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. 4, D. Parti Meclis Grupunda dün 
·~ se~imler rapıldı 

1Meclis Başkanlığına Koraltan, başkan vekilliklerine 
Apaydın, Kurbanoğlu ve Yardımcı namzet seçildile~ 

0 , Köymeıı grup başkanlığına, A. Potooğlu ile 

E. h r Penns)lvania'da konfet yağmuru aJtından ıeterken 
Cumhuri)·et('i Parti adayı ısen o\\e • 

STEVENSON D ·_ YORK!: 

"Türkiyeye yardnnı bile 
tenkid ediyor:ar,, 

Tı•ıı1tıaıı, «Eisenlıoıverle 
diiııya savaşı içiıı pa~11rlık 

Taft •• •• •• 
11ÇllJICU 

BÜYÜME 
ARIZALARI 

,;uoc•t•• ı ı 1•• 

-ı :<eııork 31 - G.enerıl Ei- / 
senhower üç gundur burada. 

· ıapmakta olduğu seçim kampan· 
\·asında dUn de ba~kaıı seçildiği 
iakdirdc Korrye bizzat gidip 
harbi ~ona crdırmck için çare. 
ıer araştır:ı.cağı h~kkındaki s~z·j 
terini tekrar etrnı~ \e bu fık. 
rindcn yaı ı:;c~mek ni,yetindc Ol· 1 

, ... ni bir ıt.alahi'.'-·rt ,., me5u· madığını .&ö:!-·lcıni~tir. 
Jh·et trliİ.kki!tint c,iddtllt lh· 1 ı::· h ı ı 
ı .,·,.·al'ınuı ,·ar. ~rri bir inki· Gcncra ıscn. O\\'Cr •:~ı~c~ 

\'an Flcetin de ı arcı cttı•ı ~ı-
3rın irap tltirdi~i a,·arla· hı ~\men n a kc ler!;-.;. c ph • 

ln•lar !'ahıpsbt_liı'_. __ ., den ıerı alıp mcn.ılcrtmlıi ıo-
\ .\Z.\!\ : : ot->: Korelilere terkctn~enin ta· 

MAN rcsını aramalıvız_. denuştır. 
Ahmet Emin YAL Cumlıurlyctı;"i parti adayı ay. 

ettiJ,er,, dedi 

Bayağı bir 
Entrikanın 

Maskesini 
.... .. .. 1 
-~•ŞUtllyontZ .. 
.ı\nkar.a. 31 (B:"ıı::m•ıharri-

1·imiıd~n tP1e(onlı) - ı~tan
bulda ~ahahları c:ık~n. mıı· 
ayyen gazetelerden birinin A

nkara. 31 - Farkında rnı"it- rıca bu konu ctra(ında~i söıJc
nıı ki 'J'ürki'.\·e, hububat llı- rini şiddetle tenkit _rtmış olan 

racatt bakınnndan diin>·anın ~e- , \'ali Stc\·cnson Vr dı~er Demok-
~inci menllrketi haline gelmış- : (De\•amı Sa: 1 SU 3 de) · 

1 tir? Bunu brn de bilmiyord.u~- J --0-

Satiihiyrt ••hihi .. Mr ~cneb~~~~ 1 H Ko·· ıııııeııı· ıı 

perırmbe saymnda baıtan· 
3~a~ı \l~·durma bir yazı çık
mıştır. 

Gazetr-nin iddiasına göre 
Vatan, Cumhuriyt"t, Yeni Sa .. 
hah, JTürriyet. Yeni İ~tanbul, 
DUn~·1 gazeteleri, ilan lş1eri
ni ı::örii.smek üıere }\nkara
,.a bir heyet göndE'rmi$ler, 
hükumete muayyen teklifler
de bulundukları gibi Samet 
Ağao~lunun değiştirilmesini 
d,. i!ı;temi~Jer. 

ağıından dun oqrroClım, . : tı :1 
t('t \P ho~nutıuk du,dunı. '\ a_~ı~ 1 ' 
\"akit kadar sık "k •kmu, n y eı•ine tayiıı 
hari('lrn ltdarikc nıttbU~ 0 a~ 
hir memleket için hÜ:) lr bı~ ~o ' J k 
•tbcıto ki .,a tı b.ir. iktı•:~: ~~: Y ftJJI UCU 
kıl;i;bın bir alametıdır. fa · 
ni ıanıanda türlü türlü ~-rni Bıııvıf Jtulıa&friııtt:clt" 
l~aplar la~atmı~tır J.l bun~~k~:: .\nkara. 31 - \'eni teşri~ dev· 
tıne gf'lmıyecek olu~a. ~ ·erlrıe renin ba~lanııcında ~abı~ed~ 
timlz hrdrr olur, frrablık "· 4 .. 5 Bakanın deği~me~ıne ıntı· 
~ıkıntı çrkeriz. Bilha<iic;a kı biz, zar edilmektedir. Fakat bu de· 
bir hububat ilırat mrmlrkeli ro· ~işlkliğin ancak 3 • 5 giln için· 
lüniin !l';onunrfa dPiil. hıı!iında3 ız. de tahakkuk edece~i tahmin e· 
latbikint hrnüı ,.e kısmen baş: (De~·amı: Sa. 1; SU. 1 da) 

Ha11rlanan trz\'İr, entrika 
\'C şantaj teşebbüsünün mas
kesini düşürmek üzere, bu 
haberin üzerinde durmalı 
faydalı buldum. 

<Devamı Sa: 7: Sü: 4 del -1 . t uc;ullen 
a.dıtım11. }"('hl Z1raa t b. 

bütün m('ınlekrli sarar.--;a, sa 1 ~
lır"ce~ln1iz hububatın yekünu m -
.lonlarca tonu bulabilir. 

\·iiıbinlerce ton hububatımıza 
dü;ıya piyaı,;aMnda ah~ı .~u.:~:; 
nın )"olu o ph·ıısadakı fı) 

• . k"I ·e ı.ama .. 
Uymak suretiyle ~~ 1 \ • Bu 

Yugoslav gazetecileri 
Köprülü ile görüştüler 

O. Kapani lıaşkan vekilliğine seçildiler 

:\. ?\frnderes S. Ağaoğlu F. Köprillil E. Gütell R. Köymen R. K.oraltan Z. So)lu 

Ak deni zdekı· bu ...... --v-u·-.---ı ıet.~k~~~Tı:o:~~~;ıI~~~·~uö!: 
1 ı ~~~~~ı~1~nıy;neiıa:eş~~Y~~.~~~;t~~ 

1 b 1 ı;acaktır. Bunu nniteakip ?1-teclis manevra ar aş ıyor ~:~~:a~:k~~-asetdi\anıseçımlerı 
- -- Demokrat Parti l\lccli:; Grupu 

M 1 170 • "I 500 k · • " k d · bugün saat 10 da 21 e kadar anevra ara parça gem 1 1 e UÇa IŞtıra e IVOr, süren bir toplantı yaparak Mrc. 

" d ' 1 M 1 ı J ıis Riyaset di\•anı namzetleri ıJe 
Uç enıza tımız a ta ya vardı Demokrat Parti :Ue<:IİS Grııpu 

1 
bl!lliln >aat 10 dan 21 " dar 

• ıpoli. 31 - Kııl("Y AtlanUk 1 AH!lt!ttltt4 ,.,,.. I• baJJ;un.ıı.lardır. <.."'ebeliltarık .. ıüren bır toplanu yaparak Mtc-~ 
. pakh tc6kı1Atının :\losko\'ay:a tan Çanakkale Bo~aıına kada1' lis Riyaset divanı namzctlerı 
boınbardıman akınlaı 1 yapmağa iştiraki) Jr )'akında bu böl;::ed<.> U7anan saha dahilinde cereyan ilr Demokrat Parli Grup Ba!fkan 

1 muk~e~lr hava ku_~·vetı.eri bugüı:ı- ! başlayacak h_U~·ülc hava - d(>niı 1 etlec<'k olan biiyük. harekata \'C Ba~kan \ekillerini sl'tti. 
drn ıtıbaren 6 rnuttefık dC\'letı!l ınanevraları ıçın yıQ,ınak yapnıa. 170 par~· .. haıp 1;rn11si \'C 500 <;ok dikkat s;l\·an olan bu 

1. lnönil 

~ü~ttfik U('ak iştırak l'decektir ccl:-r} i bütü~ e h;v;sile bildiriyo. 
lngıltcr(". Birlcı~ik Amerika, Fran tOe,·amı Sa: 7; Sü: ı de> }' ikrl Apaydın •' Kore'ııiıı müdafaası 

'Korelilere kalaea ~ 1 

sa, Ti.ırk iye, Yunanı.!ilan ve itaJ. 1 

ya~·a ait harp ~<'mileri Do~u Ak· c H p l• l M 
deniz, ~tatta bölgc:ıi ve Franı;;ız ı er enderese 
Kuzey Afrika,ındaki yığınak mer • • • 

Amerika Savunma Bakanlığı bu hususta 
bir program yapıyor 

kezlerinden paıartesi gilnU ha
rekat sahasına s:idcceklerdir. Bü
yük müttefik manevralara !'\tlit· 
tefik Genel Kurmar tuzun adım 

t,.., ı"ct•d r, ., harekatı• adını vermiştir. 

\ ... in~on. 31 - BirlPşık .~· :\tlantik paktı tı:oşkil~tının pek 
ınrrika Sa,·unma Bakan1ığ1 Ko- .\·akında .\kdenizde başlayacak: 
rrnın mi.ı<lafaa ını, imkan dahi- büyük nlJnevralar münasebetiyle 

sual •• uç soruyor far 
Başbakan, yarın yapılacak olan Beyazıt C. H. P. 

kongresine dôvet edildi • 
linc ~irdiği ıaınan Güney Koreli/ CDt,·anu: Sa. 7: Sil. 6 da) fYazı _ı 3 üncü ııyfımızdı) 

lerr tc\·di etn1ey1 uzun zaman- r..=::::~"':'------~------~-----------;.;..:.;;;;;;;;;;;.,;ı; 
1 danbb•,~.npliıçnıkl·at;aımırımtaırkt•F'aoktadtu~bu· ı ~ada 

nu ı "~• it . ::; . , a 
j kanlık trhlitine gOre Güney Ko 

rtli tümenlel'İıı ,arı,.ını ıo elan ı· IC " -. 
~~r~~ev~~a~~:e~ ~~:~~~~:na ~l~·. ım azan"'Ca ~ 
ri sürülen hir plan •mrvsimsiz G •• 
kardiyle o zaman Van Flcet'in 
mafevki olan Gtneral Ridg-.\·ay 
\r Birleşik Amrrika Savunma Ba 
kanlığı tarafından \·eto edilmis~ 
tır. 

iki Baskan _, 

nıoda atıııara gırısmrktır. • •• • •1 "I 'I' 
(\"akit ,.. zamanı) tabirinin ;:ı: Dışişleri Bakanı, gazetecilere, T urkıye ' e I gı 11 
nası, hububatın ambarlara cJ • h cJ" 
nıasını hckl•m•k drilil. mabsu: siyasi hcidiseler hakkın a ıza at ver 1 

lün lc;tidadt belli olur oln1aı. ,,a f uu~ı.ı., 'f. •• ··"'" 

Bakanlı~a gôre harbin baslan· 
~ıcındanberi Güney Korenin as 
kt'ri ku\'\'etleri geniş öltüde art
mış olup, müttefik ı·ilk$ek ko
mutanlık bu ku\·vetlerin fazlalaş 
tırılma51na de\'am elm<'ktedir. 
Tebli~r göre Ridg'\\·ay General 
Van Flcet'in tav!liıyesini Vaşing 

tona ulastırmıs fakat su n1üta

adayı 

arasında .bir ınukayese 
• 

nl daha tarlada buJundugu sıra.. toplantısında )·alnız Yuıoslav 
d • ba•la- Ankara, 31 _ Şehrimizde. bu· a taahhütlere ı:irnıe,,e Y ba5ın temsilcileri bulunmuştur. 

lunan Yu&oslav ba!iiın heyetı bu · 
ınaktır. sabah Dış İşleri Bakanı proCe- Yugoslav basın temsilcilcrinın 

. kt hu '.ilene s-or Fuat KriprUlü~·U makamında bize yerdiği malUmata göre, ~u 
E,.,.t'Ua "<rne pamu a, . meseleler sorulmuş ve aşağı yu-

dr hububatta dtinya piyası~~:· ziyaret etnıistir. Köprüliı .. gazc .. karı şu cevaplar alınmıştır: 
:na u,·mak 1.aruretini lnkir et. ıg - tccilcrin sordukları muhtelit su- Köprülü, Türk - Yugoslav mü-
ınlı ~·r spekülasyon mahiyc~ınde allcri ce\·aplandırınıştır. " ·· Levam, ~a; 7 Sii: 6 '"ta) 
·ı • k tırdıgırotı Dı• ı·şleeır'.'.i_B~ak~·a'..'.n~ı~ııı~n'....'.'.b::'.u~gu:n:::k:.:u:...~-----------1 mttıere kendimb1 ap " ..... 
!tin çok zarar gi)rdük. i 1 Bu n1eselr hakkında rikrin a .-

d 1 ,-azı .. 
dığım ecnebi ihtıo(,a'i a am : .1 'Yeti geniş bir n1ü,an1aba hıssl) e 
karşıladı Dedi ki: . ı 

- Tii;ki)e, sür'atli bir inkı!ia J 

h~lind•dlr. Böl tr Mr inkişaf :~: 
tırtn bünlelerde hır taknn 
Yümr irı~lan ba$gösttrir. Bun
lar olaganıhr. Böyle 3n1.aJan ~~; 
bii diye karşılamak, fakat 

1 tarart~n da (arcsinl aramak cıP 
fdcr.• • r 

Ru görii!" do"ru oJabiJir. 3 
.. 

·• • ··beMn 'kat blı herhahlr arı tecru 
lsHfadf> ,.r tedhir bulma nokta .. 

fOPvamı Sa: 1: Sii: 5 de> --
I""' .......... ...,...,~.,._.,...,..,..,..,..~ 

• 

imzasız 

mektt1olar 
f . . ,. nakil ,·asıtalarının ~idiş ~etiş1erinde ö&· 

~ İ tstanhul c;o.kilklarındıkı 1 rl lfln ha. ıırhklar lapılmaktarlır. Re· 

~ Salı gu··nu·· neşre rrncilerin de )·ardım rimel•- -nM <rHÜsderi idare rden kıı 
B gtu J\tz Lı t onu .. 

1 
~ımdt, e) 0 ö•r.:nci görU.Iüyor. 

~ bq</ıyrıruz ,,. ., • ..._.._ ........ .,...,.,,. ;.,, _,,..,._ .,,.....,,.,,.,,.,,..,. ........ 

laa~·ı ('klrmiştir: 

f1Güncy Kore kuvvetlerinin su 
bay ve rr kadroJarı gcnis ölçil· 
de ıslah edilmişse de, 10 tümen 
daha kurulması için .'tİrisilen pro 

Pakistanın Ankara Jeni Biiyük <Devamı Sa: 7 Sü 3 de) 
Elı;isi Ali Gazanfer 

Pakistan' ın 
Ankara yeni 
Elçisi geldi 

.. 
Universite ve 
Yüksek okullar 
~uqün açılıyor 
t:·niversite ve ~·ük~rk okulların 

Pakistanın Ankaraya \"tni ta. bugün }"eni öı!retin1 yılına ba 
yln ettiği Btiyük Elci Ekselans j lamaları dolayıı.ıylc ~1illt Türk 
AH Gazanfer Han dün akşam Talebe Birliği bir bryanname 
bir Pan Amerikan uçağı ile şeh· ·ayınlamı::otır. Yük~<'k ö~retım 
rimize geln1iştir. gençliğine hitap eden bu be\·an 

Hava n1<."ydanında Pakistan namede e7:cümle şöyle denilı~ıek. 
b;ısın ataşesi \'C C'l<;ilik nı<'nsup. lcdir: 
!arı taı·arından karşılanan yeni İnkıl;lp<,•ı y\ikı.rk lahsiJ Tiirk 
bil)·iik el\·i kendisi ile görüşen ıı.en('liğinin. büyük !\tasının izin
ı:;azeterilC'rc eıcün1Ic "unları :.;öy de, büyük milletimizin hiımctin~ 
lemi~tir: de daima bir, daima beraber o,ll~ 

•- Kardeş Türkiyeye geldi· rak talışacağına dair \'erilm~ 
ğimden dnla)·ı bü)ilk bir Se\'inç ~ö1, itilmi$ andı \'ardır. Bugiln 
re heyecan duyuronım. Btlyük hunu bir k('rc daha tekrarlamak 
Türkiyeye a:elmeği daima arzu fırsatını bulmanın gônUI rahat. 

1 ederdim. TUrkb•1 ile Pakistan lığı iı;ind('yiz. 
arasındaki münasebetleri her fır Bü ilk mill~timiz bir kere da
satta perçinlemeğe çahiaca~ım. Iha bilsin ki: üzerine ihtimamla 

(Devamı Sa: 7; Sü: 2 d<ı 1 <Deumı ~a: 7; Sil: ı de) 

Tarafsızlar Stevenson'un dJha ağır başlı ve olgun 
olduğu kanaatindedirler ... 

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

Amerika Hususi Muhabirimiz 

Sara bildiriyor 

, t~k.enrt t\oro u, 

.\merikıdı 5f9im mücadr1e!il münaM-betlyle her iki pır1inin de ~İ\lt.l('tlf' alf'.'hindf' \f''.\·a 1f'hlnt1e 
tıulunan karlkatürlrr ne1rtdiln1ekh• ,.e bunlar da partllertn &f'çlm propaganJla~ın-ia. f'ldtıLf'a mii
him bir rol 03·nınııkUıdır. Yukarıda biri Demokr.atlann, diğf'ri fumhurh f't Partı . inin itibarıaı 

dU~ürmek malr.sadiyle ,ııUmiş Ud karikatür cöni)·or•unuı.. (1'aıı~ı S int:ı sal fadadw.) 
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1 V A T A N ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 1 • 11 • 1952 ---

1 BiR YILDöNOMü MÜNASEBETiYLE j 

Nürnberg mahkemesi 
ne derece adildi 1 Çöpler şehir dışındaki [ H Av Ao Kocasını öldüren 

_ VA%IY•~ '( d d 
k 1 d ''k''l k _. .. .1 ının urusma~' 

B~~n~e;~~ r \'AZA~ ' :~ı~r:~~ı~~~ cu ur ara o u ece )'0!~!~:0}~:~~~:,::1i~j; :~:~ Kocası Selahattin Erkolu öl-

berg muha- Dı•. Sah ı"ı• El"lllUll ı rııa ve insanlı· -> bugtin ıehrimiı ve clvannda dürmekten sanık Gülsüm Erko-
•a karıı suç 1·ı· ı'haleye ha,·a sahahlt:v.·ln puslu ,.0 lun muhakemesine dün 1 jnci A 

k e m e l e - ., Bir buc;uk aydanberi Belediye Daimi F.ncümenince ı · ı ı mu··~ku"l bulutlu, ~onralan ı;ok bulut ğır Ceza '!\lahkemesinde devam 
rının n ıa}e- Ceza Jlukuku Doçenti emıs o an arı ('tkarılan ('Öp nakliye işine t:ılip çıkmaması Beledi)·eyi ": d 1 · t· 

d '--------------------------! bu mahkemeye lu ,.e )"lğ1~h geçecek, deniz- e 
1 mış ır. te er ıl.i \e bir duruma düşürmüştür. Belediye bugünden itibaren §ehrin !erimizde lodos (ırtına<ı de· Burada olmadıklarından istina 

biıyuk harp sutlularının muhte- ~Iaabaza beynelmilel bir ce- sevkedeceklerini bildıren be- 1 kl -
hk 

. b 
1 

dışında ac;:acatı büyük çukurlara çöpleri dilkmeitc baş ayaca ır. vam edecektı'r. Ha,·a sıcaklı- he suretiyle dınlenen. KAmil ve 
lıf cezalarla mahklım edildık- za ma emesının kurulması \"e }annamelerinde, u suç arın ·· 

1 k b 
Çukurlara dökülen çöpler il.\clanacak. doldu~u zaman da ;ı;ında mühim bir de"'~e ol Omer ismindeki $ahıslar. ifade-

leri tarıhın altıncı )ıldoniımti- ınsanlık a eyhine ıuç jşleyen un5urlarını belirtmeme·, e3·an & gı.,. ..... 
1 

· b d · ı toprakla örtülerek üzerlerinden silindir ıeririlecektir. may·acaktır. Jerinde Gülsüm ile kocası ara-
ııü idrak edıyoruz. Bu mlına- kımse erın u mahkemelerde namenin neşrin en Once ış en .. Jd 
scbetle, üzerınde çok ~gler muhakeme edilmeleri fikri mis olan bu kabil fiilleri de Al.lkalılar ayni ameliyenin .\\'rupa fehirlerindc de yapıldı- Dün ıehrJmizde bava aı ısında gec;im!'izlik mevcut o u-
!Bylenmı.ş ve ciltlerle eser y:ı- gittikçe tebellür etmiş ve ni· suç saymak, harp iU<;lusu ad- ğını ve i):i neticeler alındığını bildirmektedirler. bulutlu ~eçmiş, rüzı:Arlar de- ğunu söylemişlerdir. 

h t ık . . c ·h d d.l k. 1 .h t b- D' C h . . 1 k . on d• gı·şı'k •·o··nıerdtn ha fı'f olarak Duruşma, bazı hususların an-ıılmış olan bu büsUk d~va hak- eye ıncı ı an Sa\'aşı es- e ı en· ımse erin nı a)e ı. ığer tara tan ~e rın cöp me\-zuunu ıncf' f"yen ·omısy " J b 
kmda dü~iınduklrrlmiıi açık- nas1nda müteaddit teca\.·üz rer hükfımet adamı olmak itiba çalışmalarına devam etmektedir. Bu ay içinde komi~yon c;öp esmi~; hava rncakhğı gölge- J?.şılmaı::ı icin baska gilne ıra-

h 1 · · k h · · 1 D 1 R · · d ·1 d k de a1amı· 0 0.7, asgari 11.8 san kılmışhr. lama)ı uygun bulduk. arp erının vu uu, ceıp e gerı· rıy e ev et eısın en verı en• mevzuun:ı e5as olmak üzere nümunE'lik hir kaza tesbit e ece- " 
Bilindiığ gibı, harp adet ve si mefhumunu sılecek ve orta- emirleri yerıne getirdiklerini ve burada yapılacak İf:lerle alınacak neticeler müsbct çıktığı tigrat olarak kaydedilmiıtir. Vali pazar günü 

kal.delerine aykırı bir takım dan kaldıracak surette taarruz ve harbin ıaruretleri dolayısi· uıkdirde di!,cr kazalara te:mil edilecektir, Ankara'ya gidiyor 
f,ıJleri ıuç sayıp cezalandırmak hareketlerinin sivil halka tev. le bazı tenkil hareketlerine gi. KU'·çu··K HABERLER 

k d - N' k. ·h d·ı · · t·ı• d·ı rı'şmek mecburı·yetınde kaldık- Vali ve Boled iye Reisi Dok. 
fl'rl, oldukça e· ı ır ıte ım cı e 1 mcsı, ıs ı .. e ı en mem 
b;zı Devletler a~asında aktedi- ıcketler halkına ve esirlere !arını nazarı itibare almamak K f y ı 'ya tor Fahrettin Kerim Gökay pa-
len anlaıınalarda, &UÇ sayılan gayri ınsani muamelelerin tat. gıbi normal ceza hukuku esas araya o uran ugos avya . zar günü beraberınde Reis mu. 

bu kabil hareketler - ezcumJe bıki bu fiknn fiiliyat saha- ve kaidelerile telıf ve izah e. d !Ki GEııiıılzt ADIAK avini Sedat Erkoglu olduğu hal-

d 1 h . kil tm .. k ı ı dılemı'ı·en tatbı"katından o··ıu·ru·· Vapur 100 bı'n ton bug~ ay tel. ~ıt'RETTEBAT de uçakla Ankaraya gidecektir. 
denız e korsan ık \'e Vil al- sına ın 1 P e esını 0 ay aş GİDİYOR 1 Gökay bilhassa son hldi~eden 
kın harp hareketlerine hedef tırmıstır. :ıiUrnberg mahkemesinin ver- . 
tutulması gibi fuller - SUÇ Si- Nıtekim harbin müttefikler dıği kararlar da tenkid olun· 1 d r,ft .. rf rı' e ek Denizcilik Bankasının Hollan. sonra Istanbulda bir asri hapiS· 
l11mııtır. HattA yine bazı dev- tarafından kazanılmasını müte mustur. 1 rtarı ama f ı;~ · dlda Rotterdam te:!glhlarında in ha~ ;urulma~ı üze:i~dek d:r-

1 U h 1 ıf t ·ı b akıp, ."azı· Almanı·asının mu- Şurasını da ,·ıa·;·e edeJı·m ki, ''ugo·Jav ,-e Tu··rk hu"kOımetlerı Ea etıirdili farmara tiri •Ayv,;ıı ma a ır. Ve endisı n ara a. 
e er arp ıuç wu ' a ı e a- ·" - Limanımızdan ı·ükledi~i 10 bin " lık G ı·k · k' temasla ını başınd bunun 

h k dd h · ı ~hlletlerarası bı'r ceza mahke. 1 • ve • em ı • zemılerini tes ı r n a zı ıa ı.sları cezalandırmı~larsa a es şc rı o an Nürnberg- tonluk hamuleyi bir İtalyan li· arasında yapılan an aşma gere- ı 1 1d·2· · b'ld. kt d. 
da, bu şahıslar o devletin tabı- de kurulan llilletlerarası As. m'si kurmak suretile tahakkuk manına ıötürmekte iken Bozca· ğince Yugoslavyaya ihraç edece- r~~te~ ~ak 7üzkere ?Od kihşilikk mt Ü· ge ıB_ :nı ı ırkme 1 e ır. b.I 
i3o·etinde bulunup, düşmanla iş- keri liahkPme_ büyük harp suc ettirilmek istenilen gaye de adanın PonPnte burnunda kara- ~imiz 200.000 ton buğdayın 100 a ın asım a are -e e ır çocu O omo 1 

birliği '-'apmı§ olanlardır. ?ılese Iulan addedileıı Nazi lid,rle- tam m~nasile elde edilememiş ı·a oturan ı·ıatı·an bandıralı Ar- bin tonluk ilk partisi sevkedil- dccek otan Ankara vapuruyla d ··ıd·' ' ı· F Jh k.k gönderilmesine karar verilmiş· çarpmasın an O U 
11 1870 Fransız .. Alman harbi rini öltim. müebbet, atır hapis, ır. ı a 1 a ancak mağlUp dea '\'apuru. Denizcilik Bankası: mis bulunmaktadır. tı'r 

d 1 ti d b 
· d Dün saat 17 sıralarında Har-

bitli.kten sonra Almanlarla i.ş- 20 ve 15 sene a~ır hapis ce- eve er e arışa ve insanlı~a İmroz kurtarma gemisinin bil- ikinci partinin sevkiyatına a · 1 1 
1 1 karıı suç 1·ııemı·ı ve"a harp d 1 d b 1 k 11\'G T. 7, MESSUCATC'l· biyeden ~Pçmekte olan. şoför birliği etmiş olan Fransız ar za arına çarptırmış, yalnız Sc- ,;r tün gayretlerine ra~men henüz önümüz eki gün er e aş anaca ı \Rt 'J 1 " 

Fransız mahkemelerince muh. hacht, \'on Papen ve Fritsche'i suçlusu addedılmiş olan kim· .. . , \N B R HEYET !ııiustala uçüncüo~lu idaresinde-• 
1 

b 
1 

.
1 1 1 1 

kurtarılamamıştır. tır. 
1 

G"1.İYOR k• 12443 plakalı taksi Esat Çe· 
telif cezalara carptırılmışlar- beraet ettirmiştir. Yine avnı e er, eyne mı e veya mi 1 İtalyan gemisinin sünger tas- Bilindh?i üz('re, an a"ma mu- ı'n•ı-ı•, mensucat Cabrı'kato"rle-• hk · mahke J h k b •d .... - tin adındaki 10 yaslarında bir dtr. ma eme, bazı Nazi te5ekkill. me er uzuruna sev edl tarı üzerinde tehlikeli bir sekil- cibince, Yu'=oslavya U,; ay mu- · d b. k 

h k 1 · · d t k•... lerek, muhteıı·f cezalara çarp. k b·ıı agon rın en ır grup yı ındıt. mtm- çocuta carparak ö1ilmilne s'bep 
Bununla beraber. a sız ye- erını e opye ı..ın auc;:lu adde- de oturdu~u tesbit edilmiştir. -a ı men!!lucat ezyası ve v 1 k t' · 1 

h 'd d k b 'b· tırılmı~,, huna mukabı'l galı·p ;esaı·re •·erecektı'r e e ımııe ge Prek Ege ve Çu- olmu$tur. re harp acmak '\eya arp .. et ere • u gı ı te5ekkül men- Bu mevkiin denize a('ık ve taş ku k ı k ı d ı k ı k h k 

'
-e kaı.delerıne aykırı fiilleri suplarını tecrim etmı·ııı·r. devlet ricali meyanında aynı 1·enl bu'day talepleri ro\'a pamu mın ıı. 3 arın 3 Su.; u şo{ör ·a a anara 

