve 
tepe, Sami Bozer, Sadri Baş, Ah- -. Gıt. . . lrrıne :yakırıcta haşlanacak cturmaya çalışnC'aktır. Aym·a edılmiş şekilleri teşhir edilmiş o!a.dan m~~aade alınması gerek 
met Bılgiç, onh. ;\lc'hmet Beyli, . Dun tec.rube7·e tabı tutulan ~il~ Kahire, 8 (T.H.A._> - ~azar •oıişman~ parıışül~fı \'e piyade ve eir defile yarılmıştır. tığı• bıldırılmlştır. 
er İbrahim Bırgiıl, Osmarı Bar- t~ın hır ızlar. l 3 nkesıcıleı:. er?ı.n. sabahı haşlayan buy!ık lev.~ı r .. h~ kuvvetlı-rınin, Ro,iı:ıziı;ini ele ı::e Bıı ara l\Trs. Rict;:way kırmm Bu gavri kanuni cevap mli'W.1· 
dakçı, onb. Mehmet Baykal. er rıler, esrarc_ıları~ ışı~ın .. ~·~r~~.1~; reketi ha.kkında or.dıı_ sozcusu I çirmek ve Trakyayı müdafaa e- k~difeden yapılmış ,.e üzerinde cehesinde idare kurulumuz bir 
İsmail Beyazit, H. İhrııhim Ray- le bunılıp lıtredıklerı .ı;ıoıu u. ha7:1 •• nı~lumat \'rrmıştı~. . . den Tlirk kunellerinin asıl kuv ııltın telle Antep isi işlenmiş bir 6Uitefehhüm ve hata ihtimal· 
ram hısa Bağır Mehmet Bal- du. k Sozcu, me\'kufların lıçer kışı· vellerlf' irtibatını kesmek ı::aye· terliği çok befenmiş ve terlik !eri millahazası ıle bu toplantı· 
t 'Müslim Bıl~cr Sııleyman fesi ek merakı He 4000 "?1!1u . lık odalarıı kapatıldıklarını, tev- ivle Bulgari tan ve Roman} a li kerdi

