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Bu garistan sınırındaki 
hadisenin içyüzij anlaşıldı ' 
Kaı·aıılıktıı 

• • • • • • • • 
sıırıısıııııı , 
Bıılgaı·hıı•a 

domuz Beş 

lıaberlerin 

topı•akları11ııza 

geri al11ıakta 

giı•eıı do11ııız 

ktıı•şı ates 

öldürüldü. 

edeıı 

bildiı•ildi ' 

ısı·ar 

açıldığı 

Resmi 

.hayali olduğunu 

makamlar, 

söylüyorlar 

\ 

:=;-ı Huıud Jluhııbirlml.;d.,, 

El"senhower mı .\nkara, 3 - Dün &ece Bu~-' betçilerimiı. ateş açmışlar, Bul
~ I gar hududumuzda mutad hidi-ı garların püskürtüldüklerini san. 

selerden birinin daha vuku bul. mışlar, fakat sabahleyin ortada 

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. İzmen dün açış nutkunu 

söylerken 

• St ) dug~nu bu mevzuda en salahi· beş domuz ölüsünden başka bir 

evenson mu " yeUı makamların verdikleri ma. ~ey görülmemiş. 
• lümata dayanarak bildirmiştim. Hadiseyi en saliıhiyctli ma. Unı'vers'ıfesı'nde 

'A~ \N • 1 Bu.gün ba 1· gazeteleri gördü- kamlardan tahkik ettin1. Bazı ga. 1 z.... · ğtimüı zaman hayret içinde kal. zetclerin \·ermiş oldukları n1alü-
Ahme t Emın YALMAN dık. Meğer hadise bildirdiğimiz matın tamamen hayali oldugunu D" d j 

Yukandaki suali bugtin yalnız gibi değilmiş. Hududumuzda 4 te~sit ettim_. Bu m~h!ill~rin ver. IJİl ers ere 
milyonlarca Ame~kah dea I ~aat ~e\·a~ ~~~~ bır ça~ışma digı. en yenı ve katı malumat §U· 

.lil diinl·anın Jıer '"rınde, her-. oımu .. , ccşıtlı :sılahlar taşı~an 40 dur. Baslandı 
ke; birbirine sorm~kla me~gul~ ı Bulgar eri .karakolumuzu kuşat-ı Gece bizim hudut kulemiz ci. , 

Ankara 

dür . .Amtrikan ~iyaseti. tn'ia.nh- ! rnıı, .bun~n üı~rine karakolumuz ,·a.rında don1uı sürülcl'int atlat- Durul MuJıa~n. ::d.,. 

ğın mukaddrratına istikamt't ~ takvıye ıstemı~. Bulgarlar da makta olan çoban Bulgar erleri Ankara, 3 - Bugün Ankara 

GI. Ridgway dün 
şehrimize geldi 

General bugün Birinci Ordu 
görmek .. 

uzere Trakya 

birliklerini 
gidecek bölgesine 

Ridgway, Kavala, 
h. 1 •• şe ır ermı de 

Gelibolu ve İzmir 
ziyaret edecek 

NATO müttefik orduları ba,. 
komutanı General ~I<ı.tthev Ridg. 
·way beraberinde eşi ~irs. Rid~· 
way, maiyeti erkanı ve NATO 
nezdindeki Türk askeri misyonu 
başkanı Generaal İhsan Eriç, 
müşavir ?l-1r. Lloid Lchrba~, 
Tuğgeneral Biddle. albay Pa· 
panayot, albay l\lader Ye bin· 
baıı Jerald olduğu halde dün 
saat 15.30 da Birleşik .\merika 
hava kuv\·etlerine ait -dört mo· 
törlü bir askeri uçakla Yeşilköy 
hava alanına gelmiştir. 

General Ridg\\•ay meydanda, 
..,.._ birinci ordu müfettişi Orgene

\·('rmek bakımından başrole geç- yardımcı ku\"'\·et talebinde bu. ~örüJmüştür. Domuz sürüleri bi. Ünirersitesinin yeni ders yılına 
nıi 5tir. Ru ~iya~('tin hangi eller lunmuşlar, bu. surct~e ,?e.~·aın e- z.im taraf~ıza ,geçmiş, erlerimiz başlaması müna:sıebetiyle Dil, Ta
taralından çe\-rilerf'ğl. ona göre den çaı~pışmada, yanı k~çuk çap. bunları t.~k.~p ct1!1i~tir. ~ulgarlar rih - Coğrafya Fakültesi konfe. 
rota\ının ne olacağı: ~·alnız ı\mr- ta ffiC') d.~n .. m':':ha~~bc~ınde Bul- do~uz surulerını ısten11şler, er- rans salonunda büyük bir tören 
rikahl:ırın değil, blltiin insanla- g~rl.ar puksurtul~uş, fak~t erle-1 Ierımiz •Ve~mcğc sal3hiyetimiz )'·apılmıştır. Törene Başbakan 
rın merak \'C al:ik:ısını da,·et rırnu: arasında hıçbır zayıat yok- yokturıı demışlerdir. Bulgarların 1\ dnan rııendercc;, C.H.P. Genel 
tden bir~«"ldir Hundan başka muş. inadı yüzünden kulcmizden ateş Başkanı ismet İnönü, Bakanlar, 
ortada hr}'.eca~h bir maç ,-ar: Yaptı.ğını. ilk. temaslar ~onun~ açılmış, Bulgarlar da mukabele 1\lccHs B:ışkanı, ınilletvekilleri. 
Dev çapında Jib·asi nlrkaniı.ma- da hidt!<ıenın adeta hayali bir ederek domuz !liürülerini bırakıp profc~örlcr, üniversite mensup. 
lar, gayet. 'kuv\·rlli !Sahsiyetler masal o!du~unu ö~rendim. Veri- kaçnıışlardır. ll:idise bundan i. ları iştirak etmişlrrdir. Atatilr- ._ ____ _ 
arasında dc\·anı rden baş-döndü- len ınalumat şuydu: baı:ettjr, ne müsademe olmuştur, kün Ye bütün sebillerin manevi NATO konıutanı General Ridgway dün fstanbulı geldiği sırada 