3 
• 

nevi suç ı'şlemı·ş olanların hu lık olması dolayısiyJe Ardea ge- ııı. , tetkikl<'rde bulunacaklardır. kında takibata başlanmıştır. 
i$lemck gibi isnatlardan dola- . misinin bir haftadan evvel kur· Ankara. 31 (Jltısusl) - Emın f ·r 
}t, yabancı bır de\let tabaası- imtiyazlı ::\Iahkeme• lunup bulunmadığı ara$tırılma, tarılması mümkün görülmemek- kaynaklardan aldığım malı1mata. k ,~~1• ıdz mPnsu.cat('ıları mcmle Bir zeh•rlanme iddiası 

lddia~ı mııı:, hatt• bu mevzuda 
1
.1_ 1

. su .. _ , b' f' •mız P.n genıs miktarda pa-
nın muhakeme edılip mah· · · .- c1 .,.. - tedir. göre, ItaJyaya satılan 2~0 ın k ··b 

· ru1müs olan ısrarlı iddialar . mu mu a ·aa etmek fikrinde-
J.:dm edılme ı keyfiyeti, pek ye- Biıtün bunlara raj'men, Nilrn- Cumhuriyet bayramı ton bu daydan !Onra Tıcaret ôirlPr. 
nı bır tarıhe ma!iktU'. Fılha· berg mahkemesl bir tahkıksiz kalmıştır. Bu iddia. Bakanlığına )'en iden birçok ta- "' ıı•·l' FİYATI.ARI 
kika Birıncı Cihan Harbini mü. çok itirazlarla da karıılaştı. ların başında Polonyadaki Kat- Ankara' vapurunda da lepler •aki olmuş ve bazı dev· DfStlYOR 

teakip, harp suçlusu ııfatıyle Bunıarın başında mahkemenin Jn ormanı faciası gelditi gibi, k 1 letlerle müzakerelere başlan- Rir mürldettenberi , ük'"elmPk· 
muhakeme edilmek istenen Al· eS3$la hır ?ıılilletlerarası mah- harp esirlerinın galip devlet- uf andı mıstır. te bulunan kah,·e fi\·atlarınri:ı 
man İmparatoru İkınci \Vil- keme olma>·ıp, sadece beş bil- lerce iade edilmeyip muhtelif Cumhuriyetin "9 uncu yılrlö- Bunlardan Batı Almanyaya !'On ~ünlerrte bir rturaklama rrıi.i-
'!ıelm, L.tiaa ettığI Jlollanda )tik galip devletin mümessille. i§lerde zorla çalıştırıldıkları, nümll münasPbeti ·le, J\.Iarsilya 400 bin ton hububat satılması ~ahede olunınakt;ıdır. K~hYe ııi
t.ırafınd3n Fransa)'a iade edil- rinden ibaret bulunması, böyle bu suretle esirlere yapılacak limanında bulun<1n Ankara \'(! - hususunda devam eden milzake- rat.asındaki hu anormal halin 
memiş. hu suretle mahkeme- ce bu devletlerin mahkemeyi muamele hakkında harp hu- purunda yapılan merac:imrir. l\tar relrr müsbet bir yolda ilerile- hundan hrl.~l~ normale avdet e-
ye verilmC'miştır. Almanyad:ı terkip hususunda kendilerine kukunda yerleşmiş bulunan a. silva vali!-ôi ve brlr<liyP hıc:kn- mektedir. Di~rr taraftan, Yugos- dı:>,.Pj!i :ıl.3.kah ç-Pvrrlrrde söylen. 
bulunan diğer harp SU('luları- Adeta bir imtiyaz tanıyıp, de- det ve kaidelere aykırı hareket nıyln, müttrfik \'P rlo<>t dcv1rtlrr lavya, Finl.indiya Ye AvusturJl TT'f'ktl"'~ir 
nın. Alman mahkemelerinin ğil m:ığlüplara, hattA harbe edildi~i iddiası da mevcuttur. h:ı,.kont.olo-.Jarı. :\f:ı.r,.iJ:va ruhani gibi mrmleketler de habubJt al- E<:Ktrir Fllİ1"' tsTlHJ .. \K 
huzuruna sevkediJmeleri. ga. iştirak etmiş diler kütük de,·- Ilalbuki Adaletin tek taraflı rf"isi. Eman komutanı. polis mli- ınak iç-in taleplerde bulunmuş- l{OOP. !l!\TiFİ 
)ip devletlerin tazyiki ilzerine letlere hile ttmsU hakkı ve:-· ışlemesi ve ancak gücil ~·etene dürii, Tic.,ret Oda!iı ba,.kanı. ta- lardır. Bu devletlerle de yakın- Karalıç;ırq rskirl eı;n~fı ara· 
temin edilebılmişse de, netice- memeleri gibi tezler serdedil- hükmtinü geçirmesi gibi biz. nınmıı tliccarlar. acentalar, ha- da müzakerelere ba$lanacaktır. larında hlrJpcerek bir fstih15k 
de bütilo bu muhakemeler bü. miştir. ı.at Adalet mefhumu ile taban ~ın mrn"11pl:ırı ve eşleri hazır Hayvanları Koruma Kooperatifi knrm:ıı'a kar•r \'f"r

tabana zıt bir keyfi"et "Ok-lfik bır fıya!!lko ile neticelen- Keıa, o zamana kadar suç ıa- w w hulunmuo:lardır. mi'il('r Ye f1alivE'te getmi1lerrlir. 
mi•, Alman milleti o tarihe ka- tur. Ru miina~rhetle v<'rİlf"n kok· Cemiyeti müşkül Konprr•t'ıfln staıusu" ,-akında ı'-" yılmayan bazı fiillerden dola-
dar millt birer kahraman ad- '!\Ulletlerara·ı AcJalet fPvl parti çok samimi bir hava durumda ıan nl•ı-ı:ı,.ak•ır 

U yı mağ!Up de\'let ileri ıelenle· • · dtt ti bu kimselerin suçlu sı- Tam olmahdır. ltinrlr crrf"van r•mı -tir 1 d P.\ST()RiZE st~T 
fatıle cez.ılandınlmalanna as- rini cezalandırmak.. müttelik- r ' Başıboş ha)vanların. Be e iye- l,I,\.T. Tl ARTtYOR 

la rıı:a go' rsetmemlı"r, terin llilleUeraraıı bir mahk@- Şüphesiz ki Nürnber" mah ce imhasına llay"anları Koruma p 1-· · 1 k · 

r 
w ) 1 · . , 'Crmı)ctı itıraz etmişti. Bunun as ori!e 0 ara pıyasaya ar-

kemelerınin, hiç bir harp üzerine Belediye de başıboi hay zrdilen sütıerin büylik rağbet 
suclu.sunun cezasız kalmıyaca- vanları toplıyarak bu cemiyete görüşü hu t-ekilde imalit yapan 

TUTUM BANKASI Q:ını, amirleri tarafından emir teslime ba lanuştır. fabrikaların çoğalmasına ve bu 
~ ·verilse, bir harp mecburiyet ve ;~in inkisalına vesile olmakta 

zarureti mevzu bahis olsa bile Ancak llcle<liyeden verilen d 

31 EKiM 1952 KE<.:j DESi N DE ga,Tı insani hareketlere teves İstanbtıllular rakamlara ııore hayvanları hima ıb~ronllrli~in• göre bir firma 
-_/ ye cemiyclıne son bir ay içinde 

ıül eden devlet ricalinfn neti- ~iinde yi.lı: tnn ıütti pastöriıe e· 
d askere alınıyo le !im edilen 3507 köpek ile 138 decek kabiliyette hir Cahrikanın 

KAZANAN NUMARALAR ~ı~ em~~~~~m:~~::e~i~~ çı~t:~ sıı4n3 1~ı0ı9 e~~c:ı:tei~~· o~a~a~ ~~!ia b~ü~~~~·~!i ~\\~~~3~itra~ı~~ ~~1s1ı ~·~inı~.Bee~~{!i;~eş~ır~ÜS3.ade 
etmek ve bu suretle insanın in 1 ' Cemi)·et evvela bu hayvanların r 

Tutum Bankası idare merkezinde Beyoğlu 

Altıncı Noteri Münir Arel huzuru ile yapılan 

tasarruf mevduatı hesaplarının ikramiye ke,İ· 

desinde Bankanın şube ve ajanslarında ka

sanı öldürmeı;lni mubah kılan tstanbuldan a~ker alınma.ıta liayırsız:ıda ve yahut da .başka Fahrik3.nın inşası yakında bi 
h b. b'i dd b- •·1 b:ıslanmıı.tı. İkinci ~teşrull· tr.rektir ar ın ı e ıa arca ır ~e11.ı - " bir yerde bakımlarını düşünn1üş · 
de yapılmasını önlemek gibi )·f'tln ililnına kadar t~tan- iı>e de ha)·vanların bakım masraf K \DlKÖY l'F.:"il AD,\LET 
bir meziyeti olmustur_ buld:ın hiı;bir Ttirk vatan· ları mühim bir )·eklın tuttuğun- 8İ~ASI A('If.J\"OR 

d:ıı.ı a krre alınmaz, ancak K d k" k. H lk b' Fakat aynı muhakemeler, bil ' dan bu ı·ıtrn sarfınazar edilmiı- a 1 oy es t a e\·j ınası-
arzu edenler a~keri okullara b. k hassa ~rılletlerarası adaletin tir. nclcdiycnin bu mllcadeleyc nın ır ısmına taşınan Kadı-
devam ederek zabit tıkar- k - Ad 1 t d · 

Bundan 25 gün evvel vefat e
dPn Vhrnardos ismindeki bir 
Rum vatandasın cesedi dün me
zardan c:ıkarılarak morga kaldı
rılmıştır. 

7 ekimde. Feriköy Rum ~te· 
zarlığına defnedilen Vhrnardo· 
sun zehirlendiğine dair bir ihbar 
yapıldı~ından. ceset dün 16.30 
da m~za.rdan çıkarılarak morga 
nakledilmiştir. 

Hadi,. hakkında tahkikata baı 
lanmıştır. 

Bir katilin muhakemesine 

batlandı 
Bir müddet e,·vel Edirnekap1 

da. nisanlısı SPvinci öldüren Os
man Zı;okinin muhtıkeme~ine diln 
1 inci Atır Ceza rıtahkemesinde 
devam edilmistir 

DinlPnen şahitlerden Ziynet 
Ö1oın:p· ı:unları ~övlem!·tir~ 
•- Z~ki. evde SevinrP. yesil 

saplı bir bır-ak göstererek: 
- S"r.İ. İrfana ka\'usturmaya 

c:ıJım, dedi.,, 
Duru~ma bazı sabitlerin celbi 

icl!ı_ h;:ı~k~ ,l!iinP bırakılmt!Ohr. 

TESEKKÜR 
Uzun ~enel,.rdenberi cekmek

f P oldıı~ıım ~Pker ha,.t:ılı~ımı tP· 
d::ıvi eden vt daima ''Ük~f'k olan 
karı ŞE'kE'rimi bir hafta ~ibi kı~a 
hir 1:ımanda ent.iilin!'İT. nnrm::ıle 
rlüt.üren kıymetli doktorıımın: Da 
hilb·tı ~liltph~!'Cl~l nr. Fethi Ök· 
temgile teşekkür Pderim, 

Ekrem AKEV 
sadece mağlüplar Uzerinde tc eiddctı ... devam etti''ine göre tes oy a e aırc!i bu&::ün saat 

lardı. l\-lüCjterek \·atanın nıiiş w ~- Eı 16 d ı k - - '\' I"'" -......_ &irini göstermiş olması, bu !de İ ı·ım 0dıl"n başıbo• hacvanların a yapı aoa törenle Caaliye. ( TA• ,.. ı tertk müdafaasında 'tan· ... .. ~ ,;r b 

zanan numaralar a,ağıdadır : 
İKR.\ 'Jl'\"E Hf:S.\P ŞL'BESI 

NU l.\R.\SI 

Bu kcşidede 6 numaralı apartman dairesini İstanbul Ajansın
da 45486 numaralı hc"'ap sahibi kazanmıştır. 
50.- TL. 536 GALATA ŞUBESİ 
50.- TL. 876 < > 
50.- TL. 876 • > 
50.- TL. 926 c » 
50.- TL. 13W < > 
50.- TL. 1802 • > 
50.- TT,, 2517 < • 
50. - TL, ~321 • • 
50.- TL. 36S4 • • 
50.- TL. 15584 İ1-'11R ŞUBESİ 
50.- TL. l 594~ c » 
50.- TL. 45410 İSTASBUL AJA. 'Si 
50.- TL, 45HO < > 
50.- TL. 45677 c • 
!50.- TL. 46306 c • 
50.- TL. 46567 c • 
50.- TL. 72640 KADIKÖY AJANSI 
50.- TL. 72640 c • 
50.- TL. 72827 c • 
50.- TL. 73476 c • 

29 KASIM 1952 KEŞIDESI iÇiN 

alin tahakkuk edebilmesi, hat. l"ku' nu Jıcr ~ün bira.z: daha art- tP aslılacaktır. bul halkının da vazife alma- '"' • ş·· ·· · I l KASII\-1 1952 
U ilerde ıah"n mesul tutulmak makta ve ı'ıın ne olaca•ı merak- OFOlll.f:RI\' PS KnTl"K\'IK CU".IARTE". t 

'.'il zaruri idi. :\le~rutiyct in• IO Çf0 Jf ' ' 
endişesinin bazı devlet adam· kıliıbını yapanlar bu i~e hl· la h•kleıımcklrdir . \ZI. \RT,\ ~il'.\ YENESi AY 11-GtlN 30-HIZIR 180 

1 ını bu gibi hareketlerden alı. 1'1 - - 1 K ~ 1 h I' l.f:.T.T, Genel Müdilr!U~U ta- RU'ı ll 1368 - EKl•ı 19 rinri planda yer '\'('r( 1 er. 1 g' 'z umac t o 1 " " 
... oyabilmsi için, tam ve mutlak Abzı a!'ker ft'rmanı 1 Kasım n 1 1 ~ j rafından otobüslerde talışac:ak llİCRİ 1311 - SAFER 12 

bir h3kimiyetin teessüsüne ihtı· ~ ıraber nldığımıı.a göre, ngiliz olan şoförlerin otobüs sPn:isinde Vasati •ıınl 1909 da llarbiye Nezaretin· ıı:. 
'"ç oldu~unu da me'--'dana çı- ~umaş ithalinin mese1f olduğu kurulan Psikoteknik cihazlarla 
J ao w de büyük nıcr:ısirnle okun- SABAH 06 29 0122 
karmıştır. bugünlrrc\e, K. B. K. büyük ku· muayene ve kontrol edildikten ÖGLE ll.58 06:51 .!\tilletlerarası bir adaletin duistanbullu aı,ker, Ralkan pon evleriyle yaptı;::ı hususi an- sonra işe alınmaları İYi nf'ticr- İKİNDİ 14.46 09.39 
tam bir bitaraflık ve mutlak llarhlnıle, Çanakkalede, Su· !aşmalar sayesinde, kışlık çok ler vermiştir. Genel ~IOdtirlii~ün AKSAM 17.06 12.00 
bir h.lkimiyetle işliyebilmE'~İ ri.yede, Irakta, K:ırkasJ:ırda, zengin bir kupon kolleksiyonu otobüs sE'rvi~inrlen verilen malO. YATSI 18.38 Ol.32 
itin. bütün Devletlerin ü~tün- Galiçyada ,..e s:ınh t~tikl~l kurmuştur. Kuponlar, 3.10-3.20 mata göre şoförlerin bu eekilde t~!SAK 04.51 11 .44 
de bir nüfuza dayanması iktiza '.\ltic:ıdele!ıinde temiz kanını -3.30 metredir. muayeneden sonra ite alınmala ı------------1 
eder. Bir de\'let adamı hakkın- sel gibi akıtmı<..tır. K. B. K. Kumaş ~ta~azası, Ye rı geçen s~neye nazaran kaza Gaut•

11111
• ''"4'rıı.,.. )'üt •• ~• 

da hüküm verebilmek için, ica TL'I.BE:\TÇİ ni Postahane.karşısı. !ııhmar Ve- miktarını yüzde elli dUşürmilş.. .,,..ı,~ ._"'"'"· •""""""" "'" 
(De\-·amı .Sa: 7, Sü: 8 de) dat Caddesi, 11 numaradadır tilr. •"G"'u. 

Bu arada şunu ,dü~ünüyordu. . 
Zengin Amerikalılardan yar· rf 
dım istemeğe gidece~i z:ıman .. 
!azla aç ve halsiz oldugunu 
sezdirmemek 1.1.zımdı. Hayatta • 
hep böyle dei\il mi? Muhtaç !?'.. 
olduğunu belli etmeyenin, ku· :X.. (., 

(ılf/illfi' •• 

lil•~jlj!jl•11 

Hangi 
İsfikameffel ... 
A rnerikada Cumhurbaşkanı 

se('irnine sunun ıurasın
da birkaç gllncük kaldı. Bu
nun itin, ajans ve radyolar, 
rumburiyetçjlerle demokrat
lar arasında seçim propa
gandalannın son derece sid
detlendiğlnl haber vermekte
dirler. 

Cumhuriyetcilerin adayı 
Eisenhower yeni bir koı ola
rak, de\'let başkanı oldulu 
takdirde demokrasi ve ko. 
mtinlst dunyalan arasında 
bansçı bir uz:Iaııma için l\los
kovaya giderek Mareşal Sta
lln'le görüşme vaadinde bu
lunmuştur. 

Elsenhowertin bu sözleri
nin ·bütün Amerikada bir 
bomba tesiri yaptığı• haber 
,·erilmektedir. Ancak haber
lerde bu bomba tesirinin 
hangi istikamette olduğu 
hususunda tek kelime yok
tur. Yani, bu vaad amme ef
kAn tarafından mü~alt mi 
kıqılanmı$hr; yoksa müsait 
olmıyan bir tesir mi yarat
mı5tır'! ... Burası, malômu
muı delil. Halbuki bunun 
anlaşılmasının ehemmiyeti 
bUylıktUr. 

Gertekten de, meydana 
gelen bomba tesirinin isti
kameti, Arnerikahların dti-
5untiş tan:lanna göre de~i!l
mek gerekir. Eğer Amerika
hJar, bir uılaş;rna için ~Halin
le yapılacak göriişmede bir 
fayda görüyorlarsa bomba
nın tesiri demokral1arın, 

görmüyorlana cumhuriyetçi
lerin adayı aleyhinde olmak 
icap eder. 

ikinci dünya harbinde o 
zamanın Cumhurbaşkanı o-
1.ın Roo~evelt 1'-fareşal Sta
lin'le göruşmü-ştü. Bu görü~
meden fa)'da değil demokrı· 
si alryhine hAl.i teüfisl 
mümkün olmıyan zararlar 
doıduAu, harp hittikttn son
ra Ru~yanın Baltık devlrtle
rlnden iitiinü ilhak etme
siyle l'e Doğu Alm3.nya'ya, 
Polonya'ya, Çekoslo\·akya'ya, 
JUacarlstan'a, Romanya'ya, 
Rulıarlstan'a, Amavutluk'a 
h.lkim olmasıyle anlaşıldı. 

Yun:lnistan komünizmin pen
çe&ine dlİşmekten ıorbeli. 
kurtuldu. Çin. kızıllaıtınldı. 
Kore ve Hindiçini harpleri 
ise A<iiyada olduj:u kadar bü
tün dünyada da birer huzur
suzluk Jmi1idir. 

Sta1in. Roosevelt1le görüş
melerinde. kendi emellerini 
gerçekleıtirmeği kolaylaştı

r:ıcak büttin oyalama unsur
larını hazırlamıştı. 

Eisenhowl:'r devlet başkanı 
oldu~u takdirde Stalin'le ~ö
rü$ürıe ya Roosevelt gibi, 
karşı tararın iyi niyet tasla
maıına inanarak ve yahut da 
inanm1yacakhr. 
İnanına 8ovyeUer Birlili 

yeniden bü,.· i.ık bir koz kaza
nacaktır: lnanmal!lia demok
rasi 41emi hiç bir ıey kazan
mış olmıyal'aktır. 

Şu halde~ ... 

Elsenhower'in vaadinin A
merika Amme efkArında han
gi htikamette bir •bomba 
tesiri• yaptığını birkaç gün 
sonra anlayacağız. 

Sadun G. SA\ICI 

ON KELhlEYLE 

Sarıyer cinayeti tekrar ka
ranlığa gömülmü5 ... 

Bu cinayetin tedUn tören
lerinden usandık! ... 

TATI.ISERT 

mi, boynumu, belkemiğime va· 
rıncaya kadar her yerimi ide
ta yoğuruyor • 
Kadın tekrar: 
- Nasıl iyi mi? diye sordu. 
- Evet, evet, ama artık l'e· 

ter. 
Fakat Papaton'un karısına 

memnun olmadığını belli et· 

5 KASlM 
marda bile, talih yüıüne giller-. ~!i. · f!3 
di. 

Ray, gece vakti derin uyku· 
sundan hlrdenbire uyandı. ,\. 
yaıtının dibinde Bebc'nin vti· 
cudunun sıcaklılını duyamadı. ~ 
Pabuçların d~ çekmede bulun· 
madı~ını hatırlayınca. 4nt bir 
sinir buhranına kapıldı_ 1\cı 
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acı haykırmağa baıladı. Papa. 
ton'un evinin derin &e.uizli!ini 
bozan bu ~e-~ler, perde perde 
Yükseliyordu. Ray'ın icindP: 
Ö}"le bir sıkıntı vardı ki sanki 
boynuna bir ip dolanın~ da 
(itgide sıkısıyor, sonunda bir 
kör düğ4m haline geliyordu. 

Karanlıkta yatağın itinde o
turmus. eliyle ağ7.ını tıkamağa 
çalışıyor \•e ktndi kendine: 

•Aman Yarabbi, yeter. yeter 
artık'• diye bağırıyordu. Fa
kat kendini tutamıyor, susa· 
mıyordu. Yaptı~ının farkında 

idi. LAkin buna mA.ni olmak 
için iradesi kiri değildi. Gece 
yarısı yabancı bir memlekE't· 
te. bir yabaııC'ının bu tarzda 
ba~ırması gaYet müna~ebetsiz 
bir hareketti. Hele odasına 
doğru yaklaşan ayak ~e"lerini 
duyduktan sonra hAIA haykır· 
ma~a deYam et!11Pk deliliktL 

Fakat ne yap.;a buna nı.lni o
lamıyordu. 

Kapısı 5iddetle \•urulmağa 
başladı. ._.\rtık belkı susarım 
dile dü-:ı.ündü. Fak:ıt kapı ne 
kadar hızla vuruluyorsa, o da 
o nisbette daha çok ha" k ı 
yordu. Ray, kendi sesinden 
Urktü. Jiiç böylesini dllyml 
mıştı. Kapı o kadar hızla vuru 
luyordll ki artık herkes onun 
çıldırdı:w.ın~ hükmetmis olacak 
tt. Nih:l. t susa bildi ve şu söz 
lerl söyleı.li 

- Bir scy yok, merak etme 
lin, affedersiniz. Beklettim 
Simdi kapıyı aç:ıcağım. Galib· 
korkulu bir rü)a gördüm. l!er 
halde J1vk11n111n :ıra,ında kork 
mu, oı3cağım. başka bir se' 
rleğil ... Simdi geliyorum. Ka 
pıyı açacağım. 

di. 
Kapının dışında: çizgili ge

celiği ve gece külahı ile Papa
ton duİ·uyordu. \'anında Bebe
nin hAdise:;inde kendisi~le mü 
nakaşa erlen ,.e in iliıce bilen 
~enç '·ardı. Daha başka od3 
Komşuları da toplanmıştı. Hep 
lntn elinde ya l.lmba, ya mum 

\'ardı. PJpaton'un ıişman karı· 
ı da ~elmişti. O ne korkun" 

hır kadındı, öküz gibi kalın bir 
hoynu vardı. Kollarının "·e ba 
•aklarının adaleleri fırlamı· 
11. ,\Jtmış beş yaşlarında olan 
'1tı kadının yüzü kıpkırmızıydı 
1-lay hep;ine birden: 

- ,\ffE'dersiniz, korkulu bit 
Uy~ gordüm galiba ... dedi. 

liepsi bir şeyler söylüyordu 
~e söylediklerini anlayamadı 

Papaton'un karısı şu sözlerı 
~omurdanıyordu: 

- Jfa3ta mısınız, ne oldu3 
G~cenin b:t saa jnde böyle ba 

Papaton, koca karnı ile kar
şısında duruyordu. Ray'ın açık 
saçık duran gcceliline \'e sa· 
bahlı~ına dikkatle bakıyordu. 

Gözlerinin tl iı;inde eski çap
kınlıklarının izleri belirmışti. 
\nıan 'Yarabbi. yoksa bu arlam 
l:ır onu deli mi sanıyorlardı"? 

- _,\f(edersiniz. diye tekrar 
özür diledi. Sonra ilA,·e etti: 

- Köpeğiıni rüyamda $:Ör
düm. Onun için haykırmıs o
L1rağım, yoksa hasta dpğilim. 
Yalnız zavallı köpeRimi hALi 
unutamıyorum. 

Bütün bu insanlar. o gtinü 
köpeğin öhimline allamışlardı. 
Istırap hE'r nedense insanların 
-asındaki mt'!safcyi birden kal 

dırabiliyor. 

- Çok üz~ünüm, zavallı hav. 
vanı bir türlü unutamıyoru~. 
onun için a,tladım. Arfedersi 
niz, sizleri rahatsız ettim. 

Dedi. O zaman blitün o ivi 
kalbli. şcfk:1tli in·~nlar kendi 

ki de derhal ödeyemezdi. Onun 
için :yüzlerine gülmek şarttı. 

Çantasında bir frankla on san. 
dillerini konusma:yan bu esra~ timi vardı. Onu da kadına ver· 
rengiz; kadına acıdılar. Hattl di ve üstelik de tesekkür etti 
Papaton'un karısı, Ray'ın ra- ve minnettarlığını belirtti. 
hat uyuyabilmesi için kendi~i- - Teşekkür ederim, çok iyi 
ne masaj yapmasını teklif etti. geldi. 
Yarı fran.~t?ca. yarı in~ilizce: - Ben size teşekkür ederim. 

- $imdi iyi olacaksınız. Bu Allah rahatlık versin. 
masaj iyi gelecek .. diye ıöyle- Korkun<; masajcı kadın mem 
niyordu. nun oldu. Parayı cebine attı. 

Ray da aynı ıekllde yarı in· Umbasını alıp gitti. Tam ka· 
li:ilizce, yarı fransızca ona ce- pıdan çıkarken: 
vap verme~e çalışıyordu: - .. \rtık tamamıyle iyi oldu. 

- Tese!kkiir ederim, fakat nuz. Rahat rahat uyursunuz, 
biraz daha yavaş yapın! dedi. 

- Böyle iyi mi şimdi? Ray, bu sözlerin pek boş ol-
- Çok, çok iyi, teşekkür e- du~unu bili)'ordu. Böyle kaç 

d{rim. Rahat ettim artık! geceler uykusuz kalıp geçmişi 
- Daha iyi olacaksınız. Bi- hayal etmişti. Hayallerinde t1 

raz daha ovalım. çocukluCuna kadilr geri s:ide-
- Peki, tesekkür ederim. biliyord.u. On bir yasında iken. 

Parm1kl!1rı. kı~kac ~ibi en~e· CDe,·amı l•ar) 

Ray bu sözleri söylerken, Charlev di •e bir otı:~an arkada
kendi kendine de $Öyle dü$Ü· sı vardı. Onunla e,·ın avlusun
nüyordu: •Canımı acıtıvor. Bi· da oynarlardı. Ray, babasının 

1 
raz daha yavaş ov~a iyi· olacak. kur.l~ına çık~p oturmasını nı: 
ama derdimi anlatamıyorum. kadar severdı, fakat o da. aksı 

----------·------------------------------------.... ------~ ........ __ .... ________________ .....,; ıırılır mı"' 

Fakat birdenbire durdu. Di 
!erini t1kması l~-zımdı. Sonra 
sırtındaki sabahlık çok eski i 
dl. Geceliğ.i de paramparı:a İ· 
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Kaşaninin 

Yeni bir 
İs-tegi 

Yazan: E. T. 
* Akdenlzde 

rin büyük manevraları 

yakında başhyacıktır. * Güney Kore kuvvetlerine 
ıran, siyasi münas~bet!en ~onra, yeni vaıife1er verilecek-

İngUt.ere ile iktisadı munase.- tir. 
betleri de kesecek mi? .. Tahran. * Lübnanda siyasi bir boh 
dan gelen haberlere balnbrsa di- ran başlamıştır. 
ni l'e siyui Jlder KA:şini buna 1 * Sttvenson, Türktye'ye 
taraftardır ve ikt.isadi _miiD:~se- 1 )'ardıma tarafdar ol•u- ı 
bellerin de kesilmesi içın lıiikli· ğunu söylemiştir. 
metı tazyik etmeğe baılaınışlır. ~==========~ 

Bu vaılyet karşısında hüJ<Q. -
met başlıca tiiccan davet ede- 1. d b K" 
rek bunların mütalaasını sor- ran a azı urt 
muştur. Tüccar, iktisat Bakanı 
Ali Agahi nezdinde bir toplantı A • ti • 
yaptıktan sonra Bakanla birlik· şıre erı 
le K~pnlyl ziyaret etmiıtir. Bu. 

radali görüşmede ıu nokta il•ri Ayaklanıyor 
sürülmüştür: İranın İngiltereden 
•e Dominyonlardan büyük mit. 
tarda alacağı vardır. Bµna muka. 
bil İngilterenin :!randan hiç bir 
alacağı yoktur. İktisadi münase
betler kesilirı;e İngilizler bor~
Jannı ödemiyecek1er, bundan 
İran zarar görecektir. 