8
ine hir hatıra nlmak üze· dan sarfı nazar etmelerini ma· 

:~zyel, Ahmrt Çın~r. :'\fehmet ışıgın ıılt~na ktndı~ de gıdınre kıf r.dilenlerın muhakemelerine m·anlarında yıl!ınak yaptıkları far re hedive edilmi5tir. Mrs. Ridg- halline bildirmiştir. İdarl otorl· 
Çimen. İbrahim Çiflik, Cel!I Çe- şunıt kanı oloum kı: sahık~lıla~ yarın h.aşl nacağını ve .duruşma- zolunacaktır. Manevraların kısmi wav ayrılırkr.n ~erer defterini leyi korumayı ve hukuk1 duru· 
Jık, Mehmet Coşkun, Mehmet rın hirco~u. bu. usuliln tatbıkın. ları.n ?.1r ay. lçlnoe netıcelenere- :::aye•i. boyle muha,'Vel bir hare· imzalamı5 ve· mu da vil!yet makamına bildir· 
Çetin, Şcra!ettin Çoker. 'uri dan f.onra suç ı:temekten 'azge ğinı •oYlemıştır. . . kAtı önlemek ve dlişman para- •- Burada bu kadar gUzel meyi uygun gordük. 27 mayıs 
Çetinkaya, Hüseyin Can, lıle\'lOt çeceklerdır. Aydoğan ÖSOL . Sozcü, mevk~rlar~n hepsının şütçUJerlnin Boğazın Rumeli ya. şeylerle karşılaşacağımı um· 1325 gilnlıi içtımaatı umumiye 
Dlngıl, Abdurrahman Doğan, ıtha~ edl~m~dıklerı.ni. bazıları: kasına inmelerine mdnl olma~· mazdım• demiştir. Müteakiben kanunu •Türkler silihsız olmak 
Hllseyın Dıınıan. Sabri Dolaman. nın ıhtlyatı hır tedbır olara~ t~' tır. Gecen )ıi yapılan bir tatbı· Topkapı Sara\·ı mücevherat dal üzere umumi toplantılar yap· 
o man Duyuş, Beyramali Demir- Sarıyer c·ınayet'ı kıf olıınduklarını llA\·~. etmıştır. katta :Ro~azın Anadolu yakası- resini gezen Mrs. Ridgway saat makta hürdur. Esas hlikmUnü 
alav, Burhan Demlrbüken, Fe- ll~k Rashakanın ı;ozl~ri . . nın mUdafaa~ı drnenmicti. Ya· tR de Amerikan konsoloshane· taşımakta ve bu hüküm anayasa 
rıt Doğan, Şiho Doğan. Huseyin CBaeı 1. ridPl Es~ı Başbakan ~li lılahır, ıstı. rınki hareUta Tıirk piyade ve ·inde şerefıne \erilen bir kok· ile teminat altında bulunmakta· 
Demirel, Yusuf Dursun, Nevıat öldUrulen Se,im Ra~ayın katil· fa ettıktl:n sonra. bır. beyanat \er zırhlı birlikleri istırak erlerek· t•vlde hrnr hulunmııs ''e gece dır.• 
Dalgın, Kemal Dağcı, H. İbra- Jeri henilz: bulunamamı~tır. Genç ~iş \'e istifa edı;lnın ı;ebeplerı- tir Btivıikadadakl Yat KlUbUnde ye ---------
hlm Durgun, Rasim Demirtek. kız:ın ce•edi illerinde adli tıb nı aç.ıklamı.stır. . . Gen,raı Riıtg'l\ııy Sarıkamı$ta nıPk ,·emlstir. ( 1.-.1 8 d 
Tahsin Demir, Arif Demir. HU- d11ktorları tarafından otopsi ya- Alı Mahır .demıştı r kı: . . Erzurum. 8 (A .) - Atlantlk Bucak kanunu tasarm ayar ün 

·· Emre "l Alı' Ek~i Necati pılmı•, fakat rapor \·erilerf'k rll'· .. frra ve hukmetme radesının Orduları Ra~komntanı General c~ ın • • " · • ' " · k ı · ı ı · d b 1 lil 
Emen gen, Ali Osman Ergin. rererlP tekemmul etmemiştir. bır şın n .. e ın e. u unması · Rid .. wa~-. beraberindfl' Kara K~v. hazırlandı B b k ı .., "ff • 
Rahmi Gfinay, Refet Gunrk- Yalnız oğrendiğimize gorı-, Se· wmunu muteadıfıt defalar ordu vetıeri Knm!ıtanı Orgen~ral Silk Ankara. 