ral Nurettin Baranc;el. garnizon 
komutanı Korgeneral Jsma 1 
Hakkı Tunaboylu, birinci ordu 
kurmay başkanı Ti.ımgeneral 
Sevket Avkan. merkez kon1uıanı 
Tuğgeneral Reşit Erkn1en. :\lilli 
Savunma Bakanlıl'.!:ı İ'itanbul tem 
sil bürosu müdürü kurmay bin
bası Batıri \'azır, b;ısın temsilci
leri ve lımirden bilhassa Gene
ral Rid~ ... vavi k:lrsıhımak ü1ere 

(De\:aını: Sa. 7; Sü. 7 de) 
r1icti bir nla~ Ya l nıı. s.por ıev-1 Karanlıkta dor_nur. ~tirülcri ne dört. ~aat devam rtnıiştir \'C: hu1.ı.ıru!1d~ ~htiram d~ruş~~dan f ;.._---,-------------------
kiyll' bilr ol!\a, huna ahıka bağ- huductunıuza.gırmışler, bunla:._ı ne d~ ı_kı tara( yardın1 kılalarıl.sonra istiklal ~Iar ... şı ı~.e torene Amerı·ka da seçı·m ere 
Jamamağa imk;in ,·ar mı~ Bulgar ~rlrrı sanan kule no- ıslemıştır. (Del'amı Sa: ; ; Su: -i de) 

Uir ntaçı "f''.\·rrdPnlt'r, nıaıid e
ki rPkorlara bak;arlar, tarpı şan 

kunrtı .. i olçuyr rnnırlar. neti- bugu·· n ba,ıanıyor rt'nin ne olaca(ı hakk ında aı, 

(Ok bir tahnıinr ıc:iri ebllirler. 
BugUn rrrt'.\·an td ttk 1 bu.
'.\tik Amrr ikan r(' hnlrr inln ba~
Jı('a hu~u~h-rll. ntti<"" hakkında 
kimsenin tah ın inJ rn- girişmeğc. 
'.\ ünlr cllidrn fazla bir kazanma 
ümidi}lr bahislrrr tutu"jmağ<t 
imkan görmemesidir. An,;lo Sak
son ların ('Ok se \·diği bahis tulu~
ınalar, bugün ;rap ı lacak seçim-, 
Jer için ancak ylizdr rlli kazanç 
\·eya ka)'ıp ih timalli, basit bir 
kumar mahi,·rtini ta!i; ı ~·or. 

Günün n1Ühim sh·asi hidi~e..,i 
neden bu kadar kesif bir 

f'srar perd('sine bürünmll!jtiir'!' 
Türlü türlü srbeplf'rlr ... 

Bir defa ~u var ki b('r iki ta
rafın de,ırt rti\i namzedi, bU
~-ük çapta '°.ahsiyetlerdir. :·uaçtan 
rv,·eı ıalnız Eiscnhowtr-"in bo
:ı.unun °Ölfüı.iin 1i bili~·orduk. Slf'· 
\enson; bilhas!lia harici ilem 
için, me('hul bir insan. bir Ame
rika e}·aleti nin mahalli alakala
ra dalnuş bir \'alisi mevkiinde 
idi. Ba5laracak mücadelede bir 
Da\·ut - ('a1ut kavı(ası manza rası 

\ard ı. İk inci tihan harbinin mu
t.a f!er ba~kumandanı olan. mu
azzam dlinya dıivalanyle boy öl
çü~en , onlann içinde yuğurul an, 
tarih bnvunca tesadüf edilen 
kuvvrtlerin en geniıı;i n i tam bir 
ıihenk jçindr mücadele ,.e uf ere/ 
~C\ krtıniş olan Elstnhower'in 
kar'\ısında Illinois yalisi bir t'Üce
Jibi ,c:ö rünüyordu. ilk sarhada 
Ei~enhowrr'in k,;hne pol i t ikacı 
lardan u1ak durn1ası. etrafına 
~enç, atı l (an. ,c:ti , ·en telkin eder 
adamlar toplaına'iı, Şi ka(o kon
~resindr Taft"ın idnre~indeki es
l<i politika makinesini )·ere se
rerek itti fakla namı:P t seçilme
'ii; heın onun ü!<ıtiın me,·kiine ait 
,teörüşlrri te~·it t'tmi~ti. hem de 
Arnerikada ileriye doğru bakan. 
temiz vatan!'everleri kendisine 
do~ru çekınİ'jtİ. 