Bu ~lyet üttrine Köıani, 
tüccar heyetinin İktisat Bakanly. 
toplanarak vaziyeti e. asli suret
te gözden geçirmesini ve bir ra
por hazırlamasını söylemiştir. 
Hazırlanacak raporun bir sure
ti de Bı~bakana \•crilecektir. 

Tüccar iktisadi münasebetlerin 
kesilmesinin aleyhindedir. Böyle 
bir karar \·erilmemesini, fakat 
kendilerinin İngilttre ile llraret 
yapın.amala haur olduklarını i. 
lerl sürmektedir. 

Diğer taraftan Musaddık da 
iktisadi münasebetlerin kesilme
sine taraftar görünmemektedir. 
ıusaddık, siyasi münase~tler 

kesUdikten sonra, İran '° Inglliz 
milletleri arasında ihlilil bulun
madığını, ibtillıfın llıJ hükumet 
aruında oldutunu söylemiş, 
bu suretle vaziyetin daha alır 
bir pkil almasının önüne geç. 
ınek lstemqtl. iktisadi münase
betler kesilirse bu, doğrudan 
doğruya iki mlllet arasında lhli· 
lif şeklinl aladaktır. Musa~dık 
bu kadar Ueri ıidilmesini lsle
nıiyor. 

Başbakanın bu \·aziyeti ve İ
ran tüccar heyetlnln ileri ıür
dülii mütılia Kiışani'nin ısrarı· 
11a mini olacak ını! Bu husulliita 
~imdiden bir ı•Y söylenemez. Kil 
ıW ağır basarak iktisadi müna
sebeilerln kesilmesini kabul rt
tirecek olursa franın güç duru
munun bir kat daha ağırlı~ması 
ihtimali vardır. 

GÖÇMEN çocu~u 
İlk yerli çocuk filmimiz. 

Çeki Koğanları, Şirleyleri 
gölgede bırakan ilk okul 

yavrularımız. 

YENi SAIAH 

MERT BİR 
ASKER SÖZÜ 

Yeni Sabah Tunus hidise• 
]erinden bahisle Framız 1'1a· 
reşah Juin'in cBrn Tunuslu 
olsam bugün Milliyetçilerin 
safında yer alırdım.> dediğini 
kaydediyor \'e diyor ki: 

Tahran, 31 - Türk - İran 
hududu boyunda ve İranın ku
zey batı mıntakalanndaki Kürt 
aşiretlerinin zaman zaman çıkar 
dıkları isyan mahiyeünl alan 
kargaşalıklar hakkında dki bir 
suale devlet bakanı pırJimento
da bugün açıklamalarda bulun
muştur. Devlet bakanı bu hu
susta verdiği beyanatta; 

·Türk - İran hududunda ve 
İranda Kürt aşiretlerinin çıkar 
dıkları söylenen isyan mahiye
tindeki kargaşalıklar aslında mü 
himsenecck bir mesele değildir. 
Bu kargaşalıklar memleketin cm 
niyetini tehlikeye düşürecek de· 
recede şümullü olmamış ve kar
gaıalılc çıkaranlar tedib edilmi:ı
lerdirt demiştir, 

Bakan sözlerine ilaveten kar
~a.şalıklar ('ıkaran KUrt aşiret
lerinin dört adet kuvvetli ''erici 
telsiz istasyonu bulunduğunu Te 
bu aşiretlerin bir yabancı devlet 
ile tcına.ıta olduklarını ve dev
letten •ilAh ve mühimmat teda
rik ettiklerini \"e bu malzeme ile 
isyana teşebbüs ettiklerini atık
lamıı \"e fakat Kürtlere yardım 
e<Jen devletin adını açıklama· 
mıştır. 

Mu .. ddık - Amerikan 
elçisi müllıkalı 

Tahran, 31 (A.A.) - fyl ha
ber alan çevreler. Basbakan l\fu 
saddık ile Blrleıik Amerika bü
l ükelçisi Lloyd Henderson ve 

4 üncü m:ıdde proızramı İran mü 
dürü William Warne ara!lnda 
dün yapılan '" iki saatten !atla 
süren gôrilşmPye büyük bir e
h,.mmiyet atfetmektedirler. 

Bu ~örüsme sırasında Amtrl
kanın lran:ı yardımı meselc!inin 
yeniden tetkik edildiği söyl•n· 
mcktedir. 

Yugoslav Komünist 
Partisi kongresi 

Za~ron, 31 (A.P.) - Halen 
Yugosla~·2 ·ı idare edPn komü
nist parlioı;inin 6 nrı genel kon· 
grc~i 2 kasımda Zağrcpde açı
l:ıcak'•r. 

.l111e>cirı'td Pr''' 

Ne\-york, 31 - Birlesmiş Milletler Özel Siya•i Komitesi 900 
bin Filistin mültecisine tah~is edilmek üıere 23 milyon dolar
lık bir tahs'isat ayırmaya karar vermiştir, Bu karar verilirken 
yapılan oy verme işinde Irak çekimser kalmıştır. 

K:ırarın tatbik edilmesi için genel kurul tarafından da tas
vibi lazım gelmektedir. 

Filistin mültecilerine yardım için Amedka, İngiltere, Fran 
5a ve Türkiye tarafından hazırlanan bu programı 50 muhtelif 
miU~tin temsilcileri dcsteklemişlordir. 

Uyelerden hiç biri tasarı aleyhinde oy vermemiş, yalnız I
rak, Sovyet bloku "e Şili çekimser kalmıılardır. 

Tunus delegesinin basın toplantısı 

Ne\'york (Birleşmiı Milletler), 31 (A.A.) - Birlcşmiı Mil
letler nezdindeki Arap ve Asya nıeınleketleri bloku tarafın· 
dan eski Tunus adliye nazırı r.tuhamn1cd Şcnik kabinesi azası 
ve yeni Destur Partisi genel sc kreteri Scl<ih Bin Yusuf için bu 
rada bir basın toplantısı tertip edil111.iştir. 

Birleşmiş 1\1il1ctler nezdinde kl Pakistan delegesi Ahmed Bu
harı taraCından gazetecilere takdim edilen Se13n Bin Yusuf, ez
cümle demiştir ki: 
,_ Şayet Fransa ile Tunus arasında müzakerelere başlana•* olursa bu ancak Birleımiş Milletlerin delalet V• tavassutu 

ile ve Tunusun istiklll ve hükümranlığının tanınması esasiy
le mümkün olabilir. Fransa, Tunusun istiklıil ve hükümran1ık 
haklarına riayet ettiği takdirde görüşülecek meseleler sa13hi
yeUerin devri ve memleketimizde yaşayan Fransızlara göste· 
rilecek teminattır. 

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

lrakta muhalif 
Partiler seçime 
Girmiyor 

Tıı.ı'l: B.ır.lı•rl•,. .lia111t 

Bağdat, 31 - lrakta mevcut 
5 siyasi partiden 4 ü, önümüzde· 
ki ay içersinde yapılacak olan 
milletvekili secimlerine fştirik 
etmeyeceklerini bugün resmen 
l;:idirmişlerdir. 

Muhalif partilerin bu kararı
na sebep, Irak ve lngiltere a
rasında halen mevcut anlaşmanın 
fC!hi, Irak petrollerinin millileş 
tirilmesi ve Jrak'ın İngiliz nüfu. 
rundan kurtulması yolunda bu 
partiler tarafından Kral Naibine 
verilen muhtıranın reddedilmesi
~ir. 

Seçimlere iştirAk etmemeye ka 
rar veren partiler sunlardır: 

Demokrat, 1stiklil, Sosyalist 
ve Halk Cephesi PartHeri. 

Bitaraf tevreler bu partilerin 
aldıktan vaziyet üzerine Irakta 
vahim bir siyası buhran doğa. 
bileceğini belirtmeJ..1edirler. 
Maliım olduğu üzere bu par

liler, Irak halkının yüzde 70 ıni 
temsil etmektcdirlrr. 

Çalııma Bakanlığının 

bir tebliği 

Ankara, 31 (A.A.) - Çalışma 
Bakanlığından tebliğ edilmiştir: 

13.10.1952 tarihli ve 3/15736 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
gereğince 5502 saı-ıh hastalık ve 
analık sigortası kanunu hüklim· 
l_,inin 1 kasım 1952 tarihinden 
itibaren Bursa ilinde tatbikınc 
gtçilecektir. 

Lübnan' da 
Siyasi buhran 
Ba~ladı 

~ııoc-üatıtl Prt.u 

Bcyrut, 31 - Lübnanda yeni 
bir siyası buhran tehiıkcsi baş
göstcrmiıtir. Halit Şahap hükÜ· 
mcu gittikçe şiddetlenen bir ten 
kit dalgasına hedef teıkil etmek 
tcdir. Muhalefet liderleri hü· 
kılmctin it reformlar programı· 
nı tatbikte yavaş davranmasın. 
dan şikayetçidir. 

)!ııhalefet, tenkitlerinde o de-
recede şiddetli davranmaktadır 
ki, Başbakan Şahap, hükumet a
leyhindeki hiicumlar yatışıncaya 
kadar reformlar programının tat 
bikini durdurmak tehdidinde bu 
lunmuştur. Halen memleketi İ· 
dare eden Şahap hükumeti, ge
çen ay eski Cumhurbaşkanı Bc
~::ır:ı El Hurinin isti[asını müte. 
akıp kurulan 4 Uyeden müteşck· 
kil parlamento dışı bir kabine
dir. Bu kabine ile parlamento a. 
rasında işbirliği '.kurulamaması 
reform teşebbüslerini e!l:ash su· 
~ltP ak~atmı_stır. 

Ticaret Bankası Yen iıe· 

h ir'de bir ıube açtı 
Ankara, 31 (A.A.) - Türk Ti 

earct Bankası Genel }!üdürlüğü 

bugün soat ıo da Yenişehirde 
yeni bir şube acmıştır • 

Splandit 
Lala lokantası 

açılmı~tır. 

Ses Tiyatrosu pasajında 
Her akşam müzik ve nefis 

yemekler -AÇIK MUHAVERE 
Sevgill oglum Server Er· 

dcniı'e; 

Erken doğan ... 
l'"ihat Baban dün tılreıı J'•· 

mında: 
ıııBcn eğer varsam, beni 

hür basın yarattı• diyor. 
Görüyorsunuz değil mi? 
llalrct kendlsinin vır ol ... 

dugundan hayli şüpheli. 
Ve zannederim şüphelen. 

mekte bakin da var. 
1945 - 1946 yılının gürül

tü patırdısı arasında acele 
il~ dünyaya gelenlerin hali 
cümlrmlzce rnalô.m.,.. 

ECVET GÜRESİN 

Devlet muhasebesini 
lslah icin iki 

' 

Amerikalı geldi 
Tür)! l1•tıo4W .l/ann 

Ankara, 31 - Devlet muha 
sebesinin ıslahına. çalışan ~!aliye 
Bakanlığı, devlet hesaplarının sü 
!'at '" sıhhatle işleyerek, aylık 
ve umumt hazine besaplprının, 
miyatlarından daha evvel tesrii 
kuv\·etc ve cfk'1rı umumiyeye ar
zını mümkün kılacak tedbirler 
de almış bulunmaktadır. 

Bu arada, Amerikan teknik 
yardımdJn faydalanmak suretiy 
le merkezde devlet muhasebesi 
için lüzumlu muhasebe makine
leri Amerikaya sipariş edilmiş 
tir. 1953 maıı yılı başında faa
liyet.e geçecek olan bu makineler 
sayesinde işdc sür'at ,.e Slhhat 
sag-Janacağı gibi kadroda da ta
sarruf yapılacaktır. 

Diğ"cr taraftan, h5.len Amerl. 
ka :\tali)'<'! Bakanlığı ,etüt ve or
ganizasyon mütehassısı olan Shas 
ter A. )fakombcr ile gelirler ge· 
nel müdürlüğü müşaviri Charles 
Raymond Knef, devlet muhasebe 
miıin organizasyonu ''e mekani
zasyonu içinde çahşmak üzere 
mC'rnlcketimize gelerek, Maliye 
Bakanlığındaki vazifelerine ba~· 
lamışlardır. 

Kore'de son 
Zayiatım ı z 

Ankara, - Mili! Savunma Ba 
kanlığı Temsil Bürosundan bil
diriljyor: 

63 No. lu Resmi Tebliğ: 
Kore Savaş Birliğimizin ıs e

kim 1952 den. 31 ekim 1952 gU 
nüne kadar muhtelif sebeplerle 
\"l'rdiği zayiat aµ.ğıya. eıkanlmış 
lır. 

Yarahtar: Çavuş lfıdır Sarı 
(18217), Onbaşı K•m•l Uçm•k 
(15402), Onbaşı Salih Dudu 
(6804), Er Ömer Coskun (17475) 
Er Musta[a Köse (17649), Er Ce 
mal Urgan (14901), Er Abdul
lah Kır (18384). Er Mustafa Zey 
rck (17396). Er Halil Kara 
(17913), Er Ahmet Kurt (16743), 
Er Cavit Ayan (17920), Er Se· 
lahaddin Kılıç (18825), Er Ali 
Teni (18634). Er Şakir Varlık 
(16766), Er Bişar Yesil (18644), 
Er Mnsa Kırlık (18705), Er GU
nali Cengiz (17183). 

Kavgada bir kişi 
Öldürüldü 
Evvelki gün ıehrimizde hiç 

yüzünden bir gencin öldürülme
siyle neticelenen yeni bir hldise 

1 

daha olmuştur. 
JI3discnin tafsilatı şöyledir: 
Ev\'elki gece Şchzadebaıında

ki Emre sinemasında film sey. 
rctmektc olan Behzat Keresteci 
isn1inde 20 ya larında bir genç, 
seyircilerden Saliihaltin Çolaka; 

A f J.!sğf J!lı~rl~ 

• • 
de Amer!-

vapurdan çıkı1• 

"' 

--- ... -Polatlı Topçu Okulundan 74 topçu Astsubay mezun olmuı ve lö renle diplomalarını almıpudır. 
_ -·-" R01lmde Aslsuba1lar toplu b~ halde görülüyor. 

Amerlkıdı Callfornia'dı denem si uçuı halinde. Bu uçaklardan ikisi uçuş halinde buuçülardaa 
her biri Z4 roket taıımaktadır. 

C.H.P. liler Menderese 1 

•• uç sual soruyorlar 
üzerinde karar alırken, muhale. 
!et partilerinin de vatanını se· 
ven insanlardan müteşekkil ol· 
duğunu düşünerek, islişari ma
hiyetle görüş YC kanaatlerini a· 
lacağınıza söz verebilir misiniz? 

' . 

.-Tunuslular Iı;in böylece 
Fransızlara mukavemet hak. 
kını kabul eden Mareşal Juin 
şüphe etmiyoruz ki Hindi Çi. 
nideki balkın da Fransız or· 
dularına karşı sil3ha sarılma· 
]arını haklı ve yerinde bulma ... 
sın. Maamafih bu hal icabın
da Marcşalın Hindi Çinlilere 
karşı da mücadele açmasına 

mlni olmıyacaklır. 

LİSELER iKİYE BÖLCNÜYOR! •• (Gazeteler) 
'XENI IST.IYBU~ 

Habersizce evden ayrıl· 
rnan bizleri ziyadesiyle mü ... 
teessir etti. Bilhassa Annen 
kederinden rahatsız.landı. 
Gönderdiğin iki mektubu 
sevinçle aldık. Ancak sa· 
na cevap yazamamak bizi 
daha fazla ke~cr• sevke
diyor. Mektup yazabilecek 
bir adres bildirirsen oraya 
ihtiyacın herhangi bir şey; 
para vesaire gibi ~eyleri 
gönderir ve bu itibarla da 
bizleri derin üzüntüden kur 
tarmış olursun. 

•- Yüzüme ne bakıyorsun, ta
nıyamadın mı?• demiştir. Bu 
yüzden çıkan münakaşada iki 
genç kavga ctmcğc baııaınışlar
dır. Bu arada baygın olarak Yere 
düıcn Bchzat, hastaneye götürü
lürken yolda ölmilıtür. 

Nüfus Uğıdında 1940 doğum. 
lu olarak göründü~il halde daha 
yaşlı olduğu anlaşılan Salabatlin 
yakalanarak hakkında takibata 
başlanmııtır. 

Galata C.H.P. ilçe kongresi bu
gün saat 15 de Galata Karamus
tafapaşa bddesi Yeni Handa, 
Eyüp C.H.P. ilçe kongresi 111uh· 
!is caddesi Şafak sinemasında, 
Beyazıt C.H.P. ilçe kongresi yarın 
saat 10 da Atatürk Bulvarında 
Bulvar sarayda, Eminönil C.H. 
P. ilçe kongresi yine yarın saat 
14 de il merkezinde yapılacak· 
lır. 

3 - Memlekette hürriyet ve 
müsavat var diyorsunuz. Bir \'a
tandaş mü<takil \'eya muhalefet 
partilerinden birini tutan bir ga
zele çıkarsa ve rotatifi de olma· 
c;a ~1illiyct'çi, Son Posta'cı. A
kın'cı ve Hizmet'çileriniı kadar 
resmi nan verdirir misiniz'!• 

Zaten iki taraf da kendisin 
de hak gördilğil için bu mil
letler müacdelesi çok çetin .-e 
kanlı oluyor ... • 
AK;jAM 

GÜLMEK 
VE GÜLDÜIUIEK 
Halkçı neşesiz bir 

olduğumuzdan bahisle 
ki: 

millet 
diyor 

.Neşesizlik, !crd için bede
ni ve sıhhl sebeplere yüklen· 
se de bir millet i~in, hiç şüp
hesiz, ruhi bir terbiye meseJe. 
sidir. Türk milleti bazı şark· 
lıJar gibi neşesizdir, ı;Unkü ne
şesiz ana baba, nC'şcsiz nıuhit 
içinde biiyür. Her şeyimiz S?am 
saçar. Hep ıssız da~ların hüz.. 
nünü terennüm eden Anadolu 
türkülerinden cOf. aman• lı, 
«medet• Ii, hasretli ve doku. 
naklı şehir ('algısına kadar 
her yerde ruhumuzu sonsuz 
bir kara sevda ihengi ieinde 
yüzdürmeyi severiz. Bu bir 
sosyal bünye meıııeltsidir. Son 
ra da yeryüzündeki hayatı 
muUaka cehennem etmeye 
uğraşan cahil softaların da bu 

mahzun çehreyi ta~ımamızda 
tesirJeri büyük olmuştur. Ge
lenek, kültür ve terbiye me· 
selesi. 

l'\'e~csiz olduğumuz 1tin po. 
litika hayatında da ıinirliyiı, 
hemen surat ckşitmcyl ağır
başlılık sanırız. Ne~emU olsa 
partiler do birbirleriyle iyi 
geçinecekler «Vur, kır. ıu~ 
tur! ... • diye haykıraeaklarına 
.. Adaaam srn de! .•• diyerek gü 
lüp geçeceklrr, dinliyecekler, 
sevecekler . 

!';'eşeli olmak, gülmek, gül
dürmek güzel şeydir, fakat u
zun bir medeniyetin mirası .. 
;';eşeli olalım, cıııenelim diye 
karar vrrmckle bir netice a. 
lamaj·ız. O terbiyeye bugün 
başlasak torunlarımız belki 
biraz gi.ıler yüzlü olurlar.» 

YE Ni ISTANBUL 

Bt:GDAV 
POLtrİKA!llIZ 

M. Nrrml Buğday konusu 
ile ilgili haberlerin oldukça 
derin üxi.intülere sebep oldu
ğunu SÖ~-'lüyor, dJyor ki: 

ıBu yılın toprak altında ko-

runmak islenen buğday mah 
sulilnü tehlikeyi atlatmış sa. 
yabilir miyiz? Ağır kayıpları. 
mıı olacaktır elbette .. Ne ka
dar acaba? Bunu, ~imdiden 
tahmin etmek güç .. Topra~ın 
nemine, ve bakıma bağlı bir 
şey .• Bir kaç ay içinde depo
lar, silolar kurulamıyacağını 
biz de biliyoruz. Fakat kolla
rımızı kavu~turarak hareket. 
siz kalmak da doğru değildir. 

Ne yapabiliriz? Biıc göre, 
hemen girişilecek şey. topra. 
ğa gömeceğimiz buğdaylara, 
dünya piyasasının fiyatları 
çel'('evesinde alıcı bulmaktır. 
Çünkü: Toprağa gömülen bir 
mahsulün zararı, kıracağınlu~ 
fiyattan her halde çok daha 
yüksek olabilir. Barındırama
dığımız mahsulün hepsini pa. 
raya tevircmezsek istihsal 
hayatımızda daha zararlı tep 
kilerin uyanmasıf çok müm. 
kündür. 

İstihsal politikamw maliye
tiyle, taııtlariyle ve her ıeyi 
ile, bütün olarak dilfünmek 
ve ona ıöre huırlanarak ted· 
bir aramak zorundayız.. Kay. 
bedilecek umanımıı kalma. 
mııtır artık .. • 

Sizl canclan seven 
Babana 

F ı\BİR ERDENİZ 
Karamürsel - Ereğli 

Bugiln 

Kadıköy SÜREYYA SİNEMASINDA 

l•~ıl 
1 - Kumarhane Kra liçesi (Renkli) 

SllELLEY WİNTERS - JOEL McCREA 

2 - DENiZLER KASIRGASI 
JOHN GARFİELD - PATRİCİA NEAL 

,~---------------------.. • 

Bursa ve lzmir ilavelerimizin 
ikinci tab'ı hazırlandı 

Nlishası tiiken'1İS olan yurt il<lve1erimizi yeniden 
hastırmağa ba~l:ıdığımızı haber \'ermiştik. 1 numaralı 
Rursa ve 2 numaralı İımir lhil·elerlmtzJn ikinci tabı 
hazırlanmıştır. Kolleksiyonlannda bu iki il3 \•e eksik 
olan oku}"Uculatımıı bunları matbaamızdan tedarik ede
bilirler. Hariçten her i13ve itin on be~ kuroı ü7erinden 
posta pulu gönderenlerin adresine na.veler yollanır. 

Mevcudu kalmayan diğer llivelerimiıin ikinci tabı ta
mamlandıkta, okuyuc:uJanmın haberdar etmekte devam 
edeceğiz. 

Beyazıt C.H.P. ilçe başkanı 
Muhittin Gençarslan, Başbakan 
Adnan Menderes'i kongrey& da
vet etmiştir. Başbakan'a yapılan 
bu davette deniyor ki: Edremit demir 

Madeninde 
İncelemeler 

•Sizi Balıkesir Demokrat Par
tilileri gibi değil, kendi devlet 
adamını, rnt'mleket büyüğünü 
bağrına basaıı Türk asaleti için
de karşıhyacağıı. Bizim sesimi
zi bizim havamız içinde duyma
nız belki memleketimizin iç si-
yasi huzuru bakımından size fi· Hıuuri JrWı"ıırüııfı4ın 
kirler verebilir. Balıkesir, 31 - Ticaret \Te F..-

Demokrasi diivasında samimi konomi Bakanlığı İşletmeler 
isek kongremizde soracağımız üç Bakanlığı mütehassıslarından mil 
suale cevap vermenizi istiyoruz: tcşekkil bir heyet Edremit civa. 

1 - Milli gurur ve iftiharı- rında bulunan demir madenin-
mız olan inktl3plarımıza karşı de tetkikler yapmak üzere Ed
irtica ve cehalete tiviz veren remitc gelmişlerdir. Demir ma 
partililerin parti farkı gözet- denlerinde mevcut cevh~r 15 
meksiıin partilerden tardedil· milyon tonu tecavüz ctti~i tak· 
meleri hususunda müşterek bir dirdc, Edrcmilin iskeJc.,ı olan 
deklarasyon neşredilmek için Akçayda demir i~abe ocakları 
başlıca muhalefet partilerine ik- açılacaktır. 

Rüşvet almaktan sanık olarak 
hakkında takibat yapılan Ankara 
Nümune llastanesl heldmlerla• 
d<'n Dr. Ekrenı Poyrazlı adJiyeye 

gelirken 

tidar partisi olarak bir teklif ya- Diğer tar.:ı..itan. vilayetimizde J:E 
pabilir misiniz..? bugüne kadar maden aramak Bakahm bu&iln POst d 

2 - Dem.okr~simizin inkişafı ?z.erc. müracaat edenlf'rin sayısı J çıkar b-~lkİ............ • an 
u~runda. mılletın ana dlvaları ılcı bıni bulmuştur. '°'!'~~--~~----··--

ı l 'D~ii1Y~"''Güie11Ik"''M"::""ibi'ka·s;ı ---------------·----------------------- ·------------------------~ ....................................................................................................... , 
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SA~LIK BAHiSLERi 

Tütün afkı 
sıhhat 

•• 

ve 
laa'at aı.mia•4 GENERAL ALİ FUAT CEBESOY"" 1'1;~ 
Atatürk heykelleri ~ ~ 

• • proje sergısı 
• Yazan : SAFA M. YURDANUR 

Q&ıleri, kıvrıla kıvrıla hava. 
ya yübelen açık mavi bir 

dummıın arkasında kim bilir 
hanıi düJüncelere dalmış bir 
insanın aşkKlır bu aşk!.. 

Denilebilir ki tütün aşkı, m:ı
razl bir aşktır. Tütün sadist 
y.Ani zalim bir maşuka, içıen de 
maıohist y3ni zulmedilmeklen 
uvk alan ha.sta ruhlu bir 5şık
tır. Öyle bir m3.şuka ki tama
men müJtağrıi, vefasız V'f: bil. 
hassa zalim .•. Sc\'fiilsine onun 
yapabilece~i zulmü pek az za
lim yapabilir. Ona tutulanlar 
öyle yanar tutuşu;rlar ki, haki· 
katta \'anan ve ki.ı1 olan sigara 
de-il.~ onun tutkuı;ılarıdır. Bir 
çoklar1 canlarına kasteder. Bu 
zalimin pençesinden inim inim 
inlrrkrn (Ah! l'ie yapayım, on
dan vaıgeçemiyorum, kırk se. 
neHk !'ievgilim) derler. Dünya
da. hangi şeye olan a k, birkaç 
ear1 yapra~a olandan daha 
kuv\·etli ve devamlıdır'? .. 

İnsanlı~a bu zc.hirli sevgiyi 
h~iye eden Amerikanın eski 
ukinleri olan kızıl derililer
dir. Denilebilir ki )·urtlarını is
tilAya gelen aç gözlil Avrupalı 
lardan intikam almak. için en 
mÜf"!~İr ıilAhı aramışlar ve bul 
muşlardır. 

Kırmııı derililerin 
Hodlytol 

\ 

1 t92 yılı ekim ayının on üçü ... 
İtalyan mı, Portekizli mi·\ 

(1) İ'panyol mu oldu~u bir 
türlil ke tirilemiyen meşhur 
Cbratopher Colombus, kendi-
tf tarafından vaftiz edilerek: 
Saın S.ıl\'ador adı verilen bir 
adaya çıkıyor... Bu davetsiz 
mı.satirlerin e:elişinden hiç de 
ho~nut olmıyan yerliler. gelen
lerin kendilerine medeniyet di 
yr kırbaç getirdiklerini sanki 
dtrhal sczmi~lerdir. Onlar~ 

Sigarasını zevkle lçtn 

' Yazan 

Dr. Kemal 
Saraçoğlu 

•• !iarı bir takım yaprakları bü. ?\'ikotin kuv vetli 
küp içmenin keyfini tattırıyor. Bir zehirdir. 
lır \'e tıpkı bir e!'irar kahvesi· 
ne düşüp de ilk ntfesi tadan 
\'!: ondan bir türlü ayrılamıyan 
UYallılar ~ibi !'ieyyahlar da bu 
yapraklardan birer nefes çek
tıktJ-n sonra onun zehirli bu. 
~esılP ıehirlenmişler ve bÜ)'Ü· 
len111işler ırtık onun a7.ad ka· 
bul etmer. kole!llİ olmuşlardır. 

Eger bu il <adece bu zaval
lılar kafilee;inin bir batakha. 
ıı!Yf' dU~mrıi şeklinde olsaydı, 
fellket mahdut bir zümreye 
mUnhım k•lırdı Fakat İspan. 
yollar onu birlikte alarak mem 
leketltrine götürmüşlerdi. Ni
hı ·et Lizbondaki Fransız seriri 
Jtan .:\"icot (Bu yaprakların 
tıbhl ha-.~ılarından istifade e· 
dilmt-.,inil .\vrupalılara tavsi. 
) P etti, t>drmez olaydı, işte e
diı o rdi~lir ki. ,\vrupa, Asya 
\"t bütün dünya bu tavsiyelere 
dindarane bir . adakatle beş 
l!litı )·akın bir ıamandanberi 
arılmıı bulunuyor. Ve gün geç 

tiktt bu arı yaprakların müp 
trlllırı ço~alıyor. ~lodern sa
yılmak icin ~ij!ara içmek şart! .. 
c:rldulu kanaatile kadınlar da 
~tiratlc tiryaikler meyanına ka· 
tılıyorlar. 