8 
<Anka> _ tı; İşleri aş a an IOa gı 1 

bay, Cumaali Glil, Mustafa vimP. yapılan tecavü7 yenidir. ~a anlatma~a ç~lıştım Fa.kat or· rıi Kanadlı, ÜçiincO Ordu MUfet- Bakanlığı iller idaresi. mah•lll 
Güleç, Abdullah \riımiıs. Ne- İki giındenberi Sarıyer savcı dıı, bu hakı~atı hır tU.rllı anla. tışi Orgeneral ~ureddın Raran; idareler kanunlarında \'anılml!\-
cati Gumlilcüne. Ahmet Gi;k, •ı ve emniyet ikinci ı:ube rina· mak lstemedı '"" .her ıse karı~- sel. Amerikan Yardım Heyetı Ut 
'lehmet GUnal, G ıi n g o r. yet masası memurları cinayet mağa başla.riı. Blzım lıabenmız Ra kanı """eral Arnıılcl \•e mai· ta olan değişikliğe m enazır 
., k k l ı el "" olarak veni bir bucak kanun ta-l\lustaia Gökba~Tak. Ahdülke· yerinde tetkiklere baslamışlar· olmadan bırço arar ar a ın ı . . . : "."'" •r • ~ • 
rim GU' errın, Cafer GOll tan, dır. Dün 15 kişinin ifade~! A· ve emirler verildi. Bu. du~m ker da fıkırll'rlnı ~!arık Istıfa etme- sarısı hazırlamıstır. Ya~ındı son 
Huse in GUrçav Aunl Güner. lınmııtır. Bunlardan brn kim· şısında artık mesul hır hükllmet te kuar Hrdırıı. . ~eklini alacak olan tasarı ile bu-
sal hy tstık os·m'an tçAz. Gafur --ter cU"heyl celbetmi$1erdlr başkanı olarak \•azifem kalmadı. Ordu ·ı, mr.ınleket hıımetınde raklara kennl hudutları kinde 1 • u "''" ~ " k bl k h l b c ılı temenni ede bazı haklar tanınması imktın da-İneeer, Niko İklnomidis, Emin 1 Ayrıca bir ;ofôr Uzerinde de tını hls•ettim ,.e a, ne ar ·a- ayır ı a.,ar r - bilin~ alınmaktadır. 
İ~oı, se~it flbaz, Halil Köken, durulmaktadır daslarımı toplı) arak \ e onların rim.• 

Cl\oı t rlıttı 
rli l kuV\·etle tahmin edilmPkte. 
dir. Bilhassa General Ridg. 
way'in Ankarayı ziyaretini mu· 
teakip yapılan bu içtimada 
Turk • Amerikan işbirlığı ve 
milsterek müdafaa dAvası etra. 
fında fıkir teatisinde bulunuldu. 
~u tahmin edilmrkted.lr. 

Konya' da 
Mahsul iyi 

. - - ·~--

1 

BıuwC ıtuh4b!rl,,,fı4o" 

Konya, 8 - Toprak Ma.'1sulleri 
Ofısi Konya mUdilrlilğil i~ yer
lerinde hububat atımına hara
retle devam etmektedir. Bu yıl 
idrak edilen mahsul fevkalAde· 
dır. Eyliıl ayında 216,302 ton hu
bubat milbayaa edilmi~ ve çift
çiye 60 milyon lira para öden
miştir. Hububat mubayaa mikta
rının yarım mılyon tona baliğ 
olacağı tahmin edılmektedir. 

Dört kişi öldürüldü 
Bir kişi yaralandı 

( 8111 1 incide> 
bulunan katil, sorgusunu müte
akip tevkıf edilmlştır. 

Kırklarelidfll 
Kırklareli, 8 (Hususi) - th

kUp bucağının Bayramdere kö
yünden Aziz o~lu Salih, Kum~e
çıdi mrvkilndekl tarlasında ölil 
olarak bulunmuştur. Ölüm :ü~ 
hcli görUlduğünden savcılıkça 
tahkikata baGlanmı~tır . 

Ankarada diığün ednde 
cinayet 

Ankara. 8 (ANKA) - Dlln 
aksam Uıerl Sanayi ~arşı.sındı 
blr sünnet dü~ününde cinayet 
ielenmi tir. Sanayi çarsaında 
Ahmet Öztekin. çocuklarını siln
net ettirmek için dün gecıo bir 
düğün tertiplemiş, ve bu dillil· 
ne de e~ini dostunu davet etmi$
tir. Gece yarısı düğünün en civ
civli zamanında Turan Yıldız a· 
dında bir 6ahıs, sarho: bir hal. 
de dort arkadaşı ile birlikte dü
ğüne gitmişlerdir. Çalgılar çalı
nıp, oyunlar oynanırk~ bir ara 
Turban coşmuş ve etrafı yum
ruk sallamaya başlamıştır. Sün· 
net düğünü bir anda kuı&mı:, 
Turhan'ın ta6kınlıklarına Mu~
tafa adında birisi mlnl olmalc 
istıı;mişse de T11rhan, buna kıza. 
rak bıçağını çekm'~ \'e Mustafa
nın üzerine yürüyerek muhtelif 
yerlerinden ağır surette yarala
nu~tır. Yaralı Mustafa haştane
ye kaldırılmış, Turhan da yaka. 
lanarak adUete teslim edUıniş. 
tir. 