... 
birliklere verilen bozuk etlerin muayenesi ~ırasında 
şiddetli münaka§alar olurkea 

Askeri birliklere bozuk 
edildi et verildigi tesbit 

Bazı toptancı kasapların şikôyeti üzerine etleri muayene 
eden askeri veteriner heyeti «bu etler insan hayatını 

tehlikeye koyar» diye rapor verdi 
Toptantı kasapların ihbarı ü· j gelip muayene etmelerini bil

zerine dün .:\tezbahada askeri dirmişlerdir. 
birliklere .. evkcdilmek üzere ha- Bunun üzerine harekete ge
zırlanan külliyetli miktarda bo· çen alakalılar ordu ba \'eterine
zuk f'l yakalanmıştır. ri General Sadettin Tektaş ve 
Toptancı kasaplardan ı inci profesör veteriner Zühtü Sev

orduya müracaat ederek, ordu ~enden müteşekkil bir heyeti 
birliklerine sevkedilecek etlerin mezbahyaa göndermiştir. rııezba
çok rena ~mda olduğunu ve haya giden heyet ellerin yen. 

Çubuk H.P. Başkanı 
mitingde yaralandı 

mi}"ecek kadar fena olduAunu 
bizzat tesbit etmiştir. '\:'apılan 
tetkiklerde müteahhidin askeri 
birliklere \'erdiği bu etleri nı ez
bahada kcsmedi.~i. K3ğıthane, 

Alibey \·c Bakırköy ci\·arındaki 
köylerde kestirerek ~lezbahayn 
sır[ dan1ae-ıatmak için getirdiği 
anlaşılmıştır. 

Orduya verilmek Uzere ru-
martesi günü ::\tezbaha~·a getiri· 
len 24 ba · sığırdan on dokuzuna 
".\fezbaha vcterin(1inin eok zayıf 
damgasını bastığı h~1de bu et
lerin ordu levazım birliklerince 
ne ~eki1de kabul edileceği de 

Oylar saat altıda atılmağa ba,Şlanacak ve saat 20 de son 
bulacak. Polis, adaylar etrafında hususi tertibat aldı . 

Ncl")"Ork, 3 - Yarın Birleşik ı wer'i desteklemeye teşvik etmiş· dır. Teşkilatlı işçi teşekkülleri 1i 
Amerikada yapıloeak seçınılerdc tir. Dcwcy, sabahın 6 sından iti· derleri, sendikalara kayıtlı bil· 
eyalctl~rin ekserisinde sandıkları baren bu radyo \'C televizyon ya tun işçileri sandık başına gönder 
mahallı saatle G da açılıp 19 ve y111larında, dinleyicilerin telefon. mek için haftalardanberi büyük 
20 arasında kapanacaktır. Bunun la sordukları sualleri cevaplan- gayretler sarfctmektedir. Büyük 
la berab<'r Calil'ornia gibi baıı d!rmıştır. sendikaların hepsi demokrat a 
eyaletlerde kapanış saati 23 de- Yarın emniyet ser\'İsine men- day Stevensonu destekledikleri
dir. Bu itibarla kat'i neticeler 5up Sİ\'İl memurlar cumhurbaş ni belirtmişlerdir. 

Fatma 1''uran 

Biı· kadıııı 

Dostıı ııstııı·ıı 

İle yaraladı 
~ok geç anlaşılacaktır. Çarşam- kanı adaylarının etrafında dola- Halk arasında yapılan anket 
banın ilk saatlerinden evvel u- ~acak ve kendilerini korumak l- Nevyork, 3 (A.P.) - Seçimler 
murni cert'yanın belirmesi muh· çin en sıkı tedbirleri alacaklar- (Devamı Sa: '1 Sil 3 dt) 
temel değildir. '--=-------====:.:.:::::.:::. ___ ....:::.:..:.:::::.:..:.:.::..:...:.::..:..:.:.:. Evvelki gün İstiklal caddesin

de bir kadın, dostu tarafından 
ağır surette yaralanmıştır. 

Diğer taraftan bugün Nevyork 
ta Vali Dey;ey 18 saat n1üddetle 
bir radyo ve televizyon progra
mında konuşmuş, halkı Eisenho. 

Akdeniz manevrası 
dün basladı 

.; 

Kalyoncuda, Tabipçi Abdi so
kağında 4 numarah eyde oturan 
Fatma Nuran adlı bir bar artisti 
İstiklll caddesinden geçerken 

Amiral Carney bu manevraların Güney Avrupa evvelce beraber yaşadıkları Enis 
( Devamı Sa: 7, Sü: 8 de) 

bölgesinde yapılan müşterek müttefik tatbika· ,--·-----· .... 
tının en önemlisi olduğunu söyledi «HOŞ JtlEIJIO» 

.tnacfoht 1 l•ut 

Napo\i 3 - Atlantik kuHeUe- rek müttefik tatbikatının en Ö· GELDi' 
ri güney Avrupa böl~esi komu- nemli!'i olduğunu, zira buna 
tanı .ı\miral Carney bugün .:\k· Türk ,.c Yunan kuvvetlerinin de Birkaç günlük bir gccik-
den1zde 500 uçak. 170 harp ge- iştir3k etmekte olduklarını söy- meden 50nra • IIOŞ ) IE:\10• 
misi \'e 170.000 askerin iştira- lemiştir. serisinin de\·amı, dünkü pos-
kiyJe ba lıyan manevralar hak- Amiral ayni zamanda mane\'· ta ile matbaamıza ulasmışt ır. 
kında Napotidek.i !;!enet kararga. raların esas hedefi~i de belirt· Dr. Emcet Cece\'it'i, tErkek-
hında bir basın toplantısı yap- miştir. buna göre, Ak.denizdeki ır r l Crperten Kadın. ın e-
n11stır. muhtetir limanlardan hareket e- tinden kurtardıktan sonra, 