A vrupaya giren tülün ile çok 
mUc~dele edilmiştir. 

T ütünün en zararlı maddesi 
nikotin olarak tanınmıştır. 

Sanki kendilerine fenalık ede. 
ni ilelebet bednam etrı'lek için 
olacak ki Avrupanın başına O· 
nu beli etmiŞ olan Fransız ıı;e· 
!iri Nicofnun adı. bu zehirli 
maddeye verilmiştir. 

Bir sigarada aşağı yukarı 
bir miligram nikotin vardır. 
Bu bir kediyi öldUrmeye yeter. 
Bunun on miligramını bir in. 
sana şırınga etsek o da ölür. 
Esasen ilk sie:ar:ı içtnlerde gü. 
rülen, bulantı, ba$ dönmesi, 
ağız sulanınası &ibi haller ın· 
eak her zehire olduğu &ibi bu 
na da alışmak ~uretile taham
mül edilebilir bir hale &tliyor. 
Bir insan yedi . aatte bir p:ıktt 
sigara i('"e kanınd:1 toplan:1n 
nikotinin yekUnu bir miligram 
dır. Devamlı sıırttte sigara 
içenlerdt bu miktar k:ında do. 
laşır. Son !lli2arayı içtikltn on 
saat sonra bile kanda h.tl! bi. 
raz nikotin vardır. 

Bir çok kim~tlrr kendiltrint 
mazur gö~tern1ek için sie:ara
nın dum:tnını içlerine çekm~ 
)"ip kendi Ubirlerinee (Oudak 
tiryakbi!) olduklarını söyltr. 
Jer. Bunun tek fayda~ı. tiitlln-

İa,cilb Kralının de bulunan di~er zehirli n1:ı.d-
Tiltünü tarlfl delerin eiğt>rlere ve bilh:ı!Ci.r.a 

nefes borularına ıirnttmiş ol
ınıilterede pipo icmenin sat. ntasıdır. Yoks:ı nikotin ağızd:ın 

iln bır hale grldiğini gören \'e burundan da kana karı ır. 
Krtl Bırınci James tahta ge. Sigaranın zararları anlaşıla. 
cer ıf'Çmez onunla mücadeleye 1ı henüz bir asır bile oln1amı!I. 
baıladı. )-'asak kanununda bu tır. 1856 da St. Thom:as ha ta
haıa ıe,·ıiliyi tutkunlarına şöy nesinde talebt>ye dtrs veren 
lı tarif edi)·ordu: Samuel Solly şöyle demi$li: 

,Gözleri bujtulayan. burnu •Ben size ıı:iı:ar:ı altyhinde 
dumınile yakan, beyne zarar ,-aazda bulunacak driilim. Fa· 
veren, cltterleri tehlikeye so- kat ~unu sö~ liyeyim ki di.lnya. 
1':ın. korkunç bir şey.;';' da hiç bir mu7.ur şey, Hitün k:t-

İkinci Charles de .Ya tütün dar çeşitli sahada :zarar y:ı.p=ı· 

bir kadın tıryıltl 

Son yıllarda bilh:ı. sa Akci. 
ğer kanserinin meydana erlıne
sinde, tülünün zararları üze· 
rinde duruln1akt:ıdır. Bunun 
en poriak misoll de htondod• 
görülmüştür. Bu adad.a e.-iki· 
den pek az tütiin içilirmiş. Bu 
asrın başınd:ınberi tütün içme 
itiyadı artmış. Onun artmasile 
birlikte Akciger knnstri vaka
ları da çoğalmaya başlan1ı,. 

Mesela eskiden Londrada gö
rülen bütün kanserlerin yü7.dc 
27 si akcitcr kanseri iken izlan 
dada bu nisbet yüzde 3 imiş. 

Son yıllard:ı bu nisbet yüzde 
10 derecesini bulmu$. <;ilnkü 
sigara içenler gittikçe ('Oğalı· 

yormu:,. 
Birleşik Amrrikada akciıl:rr 

kan. erinden ölen 684 ki,iden 
yalnız yüzde 1.3 ü sigara iç
miyormuş. Geri kalanı 20 yıl 
dan fazla olmak ve günde bir 
paketten aşalı olmamak üzere 
sigara içiyorlarmı~. 

Dud:ık kanserinin sigara ve 
ya pipo i('t>nltrde çok görüldü. 
.ılü de bir hakikollır, 

Tütün 
lıtihayı da kestr 

$ if•n içen huku bilir ki bu 
musibet lştihayı kapatır. 

Gerçekttn iln1i tetkikltr, siga. 
ra içi1incf' midenin hartketinde 
ve ifr:tz:ıtında bir aıalma oldu
aunu ıü.stermiştir. ?t1ide uı~tri 
husulünde rolü \.'ardır, yoldur 
diye eskiden btri miin:ıkaşa 
lar devam etmtkttdir. Yalnız 
bir h:ıkik:ıt v41rc.lır, lil~t>rlilerin 

u si&:ıra içenlerdir, 

B:ızı baş dünmelerin tek ıe .. 
bebinin si&:ırn olduğu ınl.1şıl
mıştır, Bir çok •inlr ha•talık· 
l:ırı, sinir iltihapl.:1rı siı:ı.r:ıd:ın 

iltri grlmekltdir. Baş ıerıl:ırı
nın husuliinde Sif:ıranın mil. 
him rolü vardır. Sig:ır.snın ıör. 
mf"yi bozdu~u ve mühim ıüı 
hostolıklorına yol açtıiı da ld· 
dio edilmektedir. SigaraY• boı 
1ı bir nevi görme boıuklulu 
\'3rdır ki •Si(:ır:ı. Amhlyopi:ıı • 
sı adı verilmektedir. Ve 3~-~~ 
y:ışları arasınrl:ı. sık sık türU. 
Hir 

Tiihin rln r kudrette 
Azalma yapar 

fçmtk. )"I ,·asiyetini yazmak! .. 11 m:ız•. N ikotinin idrarı azalttıAı da 
fibi alır bir şekilde onu il· Biz bu ya11mızda bu menhu~ ileri sürülmekteüir. Asıl 
heım etmişti. Fakat nafile... madcfenin muhtelif uzuvlanmı mlihi,rn olanı, tenasüli kuclreli 
Bu ıarı benizli 1ett:ının aşkı, za yaptıAı 7.ararhır ü1.erinde diişürdü~il ve bilhassa kısırlı. 
A\Tttpa kıt.ısını günden güne durmak istiyoruz. k:ı yol :u;ıtığı ştıklindeki iddia-
ıarıyordu. Bütün ulraşmalara. lardır. Bazı miitllifltr çok 11iga-

Tiitüniin 
batU mi li ;:örülmemiş a~ır ra h:en kadınların "Orııkları ol Tansi}'ona teı:;iri .. 
cezalara ra~men, kötU yerlere madıjını da ıı:öyliiyorlar. 

dar\anmış bir mekltp çoculu B ir kere sigara tan.ııiyon yilk· Bi2im memltkette tlltUnUn 
baylaılt~l ile tutkunları gün. srlticidir. Büvük tan.ırıivo- rvs:ıfı ve zararları h:ıkkınd:ı 
den güne ona sarılıyorlardı. nıı bir buçuk de~ece, küÇ°ük yazıln11ş bir şey \'ar mıdır! Bil 

Jstanbul Ünlversilesi ProCesör .. 
ltr Evi'nde: Atatürk Jleykelleri 
Proje Serıisi. 
İŞTiRAK EDENLER: Kuıgun 

Arar, Reha Arıcan, Jlakkı Ala· 
mulu, Şadi Çalık, l\ılu1affer Er
toran, Ilüseyin Gt'Ztr, Yavuz Gö 
rty, Hilıe İdil , Vahi İncesu, Or· 
han Öıdoğan, llii seyin A. Öıkan, 
K5rnll Sonat, Nusret Suma.n, Ül
ker Sunttr, Ktnan Yontunç. 

Milli Tiirk Talebe Birliği ta
rııfınd:ın fst::ınbul Üniversitesi 
bı:ıhçPsine dikilecek olan Ata
Hırk lltyktli için müsab:ıka so
na ermiş, bilindiği gibi jüri bi
rinciliı?;f' ıayık bir eser bul:ım:ı· 
mı$tı. 1ıfüsabakaya gönderilen 
hrykrlltri &örünce biz de jilri
nin bu kararındaki is:ıb(lti ka· 
bul ettik. Ger~ekten ve maale· 
sf'f. Atatiirk'iin varlığını madde 
ve ruh olarak ifade edecek ve 
ıynı :ıamand:ı bir !bide olarak 
df'ter taşıyac:ı.k mi.ikemmel bir 
tstre rastlanmıyor. Bunun sebe
bini heykeltraşlarımızın acıinde 
aramak haksıılık olur. Anc:ık on 
ları hu muvaCf:ıkıyetsi71ikte gU
nah.ııııı olarak görmt'k de bir h:ı
t.adır. Proje sergisinde ilk dik
katimi ('t"ken aynı heykt"ltrasın 
yahut aynı heykeltr:ış grupl:ırı
nın birden çok f:ııla e.ı:;erle mil· 
sabakaya tştir5.k etmeleri oldu. 
Bir tek proje lizerine teksif e
dilen çalı~m:ının neticesi ile, 
('f'şitli projelere dağılan fa:ıliye
tin ntticesi tabii ol:ır:ık ikinci 

1 ı:kkın alevhine oloeaktı. Sanat
lr:.1rın tek bir e.ıı;er vererek. onun 
sevabını ve gün:ıhını da kabul· 
lenf"rtk miisab:ık:ıya iştir5.ki çok 
fi:ıha h:ıyırlı ve sanatk5rca olur
dıı. S:ınatkJrın k:ııanma :sansını 
~ayıda clP!1il, ttk bir eser iizerin 
dr dikk:ttlt> Vt> titi1likle durar:ık 
nrtırma~ı d:ıha uygun dti~erdi, 

VAVll'.1. GÖREV - llAKKI 
ATMIUl.U: 

Bu iki san:ıtk~rın ikinciliği ka 
1;..nan eseri sergideki diğer eser
lerden pek büyük farklarla ay
rılmıyor. Bililkis o çok alışılmış 
üçlü figür nizamı içinde çok dur 
gun bir e.r.rr. JJeykeltraşlar, bu 
eserde tabii olarak h5di.r.e ve hi
ldıye i1r ~anat endiş<'lerini bir a
rada ~ötUrmck zorundaydılar, fa 
kat pl~stik bir düzen uı?runa 

bayratın son derece laubali bir 
tarzda omuza konuluşu gözü ra· 
hatsız ediyor. Esasen çok statik 
olan anıt bir kat daha durgun
laşıyor. 

Anıtın önüne konulan kitap 
ve n1t>ş':ıle ise eserden çok ayrı 
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dUşmiiş. 
Fokot Yavuz Giirey - llokkı 

Atamuhınun diger eserlerine nis 
brlle bu e.ıı;er yine epeyi baş:ı-

rılı. 

REllA ARICAN 

YUksek bir kaide Uıerinde O· 

turmuş bir AtaHirk heykeli, kai
dtnin htr kiişesinde yine otur
mtı$ dürt genç kit:ı.p okuyor, hep 
sinin b:ı~l:ırı kitaplarına eğilmiş, 
dtırin bir sessizlik, adeta b:; 
mattın havası• At:ıtürk yaşıyan 

Elis:ı Clerc 

Mevsimin ilk 
Konseri 

1952-53 mevsiminin ilk resi

tali pa:ızrtesi günü saat 18.30 da, 
l\iiçük S:ıhne'dc, viyolonsel vir

Hiozu Elisa Clcrc tarafından ve-

Hiç hır reza, ölüm korkusu tan:;iyonu da bir drrece yük- rniyorum. Fakat ?-ılevyork Halk 
bılı \'iZ geliyordu. Ru yada tü- seltmeye muktt>dirdir. K:ılbi kütüphaneıııinde bu mtv1u ü1.t. 
tün içenin burnunu kestiler. :c;ür'atlt-ndirir_ dakikaci:ıkl acil'- rine y3z1Jmış dürt bin cilt ki· 
İ1oviçrenin Berne kant.onunda dini ~f'kiz on vuru, k::ıd:ır çof:ıl t3 p vardır .. Onun i('in gilnclrlik 
ıigara içmek. adam öldürmek- tır. kalbe yaptığı zar<1rlar1 e· bir .eazete ~iit11nund:1 yurtclacı· ! 
ttn sonra gelen en a2ır suç lektro kardiyoıraf Aleti ile tet- l:ırımı7.ı bu kötU ir>tilitd:ın ko- ~ 
ıli.n edildi. Bundan daha bir kik ve bunu tc~bit etmişlerdir. rumak m:ıksadile aro ~ır:ı y:ı. 
aı;ır onre sokaklarda sigara iç· Kalp anjinini ltıııvik ve arttır. ı l d · · ı ti 
tl
.ltr dı" yt, Berıı·n polı"sı· tıpkı, ı 11 an y:ızı ar. enı7.t nıs ><' e ı, rilrcektir. Paris Konservatuarın 

m::ıda baş ro ü oynadı~ın . bir damlo .r.u m:ıhiyetindedir. 
bizım \'aktıle oruç bo7.anlara da bütlin dilny:ı miitlifleri ırele tiiHin. b:ışlıc:ı milli servr. ~· d:ın ıo:birinci mükfıf:ıt• alarak me 
yaptı~ımız gibi, halkın yaka. ittir:ık etn1iş gibidir. ti olan bir memı"eket evHlclı zun olan Elisa Clrrc İsviçreli 
sına yapışıyordu. Bizde de Pa- Sigara içf"nlrrin üksiirli~li için sigara :ılt>rhinde ya11 yaı.- \ clir. Crne\'re·dc oturmakta ve 
dişahlar sigara içenleri idam meıı;hurdur. Bu öksürilk, içme· mak. her h:ıldt Trkt>l idart. \ •Centrc des Premicres Auditi · 
ettl.rdı·ıer. }{atta "İzlicc evinde .'·e devan1 ettikçt müıminleşir ı.;incl•n 3 re · ım 1 · tt' ı ı:o '" rın 3 :ıy ıcap e ır. ons• adlı bir musiki cemiyetini 
içenleri krşf içın bacaları kok- SabahlC'yin uyandıkl:ırı zam:ın mez. Fakat tütün istihsal et- \ 
tattılar. Fakat bu sarışın fC't· uzun uzun ôksürdükt("n sonra mekte devam E"dtcej:!:imiz süp \ idare etmektedir. ~fcmlek<'timize 
t.ının aşkı. rüıg3rla kamçıla- ,eüclilkle balgam çıkartırlar ht>sizdir. Zira. drlUl bir iki ma Ankara ve lstanbul radyolarınd:ı 
nın bir van2ın gibi bütün dün· Zamanla bu müzmin bronşit kale ilt. dört cild kitapla dahi orkestra ilt birer konser ver 
\'a ·ı sardı. Onun karşısında ya. nefrs borularının genişleyip bu iptil5yı aıaltm:ık şiivlc dur mek üzere davet edilen Elisa 
~ak diz çöktü. Buıün her yer· Bronchectasie drnilrn ağır bir sun, col!:alma'-ını y:ıvaşlatm;ık Cl<'re, Avrupa'nın büyük şehir· 
de, hrr ıün bira7. daha artan ha talıf:ın prn('tsinc inıı;anı a- rlahi kabil olamamaktadır. sı. !erinde> takdirle karşılanRn vi-
bır ıiddetle bu yan~ın dünyayı tar. Keıa akci~er tli tikiyetini c-araya ~·rni haslı\'anlar, onun yolonscl resitalleri vermiştir. Pa 
sarmakta \·t insanları kül et. ka.ybPdert"k anfiıem hastatı~ı müı;;t-.khrl 7.ararlarınrl::.n hahrr ZArtesi cı:iinü kendisine değrrli 

bir varlıktır, hcykeltraş bunu ve 
remiyor. 

ORHAN ÖZDOGAN 

Yüksek bir duvar ve bunun 
üzerinde trabartma Atatürk fi
gürü. Eser yalnız cepheden gö· 
rünecrk gibi hesaplanmış, abide
nin dört taraftan görüleceği ta
mamen unullılmu:s. 

KAMiL SONAT 

Yüksek bir kaide üzrrindeki 
Atatürk etrafını alan ~ençlcrlc 
k:ıynaşa'.ııs el ele vermiş. Üste· 
lik K3mil Sonat o üçlü figür ni
zamınd:ın kurtularak dört figür 
kullanmış ve böylece abideye 
hrr taraftan görülcbilrcck bir 
dil7.E'n verebilmiş. Arkadaki bay 
ı·ak tutan grnç kız son derece 
hetıaph bir sekilde yerleştirilmiş, 
Bütiin eesrde dikkati çeken bir 
ba~'lılık. kaynaşma canlı olarak 
ifade ediliyor. Bu anıt projesi, 
müsabakava katılan eserlerin i
çinc\r iyi bir mevki işgal ediyor. 

Şı\OI Çı\l.IK 

Bu hC'ykeltraşın üçünriiliik k& 
zanan eseri, heykelin konulacal'.!:ı 
yere pek uygun düşüyor. tTni
versite bahçesinde esas fi~ürl~
rin çok vüksektc olması arkada
;.;j büyiik bin:ının ve etraftaki a 
~açların durumu yüıiinden pe!=.: 
iyi bir netice vermez. Şadi Çalııc, 
figürlrri kaidenin etrafına topla
mış, yüksek bir sütun üzeı İ!l" 
bir mc~'ale koymuş! İfadeli, can 
lı bir eser. 

~fansiyon ka7.anan diJ!;er e"r.· 
rindr de figürler alçak bir kaide 
üzerinde yer alıyor. Saadet ve 
nt'~'r kuvvetle beliriyor. 

ÜI.KER SU:"ITER -
Kl'ZGUN AC'AR 

Bu iki grnç sanatkar iki eser· 
le miis:ıbak:ıya iştirük etmişler. 
iter iki c.r.erc\e de klasik diizen
Jerden ayrıln1ak iste~i hakimi 
Yalnız figürleri tunç rengine bo 
yamakla eserlerinin tesirlerini 
tehlike,·e sokmuşlar. Halbuki bu 
bol hafeketli ve muhtelit cep· 
heli eserler müsabakanın iyi 
projeleridir. 

VAHI İ?\"CESU 

Bu hC'ykeltras da müsabakaya 
iki eserle iştirak etmiş. 1'1ısır 
heykC'llerini hatırlatan Atatür· 
kün oturmuş heykeli hariç, dl
~eri son derece başarılı bir e
ıscr. Abide, Üniversitenin giriş 
yolu üzerinde hel' cephesiyle gö
rünebilecek bir düzen içinde ga. 
yet güzel tanzim edilmiş. Figür
ler alçak bir kaide üzerine ko
nulmuş. kısa mesafelerden ra
hotço görünebiliyor. Diğer toraf
tan 5.biclcnin mimarı unsurları 
&özü yormıyacak bir şekilde dü· 
şünülmüş. Eser dört ayrı cep
heden de değerini kaybetmeden 
görünebiliyor. Vahi İncesu'nun 
bu çalışması cidden takdire de-
~er. 

Atatürk heykelleri proje mü
~abakasında görülen eserlerin tal 
mink!ir olmayışı, bu müsabaka· 
nın yenilenmesini gerektirmek
tedir. 

Nuri lyem'in sergisi 
açılıyor 

M:ıya Sanat Galerisinde Fer
ruh Baş:ıga'nın resim ve heykel· 
Ierin<len müteşekkil sergi dün 
kapanmıştır. Bugün saat 17 de 
ltfava'da ressam Nuri İycm'in 
t.:ıbioıarından milrckkep bir ser 
gi açılaraktır. Bu~ünkü açılış 
ba~ın mC'n!W\ıplarına ve davetlile4 
re mah~us olacak, sergi pazar· 
tf~İ ıününden itibaren herkes 
tararından gezilebilceektir. 

Tiyatro 
Havadisleri 
MUHSİN ERTUGRUL 
AUlı\N\'ı\'Yı\ GİTTİ 

Kiiçlik Sahnc"nin rejisörü ?lfuh 
sin Ertuğrul dün uc;akla Alman
ya'ya h:ıreket etmiştir. Bay Er· 
tuğrul Alrn:ıny:ı'da iki hafta ka
dar kalacak ve rejisörlü~ünü yap 
lığı ilk renkli Türk (ilmi 1ıHa
I;cı J\11. ın neg:ıtifleri ile Ug:ili 
teknik cihC'tl<'rle meşgul olacak
tır. Grc;enlerdc tamamlanan tHa 
hcı Kız• ın b:ış rolünü Heyecan 
Ba,,aran oynamaktadır. 
rR.\NSIZ TRl'PU 
PAZARTESiYE GELiYOR 

Comedic Françaisc sanatkarı 
Jeaninc Crispin \'e ark:ıdaşların
dan teşekkOI eden ırJanvier Tru 
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PU• p::ızart<'si günü Ankara va
puru ilr şehrimize g<'leceklcr ve 
ı;ıarşamba gecesi t1\Iaden1oiscllc 
i\ntoin<'lte• rıdlı bir komedi ile 
Küçük Sahnc'dc temsillerine baş 
layacaklardır, Trup, İstanbuld:ı 
altı hafta kalacak ve altı muh
tC'lif piyes trmsil edecektir. 
EMİ'\'Ö'\'Ü TiYATROSU 
Rl'GÜ"I ı\ÇILIYOR 

Sirasi cereranlar 
Eğer kuvvei seyyare haline konulan müfrezeler itaat ve di
siplin altına alınmamış olsal ardı, Çerkez Ethem ikibin 

beşyüz kişiyi de arkasından sürükleyebilirdi 
- 240 -

Ethem, Garp cephesine 
Döndükten sonra 

A nkaradan gC'niş salahiyet ve 
nüfuzla Garp cephesine dö

nen Çerkt'z Ethem Beyi derhal 
Bozöyükteki karargihıma ça~ır
rnış. hemen o gece müfrezesiy
le beraber Demirci istikame· 
tinde hareket etmesi emrini 
vermiştim. ~1üfreıenin bu ha
liyle yeni ordumuz yanındaki 
durumunu asla muvafık bulma. 
mış. cephenin diğer kıtaların

dan büsbütün ayrı ve uzakta 
bir mıntaka tahsis edilmesini 
ve bu suretle ordu birlikleri i
le tC'ınasını kesmesini münasip 
görmüştilm. Yeni vazifesini bir 
kaç hafta içinde büyük bir mu
\·affakıyctlc ifa eden Ethem 
BC'yi nrzdime çaj:!:ırmıştım. 1ı1üf 

l'C'7.CSinin yeni ordu ile 3henkli 
bir şekilde har('krti için tedrİ· 
ci bir surette ordu kıtası haJi. 
ne getirilmesi Jüzumunu anlat
tıktan sonra, hükümetin arzusu 
üzerine birinci kuvvei ~eyyarc· 
:ye tebdil cdilece~ini söylemiş
tim. Emirlerimi sükı.inet \'C dik 
katle dinlemiş. bu yrni şrkli 
kabulde toroddüt ~östermiştl. 
Ethem Beyi o gün 1ayıf ,.e renk 
siz görmüştüm. Sebebini sordu
ğum zaman: 

- Kendimi iyi hissetmiyo. 
rum. hastayım Paşam. 

Cevabını \'ermişti. llcmen 
askeri hastanryc s:ı:öndrrmiş
tim. Birkac gün sonra getirdi· 
ti Taporlardan akciğerinin çok 
1ayıflamıs oldultunu, uzun tc· 
davi ve istirahate muhtaç bu
lunduğunu anlamıştım. 

Ethem Beyin 
Hastalığı 

Çerkez Ethem Be~·in hastalt
~ı üzerine müfrezelerinin 

başından ayrılması bir ı:arurel 
h:ıııllni almıştı. Yerine kimi \:e
kil bırakmak istediğini ıor
dum. 

- 1ltadcn1ki müfrezclcrimiıi 
kuvvei seyyare haline kalbet. 
mek istiyorsunuz, bu işden \'C 

1iKTIBASLAR1 

Malta 

a.r.kerlikten anlayan birisinin 
bt>nim yel'ime vekil olması ıa
zımdır. Kardeşim Tevfik süvari 
zabitidir. Bu işleri bilir. Eğer 
müsaade buyurursanız onu le\'· 
kil edelim. 

Dedi. Bu haklı teklifi kabul 
ettim. İstirahat etmesini ve bu 
hususta cephe baştabipliğine e
mir verdiAimi sti)'lcdim. 

Ethem Bey bir müddet Es
kişehirde tedavi ~ördükten son 
ra Ankaraya j?itmişti. Gediz ta
arruzu için müfrez<'~İnin başı
na çağırdığım zaman, hasta ol
masına ra~men derhal grlmiş
ti. Taarruzdan sonra tekrar 
mezuniyet .vermiştim. 

Demirci muharebesindeki 
l\luvaffakıyeti 

E them Bey müfrezesi zama-
nımda tamamıyle bir kuv

vei seyayre teşkilatına kalbe. 

dilmişti. Anknradan büyük bir 

niiCuzla tekrar maiyctime gel

mesine rağmen bana karşı de· 
~işmcmiş olduğunu gördüm. 
Ev\.·elce tafsilAtıyle anlattığım 

Demirci muharebesini düşma
nın bir fırkasına karsı yapmış. 
tı. O tarihlerdr kazandı~ı mu
\'a(Cakıyet cidden takdire şa
yandı. Bütün milli kuvvetlerin 
dağılmıs olduğu bir sırada düş. 
manın tA içerilerine kp.dar SO· 
kularak kendisinden dört beş 
misli üstün bir Yunan piyade 
fırkasınt maA:llıp etmesi, cep. 
hemiı ve yeni ordumuz iizerin
de iyi bir tesir bırakmıştı. 

Ethem'ln 
İsyanı 

G arp cephesi ku mandanhğın-
dan ayrıldıktan tahmınen 

bir ay sonra Ethem isyan el· 
ti~i zaman, iki bin beş yüz ki
şilik müfreze~inden, yanında 

kendi adamlarından ancak iki 
üç yüz kişi kalını tı. Bir de 
kudretli cebol takımını zorla 
alıko)'abılıniıti. E~er kU\'l'ei sey 
yare haline konmuş olan bu 
müfrezeler itaat ve disiplin al
tına alınmamış olsalardı, Et· 

I\talta'nın La \~aıetta limanı 

hem, iki bin beş yüz kişiyi de 
arkasından sürükleyebilirdi. 
Böyle bir kuvvetJe İnönü mü
dafaasında ordumuzu arkasın
dan '·urarak muharebenin ne
tice~i Uzerinde maküs bir tesir 
yapabilirdi. Bu müfrezelerin 
ilk şekilleri değiştirilerek ta. 
mamıyle kuvvei seyyare kıtası 
haline konması Ye aynı zaman· 
da o tarihlerde ordumuzun da· 
hilt isyanlar karşısında vazife· 
lerini mükemmelen ifa edecek 
bir hale gelmesi gibi sebepler, 
zuhuru muhtemel bir felAketin 
önünü almıştır. 

D('mirci ~lehmet 
Efe 

D emirci ~lehmet Efe de halk 
ic:erisinden yetişmiş kahra ... 

manlardandı. İzmirin işgali St· 
rasında arkadaşlarıyle mi11l 
müfrezeler teşkil etmiş, Aydın 
crphesini kuranlar arasında yer 
almış, yararlıklar göstermişti. 

Fakat sonraları o da Ethem gi. 

hi hü~nü idare edilemediğinden 
bir takım feci \"akaların amili 
olmuştu. Bereket ver&in, Anka
ri)'a çajırılmamış, bu yüzden 
içinde daima bir hükı.imet kor
ku u kalmıştı. F.themin isyanı
na tckaddüm eden günlerde \'e 
e~na~ında onun da i~yana i~ti
raki için çok çalışılmıştı. Fakat 
ciddi bir harekete cür·et edeme 
miş, sonunda Dahiliye Vekili 
1ıliralay Refet (Sayın General 
Refet Bele) Boy tarafından İğ
decik'dc ansızın bastırılarak e
sir alınmıştı. 

İsyan ba~tırıldıktan sonra ı Et 
hemin isyanı zamanında olmuş. 
tu. Çünkü Ethem gaileoi başka 
türlü halledilemezdi• denilmiş
ti. liayır. bir h3disenin netice· 
fiine göre hüküm vermek doğru 
olamaz. Ethemin isyanı ile be· 
raber 'Yunan ordusu İnönü is
tikametinden degil de, KUtah
ya istikametinde iaarruza ge~· 
•eydi, Ethem icerilere kadar 
nüfuz ederek yeni milli idare 
aleyhinde birçok fenalıklar ya
pabilirdi. 

<Devam ı var) 

konf eı•a ıısında 
neler görüşüldii? 

- ___ ________ ............... 