Bir ·aralama 
Kırklareli, 8 <Hususi) - Pı

narhisarın Paryali kriytlnden Ali 
oğlu Osman Kara ile Hasan Ka
ra adınrla iki kişi bir tavuk yil• 
zünden kavga a tutuşmuşlardır. 
Hasan. sopa ile Osmanı başın

dan a~ır surette yaralamıstır. 
Yaralı hastaneye kaldırılmı~. ı;a. 
nık adUete teslim edılmiştir. 

H yvanlar 
Hastahanesi 

<Ba,ı 4 üncüde) 

ğu zaman yılbaşı gecesiyle bil· 
yiık donanma gecelerıdir. Yıl
başında ki hayvan hastalıkları· 
nın k!Asik nevıleri, keıfi veya 
kopeklerln boğazında kemik ve 
ya kılçık kalması yahut yemeli 
bol bulup da tılçuyıi kaçıran ve 
patlayıncaya kadar tıka basa 
br?llfll do 1\Jran hayvanlann 
l'?llde hastalıkları gıbi şeyler
dir. 

Büyük donanma günleri de 
bAzı hayvanlar. ha,·at fişeklerin 
tesıriyle mu,·akkat cinnet geti· 
rirler. 

Kedisine 
bakamr anl:ır 

Hastahane memurları sadece 
hayvanları tedavi Ye ameli

yat etmPkle kalmaz. müskul du 
rumda olanları da kurtarırlar. 
Mesela hir kedi ağaca çıkmış 
inemiyor. yahut hızla uçan bir 
kırlan~ıı:. sis yüzünden önünil 
göremedil!i iı;in. bir apartman 
duvarına çarparak yaralanıyor. 
Bu gibi ''ak'alara şahit olanlar, 
ya vazıyetten hastahaneyi ha
berdar eder. veyahut da yaralı 
havvanı bizzat alarak mile~~e
&enin t:a:ı--tarlarına teslim eder
ler. 

Bazan da kedisine bakamıya
cak birisi veya kırmızı balık· 
!arından usanan bir meraklı, 
kedıleri bir sepete koyarak yol 
kenarına bırakır. Ralıkları. ka· 
''anozları ite birllkte emin ve 
herkP.sin görebıkre~i bir yere 
trrkedcr Bunları görenlerin 
Uk insani vazifesi derhal has· 
tahanevi dıırumdan haberdar 
etmektir Bo le hallerde. gece 
yarısı da olsa. hastahane acan 
kurtaranıı ı vak'a verine yeti~
mekte ~eclkmez. 

Hastahane memurları vazife
lerini canla başla vaptnaktadır 
lar. Bütün istekieri ııtıraptarı 
kurtardıktan ha~'Vanların sayı
sını artnııs görmektir. Hepsi 
de· 

•Fıllere. Aslanlara \'e Balina
lara da baktığımız zaman dfin. 
•anın en mes'ut insanları ola
caıtız • demektedirler. 

Sa 1..Jeıfen: \'ehbl Belıll 

1 l A N 

MAii bir müessese İstanbul ve 
tıera şubeleri için İktıut Fakül 
lesi veya Yüksek Tıcaret ve E
konomi Mektebi mezunu memur 
namzedi alacaktır. İsteklilerin as 
kerlik gôre\•ıni fiilen yapmıs ol
maları sarttır. Bir mektupla İs
tanbul Posta Kutusu (481) ıı• 
maraya müracaatları. 

• 
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İııgilteı•ede ' ruknhulan son 
resinılerl ueak kazasıııın .., 

... -.. 
ı;irl\aç gıin iincc İn~illerenln 

r.ıı mbornugh ham al'ınında He 
Ha\'llland ,\ , il . 110 t i ııiıı dc bir 
Jet uçağı t ccriihc uçıı u yıııı:ır. 