Anıiral sı:eçen sene . yapılan den muhtelif kafileler. çıkarma l\l emo'nun başına gelenlerin 
büyük sleın. manevralarından hareketinde bulunmak üzere kü- · hıkiyesin i bugün üçüncll 

beri bu m:ınevral:ırın güney l\ V çük Asyanın bildiriIÔliyen bir sayfanıızda bulacaksınız. 
rupa bölgesinde yapılan mi:şte- yerine doğru YO·I~ ~a~la~e~a~k~la~r~d~ır~. -~===========' 

Fı·a·ıısız oı·tistliiı·i diiıı geldiler 
Ne çare ki bu ustünlük man-

1arası sürekli olamadı. Politika 
ihtirasları bir defa kabard ıktan 
sonra Eisenhower kendini eski 
Politikacılann eline terketti. t:iı
\'İı; üzerine toi. \·iz \'erdi. ~te,-en-
1\0n isr. dürüst. ,·ckarh mücadt
Je tarzıyle kalbleri gitgide ken· 
dine çekti. Kapalı bir kutunun 
lcinde nıümtaz bir şahsiyet taş ı
dığı , gen iş bir fik ir serrn~lesi 

T afôt Vasfi Öz konuşurken, Hasan Demirefçinin 
müdahalesine kızan D.P. tiler hücum ettiler. Bı 
çak Hasan Demirefçi'nin başına iki santim girdi 

ayrıca bir tahkik mevzuu olmuş Dün lıt anbuta FJnland i}·a eJçimiz 
tur. Kemal Ka\·ur eşi}· l e birlikte gel. 
Toptancı kasaplar tarafındih miştir. Resinule, elçi l'e eşi e:An

yapılan ihbar üzerine mezbaha· kara• ,·apurundan çıktıkt an son. 

(Devamı: Sa. 7; Sü. 6 da) , "\ 

Yatan 
Yarın size meçhul bir 

ülkeyi tanıtacak : 

HAKKARİ 
Şimdiye kadar h içbir gazele· 
cinin gitmed iği bu mahrumi· 
yet dolu \ İl i.yetimizi yıtnnkJ 
ME MLEKET !LA VEMİZ ile 

gOrüp t anıyacaksınıı. 

H111111i lluhııbir . ~d~" 

Ankara. 3 - Bugün Çubuk il. 
çesinin Sirkeli bucağında yapı· 
lan açık ha\·a mitinginde C.1-1.P. 
Jilerle D.P. liler arasıdna bir mü
nakaşa olmuş, neticede C.ll.P. 
Başkanı başından bıçakla yara. 
lanmıştır. }liidisc şöyle olmuş

tur: 
.. <\nkara millelrekillerinden Or, 

Talat Vasfi Öz. Çubuk ilçesinin 
Sirkeli bucağında yapılan D. P. 
açık ha\'a mitinıinde bir konuş.. 
ma yaparak 14 Mayıstan bugüne 
kadar D.P. nin icraatını tebarüz 
ettirmiş ve bir ara Sirkeli huca· 
ğı şosesinin de Demokrat Parti 
tarafından yapıldığını söylemiş. 

---------··--•·tir. Bu sırada ınitincde bam bu· 

Iunan C.H.P. !ilerden parti baş. 
kanı Hasan Oernirclçi, Talat 
Vasfi Öze hıtaben, yolun tesvi
ycsinin Iialk Partisi devrinde 
yapıldığını belirterek bir millet. 
\ekili olması hasebiyle hakikat
leri tahrif etmemesini i~temiştir, 
Bunun üzerine milletvekili Ta. 
liit Vasfi Özle C.11.P. B>şkanı a
rasında nıünakaşa başlan11ş ve 
bu sırada mitingde bulunan 
Demokrat Partililer, J{asan De. 
mirelcinin üzerine yürümüş ve 
bunlardan Yusuf Gürel, bıçağını 
çekerek C.H.P. Baıkanının kala
sına saplamağa başlamıştır. Bı
çak. Hasan Demirelçinin başına 
iki santim girmiştir. 

ya ~elen veteriner he)·eti haki- ra görülüyorlar. 
katen ötedenb~ri ı;;ikiyet mev- ::"'-~---~~--~--.. 
zuu ol:ln bu hiidiseyi bizzat gör· 
müşlerdir. Başveteriner tutulan 
zapta •bu etler insan hayatını 
tehlikeye koyacak şekildedir' i· 
baresini koydurmuştur. 

.ı\yl'ıca tahkik heyetinde bulu
nan profesör de bir ~ığırın ki
losunun çok eksik olduğunu ve 
bunun y~ncmiyeceğini bildir
miştir. 

~ı e:zbaha müdür mua\'ini de: 
•- ~faalese[ zan1an zaman as

keri birliklere bonık et verildi· 
~i bir vik ı .idır. de.'1tiştir. 