Ortadoğunun müdafaası gittikçe daha 
bir mesele halini alıvor 

mühim 

G eçen hafta ~talta adasın~a 
bir konferans toplandı. lYç 

gi.in .r.ürtn konferansa Atlantik 
Paktı Cenup Ccph<'si Kon1uta
nı Anliral Carncy, Akclcnizdeki 
İngiliz filosu Kon111tanı Amiral 
1\lountbattcn. Yakınşarktaki in 
giliz kuvvctlrri Komutanı G<' 
neral Robertson, Frnnsıı, ttal 
yan, Türk ,.e \'unan askeri de 
le.ı:-elcri istirak ettiler. Konfe 
r~n!'ın sonunda nrşrrdilcn teh 
liltdc askrri ku\·vrtlel'in işbil' 
!iğini sa,ı!lamak i<;in anl<ışma 
lara \'arıldı~ı bilclirilmrktedir 
Pariste çıka'1 Le l\.1ondc ~a1c 
tesi bu münasebetle yazdı~ı 
makalrde diyor ki: 

·Akdenizdc ve Yakındo~ud .. 
müttefik kuvvetler kumandan 
lı~ı mcsclrsi cl'an halledilcmc 
n1iştir. Birl<'şik .\mrrika, Jn 
ı::iltere arasınrlaki ihtilaf dr 
Yan1 ediyor. ihtiların mevzuu 
ınüdafaa . istrmine Arap m~m 

lekl'tlerinin dt katılmssıdır. 
Am<'rika huna büyük ehemn1i 
y('t \'Criyor. 

Bu vaziyetten, A\'rtıpada"ki 
müdafaa çvmherinin cenup ka· 
nadının ac:ık bulunma~ınclı:ın 
askcrl,.r. hilhas~a Gcınf"ral Ri<l~ 
\vay şikiıy<'tcidirlcr: bunlar ~a 

bırsnlık Jtösterj varlar. Allan -
tik paktına yeni s::irnıiş rı\aıı 
Türkiye ve Yunanigtan şimdiye 
kadar kcndilel'İnr nıiirı;~ir tr 
minat \'CrecC'k vaıiyrt ha~ıl ol
m;ırlıl!ı mütalcasındaclır. /\nka 
rarla 1ran vekaviinin tıv:.1ndır 

.. riı~ı ~ıkıntı ı?i~lenmiyor. 
Londra muvakkat bir anl;ıs 

n·• yı kabul etmiştir. Amrrik;ı 
rla Akd<'niz kumandanlı~ı hnk 
kında görüşmeden ev,·cl ~rçi 

min nctice~ini hcklemc.te ka 
rar \·ermi:c;tir. /\mrrik:ın mah 
filll'ri r.J;tlta konfrranı;ının ıır'-° 

mahrlııt hir hPdefi olrtıı~un•ı. 
1~11rada ancak tf'rrrruıt:ı ait 

meselelerin görü~üldüğünü bil
diri\·or. • 

\·arı resmi \'unan gaı:eteslnln 
makale:oıi 

Dıı;ı:er taraftan Atinarta t1kan 
yarı resmi .r.ıes"a~er d'A.th "nes 
Jta?etrsi de ~u makaleyi yayın
lamıştır: 

Sırf askeri me.~elelPri görilş
mek üzrre l\faıta'da bir kon(e
ransın tonlanınası heklenmi\'Or· 
du. Am<'rika, İn~iltere. Fr3.nsa 
ve Tlirk tıp. e ;:ıretsınria, Ortado
~unun müd;ıfarı.sına dair teali 
edilen notalarda da hunu tah
min etılrrcek hi~ hi.r fıkra 
yoktu iranı tehdit eden tehli
k<'lerin artmaı;ının hö~·le bir 
toplantı\'a s~bep olması muh· 
temeldir. 

Bu defa, Arap memleketle 
rini dP Ortadoılıınun müdafra. 
~ına i~lirake davet etmek dü
$tince~i bir tarafa bırakılmıs. 

(0P\'Amı \o;-.· !i \o;'i· fi ,,it) mek•edir. huqıJp S!"etiı. (Devam ı : Sa. 6; Sli. 2 ftt l pi~·anist Ba)·an A. Gazarosyan 
"" .,. .... ...,.,.,,.,,..,.,....,,..,,,.,.,,.,,,.,,, .,. ........ ,.,.,,.,,...,..,..,,.,.,.,0,,.0,,.,,, .,, .......... ,,.,,.~ •• ,,.,,. """""'""''""""""""'" ,.,,,.,0,,.,,0 ...,..,,... ,,.,,.,,.,,...,..,..,,,.,,,.,,...,....,,,.,,,,..,.,__,. 1 refakat edecektir. 

Şehir Tiyatrosunun Eminönü 
Cöliimü bu j!rce Prie~tley'in 
rTrhlikrli Dönrmrcıı piyesiyle 
açılaraktır Bu ~rceki t:ala tem"i. 
ti b;ı~ın mPn~upl;ırına ve S•hir 1 
'frrlisi ü,·clerine kapalı gişeyle j 
oynanaeaktır. ---------··----------------------------• 
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~ada 

Kim Kazanacak?. 

cTrumın kahra manını taltif ediyor• ıBen slıl kurtarma)'a geldim.• 

İki Başkan adayı 
arasında bir mukayese 
Tarafsızlar Stevenson'un daha ağ ı r başlı ve olgun 

olduğu kanaatindedirler ... 
~------ -------· 

Amerika Hususi Muha birimiz 

Sara Ertuğrul bildiriyor 
N•w York, Ekim - Bu Y•· 

zımdı siılere Demokrat Pır 
ti ıdavı Adlai Stevensonun bir 
portre.sini çizmeye çalışacağım. 
Birkaç güne kadar belki b•ı· 
kanlıta getirilecek olan bu a· 
dam. Beyaz Sıraya yerleştiği ıa 
mın bu yeni İ$i kendisine pek 
yabancı gelmiyecektir. Esasen, 
büyük babası ba~kan ·ardımcı
lığında bulunmuı. aile<inin bil 
)tik bir kısmı diplomasi ve si 
yasetle ugraşmışhr. Kendi!ıl i
se Amerikanın en büyük sanayi 
merkezlerinden biri olan İllino 
is'de valıllk yapmış, pek dil· 
rtist, namu!lu, akıllı bir idare
ci olırak tanınmıştır. Buna rağ
men Cumhuriyetçi Parti men· 
supları k•ndisinin al•yhinde 
birçok isnatlarda bulunmuı fa. 
kat bunlırı isbat edememişler
dir 

Birçok bitaraf insanlar, lkı 
aday arasında bir mukayese 
yaptıkları zaman Stevenson'un 
haımına nazaran daha ağır bas 
1ı "' olaun olduğunu iddia et· 
mektedirler. Parti adaylarının 

şimdiye kadar verdikleri nutuk 
lar. gazetecilerin suallerini ce
v.aplandırmalan gözönünde tu· 
tulur~a Steven!lon'un daha bü
Yilk çapla bir siyı<etçi olduğu 
k•ndilitinden meydana çıkar. 

Stevenson 
kaz:anına 

$ ttvonson, başkan seçildiği 
takdirde bugünkü Ameri· 

.. 

1 • • 
• .. .. 
• • 

• 

• 

• 

cÇilto 

kan siya!;etinde bir değişıklık 
beklenebilir mi~ Bunun cevabı 
mallımdur. Kendisi DemokrJt 
adayı olmak ~ıratiyle partisinin 
görüş ve tatbikatından ayrıla· 
maz. ve ayrılmıyacaktır. ~l<lama 
fih şahsi görüş ve tecrübelerin 

~ew York'un me'}hur ıTimt>S• ıneydanında, Cumhurbaşkanı se
~İtnlerin in neticelerini halka ili n etmek için ı.Se"-' \·ork Timeı;. 

gazet .. ı tarafından Inıa el tiril•n el•ktrikll t0> balar • 

Keramet• 

den istifade ederek Amerika
nın bugün gülmekte olduAu dış 
ı-iyaseti daha ltenişletmesi, da 
ha vazıh bir şekle !iokma!iı bü
yük ihtimaller dahilindedir. 

BirJeşmiş ~1illetle-r teı;;kiJAtı· 
nın doRuş ve kuruluşunda biı
ıat faal bir rol oynamış olan 
Stı:ıven~n'un Avrupaya yapıl

makta oJan askeri \.'e iktı!i:ıdi 
yardımı daha fazla arttıracağı 

Demokrat Parti adayının muh
trılif yerlerde ye muhtelif ve· 
5iJelerle vermis oldu~u nutuk· 
Iardan sarahatle anla~ılmakta
dır. 

Ba~hca 
iiç gnııı 

B ugün, Ste\.'~n.son'a oy vere-
cek olan kımseleri Uı; grupa 

ayırmak kabildir. Birinci ııtrup 
Demokrat Partiye bağlı ve se· 
nclerdcnberi onun an'ancsini 
takip eden Ye aday kim olursa 
olsun oy veren koyu particiler
dir. 

İkinci grup Amerikanın bu
gün dünya işlt'rindeki vazifesi
ni ve vecibelerini idr3k etmiş 
aydın kimselerdir. Bunlar. a
daylar arasında şahsıyrtlerin 
c:aplafına ehemmiyet \'eren ve 
C'ıımhuriyetı:i Partinin infirat· 
çılı~ına karşı olanlardır. 

t('üncü grup ise lfl2fl-30 ik 
tıııadi buhranını ve o zamanki 
Cumhuriyet('i idarryi hatırlaya 
hilen memur ve işçilerdir. Bun 
lar, Cumhuriyetı:i Partinin bü
yük lliermaye tarafından dC"stek
icndi~ini bildikleri lçin mrnfa· 
atlerinin icabı Demokratlarla 
b't'raberdirler. 

Bu Uç Jrrup haricinde Cum· 
huriyet('i oldukları halde De· 
mokratlara oy verecek hazı kti· 
çük J:ruplara da tesadüf edil 
mektedir. 

Atlna halkı 
kime rey lerecek? 

Acaba Atina halkı seı;lmde 

re\'lerini kime verecek., Bu 
sualim~ belki şasarsınız: •Atina 
ile Amerikan !l;eçimleri arasın 
d:ı ne münasebet var• dersiniz 
!\tüsaadr C"derseniz izah ede~·im 
Bahsetti~in1. Atina Yunanista 
nın bir sehri de~il. Amrrik1' ci 
varında küı;iik bir kasabadır. 

Bundan varım asır kadar ev 
\·el Yıınanistandan ~elmis bir 
kaı: Yunanlı ai1e burac\l ~:er 
leşmiş ve verleştikleri ka.c;ab<ı 
ya ('~ki ana\.'atanlarının baş 
şehrinin adını \'ermislerdir 
Bundan bıska sizlere daha bir 
cok e1;ki dün,·a sehirlerinin \"f' 

ka1;ahalarının. isimlerini saya 
bilirim. Bunların hepsi e!;kJ 

CDe\·amı: Sa. 6; Sü. 1 de) 

Bir gezinin notları 1 

Kanada' da son 
• 

ilim hareketleri 
Yazan : HASAN REFiK ERTU~ 

Bir halkın medeniyet seviyesi 
kendi ilim müesseselerine 

karşı gö!'terdiği al~ka derecesi
ne ne kadar bağlıdır? Tevekkeli 
delil. e~kiler •\tarifet iltifata 
t.ibidir• demi~er.. Bunun en 
canlı rni~alini bu defa Kanada'· 
da yakından ~ördüm. 

Fransız: kültürüne ve mede· 
niyetine sıkı sıkıya bağlı olan 
QuCbec eyaletinin iftıhar etti
gi ilim mües~eselerinin başında, 
yüzyıllık şerefli bir maziye sa
hip Laval Üniversitesi gelmek· 
tedir, Qutbec'liler bu müessese· 
yi o kadar benimsemişlerdir ki, 
onun bütün ihtiyaçlarını karşı· 
lama~ı kendilerine Adeta zevk 
edinmişlerdir. Üniversitenin ku
rutu~unun yüıilncü yıldönümü 
münasebetiyle hazırlanan nlil· 
Ietleraraı;;ı törenler vesilesiyle 
Qu~bec şehrini baştan aşa~ı do· 
nanmış bulduk. Büyük küçük 
bütün binaların cepheleri, ma
gazaların vitrinleri, üniversite 
anblemini taşıyan hususi bay
raklarla ve üniversitenin ren:;; 
olan kırmızı, sarı kordelalar ve 
levhalarla donatılmıştı. Re~mi 
dairelerin, otellerin, dükk3.nla
rın velhasıl rastladı~ınıı her bi
nanın üzerinde baştanbaşa kır
mızı - sarı renklerle bezenmis 
büyük levhalar goı uyorsunuz, 
kimi5inde • Üni,·ert;itemize hür
met \'e tAzim•, kimisinde •Laval 
Üniver5itesine tAzimler• yazılı .. 
Yedi!!>inden yetmişine kadar her~ 
kes, ilniver~itenin yüzüncü yıl· 
dönümünden haberdar ve herkes 
bu mutlu Rilnleri sevinı;le, ifti
harla yaşıyor. Törenlere davet~i 
oldukları. ~öğüslerindeki küçük 
kokardlardan anlaşılan mürne~· 
$İllere. herkes yardım ediyor, 
hürmet gösteriyor. 

* Ünivrr~itenin yüzüncü 
Yıldönümü heyecanla 
Kutlanıyor 

L aval Üniveısitesinin kuruluşu-
nun ytizün<'.'ü yıldönümierıni 

kutlamak için tertiplenen mera. 
siır.in, sadece cemilekAl· hır ıi 
y1retten ibaret kalm:ısı 3rzu e· 
diln1emiş olacak ki, bu törenler· 
dt.•n önce ve sonra birçolt ilmi 
hareketlere de l·er ver:lmı.:;. 

1 

Bu cümleden olmak üzere, 4 
Eıliılde, .orta Öğretim• hak· 
kınd1 bir symposium yapılmış 
\'8 burada, Juksek öğretime te
mel te~kil eden orta öğretimin 
ısJ-.hı, programlara ne ~ibi bil· 
gilerin il~vesi, nelerin fazla ol
duğu münakaşa edilmiş ,.e bu 
hususta bir rapor hazırl:ınması 
karat altına alınmıştır. 

16 Eylülde Quebec Hukuk Fa 
kültesinin kuruluşunun yüzün· 
cü yıldönümü kullanmısl•r. Hu· 
kukçular, bu vesileden faydala· 
narak Henri Capitant Birliği de. 
nilen teşekkülün kon5re!l>ini de 
yapmışlardır. Henri (:apit1nt, 

1 
ınedeni hukuk sahasında. bütün 
dünyaca tanınmış Ye tıürilk ıti· 
bar kazanmış bir zattır Ye ölti· 
münden sonra adını yaşatmak 
isleyenler tarafından hu namd:ı 
bir birlik •Cemiyet• !:.ırıılml:ş
tur: cemiyetin muhtelif memle· 
ketlerde şubeleri vardır \'C ga . 
yesi, medeni hukuk ilz~rinde de
vamlı tetkiklorde buluımok te 
neşriyat yapmaktır. 

Bu kongreden sonra, be~ gan 
mliddetle kutlama törenleri ~tir. 

müştür. 
23 Eyliılde Qucbcc Tıp F ıkül. 

tesinin kuruluşunun yüzüncü yıl 
dönümü kutlanmıştır. Yine bu 
münasebetle, 23 \'e 24 Eyliıl gün 
ieri, fakültede •böbrek • üstü 
~uddelrr• hakkında bir sympo· 
sium tertiplenmiş, ilmi konfe
ranslar verilmiş ve münakaşalar 
yapılmıştır. 

24 - 26 Eyliıl tarihlerinde, 
• Fransızca Konuşan ~1en1leket· 
!er Tabipleri Birligi. nin kon· 
,ı::-resi toplanmıştır. Kanada'da 
Fransız dilinin hAkimiyetini ida
me ettirmek maksadıyle .!?İrişi
lcn bu kabil ilmi hareketlere 
büyük rhemmiyet verildiğinden, 
Fransadan. Güney Amerika mem 
leketlcrindcn birçok doktor kon· 
grcıye katılmıştır. 

2q • 30 Eylfıl günleri, ·Teka· 
mül• me\'ıuu üzerinde sympo
sium yapılmıştır. 

• Fransız Kanadası Jlmin Te· 
rakkisi Birli,C?i• tarafından ter
tiplenen kon~re \'t' bu münase· 
betle •Tabii kaynakların korun. 
ması• hakkında yapılan sympo
sium, 5 . 7 Ekim tarihleri ara· 
!l;ınrla faaliyette bulunmuştur. 
Bilhassa tabii kaynakların mtı· 
hafazası meselesi. ehemmiyetli 
ilmt mflnakaşalara ı·e görüş tea· 
tilerine imkAn hazırlamıştır. Ka 
nada ormanlarının ~~nis bir is
tihlAk maddesi haiınde kulla
nılmasına karşı alınacak tedbir· 
ler \'e gcnı: ormanlar yetiştiril· 
me!ii mevzuu önemli münakaşa. 
!ara yol aı:mıştır. 

10 Ekimde, Kanada Fizyoloji 
Cemiyetinin kongresi toplan· 
mıstır. 

f nlversitenln Is 
Hayatınd ak i rolü 

K anada Unh·ersitelerinin yü-
züncü yıldönümü münasebe· 

tiyle tertiplenen bu doli!'.un prog 
ramda ~öze çarpan dikkate de 

, ger noktalardan birisi de. tini 
\'ersite ile iş ve siyaset hayatı 

arasındaki yakın Ye sıkı müna
sebetlerdir. 

İş adam1arı. büyük firmalar 
ve fabrikalar, üniversite l~bora
tuarlarına geniş ölçüde iş ver
mekte ve buna mukabil mühim 
mali yardımlarda bulunmakta· 
dırlar. Üni\'er~itenin araştırm3 . 
!Aboratuarlarında, seminerlerin- 1 

de ve kliniklerinde meydana ge. 
tirilen keşif, icad ve ihtiralar,' 
iş .llemi tarafından al3ka ile 
karışlanmakta Ye derhal tatbıka
tına geçilmektedir. Bu kabil 
kaynaklardan üniversiteye bü· 
yük ~clirler sağlanmaktadır. 

l\1üsbet ilimlerde ve fenni me
selelerde mevcut olan bu işbir
liği, cemivet ilimleri için de ay. 
nen \~kidir. Htikümet mekaniz
masında yeni bir trşkilAt yapıla
<.'aAı. yahut bütçe \'e maliye sis- ı 
temlerine başka bir l~tikJmet ı 
\'erilecet:i zaman, üniversite ho
caları davet edilmekte. bunlara 
etüdler yaptırılnıakta. ,·erd;kleri 
raporlar hüklı.metce incelendik· 
ten sonra bu tekt:nerin gerçek· 
leı;;mesine \·ine profesörler me
m~r edilm~ktrdir. itele millet.! 
Jerarası kong:re ye konferan!i
larda hükU.meti, diyebilirim ki, 
tamamen üniversite mensupları 
ten1sil rtmekledır .. Ilocalar, dev-ı 
let ye hükiımet mekanizma~ı ile 
o derecede sıkı mtinat;rhetler i
dame evlemekledlrler ki. bükü· , 
metin her me~PlP hakkındaki ı 
~örüsüne ve politika.:;ına hakkıy
le \·3kıftırlar. Tabiatıyle. kon· ı 
g:re veya konferanı;;lara gidilme
den önce, salAhiyelli m:ıkamlar, 
temsilcilerini bir kere daha ten- j 
vir ederler. Bu usul savesinde 
birçok milletlerara~ı toplantılar· 
da başarılı neti<'.'eler i~tih<;al e
dilnıektedir. iJnivenı:itelerle hü· 
kUn1et mekanizması arasındaki 
münasebetlere dair bir misali, 
kendi hatıralarıma istinaden bu
rada kaydetmeden geçmek isle
miyorum. 

Birl eımlı Mllletlerıte 
i limle siyasetin Iıbirl!ğl 

1 946 yılı başlarında Londra'da 
Birleşmiş ~lılletler TeşkilA 

tı ilk genel kurulunun bırinci 
toplantısı yapıldı~ı zaman. İngi· 
liz, Amerikan \'e K:'\nada hC'yet· 
!eri, profesörlerden ve meşhur 
gazetecilerden mürekkep birı;ok 
müşa,·irlere m31ik bulunuyordu. 
Bu mu a\1rler. komi~yonlarda 
baz.an yalnıte.ı, hazan bir delegl' 
ile birlikte memlt"ketlerlnl tem· 
sil ediyorlar \'e hüklımetlerinin 
görüşlerini Ye menfaatlerini li· 
yakatle Ye dirayetle !a\·unuyor
lardı. A~ambie toplantılarında 
kendi delegelerinin hen1en arka· 
sındaki sırada yer alan bu mü·. 
ı;;avirler, münakaşa \'e mU1ake
re edilen mevzular<l, kiir~fideki ı 
hatibin ortaya attığı iddialara 1 

dair dele;:::elerini aydınlatmak 
n1ak~adı ·ıe. ikide bir küı;ük k~· 
~ıtlar üzerine yazdıkları notla· 
rı, dele;;elere uzalı;·orlardı. bu 
tarzda devamlı surette tak\·i)·e 
edilen delegelC'r, kürsii)e çıktık· 
ları zam.ın, kt'ndi noktai naazr· 
!arını müdJfaa için bırcok il :ni 
mec;netler ileri snr~'->iliyorlar, 
rakiplerinin id(lialarını da pek 
kolaylıkl3 ve yine ıln1i esaslara 
dayanarak çürütebili~·orlardı . 
Bu hali, daha ~onra, başka kon- 1 

grelerde ve siya~t konferanslar
da da aynen müşahede etmek 
fır~atını buldum. 
Kanada'nın en büyük şehri sa

yılan \'e nüfusu ta~rlben bir bu
çuk milyon ciYarında bulunan 
'tontrcal'de iki tiniver~ite var
dır. Birisi 'fac Gill. öteki de 
\fontreal ttniYersite~idir; bu i
kincisi. mesai~ini daha ziyade 
milsbPt ilimler üzerinde topl.~- 1 

mış oldu.~u halde, )he Gill U· ı 
niv<'rlliilesinde içtin1ai ilimlere 
\'e h3hu~us tarih \'e ~o""nloii 1 
tetkiklerine daha geniş yer ay- 1 
rılmaktR~•r. Bu ilni\'ersi!ede bir ı 
müddet önce kurulan •'\akın Ye 
Orta Doğu Tetkikleri )!erkezi• 
nln hararetli bir ('alışmaya giriş· 
ti~ini ,.e mcmlı:ıketimizle yakın
rlan al~kadar oldu~unu duyduk, 
fakat fırsat bulup d;ı bu merkez
i" temas imkanını elde edeme· 
dik. 

Kanada'dakl ilm! hareket ve 
tezahürler yalnız: ilniYerı;;itelere, 
kolleilere inhisar etmemekte 
dir. İlim cemiyetleri. fabrika 13.
boratuarları da. bu bakımdan 
dikkate şayan mesal sarfeyle· 
mektedirler. Öyle ki. bazı ilim 
adamları Uni\'er~ileden ayr\lıp 
bu miles:se .. elere lntiaap e~·lemis· 
ter ve arastırmalarına daha ge. 
nis ,.e daha serbest bir muhit 
içinde dC'van11 tercih etmişler· 
dir. Böyle bir 13boratuara sa
hip oıan bir iş adaınınn, araştır \ 
ma f1:ıliyetlerinin ieahettirdiği 
masraflara nasıl dayanabildikle 
rini sordıı~un1 zaman şu cevabı 
aldım: ·E~er bu tetkikler neti 
resinde, mesrl~ bir ampulün i 
mali için !Azım ızelen 20 gramtıı· 
cam maddesinden yat im S?:r<ın' 
\'f'ya bir i?ram tasarruf sa~lana. 
hilse, mile"seı;;emin. arastırm 
13.boratuarına harcadı~ı iki yıl 
lık masrafı defatrn karşılamak 
mümkün olur. Bu kadar me~ai 
'iarfıvle sık sık böyle bul~ulara 
\•arıldı~ını siz de tahmin eder· 
lnir • 
:ıtenıleke+imi7 bakımından ne 1 
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Muallimi evvel Bernard 
Muallimi ev\'el'e b~.,~n Ordi-

naryüs Profesor demek 
doğru olur. Fakat bundan ııo 
sene evvel bu tAbire bizde bi· 
rinci muallim, basmuallim de
niyor. İşte daha. Tanzımatın İ· 
l.inından önce 1251 ( 1839) da 
adli Sultan '\tahmut'un i~teği, 
Viy3na sefarttimiıin del:ileti 
üzerine Von Slro<'k ekolü tale· 
besinden Pra~da ~3 ıubat 1600 
de doğan Charles Ambroi$e 
Bernard Galatasarayında Tıb
hanei amire ve cerrahhanei Ami 
relerin yerine ttıcdiden kuru
lan oMektebi Tıbbiy•i Adlıy•i 
ŞahAne• ye muallimi e\'Ytl O· 

larak Viyanadan getirtiliyor. O 
zaman 31 )aşında faal ve CJ· 
hşkan bir gene: hekimdir. ~lek· 
tehi bir garp Tıp Fakültrsi Ee
viytsine cıkartıyor. İlk mezun· 
!arını idrak ettikten sonra 2 ka 
sım 1844- de henUt 36 ya~ın· 

da İstanbulda vefat edi~·rır 
1958 de do.ı!umunun 150 yılını 
ulat;aca~ız. İ;;tanbul Cniver~ite
si Tıp Tarihi Enstitüsü bunu 
neşriyatiyle anacaktır. 

\'arın; vefatının 108 inci yı
lıdır. 1910 da ölümünün yüzün
cü yılının )·aklaşması veı;ile.;iy
le Tıp FakültC'si :\fecmııasının 
11 inci ı:.ayıc;1nda tıTam bir aıtır 
evvel İstanbul Tıbhh·e !\1C'kle
binde Avusturyalı bir mualli· 
mi evı·el Dr. C. A, Bernarrlıı 

diye Dr. '.'lletine Bilgrrlr Türk· 
('e ve Francı1ca bir makale neş 
retmiştik. 2 sene sonra \·efalı· 
nın 110 uncu vılı olaraktır. İn· 
ı;:a11ah Tıp Taiihi F.nıttitü~ünde 
2 kasım 195t de e~t"r re hatı
ralarından ibaret ufak bir ser· 
gisini açmak kararınrlavız:. 

Şimdi bire çok hi1met eden 
ve tan1amen tarha dönen tıb

bımıza bir Tıp FakültP~i ka· 
zandıran Doktor Bernard'ın hl 
tırasını Türk Tıp Tarihi F.ncti
tüsü adına t.\ıiz İ('in bu maka 
leyi memleketin1i?:de tıp tarihi 
sahasında ilk rnuhlrrirlerimiz. 
den ve kabrinde Bernard'ı zi
yareti ilk düşünen Dr. Ü$man 
Şe\·ki Beye itlı~( ediyorum. 

* o r. Bernard İstanbulda ölünce 
Fran!!>i!:krn·ıeorin Beyo~lun. 

da Tünel ile Galatasaray arasın 
da er-asını 1663 de yaptıkları 
Santa 'laria Draperis Kihse· 
sındedir. Bu kilise Avı.ı~turya 

sefaretinin \·anında \'e hlmavr· 
si altında~·ciı. Bittabi .~vusturya 
tab'asından olan nr. Bf'rnarrl 
da vf'fatında buraya gömül· 
rnüttür 

i~erini san'at tarihivle mPS 
gul }:p·metli arka~.,e~m11 Rrı 

ma\'i İyice bularak ll);j2 sene 
~i Tarih Der~l""ındp N. 3-4 rlr> 
nrşrC'lti. Kendi~ine bu hıılıı!C:tın 
dan dolayı tıp tarihimiz müte 
s:ekkirdir. 

Semavi İyice kilisenin ,·eri· 
yat dPfterınde J.~tince oları:ık 
kaydını buluyor Onun !trcü
mC'q budur· 

• BohPmyalı Carohı~ Rrrnar. 
dus milıidi 18.t-t yılının 2 ka-

1808-1844 

Dr. Bernard 

Yazan : 

Prol. Dr. 

A. Süheyl Unver 

•• sımında 38 yasında iken dint 
icapları yerine ietirildikttn son 
ra tbedl hayata intikal etti. 
Ctnaze merasimi an'antve gö
re icra edilerek cts@di bu ma
halle kilisesinde topra.ta te\'di 
olundu.• 

Dr. Bf'rnard'ın mezarı •a~da 
ve dıs du,·arına bitisik küçük 
l~kin muhte~em bir Abide şPk· 
!indedir Kitahe~i Frans11ca
dır. Ttrcüme!ini bİ!e Semavi 
İyi<.'e böyle sunuyor: 

,23 şubat 1808 d• Pra~da do 
~an. Galatasarayı l\!f'ktebi Tıb· 
biyei SatHinesinin kurucu~u ve 
ilk mürl-ürü. merhamrti ile ol
duğu kadııır hatakati ile de hU
tiln be~eri ıztırapların dindiri
eisi, tıp ve cerrahi doktoru, 
C'harles Amhroise Bernard ı;ı:ay

reti ve vorulmak bilmeytn fa
aliveti s

0

aveıı:indeı bir mevki ve 
~öhret temin ettH!'i. ı;ıpta u-
1·;ındıran bir hahti\·arh~a eris
tiri bir !lırarla. 36 ya:tında, 2 
k-.<!m 184--4 de- İ~t.1nbu1d:1 \•efat 
Ptti. F:tkirler onun arkasından 
a~ladılar. 