1.:cıı hir ıl l'nhiı c inrilali etmiş ' C 

:;ü·lc- r llrri enr gr i en halkt:ın 
~'.i ki h i lilıl ür c ı ek ı;;; kişi) i "'· 
ı ;ı l onıı s• ı r. 

u~ttck i 1 e~i ııı ılr, ı ::o hin ' ('• 
'lı ı i ii 111i •ıılc infil·i l\ ı· ılen jrl 
ur ·"'111111 lıi ı r~i ll \'11) hal iııdr 
g. ·:rnJ oı . 

Or tada, in ri:a ı.. rıl eıı u ~·agın 

h;ıu a l :ı mııa dü kıi l c ıı e ıı kaıı, 
a l tııkl ı c imde de. u \·ıı lda he-

rabcı· h ıu ada ıı :.ırç:ı l :ı ıı :ın ' e 
dcılıa l ölen ııilot Jolııı Deri'} 

:;üı ülnıektedir. 

T. (. 
ZiRAAT BANKA-Si 

Vadel i, Vades iz Tasarruf Hesapları 
29 A,Suı.loı. 19.>2 ~ckili~inde ikramiye kazanalar 

Ankara - Kavaklıdere' deki 
3 odalı, bir hollü 

E \ T 
Karaman'da :\'o. ~IH hesap sahibi Aliye'ye çıkmıştır. 

istanbul - Bostancı' da ki 
4 odalı, bir hollü 

El' 
Aksaray'da :\o. 483 hesap ahibi İbrahim'e çıkmı~tır. 

10.000 lira 
Upseki'dc 69! he ap ııalıibi (Ş . .\.) Vadi'~ t -iHhel etmiştir. 

:ı.ooo Lira 
İstanbul • Babçckat>ı'd :ı 1661 hesap sahibi Mesadct'e 

isabet etmiıtır. 

1.000 Lira kazananlar : 
1 tınbul'da 15336 Abdüssaınet, Karacasu'da 36 M. Ali, l\laiden'de 

334 Raıit, Ödl'mifde 12~ Raret, Tosya'da 538 'lürüvet. 

500 Lira kazananlar: 
Adan:ı'da 587 Ali. Aklıiııarıla 23i2 ibrahim, Çine'de 9!5 Fatma, 
f..fanhul - Galata'dı 15305 Lütfiye, fdanbul - Bahçekapı'da 73ı 
Ünal için \'rli. i tanbul - Galata 47652 ~lultalib, İstanbul -
Galata'da :lRG'!O :.\di•r. l\lil fı. 'da 2147 Rasit. Sins'da 788 Saliha, 