Etler veterine"'- heyetinin em· 
rile mü'.'ladere edilmiş, müteah
hit ve diğer allkalılar hakkında 
takibata ge~ilmi;tir. 

Yeni Tefrikamız 

IMZASIZ 
MEKTUPLAR 

.... 

Yazan: 
ANDRE CORTH!S 

Çeviren: 
REZZAN A. E. YALMAN 

Bugün neşre 
başladık 
. ...... • 

Comedie Françalse sa.natklın Jeanine Crispin ,., arkadaşl arından teşekkül eden Jan \·ier Trupu. 
dün .-Ankarat şapuru Ue şehrimiıe gel n1 işlerdir. \ 'a nn gere • Marlf'mof. elle Antoinette• adlı btr 
komedi Ue Küçük Sahne'de tem siller ine başlı' aC"aktardır. T rup, İ'it~nbulda iılllı hafta kalacak \'e 

altı muhtelif telif ııl.ıes temsil edecektir, 



~·~---------......;-----------~--~ VATAN ---·----------------------------•--- 4. 11 · 195Z ---

\GüNüN YAZISI 1 

Cumhurbaşkanı'nın nutku 
ve irtica meselesi 

Çok. pa.rtili ha { YAZAN: """"\ Uade eıledlği 
: ;ıt+a Cun1 1 ı veı;hile (fimme 

ıur' •\ anının Bıırhaıı Apaydııı vicdanının tcp-
n .ı .•. o.m rolü, k'-'i içınde erıye 
ıarWer arasın AH;KAT ceklerdir-. Fa-
caki muvaze. .:..------------------------ kat, hareket ha 
ıeyi temin etmektir. Bu ise, irticaın varlı~ı veya yokluğu 1ine inkılap eden irtica fikri, 

0 ·nun bıt.araflığı ile kabildir. hususunda bir kanaat sahibidir. (8mme \'icdanının tepki~i) ile 
İsmet inönünun siyasi hayatta Ve kanaati olmak lazım gelir. ıiddetli bir ıekılde karıılaşmak 
partıler arasında bir mu,·azene Fakat, sık !ilk rastlanan ve ca.. ıaruretinde kalınca memleket 
kurmağa mu\·affak olamaması· lıbi dikkat olarak memleketin iı;inde iki ku\vctin çarpışması 
nın en mühim amili, o'nun bi- bir yerinde değil, muhtelif şeklinde bir mU.cadele sahnesı 
taraflıtında şüphe olmayan bir yerlerinde vak'alar halinde te- er - geç yaratılmış olur. Bu 
Cumhurbaşkanı v3ziyetinde bu· zahür eyleyen irtical zihniyete takdirde dahili huzur ve sükün 
ıunmamasından ileri geliyor- karşı vuku bulmuş olan reaksi- bozulur. 1Iiikı1metlerin vazifesi 

yonu veya ha,sasiyeti şahıs \'e sadece günün tedbirlerini al-
du. 'k partilerin memleket menfaat.. mak değildir. ).:'arını düşunmek 

Partiler me\'cut oldukça. 1 
.. h ı zorunda''IZ. \'e mu"debbır' bı'r d lerini kaale almayan usus J 

tidarla muhalefet arasında a- d' t· b hu .. kfunet sadece bugil'tıü de,, il 
imi bir görus ayrılığı da her maksatların mevcu ıye ı se e- ,·arını düt.ünmek zarundad~r. 
zaman i"in mevcut olacaktır. bine bağlamak suretiyle tefsiri 

1
, . h 

.. cihetine gitmesi, Cumhurbaş- şte, bugün için tesır sa aları 
EsM:en partilerin hikmeti vi.l- 1 iht'J'I mahdut olan ı·rıı··a h'dı'sel•rı' · d kanını, parti erarası ı d ın .. d .. 

cudu bu neticeyi kendilığin en d · ·· k ti' • · u·· zerı'nde hascasıyet go·· .~terı"lmı· • k kuca~ına iışurmP ne cesını - ., v 
hasıl eder. Zira. partiler ye • doğurabilir. Bu ise, memleket- olma51 yarını dü~ünmek ibtiya
diğerinden !arklı fikir ve ka· le Cumhurbaıkanının bitarafiı- cından dotmuş \e ihtiyaç, hü-
naat grupmanlarıdır. Böyle 0 1 "d ku· metı· ı•ap eden tedbirlerı· al-, ı b. ğı münaka~a arının yenı en " 
lunc.ı, tabiatıy e muayyen ır h ı k' ma•a da,·et maksadını "uden 