Bu ibidevi onun hltıra•ına 
vaptır:ın duJ k1r1sı: onu. ~alih 
kimselerin dı.ralarına emanet e· 
der.• 

* n r. Bern=1rd Gcıl:ıtaı;;arayı Tıh-

hi .. ,.~:"rt" lı:: A\·rupa rakül. 
tpı;;jntip ('ıldıı§'ıı l!İbi bütiin Yf' 
nilikleri tatbik ı:ıtmi~tir Gii1Pl 
\.,,. miiJ:rmmPl jcra::ıh o karlar 
l"rıktıır ki. hir m1k;ılp rl"r('f'\'f't 
içine ~ı~ıiırmrı11ın imk~nı ynk 
•ur. 'An mr\'and~ rl•r~l,.dnp \'P 

heıkimligimi7e ait mühim pıı:pr 

1,.r ya1mıştır ki. hu yazımızda 
ona trmas edece~im , 

XJX'uneu Aıı:ır haısınıia akci· 
fPr1er ve kalbin mua~'ene U • 

<ulleri hakkında kıymelti bir 
eser yazan meşhur Fran~ıı. ve~ 
rem mült"has:~ısı Laennec'den 
sonra Bernard ,·eratından bir 
sene önce 1843 de Fransızca 

bir kitap vazmıştır. Tıbbt ders
ler; tıbbi ·emizde Fran~ızca o
kutulurdu. Bu ders kitabı bu
gün ciddrn kı ·metli membala· 
rımızdan biridır. Kendisi bu· 
nun ikinci tab"ına ha11rlannı.ı~ 
ve vanındaki bir nüshaya el 
yaıı~ı ile bazı iJAyeler yapmış
tır. Bu nüsha enstitümüzde 
mahfuzdur. Fakat ömrü buna 
müsade etmemiş.tir. 

1842 de hastalı~ını kaplıca-
1arda tedavi ettirmek için git
miş oldu.tu Bursada şifalı sı
cak ~uları trtkik rtmiş ye Fran 
sı:ı.ca olarak •Les bains de 
Brou!'iıııP• eserinı yazmıştır_ Bu 
eserin kıymetini duyan Sultan 
~Iecit Türk('e terciime$inin neş 
rini ar:ru etmistir. 1847 de yani 
Bernard'ın vefatından 3 ~ene 
.sonra ta~basktsı ile basılmış
tır. Bf'rnard rserinde kaplıca~ 
ları gösteren bir resim de yap
mı$tır. Bununla iyı resim yap
tı ını da öğreniyoruz. 

* . 
B trnard 1842 de ders kitabt 

olarak talebeye Fransızca 

mufa-:.sa.1 bir eser yazmıstır. Ta 
lebt~indtn ve daha son sınıf· 
ta ikrın nebatat dertl~rini \'e
rrn ıbilAhare hekimba!llı olan~ 
Satıh Efondi bu kitaptan d•rs 
\'trirdı. Onun takip ettiği esas 
kitaptır 

Bir de muallimiev\·el Ber· 
nard ,·e!at ettıJ:i sene o~manh 
A~kerl Pharm::ıcopte eserini 
Franuıca olarak ııeşretmı.ştir 
ki. bu tarihlrırde ı;ok ehemml
vet veri1Pn ao::keri hPkimlikteki 
Farmakolojinin bir kodeksi ma 
hiyPlinrJp ,., pt'k kıymetlidir. 

\raktiYle hunlar mahdut ba
!llı)dııZı ~ihPtle talebP:ve muvak
katen verilirdi, trrlri~at hitama 
erince geri alındı~ından bun· 
ı~rdan enstitümüzde mütead· 
dit nU~ha vardır. Bunlar o za· 
man tektebi Tıbbiyenin kütüp 
hanP~İnf" maledılmiştir. Çolu 
mlihürliirtür Demek tıp tale
besine ıri\'et verili ·ordu. 

Bernard'ın bizde bulundulu 
bes ~E'nt rarfınrla ı;alı~maları 
pek verimlidir. Durmadan mek 
lehin ter;ıkkisiyle meşgul ol
mu!l;fur. Genç )'aşında ölümü 
tıbbi\'l'mız için uzun miiddet 
tc!Afi~i mümkün olmıyan bir 
kayıptır. 1 

Onun hatırasını ta1iz ede-
riz Tıbbiyemizin bu~Unkii inkı 
11afını ~örme~·e tabii ömrü ile 
k~dir olamazrlı. F~kat biz bu· 
ilİnkti ('altıı:m::ılarl:ı. muka,·rıı:e 

Pdcıcrk olursak mrktebimize q 
mi zihniyeti \'l' metodunu "0-

kan bu de~erli ho<'.'ayı unuıma 
mınn imkAnı yoktur. O zaman 
dul kalan. elbette ki. bir müd· 
det sonra kenrlısine iltihak e
dl'n \'ef:tkıir hayat arkadası gi· 
bi onu ı:alih kimselerin duala· 
rına emanet ederiz. 

Başlarında okul müdür leri \'e hE"raberlerinde on üç öğret mt'nleri olmak üzere Çamlıca Kı z: Lise
si mensup l arınd an elit üç lıci öğreınel Çanakkaleyi ziyaret et mek ve Cumhuriyet ba~·ramı tÖ· 
renlerine katılmak 111ere Çanak kaleye gidio ~eh rimize dönmU~i•rdlr. Çanakkalrde ,~ali, öğret. 
menJPr ,.e ötrenciltrle yüılerce Çan ak'ı:aleJi t:ırafından karşıl a nan misafirler lla~an 1'1avsuf 
şehitliğini , -. Truva~· ı ıiyır~t et:nişl erdir. \ 'ali Safaedrl in Karanakı;ı tarafı ndan misafir Çamh
calılara bir çay 1i:vafetl, ~tua ll i mler Birliği ta rafından da bir ak~am )l'mf'ği \·erilmiştir. Resmi· 

miı misafi r t alebeden bir kısmını Vali i h~ hl"raher gö~tC'rmtktedir 

Malta konfe ransında neler göriişültlii 
(Ba~ ı 4 ünc üde) 

bu kıtadaki inııliz. ku\·vfl'tJe. 
riyle Atlantik paktına dahil di 
~er devletlerin kuvvetleri arn 
ında işbirli~i mesfl'lı:ısi ~örli 
Ulmüştür. Ortado2urlaki İnı;zi 
iz kuvveti 50 bin k~dardır. Bu 
•rdunun mühim bir ha,•a V" 
11C'niz kuv\'eti vardır Bund,ın 

aşka Türkiyenin kuvvrtli or 
'usu. Yunanistanın filo~u vr 
~ıeri. Amerikanın 6 ncı filo 
ıı. Fransa ,.e İta1yanın donan 
•taları vardır. Bilindi~i gihı 
loğu Akdeniz kumandanlı~· 

•:ıkkında Amerika ile fn~ilterr 
ırasında ihtilif vardır ~tütte 

fiklerin herkelliin ıızetinefsir.ı 

korumakla bf!rahrr rmniyetini 

de kuvvetlendirecek bir yol 

aradıkları anlaşılıyor. 
Türki ·e bu yeni tePşkkülle 

r.ok alAkariııırdır ,.e Ankara !iii 
Ya!ii mahfiUeri !\!alta konfe
ransını alAka ile takip etmiş

tir. İrandaki veka~·i Türk mah 
fill<'rinrle bir nebıe Ptıdi$e 
ııyandırmıo;:tır. Adnan ?\tende 
resle iuat KöJJrülı..intin Lon 
rlrayı ıiy;ıretl~rındP İranın va 
""iyetinin haı;;Jıca ~öriisme mev 
nıhırıııdan biri olrlıı~u muhak 
'<aktır. Türkiyenin İranla uzun 
hir hududu vardır. Bu SE>heplP 
fr:ında Rus nHfuzunıın hAkim 
olma!l>ını istemiyor Tllrk hü 
k:Omet adamları İranda olun 
hitenleri ehf'mmi,·etle takip 
ı:ıdıyor ,., Ruslar tranın bnetin 
kü 1aafından favdalanarak hu 
memlekete girerlerse batılıla· 

rın huna nasıl mukabele ede
ceklerini anlamak i~tiyorlar. 

Ti.ırki ·t. müttefikler ara!l>ın

da İran hudurlunrla mühim as
ktrt kuvvC"te m::tlik olan biricik 
hükômettir. Binaenaleyh bu 
kuv\·etten ne istenE>CPğini. ken
disine ne eibi hedefl('r verile
crğini bilmek JA7.ımdır. Türk 
kuvvetlrrine müzaheret ır:-ın 
hatılılar ne yaııaeaklardır~ Bu
nun da hilinmt'si icap eder. 

Bu cok karışık meselelerin 
~tatta konferanı;;ında halledil
miş olma!;I dü~iinülemrz. Bu 
konfrran~ ilk artımı tc~kil erte
cektir '\1:1amafih tı1lta konfe
ransı, şu sırada ll"'k karışık 

olan Ortarlo~11 mıntaka~ını" 
müşterek miiriafa:111nı t .. · 

etmek üzere fiıli ılk adırr · 
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Yenedik yavaş, yavaş 
çöküyormuş 

yen.edık ıeh 
rı yava5 

yavaş çökü-
>·ormuş. Bu gi
dişle bir gün 
gelecek bu şe
hirden eser kal 

Bunun önüne geçilmezse bir müd
det sonra Venedik diye bir _şehir 

tı. Böyle bir se 
bep de yokken 
bina neden çök 
müştü? Herkes 
bir:ıcy söyledi, 

kalmıyacakmı_ş ! fakat hakiki se 

mayacakmış ! ... •------ -----· bebi anlamak 
kabı! olamadı. 

Bunu mütehassıslar haber ,·e- duğu gibi anlatmış. 
riyorlar ve [el3ketin öyle bin- 1902 sene5inde 
Jerce sene sonra değil, birkaç yık ılan bina 
yüz yıl geçmeden tahakkuk yenedı·k·ı·n s 'I an u arco mey-
edece~ini söylüyorlar. danında Campinale adında 
Şehrin çökme.!iine sebep ya- on asırlık büyük bir bina vardı. 

pılan binaların ağırlığı, muhte- Bina sapasağlamdı. en küçük 
lı[ kimyevi sebepler yüzünden bir arıza stüze çarpmıyordu. 
taşların aşmma~ı. binaların Hergün yüzlerce sc)·yah Cam 
saglamlığını kaybetmesi imiş. pinale'yi ziyaret ediyordu. 1902 
Venedikliler uzun müddet bu- temmuzunda bir sabah bina, 
nu ~aklamak istemişler, fakat birdenbire, müthiş bir çatırtı 
\'enedik Belediye başkanı pro- ile yıkıldı. llava sakindi, uzun 
le.ör Angelio Spanio gizlemek- müddeıtenberi yağmur yağma 
tc m!na bulmamış, vazi)·eti ol- mıştı, zelzele filan da olmamış-

Zamanla bu h3di~e unutuldu. 
Bina ların çoğu 

tehlikede! 
1 902 denberi bırçok büyük 

binaların, hususi evlerin teh
likeli ,·aziyetc düştüğü görül
mektedir. Bunun üzerinedir ki 
esaslı tetkiklere başlanmıştır. \·enedik'te Büyük Kanalda gondollarla yaııılan bir merasim 
Henüı kat'l birşcy söylenme
mekle beraber binalara Arız 
olan vaziyetin taşların kimyevi 
tesirle aşınmasından, temelle
rin metanetini kaybetmesinden 
ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Denizin de bu hususta büyük 

tc5iri olduğu bildiriliyor. VP.
nedik, bilindiği gibi, küçük 
adalar üzerinde bina edılmiş 
bir şehirdir. Denız .her tarafta 
bu adaları okşar, Bu okşama 
vakti:yle fena tesir ~·apmıyor· 
ken şimdi iş değişmiş, denizle 
temas zarar vermeğe başlamı$. 
Bu neden ileri geliyor?... Bu 
hususta herkes birşey söylü
yor. En kuvvetli ihtimal gon
doHarın ya,·aş yavaş ortadan 
kalkması, bunların yerini mo
törlerin alması imiş. Gondollar 
yavaş yavaş ilerler, dalga yap
mazken sür'atli motörlerin te. 
siriyie kuvvetli dalgalar hasıl 
oluyor, bunlar sahili dövüyor
muş. 

Jlergün igrilen 
kilise çan kulesi 

v enedik'tcki binaların güc 

cağına kanaat getirmiştir. Ve
ncdiklilerin ilk işi her sabah: 
•Kule acaba yerinde midir? 
diye San Stefano kilisesine bak 
mak oluyor. 

Kuleden başka o cıvardaki 
San Sl<'fano kale5i de tehlike
dedir, bura~ının da bir gün cö
kccegı muhakkak sayılıyor. 

I\1 il1etlerarası 

)·ardım isteniyor 

B elediye başkan mua,·ini şeh-
ri kurtarma~a çalışıyorlar. 

Bunun için mühim fenni ted
birler almak, binaları, temelleri 
ı:;ağlamlaştırmak ıazımclır_ Bu. 
nun için 50 nülj·ar liret (300 
ınilyon lira) Jiı.zımdır. Şehir Be
lediyesinin bu parayı bnlınası 
in1kıl.n51zdır. Belediye ~aşkan 
yardımcısı doktor Calfi Italya
nın yalnız başına bu işi yükle
ncmiyf:'ceğini, \'cnedik'i ve bu. 
radakl sanal csert('rini kurtar
mak iein bütün dünyanın yar· 
dım etm<'ıü 13ıım geldi~ini söy
lC'miştir. Fakat böyle bir yar
dım temini güç görünüyor. 

\'enedik'in umumi görünüşü (birinci pl3nda San l'ılarco me )·dan ı görülüyor) 

vaziyetini ve na5ıl bir yı

kılma tehlikc5i karşısında bu
lunduğunu en güzel gösteren 
San Stefano kilisesinin çan ku· 
le5idir. Bu kule ya\·aş yavas 
eğılmel:e başlamış, bugün Pua 
şehrindeki iğri kule gibi bir 
hal almıştır. !~ri!ik 15 derece
dir. Alınan tedbirlerin hie bi
risi fayda vermemiştir, Şehir 
halkı kulenin bir gün yıkıla-

Yardın1 trmininc, yahut esas
lı bir harrkcte geçilmesine in· 
tizarC'n Vencdlk ya,·aş :yavaş 

tökmekte devam edi;·or. . ... . • . 

Amerika'da k im kazanacak ? 
.... . 

iki Başkan adayı arasında bir mukayese 
<Baıı 4 üncüde> 

dtinyanın hasretini çeken insan 
lar tarafından kurulmu5tur. 

Vaktiyle İzmirde İzmirli bir 
kadınla evltnerek memleketine 
döneın bir .-\mcrikalının kurdu· 
~u :"oi'ew Smyrna (Yeni İzmir) 
~~hri, Suriyeden göç ttmiş bir· 
kaç aılenin kurduğu Damascus 
(Şam). :\Iısırlı muhacirlerin o
turdukları ~e'v E~ypt (Yeni 
)!ısır> r ki dün)·a ıehirlerinin 
''ır;imlerini taşıyan yerlerden an 
cak birkaçıdır. 

Gelelim Amerikadaki Atina. 
ya ve ~eçimlere: 

Seçinı hazırlıklarını yakın
dan görmek. muhtelif çeşit in
~anla temas rdip bu hususta 
fikirlerini almak üzere bugü
ne kadar ~ew \'ork ci\·arında 
birkaç eyaleti. büyük şehri, ka 
!abayı, köyü dolaştım. 

,,\tına kasabası. Ne\\' ~tork e
·aletinin b::ışşrhri Albany ci· 

\'annda küetik, şirin bir yer· 
dir. Tam minasiyle herhangi 
bir Amerikan küçük kasabasını 
andırmakla beraber bakkalla
rında ucuk, pa tırma. beyaz. 
peynir satılır. Lokantalarında 
rakı içilir, İnsan tipleri, Atina
da. Pirede rastladığımıı tipler
dir. 

Karşı lık lı 

propaganda lar 

rupaya yapılan çıkarmanın ilk 
"Ününde Fransız topraklarında 
canvtrdi, 

Eisenho\\·er'e hayranım. Ken· 
dısi, büyük bir Amerlkalı. kıy
metli bir kumandandır. Seeim 
kampanya ı ba,.laınadan l',·,·el 
kendisinin başkanlı~a ~elebil
mesi içın elimdrn gcldij!i ka
dar çalıştım. Fakat. dış siya· 
setini acıkladı,f!ı andan itibaren 
kendisiyle alakamı kesmek 
mecburiyetinde kaldım. Bunun 
sebebini siz Avrupalılar eok 
i ·i anlarsınız. Amerika yalnız 
başına kalamaz. Avrupanın A
merikaya ihtiyacı oldu~u ka
dar. Amerikanın da A'\o·rupaya 
ihtiyacı \'ardır. Bugün, Türki· 
ye \'e \'unanistan hudut mu
hafızı vazi)·etindedir. Eğer bu
gün bir Francı1 ... bir Danimar· 
kalı. bir i<veçli hatta biz bura
da rahat uyuyabili)'orsak bunu 
orada nöbet bckliyrntere borc· 
luyuz. Eı~enhower'in Avrupa 
ya yardım mevzuu lehinde kat'i 
bir cephe almayışı beni ve be· 
nim gibi bir('oklarını bu husus 
ta daha acık ,.e kat'i bir li5an 
la konuşan Stevenson'a bal'' • 
mıstır ... 

Bu. hakikaten birçok aydın 
;\n1crikahnın düşünme sek· 
lirlir. Amcrikadaki Atinada gc
cirdiı!im birkaç saat içinde e
dinrliJlm intıba şudur: eski Yu-

sabahın erken saatlerinde ka· nanistanda do~an demokrasi 
sabaya geldim. Etrafta se- anlayı ı bu yeni Atinacla da de-

çim Hinları, iki mühim adayın vam etmektedir. 
rtsimleri göze earpıyordu. Bir ara Ertuğru l 
ıı;okaAın botşıncta ba)Taklarla 
süslenmiş bir dükkanın önün· !Sağlık bahisleri 
de durdum. Bura5ı, Eisenho-1 ~a 
v•er'in propaganda~ını yapan 
parti idare merkeziydi. Tam 
karsuında, ·ıne bayraklarla 
ıı;ilslü. Demokrat Partinin mer· 
kezi vardı. Her iki tarafın pro
pagandasını idare edenlerle gö
rüştüm. Hepsi, kendi partisini 
\'t parti adayını hararetle tutu
yor ve ondan sita)'işle bahse· ıı 
dıyordu. Yalnız bir şey dikkat 
nazarımı çekti. O da eski hır 

Cumhuriyetçinin bugün Demok 
rat Parti başkanı olrnası)·dı 

Ktndiıiyle uzun uzun konuş

tum. Demokrat Parti propagan 
dasını yapan ve bu propagan· 
dayı başlangıçtanberi idare e
den bu adam bir vakitler koyu 
bir Cumhuriyetçi ve Eisenho· 
\\·tr tarafları imiş. 

Eski 'lflço 
ntler aôylü)'or 

E ski ismi ?.liço, şimdiki ismi 
~lichael olan Olrti idareci

si bana şunları söyledi~ 
•- Ben, bundan tam kırk ye 

di sene e'\o'\'el Amerikaya gel
dım. Her şeyiıni bu memleke
te borçluyum. Çalıştım. zengin 
oldum, refaha ka\'ustum. Tam 
mAnasiyte bir Amerikan "·atan. 
daııyım. iki oğlum vardı; iki· 
ıini de İkinci Dünya Harbinde 
kaybettim. Bunlardan biri bü
yük ask.er \'e kumandan Eisen
hower'in Avrupayı kurtaranı 
kuvvetlerinde vazifeliydi.. Av· 

Tütün aşkı 

sıhhat 

ve 

( Ba~ı 4 üncüdel 
~i7.dirltr Fakat tiryakilerde 
onun lehinde bulunan yok gi
bidir. 1-Iemen hepsi de: 

- Biliyorum, bu mrnhus 
sıhhatimi bozu~·or ama ne ya. 
payım ki bırakamıyorum. 

Dcrltr. Bu da benim yaıımın 
baıında ı·aptılım teıbihi hak-
lı çıkartır. Ylni sigara zulme
den. sadist bir ~evgili. tiryaki
ler de zulmedilmekten zevk a. 
lan mazohist biçarelerdir. Bu 
bir marazi aşktır. llekimin va 
z.ifesi de marazi olan her şey
le mücadele olctııtuna göre 
bizim de onun aleyhinde bu-
lunmamız tabiidir. 

Dr. Kemal S.\RAÇOGLU 

(ll Krls!ol Kotombu ita!· 
yanlar Ctno\·ah bir ital.)·an o
larak kabu!lonlr!er. Halta Ce
no\'ada Principe meydanında 
bir de heykeli ,·ardır. ispan· 
yollar ve hatta Porlekiz!ller de 
onun kendilerinden olduğun· 
da ı~rar ederler. Bii)·ük adam
ların sahibi tok olur. Doğru o. 
lan onlann bütün beşeriyetin 
malı olduğudur .. 

Be$are Elhuri, Türkiyeyi ziyaretinde o zamanki Cumhur başkanı lnönli ile birlikle . 
Beşare Ellıuri L iibııan'ı 
eiftlik gibi kul lanmış ! 
Lübnan'ın 9 senelik Cumhurbaşkanının istifas{ ile neti

celenen son değişikliğin sebebi bu imiş . 
F aruk'dan sonra Lübnan 

Cumhurbaşkanı Beşare El
huri de, halkın temayUIU kar· 
~asında, istifa ederek mevkiini 
başkasına terketmeğe mecbur 
oldu. Beşare Elhuri. 21 Eylill 
1943 de Cumhurbaıkanı seçil· 
mişti. O zaman 52 yaşında idi, 
birçok mühim isler görmüştü. 
1-Jalk, seçilmesini büyük mem
nunlukla karşılamı~. bü)>·ük 
senlikler yapmıstı. Lübnan.lılar 
21 Eylülün milli bayram günil 
~ayılmasına ve mera~imle kut· 
!anmasına karar vermişti. 

A.radan dokuz sene geçtikten 
sonra 18 Eyliil 1952 de halk 
neden kendisine karşı ayak
landı'! Dokuz sene evvel bir 
kahraman gibi alkışlanan Cum
hurbaşkanı neden istenmiyor· 
du? Beşare, Cumhurbaşkanı 
seçildiği zaman ~evine gözya~
ları döken Lübnanlılar bu mev 
kiden çekilmesi kar~ısında ne· 
den hie teei>sür ;::östermediler? 
'lısırda çıkan bir gazete bunu 
şu suretle anlatıyor: 

l\fısır'dan 
Lübnan'a 

Lübnanlılar 1943 deaberi de-
ğişmemişlerdir. Fakat 

Cumhurbaşkanı deği$miştir 
Beşare Elhuri ~Iısırda a\'ukat· 
tı. ikinci Dünya Harbi e!l!TI<.\· 
. ında memleketine döndü, Bey 
rut'da avukatlığa başladı. Kısa 
zamanda mlihim bir me\'ki ~a 
bibi oldu. Bn arada politika t 
le u~raşma~a başladı. Fransız 
mandası esnasında ~leşru ti yet 
bloku ve rakibi Emıle Edd~' 
nin milli bloku ile mücadeleye 
başla-dı. '1ücadele siyasi proıt· 
ram etrafında olmaktan ziyade 
.;;ahsi idi. ikbi de Cumburbaş 
kanı olmak istiyordu. 

iptida Emile Edde galip ~el 
ii. Fakat çok geçmeden Beıa 
re Elhuri kazandı. 

1943 de Fransız manda !da 
re<i büyük bır hail işledi, Is· 

Yeni Cumhurbaşka 

tiklit isteyen Cumhurbaşkanı 
Beşareyi, Başbakan Riyad r.ı. 
.'iulhu, Bakanları tevkif ettirdı. 
Lübnanlılar derhal ayaklandı 
Jar. Bu h3dise Lübnan'da ve 
Suriyede Fran51z mandasının 
sona ermesine sebep oldu. 

C' umlıurbaşkanı 
Seçiliyor 

Beşare Elhuri 21 Eylul 1943 
de altı sene müddetle se 

çilmişti. Bu müddet ı:;ona erin 
ce altı sene için tekrar seeil 
di. Lübnan bu zatın Cumhur 
başkanlığı esnasında çok ge 
lişti, miJletlerarası siya,ı;et ba 
kımından da mühim mevki ka 
ıandı. 

Fakat. .. E,·et bir fakat vaı 
Beşare. Cumhurbaşkanlığın: 
~eldiği ~ünden itibaren yakın 
\arına, hı5ım akrabasına kar~ı 

bilyilk zaaf eseri .2'.Österdi. Bun 
ları mühim mevkilere getirdi. 
yine bunların hatırı için kanun 

nı Kaınit ~emun 

dısı muaınrlcler )·aptırdı. Bu 
}"üzden irtikaı>. rüşvet alma baş 
;::österdi. Lübnanlılardan bir 
kı. nu bu nıünasebetle ·Beşare 
Llibnanı ailesi için çiftlik )·ap
tı • derneğe başladılar. 
Cun1hurbaşkanının dostları 

v;ıziyctin kötülüğünü kendisi· 
ne açıkça söylemekten çekin· 
nıediler. F'akat o bunlara kulak 
asmadı. Bunun neticesi istikliı.I 
kahran1anının yıldızının yavaş 

ya\·aş &önmest oldu. Eski mil· 
cadele arkadaşları kendisinden 
;ıvrıldılar. O buna ehemmiyet 
v~rmedi. Bugün Ltibnan'da o· 
:ınlar birkac sene evvel Suri

, .. ede cereyan eden vakalara ve 
\tısırdakl bugünkü vaziyete 
'"lenzer. 

Beşarc'nin yerine !:!eçen Ka. 
ınil Şemun ve yeni Bakanlar. 
-lürüstlükleriyle tanınmışlar
dır. Bunların idaresi altında 

Lübnan'ın sükün ve huzura 
kavuşacağı ümit ediliyor. 
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CUMHURİYET KUPAS 1 KARŞILAŞMASINDA 

lzmir karması, l ıtanbul'u 
dün 3 - 2 mağl u elli 

İstanbul karması bir penaltı kaçırdı. lzmirliler 
rahat bir oyunla kazand ı lar 

• 
ıse ma~ı 

~. 

Ankara, 31 (A.A.) - Anka
ra, İstanbul ve İzmir şehirleri 
karma takımları arasında Cum ' 
huriyet Kupası maçlarına bu· 
gün şehrimizde birkac bin se
yirci önünde başlanmış ve ilk 
maç İstanbul ve İzmir karma
ları arastnda oynanmıştır. 3-2 
İzmir lehine sona eren maçın 
lafsil3tı aşağıdadır: 
Takımlar şu kadroları ile sa it>.ıl'li...,tf'iVl 

~aya çıktılar: 
ISTANBIJL: 

l\l eh met - Naci, Rahmi -
Eııref , Tarık, Nusret - Alt, 
Receıı, Garbls, Şevket, ismet. 

IZMİR : 
Tahir - l\tustara, Nebil -
Semih, Sabahattin, Mehmct
IUu2aifer. Adil, Bayram, Em
cet, Emin. 
llakem: Cezmi Başar. 
'laç başladıktan üç dakika 

sonra Garbis bir gol kaydetti 
be de hakem olyast olduğu 
için saymadı. ilk dakikalarda 
İstanbul bastırmaktaydı. İzmir 
forveti 18 çizgisi üzerinden İs
tanbul kalesine güzel şütler çe 
kiyor, lı1üdafaada ise, İstanbul 
Juları ofsayda düşürerek akın· 
ları kesiyordu. Kırkıncı daki· 
kada kale önünde mevcut bir 
karışıklıktan bilistifade. Şevket 
İstanbula bir gol kazandırdı. 

Bir dakika sonra şahsi bir 
akın yapan Garbis, İzmirli mü
dafiler tarafından 18 içinde fa
vulle durduruldu, hakem pena! 
tı verdi. Naci bu penaltı atışı 
ile topu kale direğinin çok üs
tünden tribünlere yolladı. Dev
re 1-0 İstanbul lehine bit
li. 

İkinci devrede İı:mir takı
mı değişik bir şekilde çıktı. 
l::minin yerine Cemil, Emc('tin 
yerine Niyazi ve Adilin yerine 
J\Iemduh gırmişli. :\z sonı·a 
l\lemduhun yerine En1cet tek· 
rar oyuna girmişti. htanbul ta 

• kımında isr. Recep sol acığa 
geçmiş, Galip Garbisin yerine 
ve llasan Nusrelin yerine gir· 
rnişti., 

1kincl de\-TCnin ilk dakikasın 
da ~ıemduh İzmire beraberlii\: 
golünü s.a~ladı ve 10 d1kika 
sonra da lıtuzaffer ikinci ~alü 
ka)·detti. 17 ne! dakikada Na· 
cinin ve İstanbul kaleci~:n!'l ha 
tal~rından istifade cdcro:k kn!~ 
):akınında Cemil topu :,ıakal.:ı.dı 
ve müsait pozisyonr\a !>:?~11 ~It:· 
zaffere geçirdi ve ~luzd.~·er dP. 
güzrl bir şiltle üçüncJ ı:oEi 
altı. 

İstanbul takın1ında 1'arık,ın 
yerine orta hafa Çet!ı:ı alın· 
mıştı. 

İzmirliler artık rahat bir o· 
yun oynuyor \'e çok çahş'llaya 
dcvan1 ediyorlardı. 37 inci da. 
kikada, lstanbul sağ aç ığı bır 
gol daha kaydetti. Maç böylece 
3-2 lzmirin galibiyetiyle >Ona 
erdi. 