Tarsu.,'d3 532 :\lustara 

önümüzdeki Çekilişte • 

ı EV, 
lo.ooo, 1 .. ooo ve · Soo 
Liralık Para ikramiyeleri 

BORSA 
İ~I. nor,a\lnın il 9.19.'i2 fİ\ alları 

A ~··' A°llJ'd!llf 

"' eri n 7'.I0.50 70 ı 
100 !>olar ::ao ~o :: 11.ııo 

ton F•anuı Fran:ı O O 0.80 
100 J, rtt 11 SO H.80 

ıoo lnl~re rraıı.ı tıı..o; &t,oa 
ı oo r or :ı -:~.&s . .ıo 78.sq.~o 

100 Heltıka tran;ı 560 r. tıO 
ıoo !>rahmi ı 87!1 ı.a7ıı 

t 00 l..'tkoılovak Lur. 5 Sil S.uO 
ıoo t.rec l\ur. 54 ı:ı !10 5&,12 ~O 

ESOA'\t n rARVfL.lT 
•• 7 t " ı\İZl.I IA.H\.'fl .t .ER 
i;ıt'n t.rznnım ı : ı.oo 

'°'''"' . l • uru il :ıı 90 
1'111 ll• rou 1 ::..:sıo 

ıoı ı L•t rrolu il ::::: &O 

-· 00 
:. 40 

:!3 00 

::ı n 
111·.~ Z rut ı: ır 110 J 

•. ı; f· .\İZl.J rAB\'tl.~ 
107 00 

107.00 

107.00 

107 00 
l 7 00 

107 00 

106 00 

~. 5 FAİZl.i TARVİLU:ll 
J rtanl :!7.00 

hraııı.ire ı 1935 :;ı.so 

1kraml:rtlı ll. lludafaa Z-l.2S 

1ı.:ramirrll 19'1 D.Tolu V ıon.s~ 

1951 TahT. ı ıo:ı.oo 

1952 Ziraat D III J 00.:!D 

Zıraat D. l\' ıoo.:;o 

~. 4,5 FAİZLİ TAHV11.LER 
l 1149 'J'ah'l'lli 

lleJ'ku Danı.:. 

le Daakuı :<. 
l'apı Kredi B. 

T, Tıcard D. 
.Anlan (' .menlo 

Sarlı: De:oinneıılerl 

Osmanlı B. 

Ohll.uroıı .Aııd. 

<f 50 b!ue .~od. 

10{ 00 

'213.00 

15 60 

ı:: 415 

5.00 
:3.00 

2500 
&5.00 

H3.00 

s:.oo 
PAllt~ BOK~~SI AU1~ P'tATI 

( ı) Xllo allın 515.000 Fr. 
(1) Dolar o&lO Fr. 

SEllH5T pty AU.D.& 
OÖYİZLl:lt 

S;ul..n l.ondosı 
Sterlin efekt l 
Dolar efektı! 

Dolar cekler 
Dolar N.Y. 

lnltH Tr. 

l l ,l G-11.25 

10.&0-10.40 

4'.:9- 00 

'~9- 00 
43ö- o&l:S 

ıo~- ıos 

SA.llllAf'LAltD.~ ALJ'I~ 

r.eıal 

CıuuhurlJ et 

!n:.111 
Gulden 

Ktı çe 

'4.70 

37.SS 

51.60 
3;,00 

5«18 

8• F11atlar ( D.H.A.) Ajansı tara· 

tından uat 13 de teab!t edilmlıtir 

YGı km,ıklıklc:ın KREM PERTEV 
So'f9Slnde dilz.ollr. 

Soboh O~$Om kulloıunıı. 

~---'-'..._ 
' i-'; .. - ... . ~--_..------.... .:::::---.. 
.... ...........__ ·- • --~ ı-=.;;:' 

·:; .. 
Môf OSIKLET SANAYllNIN \\~~'\ 

....... ._ 259c~. ÇEKOSLOVAK 
350cc. 
500cc. 

MOTOSiKLETLERi 

1-

125~ 
150 cc. 

EH MUTEKAMIL TEKNiK 

ZARiF "YAPI 

YAKITTA EKONOMi 

RAKIPSIZ_FJAT 

IU $AHANE MOTOSIKLtTLEllN 

IA$LICA VASIFLAllDll 

TU~KIYE ltUHHASlll ITHALA TCISI 

)IEll)IET K.\ \ . .:\L.\ 
liALA TA · ISTA"IUL TEL. C04-..'ll 

IZMIR FUARINDAKI MEHMET KAVALA AÇIK VE KAPALI PAVYONLARINI BiR KERE ZIYARETINlt \. 
MENFAATINIZDIR. ~~~~~~~~~~~~~~---,./ 

~BULMACA 
S.\Ll - 9.9.1952 

1STASBUL 
ı ı 1 4 ' • ? • ... . 