h ·ku başlamasına se ep o ur ·ı, mem .ır. b 

kanaatle hareket eden iı - h rtl b k'I tenkı'dleı·ı·n mııharrı'k sebebı' ol-leketın al ve şa arı u şe ı 
metın faaliyetleri ayn kanaat- k t k rd b mu•tur. Bundan dolaı·ıdır kı·, til bir milna aşanın e ra an aş v . 
lere sahip olan ditcr par er ·· ·t d •·ıd· Cumhurb.-kanımızın. ı·rıı•a ma 1 lamasına musaı e6ı ır. -,;ı .. 
tarafından tenkide t.ibi tutu a· hi)etini taşıyan vak'aları mün· 
caktır. Bu tenkidler zaman za- cel.\1 Bayar ayarında tecrü- ferit ve bu itibarla normal ad-
man iktidarla muhalrfet ara- beli ve olgun bir devlet detme::-i hususundaki kanaatle-
.in'• derı·n ururumların mev- · · · .., ı·rı·ımı'• olan te•ru" rı ., reı · ının, ~"''= ~ " - rine iştirak cdemiyonız. 
cudıyetinP. f;tıobebiJet ,·erebilir heleri gözöntinde bulundurarak Bu arada. ırtica mevzuunda 
Böyle hallerin devam ctmes_i- ,.e Anayasanın ruh ve mAna51nı muhterem Cumhurba~kanının 
nın önüne g~çmek rnrmleketın nazarı itibara alarak, bundan iyimser bir görüşe nutuk.tarın. 
yi.lksek m"nfaatlcri bakımın- fiddetle tevakki eylemesi IAzım da yer vermış bulunması, ge
dan zaruridir. İşte bu zaruret gelırdi. Şahıs veya partileri it· çen yıl İ.!ılanbul Üniversite ın
bir hakem ihtiyacını ortaya tı- ham, Cumhurbaşkanlı~ı maka- deki beyanatını hatırlamamız 
karır ve bu da devletin başı mının bitaraflığı ile kabili telif üzerine ayrıca dikk~imizi çek
olan Cumhurreisi olmak iktıza değıldir. Jlele, bu ithamlar mil~ mi~tır. Çıinkü, Ce~ Bayar o 
eder. cerret bir mahiyet taşımış o- zamanki beyanatında irlıc3i ha· 

Şurasını kaydetmek icap lursa, Büyijk )lıllet lleclisini reketlerden endişeli bir suret-
eder ki; muhterem CelAl Ba· açış nutku bir parti liderinin te bahsetmiştir. Ve esasen ,\ta
yar. Cumhurbaşkanlt~ı sıfatı ve veya ileri geleninin nutuk ve. tlirk kanunu bu gibi endişele~ 
ıallhiyetlerini istimal bak1mın ya beyanatından farksızdır. rin bir netice~i olarak ortaya 
dan geçmiş de\,rlcre kıyas Di{:er taraftan, Cumhurbaş~ çıkmıştır. O zamandan bu ana 
edildikte, bitaraflık lı.iıum ve kanının, kanaati cümlesinden kadar geçen zaman zarfında, 
zaruretine uymuş bulunmakta- olarak beyan eylediği, ayni irticai hareketler ortadan kalk
dır. Bunun1a beraber ideal bi· me\1.ua taallük eden, bir nokta mamı~tır. l\luhlerem Cun1hur
taraflık ölçülerine uyıı:un bir üzerinde hassa.siyetlc durmanın başkanının kanaat ve iyimscr
duruma tam manasıylc geleme- !Azım gelcligi düşüncesindeyiz. Jiğindeki bu değişikli~in sebc
miş olduğu da muhakkaktır. ltluhterem Cumhurbaşkanımı- bini bu \'ariyet karşısında cid-

zın, bır .. iki yıldanberi karşı- den öğrenmek ihtiyacı i~inde
Iaşılagelmektc olan ve son ıa- yiz. 
mantarda bir fikir hareketi 

Netice itibariyle arzetmck 
GCklinde ayrıca kendisini gös- istediğimiz husus, Cumhurbaş-

~~r~~~~~llu:ı~~l~ti~:h~~·~!a~~ ::~ıı::ı:d~u~~a~ıe'c~~~a~~ı~e~~: 
munferit h.3.dıseler cümlesinden tuklarında bıtaraflık ülçulerl· 
sayarak • nıütalia eylemeleri- ne hasiasiyctle riayet etmesi. 
ııın, hakikat halde, doğru ol- n.i.n memleket menfaatlerine ve 
madığı kanaatini taşımaktayız. A . h""k .. 

1 
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Şehirde kaçak et 
satışı arttı 

Sucuk mevsırnının başlaması dolayısile şehirde ;on ~Unler. 
de yine külliyetli miktarda k~çak et kesilme~e başlanmıştır. 

Söylendığine ~öre kaçak olarak kesilen etler yalnız ~ucuk 
imalatçılarına satılmakla da iktifa edılmeyip şehrin büyük lo
kantalarına ve otellerine de vC'rilmektedir. 

Bilhassa Edirnek;ıpı ve .,\~-5aray semtlerinde kesilen etle· 
rin gerelerl muhtelif yerlere çok ucuz hatlarla satıldığı bil· 
dirilmektedir. 

Dün de Kumkapıda bir evde kaı;ak et ke:;ildiği belediyeye 
ihbar edilmiş, bunun Uzerine yapılan baskında iki yüı on hcs 
kilo et ele geçirilmi<tir. 

l\fuayeneye sevkedilen etlerin morlaşmış ve yenmiyecek hal· 
de olduğu yine aIAkalılar tarafından söylenmektedir. 

Mardin şilebinin 
Durumu 
Aydınlanmadı 

_.\rmatör llaşim _ fardine ait 
~tardin eilebinin Kazablankadı 
tevkıf ol11ndu~una dair Çlkan ha 
her üzerine dün 11.l.;im !\tardi· 
nin bürosuna ~iderek bir gö· 
rüsme yaptık. Bize \'erilen ma· 
Ilıma.ta ı::öre hadi-enin sebebi 
şo\·Je ıtah rriiln1ektedir. 