- o-

Panalinaikos 
Bugün B. Sporla 
Ovnıvacak 

Bu sabah şehrimize gelecek 
olan ":ı:'unanislanın Panatinaikos 
takımı, bugün saat 15 te Dol
mabahçe stadında Bcyoğluspor
la o.rna)·acak. yarın da sene 
ayni saatte Galalasarayla kar
şılaşacaktır, 

Kom$u ve dost Yunanistanın 
kuv\·etti takım l arından biri 
ve halen ligin başında olan 
Pan:ıtinaikoıı, tam kadrosıyle 
grleceğinden, yapacağı maçla
ı·ın hayli enteresan olacağı 
tahınin edilmektedir. 

Kadroda Hacopulos, Arvani· 
tis. Linok lakis. Kurzidis, Ni
kolaidis, Hacı Nikolau, Kaza
kos, Aı:;imakopulos, Papaanton
yo, Filaktos gibi Yunanistanın 
birinci sınıI oyuncuları bulun
maktadır. 

Şükrü Fransa'daki ilk 

denemede muvaffak 

olamamı, 
L'Equipc gazetesinin verdiğJ 

habere göre, Şükrünün Rou
baix takımında yaptığı tecrübe" 
macı iyi bir netice vermemiş
tir. 

Gazete. Roubaix'nin Belçika 
da yaptığı ve 6 - 1 kazandı~ı 
maçta. Şükrüyü de oynattığını. 
fakat beklenen randımanı ve 
remediği için, Şükrü ile bir an. 
gajman yapılması ihtimalinin 
pek zayıf oldu~unu yazmakta 
dır. 

Fenerbahçe - Genç-ler birliği maı;ından bir görünüş. 

Amerika 1954 futbol şampiyonasına 
hazırlanıyor 

:'\PVyork. 31 (A.A) - Bırle 
şik Amerika futbol branşınrlo 
1952 Helsinki Olimpiyatl•:ınrlo 
uğradığı talih.!>izliklcn yılnı:va 
rak 1954 yılında vapılaca~ dün 
ya futbol şampiyonastnd;ı ivı 
bir netice almak tein çalı)n1.ık· 
tadır. 

Rio de .Janeiro'da 19~0 ,·ılın 
clı yapılan dün,·a futbol birin 
cili!dC'rinde. Birleoe;ik AmeriJ.:;ı 

milli fıJtboJ takımının tn~ilte· 
rf'yi 1-0 yf'nme~i hu ttirlü bc:v 
nelmilcl müsabakalarda Amrri 
katıların i;.:i neticrler alabilf"I 
ceklerini ı;ıöstermiş Vt' n1ane\'i· 
yatı \'Ük!ll"rltmiştir. 

Birleşik Amerika futbol fe
derasyonu baskanı Barriskill 
bust:ün elimizde 19!)0 dekinden 
daha iyi oyuncular var. demPk 
te \'e şunları il3\·e rtmekte
dir: 

(i'l950 yılında nıüs:ı.bakalara 
iştir.3.k eden ovunrularımız bu· 
gün daha tcıcrübeli ve teknik 
bir hale geldikleri "ibl. kıyınet 
1i birçok ~·eni oyuncular d.ı yC'· 
tiştirmiş bulunuyoruz. 19:52 de 
llelsinki Olimpiyatlarında ilk 
eleme karsılasm;ılarında futbol 
takımımızın İtalyanlara 8-0 
~·enilmcsi. İ5vierede \'apılacak 
1954 yılı dünya futbol sampi. 
yonasında frna netice aleca~ı
mıza hüküm verdiremez. Çün 
kil Olimpiyatlara tamamrn a 
matör oyuncularla katıldık. llal 
buki dünya şampiyona51 pro{es 
yonel takımlar ara~ındadır. Su 
nu da hatırlatmak isterim ki, 
amatör takımımız, Brezilya, 

Hindistan ve digrr üç amatör 
takımı ikinci Dünya Harbini 
takip eden ·ıllarda yenme~:e 

muva(fak olmuştur.• 

Futbol federasyonu başkanı 
B2rriskill, {ulbolda en mühim 
noktanın o:yuncular arasında 
anlar;ma oldui!unu. 1954 yllı 
dünya birinciliğine hazırlanır· 

ken buna dlkk::ıt edileceğini ~öy 
lemekte. Birleşik Amerika stibi 
geniş, oyuncuları dağınık bCil· 
~elerde bulunan bir memle'cet· 
te bunun hayli güç olacağını 

da kabul ctme~tedir. 
-0-

Bugün ve yarınki 

Cumhuriyet Kupası 

maçları 

Ankaradaki Cumhuriyet ku
pası• maçlarına bugün ve ya
rın 19 Mayıs stadında devam 
<'dilcccktir. 

Bugün 14.30 da Ankara - İz
mir, karşılaşacak, yarın da İs
tanbul - Ankara arasında sorı 

1naç yapılacaktır. 

---0-

lsfendyar yarın 

oynıyacak 

Mılli futbolcularımızdan İs
fendiyar, yarın Panatinaikos'ı 

karşı Galatasaray takımındaki 

yerini al0.caktır. 

Evvelki gün oynanan Fenerbah ı:c - Gtnçlerbirliği maçında 
Burhan kalayla Fenerin galibiyet golünü aı.ı,or 
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Kore'nin müdafaası 
Korelilere kalacak 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
~.....,,,....,-~-...,.,-~-~- ~~-~~-~-~-~-

8 Ü Y Ü M E 

1 

Bir yıldönümü 

münasebetiyle 

Kızdaym 7S inci 
yıldönümü 

( Başı 1 incide) j bir birini takip eden kafileler 
gram henüz şimdi semere ver· 

1 

halinde hücum e~n Kızıl Çin 
meye başlamıştı~.> birlikleri bu sabah mülte!ik kuv 

General Ridgway bu raporunu retleri bu mevzilerden ıeri çe
Uzak - Doğudaki Birleşmiş ?r1il- kilmeye mecbur etmiş ve bu da 
letler kuvvetleri ba şkomutanı bir Birleşmiş ?rlilletler bölüğünü 

A 

RIZALARI 

Yugoslav. gazetecileri 
Köprülü ile görüştüler 

' 8191 t tncldeıl ve:l huzur ve sükt\na ka\-uşmas1n1 
nasebetleri hakkındı, bun.dan Türk hükU.metinin temenni etti· 

Nürnberg 

Mahkemesi ne 

derece adildi ? 
Her yıl, 29 ekimle 4. kısım arası Kızılay Rıltaııdır. Bu mil· 

nasebetle toplantılar yapılır, Kınlay'ın ~·Iı~mııından, 

hiımetltrindtn bahırdllir. Bu ııene Kı1.1lıy Hıftın, derneıın 

kurulmallilnın 75 inci yıldônümune raıtıadıflndın fazlı ehem
mi)"et kazanmıştır. 

bulunduğu sırada sunmuştu . çembere dil~ilrmüşlerdir. 
Ridp•ay, Güney Kore ordusu- A~sociated Press muhabi r i 

Kınla:v memlf'ketimizdekl ha~ı.r cemiyetlrrinln en eskisi
rlir. 18i7 de Jlil.iliahmer adı)"le kuruldu&u ıamındın bufiine 
kanar ~ayısız hİ7mttlerde hulunmu~. harp mf'~·danlannda ya .. 
rahları, hastalan tedal·i ettifi gibi yurt içinde nereıle bir yar
dıma ihti)·aç görülmü~sf' derhal oraya koşmuş, fel.ikete ujra
yanlarıt elini uıatmıc:tır. 

nun o devirde daha bir müddet John Randolph'un cephesinder. 
için 10 tümen olarak idame edil bildirdiğine ıöre Üç~en Tepe
mesi tavıiyesini de ilAve et- sinin kaybı Avcı Tepesindeki 
miıt ir. müttefik birlikler için ciddi blr 

Savunma Bakanı Robert Lo- t•hdit teşkil etmektedir. 

Hililiahmer (Kınlar> memlekette en rok itimat u ·andır· 
mı!ll C'emh·ettir. Bunun !llt'hebi ba!ında bulunanlardan en kU.çuk 
mrmurunıı ~;ııt.ar herkesin bulük feragatle ('alışması, Hilill
ahmf'rP (aydah oJmaı:ı en buyuk gaye sa~·masıdır. R(rincl dün
:ı·a harbi e~na~ınrta faaliyetini yakından takip ettiğim bu ce
nıheltokl feraıot• \t ln,.nlıia faydalı olmak idealine hayran 
kalmıştım. Jlil:illahnı.-rin )·alnn: İstiklill Ilarbl f'*'na.-.ındo.ki 
hbmf'tlf'rl bu cemhtfr nıii~trsna bir mtlkl temin etmete ye. 
ltr. ('emiytt, hu h:ıırhin de\·:ımı m1iddrıt1nre Anıdoluya para, 
nıabf'ITI,. ~ f'tl1tirn1ek için. durmaıfan raht.mı,, bu11unla me,gul 
olanlır hertürlü t.-hlikr~·e gi)i,ıis ıennl<l.-rdir. 

\.·ett dün gece. kendisi ile kur- Esir kampında yeni hidiseter 
mav başkanJarının R idg\\·ayın bu Pusan, 31 CA.P.) - Kwangju 
gö;üşünü tasvip ett iklerini !IÖY· da f'.S ir edilmiş cetecilerin bu
lemiştir. Bu raporu sunduktan lundu~u bir kampta dün kütle 
az sonra general Ridgway Uzak halinde firara tesebbüs eden Ko
Doğudan Avrupaya nakledilmi~- relilerden 4 tanesi öldürülmü~. 
tir. llçil de ılır surette yaralanmış

Savunma Bakanı yeni Gilney 
Kore birlikleri yetiştirmek için 
Korede General Van Fleet ta. 
rafından idare edilmekte olan 
e~i tim kamplarından çok iyi ne· 
ticeler alındığını söylemiş ve bu 
tas arının er geç tatbik me,·kiine 
konulacağını iJAve etmiştir. 

Askerf tatbikat 

tır. 

HiWl,hmPr Kı111ay olduktan sonra bir muddtt bir boca
lam~ dt\rt~l ırı:lrdi. Fakat çok geçmtdtn ktndlnl topladı . 

Bugün K11ıbı~ın ba!l<iında mf'mleketln en ıürld'e bir ıtmı~ı, 

profe<Ör ~ihat Rr~ıt Rrl~er bulunu}"or. İdare ht ·rtlni tt kil 
ed,nlrr de hep ·ükıek flh!iiyetlf'rrlir. Bunlann himmetiyle 
dernrk _.ündrn ıune geli~mrktt, e<ki Rillliahmer ruhu ken· 
dini ıö~trrmrktedir. Ru ıuntle ('alı~ma demete eıkt hürmet 
\·e itimadı )·tnidrn trmln etmf~tir. Simdi vatındı,ıırı ddttn 
\a7ife ('f'miyete ııa '.\'ttılmık, Kınıa,,.,n talı~mı 1ıhas1nı ıe

ni,letmell.lne yardım etmektir. Yrtmi'! bf'~lncl ,,tını lıtrık ed•n 
bu r!liki l'e tok muhterem cemiyeti kutlarken bu vııifeyl unut. 

Alınan raporlara göre mah· 
kQmlardan 114 tanesi isyan e
d erek hapifihınenin sll.\b depo
~ una $:İd,n kıpı\1 ıorlamaya b:Jş 

1amışlarrlır )tuhafızlar isyan e
rien mahk1\mlara atış açM1k 
mtrhuri ·ehndt kı1mı~lardır. E
ıirlırJe mııh11fırlır ıra~ında 45 
dakika kldar dovam ed•n bir 

Seoul. 31 CA P.) - Üçgen Te ırmıma Yukubulduju anlaşıl
peıindeki ~!üttefik mevzilerine mıkflıtfır. 

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

Stevenson divor ki: «r:- \j eye yardımı 
bil~ tenkit ediyorlar» 

ınamahyıı. 

Eniı Tahsin Til 

D.P. Meclis Grupunda dün seçimler yapıldı 

< Bası ı ıncldel 
ratları menıt propaıandı yap
makla itham etmiıtir. 

Diğer tar.aftın Pennaylvınia .. 
dı birçok ıehırlerde konu~an 
vali Stıvenson, Cumhuriyetçi 
parti mensuplarını giılı emeller 
beslemPkJe itham etmiı ve Cum
hurıyetçilttin Trum-an idaresi. 
nin komünistlere yumuşak dıv· 

<Başı 1 incide> ıandılar. rındıkları hakkındaki &özlerini 
turn: Bundan ıonrı D. P. ?ıfeclis doğru bulmadığını aöylemiıtir, 

~~clis koridorlarında daha. Grupu Başkınltt1 ve Bıtkan Stevenson, Cumhuriyetçılerin 

dedilmesine emin olmalı: i~in e· 
valetlerdeki müntf'hibi sanilerin 
kfl'ndi f'valetlerindeki oy neticf'
ı~rJni bir «!1-fUntehipler Hevetin
ne. belirtmeleri temin edilmiı
tl. 

Birlf',ik Am.,rika Anayasasına 
röro Mllnt•hipl•r H•,.•tlnd• 531 
müntahip o~· vardır. Bu oyların 
nv•rmuu . rıı. ~rı1.111tör ,.,.. ·~~ TPm 
ıil<·iJ,.r ~f,..rlicl fl'·rıinden nıiitft. 
t:tkkil Jlirl,~ik Amrrika JCrınfl'ıs 

"iııin U'·e •~rl'\i ile ıvn1tlır BiT 

::ıdavın ba,.kıanlı~ıt. ırrllehlhtH•" i 
'rin tıu vtın~,.n mllntıhin r>• 'll°'lrltı 
f'k,rrl,·etlni. vani rn a,; 266 oyu 
ka?:'!nmacıı lAzımdır. 

•ıbah dokuzdın itibaren büyük namzetliği ıeçımlerJne geçildi. komünizmle mUcadelı için De. 
bir fuliı·et vardı. lılletvekılle- Rıı eçimler çok hararetlı oldu. moluatlar tarafından yapılan bir 
tinin demokrasi)i a:erçekten G " Başkanlığ ına ~tıllt Savun- çok itleri ve bu arada Türkiye 
benimseyen mühim bir k.uınu ma l:akanı HuIU. l Köymeın iktl. ile 1·unaniatana yardımı bile ten
M:eclis Reisliğine sadece Refık dar namzt"di olarak gösterilm i ş kil et'llil olduklannı söylcmi~
koraltanın namzet gösterilmesi- ti. Fakat )(eC'Ji ste müh im bir tir. Bir ;ı~::ıvın ;ıldı~ı nv mikd;ırı 
lle çok sinirlenmişlerdi. Böyle Grup da Bütçe komisyonu Reisi Bllstonda yayınlanan cChristi- ilt hiitUn nl"lr:ı:k 'fiin t ı:ıhi""IPr Hr 
takipsiz bir :seçimin demokrasi Enver Adakanın Grup Reisi ol- an ~cience 1ı-lonitor :t dergisi ge. vptinrlr lı"lli oldıı~unı l!Ö""' ~İ· 
Adetlerine uy~un olmadığını masına çalı.sıyordu. nPral Eiscnhower başkan seçil- \'Ast p;ırtilPrin kanı..,:ı .. ·ııılarını 
belirti~·orlardı. Bilhassa düne Buna mukabil ikticlara :rakın elikten sonra 10 gün içinde Ko- "" 1iyarlP niif ı ı ıı: u C'Ok ""lan f'Y3· 
kadar )leclis Reisliği ic:in en ta- 'filletvekil\r>ri, llulO.si Köyme- reye hareket edeceğini yazmış. lrtlprr h:ı~rrtti\;lr .. i r.ıc:iı~ ~rdır 
bii namzet addedilen Fevzi LO.t. nin seçilmesi ic:fn f'lltrindf'n ;:e tır. n11 vii7r1r>n mPm1ııı\f,.tı.,, "'" rok 
fi Karaosmanoğlunun namzetli- lf'n gayreti sar!.tdiyorlardı • . Bu Diğrr taraftan Chicago'da df' .. nii~ıı!l:ı ~:ıhin nl~n Nf'\·~:llrk ~\':l · 
tini ko\·mak şöyle dursun, Anka vaıi .ret karşı!ında baıı mıllet. mckte bulunan vali Ste\·ensonun lrtı <ı::ahın nlrtuıtn. 4!i mııntahıP n 
tıya d~hi a:elmeyi~ini tenkit edi vPkilleri İ.!;yan eltilrr. Btı ararla j ec: ki karısı ıec:imleri milteakip · · ııntl:ın. rlola,·ı <ı::ı.''a'-t hıtkımri·ın 
•arlardı. Hamit ~E'vkrt fnc~ hikfım~t \m "- h· · ı..· t ' d b' d l ' '1 miihım "'\'lllfl'ttır n,.lf'\\':'l'"" vf' ,, .. er ..... a UAllmf' ın e ır e- . .. ... ,

1 
• 

Fakat iktidara yakın olan mil- tasfiye etmek ls tf'd i#i ~akanla4 li ~i kl ı k olması ıazım gPldi!ini ı '"\'Prl~ ~ ı hi kıı,..:.'t ,.,.,..~P .;P"; ., 
l~tvekilleri de Karaosmanoğlu• rı ~ize mi temlzlr tmt'k ısti or' • j söylemjş ve bu de İ$iklik oJ.~ fırr hlrlnın jtP uc:~r mun . ah.rı 
nun gel meyi şinden adeta se\1nç drd ı. ~e t"'1' ~ ıaR ı yuka rı d aha mıdıj!ı takdirde nıhoı ıeylerlc '' ı, ı vamır. 
duyrnu.şlardı ve bu kasdl i. tiğna pvveldPn brllı olr1ufu .ıt~n E~- ı ars.ı1asılacatını il3.\·e etmiştir. ~fOntahınl"r 01 larınıtı nüt·ı~ 
l'ı t Parti içinde bir yakınlık \'Pr 4\dakan nam7 Ptlı ını &Prt Stt>\·en~onun eıki karııı daha ··is hPtin,. R"ÖrP avflrl:::ındı~ını. ffÖ
kurrnanın ümidi • diye teliıkk.i e· aldı. Bunıın iitl"r;ne Sf')'h1tn "'.\fil· ,.,·vrl yaptı,tı dtmeçlerde oyunu ,., ~·;ılnız f'\·a1Pt1rrin a:le-rH d~
~}'orlırdL. \"'ıne demokrasiyi letvrkiH Rtt şat Gti('lii, ini bir ka Cumhuriyetçi adaJ,na verece- ~i l. fakat nüfu!lı mikdarınııı cl:ı 
seven l\!illetvekillcri ~fcclis Re.. rarla «BPn n::ım'"'P 'li~im i ko,·u- ğini bild irmisti. 
hliti için tabii namzet telakki vorum • d•di "• !16 rey aldı. Fa- Trumanın konuıtnası r a11hlvetl "Uel'l•k fü•rir~• hli
td.ilen Nihat Re~at Belgerle. kat nPlicE"rlP, ll ıı lü <ı:: i Köymfl'n hil Lansin~ _ ~fichigan. 31 <A.A.) ,·ii k bir le~ iri oldu~u :ı; ikd,·
Ftefik Şevket İncenin de istin- yük p"l(c prb·P tll" g .. ıı n rP i 411 li ~i nP Başkan Truman, gcncr3l E i.c:f' n. dır. 
k~rıarını doğru bulmuyorlardı. 5r(' ilr1i. Reh \'r ki ll ik1rrin,. dP ı hO\\'tr'i Avandan Robert Taft "fhınun ic:in. l:ialı ~iinli '!'C'ç -.:•a 

Tenkidlrr Abidin ~nt _nn !1u ile Osman Ka. ile Am~rikayı Uçüncti bir rlünya .;t \'"' car•:ı:mh~ R"iinU r:-krı1 .c:;:ı. 
, :\!eclis riyasetine rakipsiz o- panf ı:: er ı lrJıl e r. harhine !liÜrükliyPbilecek bir Pi· ı:ı t i rrirrt,.. miltf'addit ()valetlerin 
'-lrak Refik Koraltan ı n namzet . C. 11. P. ~trrli" Grupn zarlı~a ıirişmls olmakla itham ırPtfm nPtiC'tlf'rf rari,·o. ~f"1evh-
i0stf'rili şini tenkid edenler ıBu Dı.ter taraftan CJI.P. l\lr. "'1hı etmi ştir. \'nn ,.,. ı;a1f'tPlt"rl,. ırıkJ::ınd 1 ~ 1 7'1 
lle biçim seçim• diyorlar ve ıık Grupu da hu !abalı ~::ı.at 10 da Demokrat ba~kın namzedinin m;:ın Rirlf'o:i1c Amerikrının ynni 
•ık tı Tek ath yarıı., kelimf'lerini toplanmıtıı:fJr , Grup Başkan ,... rtf'Stf'klenmPsinl temin icin bir rıımhurh:1 kanının kim o10u~u 
1E."Jcrarhyorlardı. Bazıları da'. kôlliklcr inP Fa ik Ahmrt Barutçu s~im turnf'tıı:ine çıkan başkan hütil'l diinv.11n1n ma1Qmu nla,..::ık
~leoraıtan böyle bir seçimi nas.ıl il i'! ~\Y.,i D~~an 5etilm istir Truman. dün burada söz almış tır . Ru ntlirt"nin. 6 or::ıkta Va
"abul ediyor, bari kendisi bır C,H P. nın ~·;ırınk i Ba~kanhk \'e demiştir ki: <ı::innttın<l:ı ?\flintııhinlPr Heyrtinin 
l'akip namzet gösterseydi • dh·e ' E'C imle"ine kJ.fılamıyacağı tah· •- F.i<ı::enhnwer ile Taft ıra- O\'larını kullanmalarına k::ıd:ı:r 
&Oyleniyorlardı. Fakat Refik min eıiilmektıtrlir. ~ınd11 !\'"p\•yorkta ~·anılın son bir rrc:mi\'f't krcııhf"drmiveC'r~i A 
lıi:oraltan daha evvelden seçimi •• .rörü~mf'de. Taft, Eistnho\\•er'. mrrika1ılarr:ı f'"ki hir ır'~tin r1P-
)Uzde yüz temin ettiğini bildill nı'versı'te ve dtn 19~4 bütçe<inln 70 milyar \'>mı olarak kabul edilmekle· 1
C:in etrafına cömert bir iltifat doları indirileceği Vf 195~ de dir. 8
ilvuruyor, «Tek atlı yarıı• veya 80 mil,•ar dolara kadar kı~ııa. -------------

;\'ine mi bu• 2ibi tarizlere ku- Yüksek okullar cdı vAdlnl alma~. muvaffak ot-
ak asmıyordu. mu-ıtur. 

Seçim J Hapishanedeki isyan sona 
N'ihayet saat 10 da Meclis re- llQÜn arı ıvor erdi 

ls ı namzodi sPçimine ıeçildi ve Chester Cllllnois), 31 (AP.)-
a,1.k 1 2"6 illa 1 1 lnd~•l 
1 ı Koraltan Re l" iğe ;:> r_e-y :\fennard hapishaneıündeki mah 
tı · t1 k titredi ğ i. güvendiği ve inandı&ı 
1 ~ec ild i. Fakat hıç namzt 

1 
• .. enclik vaziff'lt1rini müdrik bir kı1m1ar bugün 4 günden beri de 

~t ı nj kn \·madıklıtrı halde Dok· f-- ram etmekte olan İ!iyan hareket
ttor ~ihat · Reşat Bele-er 36, Fev:zi nesil olmanın bahtiyarlığı ic:indfl' terine !iOn vermiş ve Vali AdlaJ 
L O.t.rı Karao!lmanoğlu 3, ve "\1"ı1. yasamaktadır. Türk vatanı 1 ·dın Stf'vl'n~nnıın sahst mUdahalPsinf' 
~~tr"'m Sarol bir rey al.dılar. 20 \'e uyanık gen('1il in e1leri ilıe- Hl1um kalmadan rehine olarak 
•! ıı ı rlnr1.e yükselecektir. • '° ı etvekili de müstPnkıf ka mış 1Jniver5itrrle bu.-ün derslere tldr tuttukları 7 "ardiyanı ser-
,/~ beyaz rey Yermişti. Bir o ka· be5t hırakmışlardır. 
11ar · k 1 h:1~lanı~·or 
1 rnilletrekı li de rerıni u • İstanbul Ünıvr.rsitesl nin muh Evalet emni).·et müdürü, mah-
~tınıamak iÇın koridorlara cık· kü~.laril te~lim olmaları hususun 
'"

11 ı B il hi• bir rakip l•lil lakültelerindp bıı~ün 1952- da bı'r ültimatom vormlıtı. l<-tı · u sure e ~ 19~3 ders senesi faaJivetine bat Q ıı arn7.et bulunmilmaı;ına ra.ı.men )'ana 339 mahk m lştir'k etm•k oo • !anacaktır. Bu miinasebetle u- • · r kü3ur 1ıfillrtvekili Koraltana ttvdl. 
k~'! vermemiş , .e ba!ı :t.tilletve. at lO da Fen Fakilltesi konft· Amerikan sf'çimlerl lcln tert•p 
1litıti de koridora çıkmışlarr1ı . rans salonunda: ~·apılıcak olan rrliten hususi yayın 

r· lluna mukabil Reis vf'killiklr mera.c:imde Rektör K.lzım İsmail Amerikanın Se!iİ. Cumhurbas· 
bı geciminde bir cok rakipleri Gürkan açış nutkunu verecek ve kanlıi!:ı !'ieçimlerine dair en ıııon 
~ tı.l~nmasın.ı. ra~mf'n di.lrilst ida üniversitenin inkışaf \'e ihtiyaç- habPrlrri dinleyiiclf'rlnf' bildir 
.._"sııe kendis ini f;f'vdiren Fikri ları.ndan ~~hstıdecekt~r. d .. mPk icin. 5 ka~ım Jit'ilnU l~ tr c11 
ı. r>aYdın 324 mrvcudun 316 sı- ı·~ıver~ı. PVP_ venı ay olan öl k k hk Ü" ilAve ~·a:vın yapacak· 
•ıı rencıler ıç ı n bılhilsıa cok fayda- 1 a ,. .. 

1 
. b · rı: re\•f i1e yAni ittifaka ~rakın 1 .. t . . h' tt · 1 , tır flk vavın. Turk ve !liaahyle, 

ı r "- F'krl 1ı \'e yo go erıcı ma ıye e o . . 3 3". da. 49. 41, 43 metro .\. e 11...:; eri,yetıe i!'tildi. Bu. ı dıı~u haber alınan bu konııtı:mı- ~abah . ,, 
ı.bay dının :'\trclis Rivaseti mıt- "t k büt" f kült 1 d kısa ve 21!1 metre orta d~lga 
11:.aho. • \'ı mu ea ıp un a e er r ! . · b h 
1. "llndaki tar;ıfı;ıı idare~inin 1 h 1 kt iizf"rlndtın kınrı yavın. ~a a <ı::a 
tatattııtı s•"gı'nı·n tezahu"ru··nden rlers prp ac anac1 ır. o d 31 25 19 kı~a \'e 21!1 
o •• MİT.d Sı\Yl''li~I.\ at 83 a, d. l" .. ; d j). ~i~a bir !le~· dtğildi. \UE?\ll!iil metre orta a ~a uıPrın en . · 
~ltl!a ... ~a bir tlbirle kurucu Kor· .\~lil1i Savunma Akademisi bu- ciinrii Yarın i~e . ı::aat 13.30 rl:ı 
~an ne\·Jet Vtı Hükılmet Rrist .:n saat 10 da \'ıldızlia Harp A· 31. 2~ . 19 ~ııııa ,.e 21~ mPtre ortı 
>a~-~fından deste1clendi~i ve hic: ııı . rkı . 1 k b ' tiS dalga iizerınden \'a~·ınlanacaktır. 
l, 11:ıbi bulunmadığ ı halde 256 kıtd.em~~ın )aplı acakt ır · Amtrika !'eçfnı •i..t.Pttti hakkındı 

"1 renı muteakıo acı .aca ır. J'· 1 \' k~ SPcilirken. ~11'.'rJ i cı Başkan ma uma 

~: ılj Fikri Apaydın heş rakibi Pakı'stan' 1 n Vaşingotn. 31 ekim (Usis) -
l.ar:ı ta~men 316 rey, ylni Koral. Birle,ik Amerikada 4 kasım ıe-
~a dan 50 re-y fazla almı$h. Ra- cimlPrinin sona erme~inrltın bir-
ı1~lar aruındaki bu mukayese Ankara yen'ı kaç saat •onra Amerikalılar Y•-
4. tlt~in trmayUIUnU çok m.tna ni Cumhurhaşkanlarının kim ol 

11 dırı:ı·ordu . dui"unu anlavabitrcf'klrrdir. 
~. lli~pr Reis veki!liklerl rı ı'sı' geldi F•kat srrimlerln kat'i nPticesi 

~ "° 1~er .\ferliı; Reis Vekillikleri r. R ocakta Birte~ik Amerika kon · 
ıti ?ıt.uıaffer Kurhanoğlu ve ·Ce- (Baeı 1 incide) 're~inin mUntohiplel'in nv adf'r-li 
~,. ~ ardımcı ı;;cc:ildiler . Bunu Şu anda kendimi evime ~elmiş ni neoşrptme~inden evvel resmi· 
!•r·~Jıs k~tipleri \'!'.' idareci üye- cibi hiss~diyorum. Basın ıle t~. ,.f't keshptmivecektir. 
ı,~1~ seçimleri takip etti. K.\- masa daima büyük değer \'ermı~ Amerikan Seçim ~istfl'minin hu 
~ l ıkıPre Firu~an Tekil . İbra- bir in.san !iıfatile s izlerle daima .. .ario adPti, menılekttin e111ki 

ı l.a l'tı F<irazoğlu. Ömer :ı.tart. ih •. görüşmek fırsatını a:ıyacağım.• ~onlrrinr. &f'\'ahat ve mOnaka · 
~tı Güler , Ali Orak ve Ahmet, Bugün ,.\nkaraya ~~decek olan l11nin mUhim 

0

bir mtselı n1rloJ"•· 
l~~ii il seçilr'liler. tdarPci Uyf'lik· I yeni büyük elçi, Pakıstanı daha o-ünlflrp r11vanmaktadır -P.füfPa~ 
~tJ İh ~an Serif Öz.ı:ren. l\fehmet I e\·vel İran nezdinde temsil etmis ıiit e\'al!'tlrrdeki c;eclmlerin re~ · 

emir, Ahmet Kocabıyık ka· tir. mt neticelerinin Va~ingtonda kay 

Bayağı bir 
Entrikanın 
Maskesini 
!\" " " ' ıuşuruyoruz ... 