ı:.sı .Atılıs u pro;ram 13 00 Ha· -
btrlır 13.15 Turl.:iil•r (Pi.) 13.30 Daııs N - •• - • - -

mlir ti ( PL) ı :uı; Atıf• Edibotluııdan l w - - - - • -
,arialar u.:o üfle Lon5'rl (l'I.) li.4:; - - - - - - • 
Sarkılar (Pi) 15 00 l\apanıı. • • • 

• ı .. --------
1 .00 Atılıs n chna nıuıltl (Pi.) 

ı s.:o Xonııaına 18.30 lleın!eht han· 
tarı ıu • • ıu bırlltl 111 00 11 aberler 
19.lf> liıııık (l'l.) 10 :ı~ lleplmlzln ..a 

ıutl lll.Vi Mefharet \"ıldırımdan ur· ••-..:.:=-..;.._,,;_..;,.._;,_.;.__• 
L:ılar 20.1'. Had:ro ıaze·~al 20.30 Kıaa Soldan uı:a: 1 _ Ilır musll,;l lle ı. 
ıehlr haberlarl -;?0.3G 1-:ı!cUk orkestradaıı z _ llır ukrlm ileti. ıı _ Xurıı aeh· 

melodil~r 21.00 t'skııdar Muılkl Cemi· &elerdc:ı biri: Bir haynıı. " _ Dir 
rt'l Z 1.40 .Mustafa Çatlardan ııırkılar rmk; ı:trı. 5 _ Ulcl1 lillune elblstlılı: 
2Z.OO ~iır D.ınramıı Z2.10 l'lrano diin kesen ı.ımse. 6 _ Ulr nida; !\ofı:r eı.ı. 
:ruında ı:eııntiler 22.::0 Zamınımııııı 7 _ n,r itki. 8 _ l:znn dr.J. 
müzltlndto om•kler (Pl.l 22.45 Ha Yııl:andan aıaırıu: ı - Bir mll!hn. 
berltr 23.00 1'ımb!J"o • Borsa ,,. pro;· z _ llld.ıe. 11 _ ... , _ nır d"ltt 
raırJar 23.07 Danı 're cu mıızlil (Pi.) haabnı. 6 - l.ohlbıı. 6 - Bir nota; 
Z:l.30 'Fılm • e opuelitrdeo mı.ıik (Pi.) Dır haynn: Dlrll. 7 _ Euıtura h· 
24.00 Eapınıs. .fl,ı. 8 - Eahnl etmeme. 

DÜ!'iKÜ BUUIACA~L~ HALLI 
A~KARA S.S. 1 - l.ııctlmen. :ı - Ut. 3 -

7.!?a .Acılıı •• prorram 7.::o Saat ı · Ganimet. , _ :t:dat; na. s _ ?\im: 
rarı 7.111 Bando muukltrl (Pi.) 7.45 r.a. 8 _ Eı: ~amaı. 7 _ l\a amata. 
llıbtrler 8.00 earı.:ııar (rı.ı· e.::ıı lla· 8 - rı. 

u raporıı 8.30 Oı;ınetlerd<'n parçalar 

(Pi.) 9 00 G •ıııun rıroıı-amı ... kaııaıııı. 

* 12.15 Mtmlekeııu sellnı l~-~O Mem· 

tekel• ulllu 12.:10 A•i.erln lsCedl~ ha· 
ular 13.00 Saat a7an u lıabuler 

1::. 15 llelodllu (Pi.) 13.110 Ö,t!e caı .. 
te 1 13.4'> l'ı:rano Ilı cu parçalan (rL) 
1ı.oo Han rıporıı, alum pro;ramı 

16.58 A tılıa, pro;nım o saat ararı 

1'7.00 Dıııs muılil (Pi.) 17.30 tncesaı 

(!'lhueııt tuh) l .30 !':aloıı ortealra· 
lanııdan parcalar (Pi.) 19.00 qaat a• 

yarı •• haberler 10.lS Tarlht~n bir r ap 

Y.A. l - Encertl.:. 2 - Ad; Saı;ı 

n - Canan: I.&. o& - 1ıına. :; -
Mum; Mam:ı. G - ı.ıer: :Tılı. 7 - Ta· 
l.it. 8 - Azal. 