::\tlrdin şilrbi Kazablankada 
iken, tahmil tahliye işinin ken· 
disine devredildi~i bir şirkrtle 
ıbfil.lfa dü ülmtiş ve ihtillfın 
halli için İstanbtıldan bir mii
me53ıl Kaıablankaya gönderil-• miıı;tir. 

11.lşim ,,_ı,.rdin, ihtil.lfın halle
dtıecl"ğini ümit eder ve bu meal 
de hir hahf'r bt"klerken -;:eminin 
te.,.·kıfi haht'rini almış ve ,·ı·.ır· 

mıştır. ll.llen tellP Yazi~ P'/ı i· 
z;ıht i~tcnmistir. ııasim '1.:ırdın 
firmasının Kazablankadakı mil· 
mesı.Jli henüz bu tele cevap ver 
medi,i;i için vaziyet aydınlana· 
mamı;tır. 

Bir kadın intihar etti 

Zeytinburnu gecekonduları 
29 uncu sokak 105/1 numarada 
oturan, \'cnin1ahalle Yüntaş ip
lik fabrikası işçilerlndon 336 do
{:umlıı F.nıinc Doruklu. Kıızlıçeş 
me Gümrük iskrlesi kumsalın
dan kcndi5İni denize atmak su
retiyle intihar etmiştir. 

Eminenin cesPdi denizden çı
karılarak tahkikata başlanmış
tır. 

Sultanahmette bir kavga 

(uduzla aşısızlıktan 
Mücadele 
Edilemiyor 
Sarıler köylerinde son aylar 

zarfında kuduz \'akalarına rast· 
!anmaktadır. Bilhassa in('k\er a. 
rasında görülen bu vakalar, köy 
lüler tar3fından veteriner me· 
murlu~una ihbar edilmesine rağ 
men Ankaradan aşı beklendigi 
söylenerek alakadar olunmamak 
tadır. Bu cümleden olarak ev· 
\"elki.gün de Zekeriya köyünde 
kuduran iki inek köyü altüst et
miş ve koylüler tarafından zorla 
öldürülmüştür. 

Nitekım ayni hldi;ede köye 
ça..tırılan veteriner köylünün lis 
te yapmasını, muht:ırın tasdik et 
mesini ve Ankaradan ası geldik
ten sonra da dit!er hayvanların 
aşılarının )·apılabıleee~ini söy· 
lemiştir. Bu köy Ye di~er köy
ler hayvanlarını meraya ı;ıkara· 
mamaktadır. 

Liselerin spor yurıları 

12 Kasımda açılıyor 
Lİ!>Pler spor yurtları ve orta. 

okulların oyun yuvaları 12 ka
sım çl1rşamba glinU saat 15 te 
1\lithalpaşa stadında yapılacak 
olan törenle faaliyete geçecek
tir. 

Bu yıl liselerin futbol ~ampi
yonaları Beşiktaş, Vefa, l-laydar
paşa stadlarında yapılacak ve 
müsabakalar 19 kasımda başlıya
caktır. 

'\~e ilköy l\leteoroloji istas· 
yonunun tahminlerine göre 
bugün şehrimiz ,.e ci\·arın· 

(la hava sabahle~·\n çok bu· 
lutlu ve muhtemelen ya· 
ğışlı, öğleden !>:Onra bulutlu 
s:rçrcek, sırak1ık azalmakta 
t'evam edecek; rüzgarlar 
glinryden orta ku,·vette e· 
secektir. 

Dtin şehrimizde ha\•a ka· 
palı ve yağışlı gtçmiş, ruz· 
gArlar ku%tY s;::une.vden kuv
vetlice ec;ınlştir. Günıin sı
caklt;;ı göl~ede azami 17.1, 
a~.ı:ari 9.5 santigrat olarak 
ka:\.'dedilmi~tir. 

KÜÇÜK HABERLER 
RAıtiDEKİ GÖÇ,IES 
MAii \LLESİSDE OKULLARIS 
DURL~IU 

~1illi Eğitim müdürü dün, ilk 
ö~retim müdtir muavini ile bir· 
likte Ramideki .gO~men mahlllc 
sine ~iderek burad.1ki okulları 
\"e öt:rencilerln durumunu ince· 
Lemişlerdir. Bazı sınıClarrta Ö~· 
rl'nci fazlalı~ı sebebile çift ö~re· 
tim yapılması kararlaştırılmış, 
Ci\'ardakl okullardan bazılarına 
da utrayarak okulların ihtiyaç· 
!arı ve ö!:rcnci durumları göz· 
df:'n J!PÇİrilmişt r. 
\'EKALETS.\ME S.\llTEKı\R. 
LlGI DLRUS~l\S!NA 
DEV.nı EDILnl 

Tanzim ettikleri -:ıhte vck~lct
name ile tapu ~ahlek.lrlıfı ·ap· 
maktan }anık eski İsl1nbul 2 nci 
noteri .\bdülkarlir Rıırh::ın, Ba}· 
ram Özsoy ile .sahtrkjrJığa işti· 
rlktrn sanık .\li :\d;ıdan, !\Taci· 
de Zamir. diş tahıbi Rerç Boza. 
ciyan. 'frrrli Bilrn, Rahtiyar Rİ· 
fat Sen.ı::Onül, ;\1ıııaffer Il"az ve 
vazifl'!'lini ihmalrlen sanık t.:.tan· 
bul :!. nci nnteri Kenan Örerin 
muhakemelerine dün 1 inci a~ır 
rr.za mahkemesinde devam edil· 
miştir. 