< Batı 1 lncldel 
Bah<ı::edilen gazetelerden 

hiç biri Ankaraya temsilci 
iöndermemlıtlr. 

Bana a:elince: Atecliain 
açılması gibi münasebetler
le, mutlaka hAdi!ie yerlerin
de bulunmak, daima yaptı
ğım birşeydir. Ankanda bl
dl,.lerl yakından görmete 
çalışıyor ve kanaatlerimi ıü
nü gününe yazıyorum . 

lıAn mesele>! hakkında 
kendi i•mime hükQmete hiç 
bir trklilte bulunmadım. Di· 
ğer gazeteler de ne bir tek· 
lifte bulunmuşlar, ne de mtiş 
tertk ısurette harekete geç· 
mek yolunda bir konuşma 
yapmışlardır. 

Samet ARaoll;lunun kabi
nede kalması veya kalmama
ıı mf"selesine gelince; 

Bir eaıetPcinin \'azifesi 
kanaatini açıkça umumi ef .. 
kAr huııırunda söylemektir. 
Elaltından ~unun bunun hak 
kında tertiplere girişmek ga. 
zetecilik mesleRlnin çerceve
sine sı~maz. Bizim i~imiz an
cak pren!'iip dA.valarını mil
d•faa etmek, memleket öl
çülerine göre hilkilmler \'er
mek, tenkidlerde bulunmak 
\'e bunların hepsini yazı ile 
•Pıçık yapmaktır. 

Hakikat bu şekilde oldu
ıuna göre mahut a:aıete ta· 
rafından girişilen rntrlka ve 
;antaj teşebbüsünün mahi
·etl açıkça ortaya çıkar. 

Ahmrt Emin Yalman 

<Başı 1 inridr> sonra i.ki memleket ırasında si Aini , ayni zamanda inıiltere ile 
~ının üzerinde dunnağı mecbu- yasi, kültürel ve ticart münase. dost ve müttefik bulunduğumu
ruı. Haküat ıu ki hububat itin- betlerin ileriliyece#ini belirt- ıu. arı buluculuk için Türki ·eye 
de d. tin,·.a piyasası flyafJannı hi- ı miş , Türk • Yunan münasebetle-- bir müracaat l'.Aki olmadığını . 
çe ~aymak ve ktndi fiyatımızı rinin de gün geçtikte inkişaf Tilrkiyenin de ara buluculuk tek 
yüni.tmeğe ç:ahşmık yolundaki ettiğini söylemiştir. Orta.doğunun lifinde bulunmadığını izah et. 
vihi düşiln<'e ,., hareketlerle ay .. ' savunması hususunda sorulan miştir. 
ıarca müddet müsteri kaı:ırdık. bir suaJi Köprülü, bu me,·z:uda Vıtikanla siyast milnı~Pbet 
Malımız rlimizde kaldı. Hububat İngiltere ve Amerika ile Tür~ kurulup kurulmayacağı sualine 
sıtıcı~ı bir memleket sıfahylc, kiyenin ayni görüşe sahip oldu- de, Köprülü, henüı böyJe bir ba
tamamıyle aksine olarak, müşte- ,tunu, bazı kimselerin bu esas: zırhğm olmadıtını. fakat Vati . 
rl bıl'lamak, kenrti it maliyet fi- unsuru nazara almadan konıu· kanla siyasi milna:1ebf',t kurul · 
)'ahmızla satış fh·atı ara~ındıki l tanlık mevıuuna temas ettikleri· ma~ının temenni edildiğini ıOy. 
farkı kapatbıak l('in kendi ara- ni, halbuki bunun bir formalite· !emiştir. 
mızda bir tedbir aramak zorun- den ibaret olduğunu belirtmi~· Türk - Bulgar sınır hldisf'leri 
da idik. tir. hakkında da Bulıarların htr za . 

Türkly•, t•çhiııt ve istlhlik Birleşmiş Milletler toplanlı- man hAdise çıkartmak istedikle-
eşya•ını olan yeni yeni ihtiyaç. sında Türk heyetine başkanhk rini, son asker kaçırmak mese· 
larını ıür'ıtle doldurmak ınev- etmık i~in Amırlkayaı .Sidip ait- lesinin de. bunlardan biri oldu 
kllndedlr. itha!Atı"1ız boyuna n- miyrceji "" Blrleımlı lllleU.- ğunu söylemiştir. 
nl y•nl rokorlar kuruyor. ('ok j rin kııdnti hıkkındakl suale. GaıetecUer~ ziyafet 
~ükür bunu kınılayıcık thra"."at Amerikayı gıdecegıni. Bırleşmiş Ankara, 31 (Hususi) - Baş 
eıı:.vamız vır. Fakat ıatıı imkAn l.lılletlerinin kudretinin tam ol· bakın yardımcısı Samet Atıol · 
ıa;, geciktirUinct, arada hir madığını, çünkü büyük devle.t- lu, şehrimizde bulunan Yugo;c:;la" 
ucurum ptydı oldu, lthalAtı tah- 1 ler_le k_ü~ük devletlerin t.efrık gazetecileri şerefine bu akşam 
dit ,·olunda türlü türlU ameli edıldı~1nı. bunun demokrası an· Ankarapalasta bir kokteyl ver 
tedb.irler alındı, sıkıntılı ,·ad. layışına a·ykırı olduğunu, veto .. miştir. Akşam geç vakte kadar 
yetler yariltıldı. Hatt~ ithalinr nun cok ~-ııkat ~i~ unsur bulun- samimt bir hava icind~ devam 
müsaade ediltn l'e llmınlarımııı dutunu soylemıttır . eden bu tonlantıda Dış İ&leri Ba· 
gelrn m:llların dôviı muamele· Son İran h.\diseleriyle İrınla kanı, İç İ~leri Bakanı, Ticaret 
l•ri •ecllıtlrllerek, ticaret Al•ml lngilterenin arasını bulmak iein Bakanı, Milli Etilim Bakanı . 
zararlara sokuldu ve harici rica- Türkiyeye müracaat ,·Aki olup 
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Devlet Bakanı. milletvekilleri. 
ri itibanmıı tehlikeye maruı bı. olmadığı veya. Tü_rkiyenin. ıra \~ugo~lav elç~s!, Ankara Valisi . 
rakıldı. buluculuk tekLiiını yapıp vapma Beledıye reısı, Basın - Yayın 

Anha mübaUialı ümitlere dığı hakkındı Dış İfltri Bakını. umum müdürü ve pzeteciler ha 
kapılarak ~ah<ı:: mrv'iimini J::ıcı- dost ve kardeş İranın bir an ev. ıır bulunmuştur. 
ran kimdir? Müşterlltriml1ln ih-

tiyaçlarını ba~k• yern•n tedarık ~kd~niz' ~ki bil•tii~ manevr;ılar 
etmelerine, gi.icendlrllmelerine 
ve b1ı.lm sıkıntılı bir mevkiP ( Bı:sı ı ınrld•) 
dü~memJze kim Aeben olmwıtur':' bugün ?ıofaltaya müttefik drvlet
Rıınu bilmiyorum. Fakat hını lere mensup denizaltılar gelme. 
öyle trlb-"or ki bu meseledeki ~e başlamıştır. Türk ve Yunan 
mt~'uliyet, ııhıslırdın ılya~e j harp gemileri şimdiye kadar ilk 
sisteme ıfttlr. Devlet eliyle bü- defa olarak bir arada bu manev
yük tlcart fıatlyetlrır b,.~annak r:?!ıra katılıcaklırdır. 
1orundı olduğumuıa ıôre bun- Bugün geılen denizaltılar ara
lara mahsu• ıalihlyetlerl de sında Türk . ıı . nci İnönü., 
mes'u11vet !'13h\ulerine \'ermek, •Gür• ve ·Sakarya ., Amerikan 
aramııda g('nlş ıı;allhlyet tasıma- •Poacher • ve ·Lionfish•, Fran
ğı "" riyade ehil olanları ara. sıı ·Lauhie , •Mille ,.e •BOU· 
vıp kullanmak, merkeziyetct bir an• gemileri vardır. 
~istemin sebep olacıl1 J(f'tikme
lerden l'e sahlpsiı mes1utlyct va-
7İletlerlnden kurtulmak lizın1~ 

Ridg\\•ay'ın yapacılı 
temaslar 

Atina. 31 (T.HA .) - Yunan 
resmi ı;;e,Teleri General Ridg

Hububahmııın &atış vaıiy~~i \\'ay'le !\.!are,al ?rlontgomery'nin 
ümltslı mi? Ha)1r, tok fU- önUmüırlek.i l(ilnlerde Türkiyfye 

kür grç tir olsa mallanmıu ~at. :yapacakları ziyarete bil ilk bir 
mağa bA$1adık. l\!Uşftrisl oldu- chemmivet atfetmektedirler. 
R'umuı memlekrth~r, biılm istir•+ Bu C:~\·relerin kanaatine J?Öre . 
kudretimiz! devam ottlnntk lhtl- Türk devlet adamlarının Lon
yac1nı duymu,lar \:f' mıllarımı7a 1 dı:-ada ve Türk askeri mümesıil
mii!ljterl o1mu<ı::1ardır. itbal&tl:t IPrinin d~ ~talta'da yaptıkları «ri
ihracat arasında.ki farkın yarat. 2örüır;rnı:o1~rde zördrn ı11~fril~ 
h"1 u('unım. ltlr, lkl •Y l(lnd• Ortadd}U savunmnsı hakk'ıflda 

dır. 

düırl.-bllf'l'f'ktlr. ı projeler, Nato baqkomutanı~·le 

alanında Türk a:enerallerinden 
başka General Wyman tarafın
dan dı kır~ılanacaktır. 

iki Yunan ıenerall 
fzmlre geldi 

lzmir, 31 ( A.A.) - Bu sabah 
Doğu Akdeniz s~f,rinden lima 
nımıza dönen Adana vapuru ilf' 
Nato Güney - Doğu Anupa kara 
kuvvetleri komutanlığı emrint 
verilen iki Yunan generali Ba
sile Kardamakis ve Eltutherios 
Kıpagoumos ile dört Yunan su
bayı beraberlerinde aileleri de 
oldutu halde şehrimize gelmıı 
ve vazifelerine başlamı~lardır. 

Wyman Napolide 
Napoli, 31 CA.A.l - Atlantik 

teşkilatı Güney - lloğu A vrupı 
kıra kuvvetleri komutanı Orıe · 
neral Willard Wyman. Güney 
Avruna mti\telik kuvvetleri baş
komutanı Amiral Robert Carney 
ile görilşml!"~ üıere dün akşam 
Napohye eelmiştir. - ----

Bir gezinin notları 

Kanada'da son 

ilim hareketleri 
Görüştii,tüm t'l'nebf müteh111· muavininin Türkiyede yapacak· 

sıs, bu bakımdan nikbinlik gös- tarı temas \'e tetkiklerden sonra 
terdi~! gibi şunu da ıöylemtıtlr: kat'I ~eklini a!Jcaktır . Gene ıy
•l'mıımt ölçülerle Türkiyeye ba- ni c:evreler. l\lalta'da çok gizli 
kan bir adam. hnrada kuvvetli! bir şokilde )"apılmış olan son mü- CBatı 6 ncıdal 
enfl:l.s~·on ihlimaltrrl peyda ol- 1 z3kereler esna!lıın,da Trakya sa. lcadar ibret alıcı hir ~~Ya p. tn~:ıl 
duğunu sanır. Zirai krediler do- vunması UzPrinde ısrarla durul- lah yakın zamanda. ılım adaml1-
kuı yüz millonu hulmuştur. Te-; dutunu aC'ıklam 11kta Vf' bu ko· rımııın inceleme ve araştırma · 
daviildekl para l9ı9 da kinin. !ki 1 nuda l'•': di~erin• tıt ild fikrin 

1 

ıarı için lüzumlu. m>sraflara. hu: 
mislidir. Doların kArahorsı fı~·a- ortaYa atıldıtını ileri ıı:ürmekte· 'u't te$ebb'.ls erb1bının da ı~tı-
tı boyuna yükıiellyor. Elinde bol dfrı;r, Filhakika. Nato'ya men 
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:-ak rttHtini ıö~ · 1 -üı. . . 
para biriken c:iftc:ller, hunlarla 1 sup bazı uzmanlar Trakyanın mU Kanada, . yen ı '·f'tyanıtı. ılım. 
alacak e~ya bulmayınca. f"nfli<ı::· dafaa:s:ının bir takım güclilkler 1r!ın._ terbı~.e \"e : ,_fıh bakımln: 
yon ,.e pahahlık, Türkfyf'nln arzedebileceğini naz,rı ttibar3 dan. öyle mll:mta~ bır memlrketı 
ka~ı~ına dlkllmlyecek midir? alarak Yunan ku\'"vet1erinin ica. !'ıalıne ~el~ı~- k_ı, oradan Avr~-
H kik tt h · Umumiyetle bı da di•er bir cenh•vo sevkini naya donduğunüzde .. acıklı bır 1 

a e a)ır... • n. & • , bayıl sukutunun tesırınden ken· 
enllbvon istidadına delalet tden telkıo etmekte iseler do. dıtor d. . . 

1 
ki ku t bil · 

emare.lerln Türki)·enln bugünkü bir cereyan \'e bu mP:ı:andı Türk ınııı zor u a r ara ırsı· 
inkisar vıılyrtlyle altıkası )·ok- a~kert makamlırı Trakya gavun· niı. 
tur. Çiftti rllne geten para ile maıunı Ortado~u Bl\-Unrn11sıvlf' 
toprak, hayvan almak, e,·tnl ta- sıkı surette ba~lı bir mesele ola· 
mir etmtk, ,ımdlve kadar ala. rak file almıılctadırlar. 
madığı türlü türlü iç istihsal Diğer taraftan Tilrkivenin ker 
mallannı tedarik etmek imkl.nı- di hudutlarını kat't bir teminıt 
na ıahlptlr. Do1ann yüksrlmesl altına almadıkça, Ortadoğud11 
de, vaktiyle bazı Avrupa memle- Yeni bir takım mes'uliyetler '.\·iil:: 
ketlerlnde o!duJu ~lbl, halkın lenmek istemediği de belirtil
milli paraya itimadı olmadtıına mtıktedir. 
delalet etmtı. Dolarla Amerika- Umumi kanaate göre. Türkiye. 

Hasan Refik Ertul 

Ne lsteneniı 
ı What You Wıll) 
Kotnedl 2 Rri1iim 

ııo Bnri•a Sabo• 
• ttıJaDl .. lllhtlD 

1:rtntr'll Cartamha· 

'1ın bıtta bın ak-
da bir takım mallar ılmak ve nin Ortadoğu savunma~ında en ••m uu ıı r1• Clarııa. flaıu ma 
kir etmek lmk&nı tüccar itin fazla- ehemmiyet verdi~i yer, ktn tin• Hat t.am 11 "' Tıılfr>n: tOl7A 

(Başı 2 ncide) 
hında o de\•let adamının zorla 

mahkeme huzu runa celbedile· 
bilmesi, o memlekette mahke. 
mere ve tam bir serbes ti iter
sinde tahkıkat yap ılabilmes i, 
\·erilen hukmlin o de\ le t tara. 
tından infaz edilmesinin temin 
edilmesi ~ a rttır. Bu. ıart tahak 
kuk etmedı.!U Jakdirde, ancak 
başka bir memleket üzerinde 
fiili nüfuz sah ibi olan devlet· 
ler tarafından böyle bir mah. 
keme kurulabili r . 

\'a.lnız & ura s ı da muhakkak· 
tır ki, bu şartın tahakkuku de. 
mek, devletlerin hiç oimazsa 
bir federasyon ha liode birl e~ip 
bu,ııtinkü ta m ve mu tlak tstik · 
laılerini terke tmeleri \'e bütün 
bir de,·Iet otoritesJne t,ibi ol. 
may ı kabul etmeleri demektir. 
Şu hald• Amerika Bt'leş k 
Devletleri ııbi , bir A\·rupa ve 
Asya. yahut daha ıler i ~iderek, 

Dünya Birleşik D_.letleri Jru
rulmadıkça, tam bir ~!illetl er. 
arası Adaletin tahıkkuku d a 
mümkün olamıyacakt ır İnsa n 
cf'miyeUer i Kla!t 'dan DeTle te 
ve Devletler toplulu t una ka
dar gen işlemi ştir : Bu hareketin 
iltrleme.:ı i \'e bütün insanların 
tt"k bir camia alhnda topia;n. 
rna;ı her insanın temenni etti
ti bir idealdir. F akat bu ideal 
bir gün a:erçek ltşip de bütün 

insanlar tok bir de> let halinde 
tnplanarak ols.!lar, artık De\·· 

Jetleraras ı bir adaletten bah
srtmeğe lıi zum kalıt r .a k mıdtr~ 

Bu d:ı ı:ö~teriyor ki, Be ·nel
'11 ilol adate t 'n t ı m t.>hakku
ku i~i n vl.ir-udu i<'a p eden tek 
·ıartın gercekl esmPsi, hakikat. 
te bô) le b ir aıi al ete lih;um da

hi bırakmıyac a ktır. 

Dr. Sahir Erman 
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''ardır. Bu itibarla dolır bugün di do~u hudutları irinde havatl ,,.. ------------------------'"\ 
Türkiyede bir nevi mıl manı.a- önf'mi haiı hıılunan iran Cf'phe-
rasını gösteriyor. \~üktıtlmesl, ~idir ve bu bölgenin halihazırda- 11 Al\7 Afi K :-'I J"E 
enrıasvon aJAmetl ııyılmıı ve ki nazik durumu Uzerinde Lon· V 
muay):en l'e mahdut eşyadan dra mUzakerelr-ri esnasında da • • 
başka eşyanın flyıtlannın yük· ehf'mmivetlr durulmuştur. ."BJJJ ~·SiNE 
lielmesine ıebep olmaz.• Bu bakımrlan General Rid& · 

Ecnebi müteb1511sının, çok \\'ay'ın, Tilrkiyeye yanaca~ı ye. VARDI 11.f 
ataka ile dintediglm ıözlerlnln nl seyahat esnasında Trakya H- ıı_ ır. (,iste : 17 
hu1:isasını işte stıe de anlattım. vunması ile hrrahrr hu mııtle 
Bunlardan çıkaracağımıı netice lizerinrle rfe nn,.mlr. durulıeııı 
1511dur ki inkişaf haUn"ekl biin- ~n1~~1lmaktadır. 
yemiz türlü tilrlU yrnl icaplar Ridı;wav'ın 2e?tt•ll f'"rlf'r 
yaratmıştır. Bunların hakkından Ankara, 31 IAA .) - Mı!I! Sa 
getmeğe mecburuz. Bunu yapa. \•unma Bakanlı~ı TPmsil büro~ 
bllmtk için Uç en(•lln yolumu- sondan hildirilmişt;r: 
ıun üzerinden kalkması lhım. Atlantik orduları baDKomut.ıı:nı 
dır: Birincisi, sillahiyeUerln az- General Ridgway. 3 kasım paıar • 
hğı ve meı'ullyet l'e hatadan tesi günü saat 16 40 da Ye,Hkö
ürkme ıihnlvttl yani kısır bir Ye gelmis olacaktır. Gentral. 
morkezh·etçltlk.:. lklnrl•I. mali- Edirne, G•libolu vo bmlrd•ki 
yemlze hlıklm olan vısillk. mah- askert birliklerimizi zivarrt ede 
7.Urdan katma ve f~Yılıvı ihmal cektir. Ridg"·ay. Ye~ilköv ha\'a 
etme ıihnlyeti... t"c:ünC'ti~il de, 
adam stcme ve kuJla_ıma\ta hin H k' •• • 
icabından ııvad• sahsi hislerin , l\Oymenın 
VP parti riltillerinin üstünde 

durmak meyli.... Yerı'ne ta"yı'n 
BUtUn bunlarda mali vo iklısa-

d! bir kurmay heyetinin, yani V 1 k 
sırı l'enı vadyeu.rın 1cap1annı ilOI aca 
l'e ıyır nok!lianlarını ddıı;ünme•ı < Bası 1 lncldeı vazife edinen bir dimağın yok- .. · 11 
ıu.tu neticesidir idari mekanlı- dilmektedir. Bu~_un grup reıs · 
ması, ancak gU~U gününe lşli"e· ~in~ seçilen Hulusı Koyrnenden 
cek surette kurulmuıı:.tur. Rir ı ınhılAl eden .s~~nma Bakanlı· 
kurmay heyetinin yoklu~u bU- tının bu değışıklıto ltadar ve· 
yük bir boşluk teşkil edh·or ve I ktletle ıdare edılec~jı ve. h.e
seri bir inkişafın icap e-ltirdi .ti men bu Bakan~.ığa hır ta~ının 
tedbirleri l'e ayarlamaları, za- yaoıl~cağı da soylenm~ktedll" .. 
rarlı bir şekilde geciktiriyor. Bu lktıdara yakı.n mahfılltr kabı· 
sabada yapılacak çok l~lmiı ol· ned~kı tld~~ler.ın ancak onilmilz 
dulunu unutıma)'lı.. 1 dekı ~-alı g.unku grup toplantısı· 

Ah E . YALMAN nı muteakıp vapılacatını tah· 
met mın min etmektedirler. 
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BAL C • 
Ailesine ait, çok ıengin eşya • Gümüı • Tablo • 

Biblo • Halı 

MOZ AYE DESI 
2 Kasım 1952 PAZAR günü saat 10 do 

MAÇKA TEŞVİKİYE 

Teıvikiye cadde5İ Na. 73 Varon Apt. No. 1 
(Teıvikiye Tramvay Durağında) 

Bu satışda te~hır edilen bilumum eşyalar Dü.nyanın en 
meşhur .. \rtist \e San'atkirları tarafından imal edilmi.~tir. 
Ev Eşyaları : K. und K, HoChefranl Gleiser .<\iman Sara)·· 
ların Fabrik.alörü olön Glciser·e hususi surette ısmarlan
mı~ llarika Ycınek oda:"lı . Yalak odası ve salon takımları, 
Salon Vitrınleri ve masaları, Gümüşler : )Jargraf und Co., 
Fricdlaender Semaveriylc 7 par('adan ibaret cay takımı, al
tın yaldız gümü.ş cay takımı. tepsi, şamdan ~·emişhklcr. Kris 
ta Har: Baccarat. bohem, ve ııs Renkli Su Takımı, grave 
ciçckli Şarap Takımı, Sürahılcr, günlüş bordürlü kompos
to takımları. Porselrn ve Biblolar: l\leissen. Dresden, Saks, 
$c\T. \riyena Grup heykeller. biblo. tabak takımları, şe
k<'rlik '"azolar. Tablolar: P. Toretti. 1talyan Ressamların $a 
he!'eı· .. tabloları. Yazıhane eşyaları: Thonet \\'ien Socnecken 
Leipzig. Kanape, sandalye, koltuk, Daktilo masası. dos\·a do
labı. ~\merikan )·azıhanc, kolonlar, :\fetal Arjante: • J. A. 
Haenc.kels Solingen-W. ?\f. F. ~ruhafa:ıafiiyle 24 kisilik. 
Komple Çatal, bıcak takımı . pa~· takın11. Dondurma, Likör 
takımları. 11alılar; Trbri~. İsfahan. Buhara Seccade ve Ha· 
lılar. Xadir Parçalar: Bechsteın Kuyruklu Kon:;f'r Pıyano
~u. Bakara Krıstal Konsol \"e Aynası, Tuğralı • .\ltın Yalliızlı 
Kılıç. 

r,, 0 ,.. • l l 84:ı95, Muayene 17.195 E• ı 

.., • , 1 Başaran Ap. Kat \. telefon: 
a ... '" il 83684 

·- ~ 1 ~-!!!!!!İ!!!!!!!!I 
.. 

PORTAKAL .... kapa ' 

YEAR LASTiKLERiNiN Tt.sıoıcı TONAJ 

OIGER Mt.RKALARIN DAi MA USTONDEDIR 

TAT K o OTOMOBiL. LASTiK VE MAKiNE TiCARETi T. A. ş. 
Taksim Bah~sl Kra,ıaı -.... "' 

Telefon: 82240 -82249 

GOOO YE41 
momulolı Ayy,,fro~, 
Breı.ılyo, Kon,da, 
lrlcırido, lngılt•'•'"ı 
Hırıdıılcn, Metıs.lı.a, 
Peru, C•nwbt A~ 
rıko, lsv1Ç va Anrı .. 
rıko,.ın m°uhlelıl .... 
hırlen~dıtkı fobrıko
lorôo yopılmolı.to, ..,.. 
dunyonın her ı, .r te-
rofuıdo teılul6h tol'9• 

fındon leT" ol1ı1nm• 
locf,, 

Veni Dodge Otomobilleri ananevi Dodge l<alltesl· 

nin timsalidir. Daha oahalıya sablan otomobillerle 

mukayese ettiğinizde. Dodge'u aldığınıza tUkre· 

deceksinlz. Çünkü Dodga daha konforlu... daha 

ekoaom•k... . dah• faı.lı randımanlıdır. Oodge 'u 

tecrübe ediniz, hayran kalacak-ınız. 

Trikotaj yün ipligi satışı 
Sü.merbank Bursa ~Ierinos ve Hereke \'ünlü ve Halı Do 

kuma Sanayi ~üessesesi Bursa ~Ierinos Fabrikasında mev4 

cut muhtelif renk ve No. da 5075.665 kilogram trikotaj yiln 
ıplıği satılacaktır. 

Taliplerin bu i~e ait şartname ile lüzumlu izahatı ,al
mak ve t•khCleriıle muvakkat teminatlarını 10.11.!952 pa

tartcsı gü.nü saat 17 ye kadar müessesemize te\.·di etmek üze· 
re müracaatları rica olunur. (17334) 

SOMERBANK 
ALIM VE SATIM MOESSESESI 

TATKO 
Otomobil, Lastik ve Makınt 

Ticareti T. A. < 
1 r 
ıksı'!'I Dınç111 tı:ırıısı Hl. J!J. 

12240 122'9 ·T"g< fAT"O 
., · fstınbul 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

Vadeli, Vadesiz Tasarruf Hesapları 

21 Ekim çekillfinde ikramiye kawıanlar : 

lstanbul - Göztepe'deki 
iki katlı ve bahçeli 

EV 
Arapklr'de No. 93 he .. p sahibi Nubar'a çıkmııtır. 

tan ı; a 

tek katlı ve bohçelt 

EV 
Ordu'da No. 2600 he .. p sahibi lbrahim'• çıkmıştır. 

ı 
htanbul • Bahçekapı'da No. 1634 hesap sahibi Ali'ye 

lsa bel etmiştir. 

1.000 Lira kazananlar 
Burdur'dı 3407 Hüseyin, Çankın'da 3885 Soip, lstanbul 

Galata'da 42116 Zehra, ~lersin'de 5236 Afif•, 
Polath'da 2835 Hüseyin. 

500 Lira Kazananlar 
Arla.na'da 191 Ctlil, .\ydın'da 6982 Zıim. Boğazhyan1d• 
479 ~lebmel, Ereğli (Konyaı da 535 Erkurt, İmroı'da 56 
Ahmet, Mılkara'da 49 M. Ali, Ödemlş'de llZ/699 Afi, 

Sunııurlu'da 979 Osman. Tokal'da 31Z Faik, 
\'an'da 1670 M. Emin. 

Sivil Genel Emekli Derneğinden : 

) 

Sivil Emtklilerin haklarını korumak ve sosyal yardımlar yıP 
~~k maksadiyle kurulmuş olan derneğin1izin esas gayeleri 11.~ 
ıcrasını diişilndU~U işler hakkında görüşülmek üzere bütün !

1
• 

viJ emeklilerin 5 kasım 1952 çarşamba günü saat 14 de cal' 
loğ1unda Eminönü eski .-Halkevi• salonuna teşrifleri rica olıJ' 
nur. (17Z3~ 

Bu ıa,fldı yan tşlerinl fiilen ldarP eden mts'ul müdür: 
ll'IEl.bı \'Ei\EK 

t VATAN 1 Gaıetec:illk •• ~alh•mlık 1 \ ~· 
lmtly>1 Hhlbl· >;l'l/AN KORl.E 

VATAN MATBAASI 

hıınbııl 