KIRALIK 
Bebek tramvay durağı kar· 
şıs1 308 numarada biri iki 
oda, diğeri telefonlu altı 
oda iki d:ıire kiralıktır. 
:\lilraeaat: iı;indeki bekçiye 
\'l'Ya tütüncü Esat efendiye. -rak 19 20 Mıııalfer Akı:liııdın tilrkuler 17.SO ):;geden melodıln 17 S5 Snbeıt 

19.45 Rad:ro Ue lnc!llzı• 20.00 Aliizilr ıaaı 16.00 lncnaı < UeraU fulı) 18.45 

( I'J.) ::o.ıı; Had10 uutesl 20.30 Ek· Danı muzl.;I <Pi.) ısı 00 llnborler 111.15 
um G111•rden ıarkılar ::ı.oo 'rEllSl ı. Allııomn ıuüıl,,l (Pi.) 10.so Muaı:zu 
:!l.4S Serbest ıut -;?~.00 Konu~ma 'l'allısea'deu ıarkılar 20 00 Kahraıııa nhk 

zı.ır; l!arkılar IPI.) :2. ıs Saat ayarı mesıktbt!erl ~o ı r; Had10 ı;aıet..al 20.30 

u haberler a 00 Folbola dair L.ouuama Yurt t ırkiılerl (Koro) 20.•S 9 Erllll 

:ıs.os l'ro;ram n kapın~. hm r kurıulus bayramına ait lntıbalar 

lılllR 

U 58 A.tılıl " ' prorrım 15 00 Fikret 
f\arabaııdaıı earkı'ar ıs :ıo Marılar 

ll 111 00 fillner Bal ıo1lundan turlı:olu 
16 30 Z:obek ltnalan 17 00 Zehra ll04· 
kadaa ıarı;ı• ar lT.'25 Eerbul ud 

:?1.00 Gtller Öııetıt'dcn ıarkılar 21.30 

Pro;ram •• L:apanı1. 

Teknik Onhcr ite 
zo ıs .Atılı1 •• Tilrk mbıı.ı c Pi.) 

:o.&5 Klbllr Dalı mu ı (l'l ) ::2.00 

Kapan:.ı. 

AUTU DIESELS LIMllED 
- 1ilti/ıafattHue ~~ula alcujU · 

~ DİZEL EtEKTRfJJEN GRi/Pi.ARi 
Kolla martla ver• tam otomaUk olarak uuktaft 
ilk hareketli muhtelif takatte gruplar mevcuttur. 

Türtıço ltrotQrlorlmlal ıaı.rlftlL 

ÇIFKURT TiCARET ve SANAYi T. A. f• 
c.ım. ltMıa cd. 11. 4S • l1111tıııı - Tel. 408t7 - Ttlır. Çilltırt. ı.-.-

,\lklra Salıf 7"1 ı 

lam Sınl&~• lalbl&t c..,..ı 1 

-----~---· -------

VATAN 
lLAN rtVATLAIU 

Başlılı maktu 
ı acı sayfa sanlimJ 
s üncü 
4 üncil • 
İlin sayfası • 

25.-
4,50 

4.-
3,-
2.50 

Alabkeme. icra, tapu, 
noter llinlan santimi 2.:m 

Z AYI 
• Jll11ş I 
Tstanbul 6. Şubeden ıı ,ıı • 

dugum 21290 sicıl nuın•t ~ 
Ii.r ehliyetimi zayi ctti111·~~ 
sini çıkaracağımdan es 
hiikmü yoktur. • niııi~ 

Turan~;' 

imtiyaz sahibi : SİNA~ 9';,
Seşriyah fiilen idare aı' 
\'azı İşleri IUesul ~od / 

MELİH \'Esıtı 1' 
(\'ATAN> Gazetecilik ,e,.':,J 

acılık T. A. Ş. - jı;~ .:& 
\'ATA!lıl lllATB"ıV'" 