Duruşma. bazı hususların an· 
taşılması için başka gttne bıra· 
kılmıstır. 
DENIZC'ILIK 8.\ "iK.\SI 
Şll,EPl.ERINE iş 
Bl'LLNAnll\'OR 

Denizcilik Bankası dış silep 
nakliyatında sıkıntılı bir devre 
geçirmo..1.tte<lir. Gemilere fş bul· 
makta ~iiçliik cekilmektedir. 

Cumh urba~kanının nutku bu 
zavıyeden tetkik edildikte, 

i~eri.,inde kendilerinin bitaraf
lık vaziyeti ile telifi kabil ol
mayacak bazı noktaların mev
cudiyeti göze çarpmaktadır. 
Hususiyle, adli hayata taalluk 
eden ıöıleri sırasında inkılap. 
lar me\"zuuna temas eden Cum 4 

hurbaşkanı, irtica hareketleri 
veya uk"aları sebebiyle bükü· 
mete te\·cih edilmiş bulunan 
tenkidleri. (şahsi ihtiras) ,-eya 
(siyaset taktili) olarak ~asıf. 
landırmış bulunınkatadır. ~luh 
terem Celil Bayar, irtica mev· 
:zuunda iktidarla muhalefet ve 
hattA bitaraf fikir muhiti ara
sındaki ihtil.if ve münakaşaya 
bu şekilde girmiş olmakla bi· 
taraflığını kendi kendıoe. lhlAl 
evlemiş bulunmaktadır. Irtica, 
v~rdır veya )'Oktur. Bu, bir gö
rüş ,.e kanaat meselesidir. Ni
hayet CelAl Bayar da bir Rei;i
cumhur ve bir vatandaş olarak 

Vak'ajar şüphe yok ~i. münfe- .naı aıa .. u um erıne uygun 
·tı· Zaten vak'a olmak b•· duşeceğı luzumudur. Be 'iktaş sakinlerinden Bekir 

rı ır. 1 --:-:-.::::::::::::::::::::~ Temiz.var, Fahrettin Sarol, Hli-

LiselPrarası kız ve erkek öğ
rencilerin voleybol ve basketbol 
ıampiyona~ı da Eminönü, Kadı
köy Gençlik lokalleri ile Terzi
lik okulu ve Vefa basketbol sa
lonlarında yapılacaktır. 
Ayrıca okullarımızda kültürfı

zık laalıyetleri de başlamış bu
lunmaktadır. Mılli Egitim mil· 
dürlüğünde ilgililerin iştirakiyle 
bu mevzuda bir toplantı yapıl

Nıtekim üı; ay evve-l Hindls· 
tanın Kalküta limanına giden, 
Coruh ve Yozgat Eilepleri ora· 
da hanııılelerini boıalttıktan son 
ra iş bulamamışlardır. Her iki 
gemi üı; aydır bu limanda bek· 
lernektedı:. 

D. P. Samalya Buc~ 
kongresi 

D. P. Samatya bucak kongresi 
on. sekiz kasım saat 19 da ocak 
lokalinde yapılacakt:r 

kımından baska türlü olması-ı ,, 1 seyın Temizyar. Niglr Temizyar 
na da iınkln yoktur. Fakat asıl ve Nesime Sarol, dun sabah, bir 

' dikkati çekecek olan nokta, kıskançlık meselesinden ar;ıJarı 
GECMl$TE~ münferit olarak tavsif edilen açık bulunan, Ahmet Özçeliğin 

bu vak'aların memleketin muh Sultanahmet \•ağcı sokak 12 nu· . aur.üN telif mıntakalarında vuku bul- maralı e\'ine gitmjşler ve Ahme 
muş olmasıdır. di dı§arı çağırarak hepsi birden 

İrtica h.idiselerinin memleke
tin birbirinden ayrı olan mın 

taka1arında husule gelmesi 
keyfiyeti, fikrimiı.ce, asıl en
di..ş;eyi muciptir. Çünkü; bu 
takdirde irtical zihniyetin mem
leketın muhtelif taraflarına 

l·ayılmış olduğu neticesi ve 
hattA hakikati ile karşı karsı
yayız, demektir. Şüphe yok ki, 
memleketin \'atanperver e\'lAt
}3r1 irtica tehlike~inin her hal 
ve \ aziyetinde önüne geçecek· 
lerdir \"e irticai hareketle 

1 

Cumhurbaskanının çok güzel 

Haydarpaşa 

garı ve Haydar 
Paşa 

43 yıl evvel bugün, 5 ka· 
sım 1909 da İstanbulda 

Haydarpa$a gar binası in
şaatı ik.ınitl edJlerek mera· 
simle açılmı~tı. Bu bina o 
7aınanın E'R güzel yapıların· 
dan biri idi. 

üstüne hücum etmişlerdir. 
Bu arada Bekir Temizyar, Ah

metli bıçakla rnuhtC'lif yerlerin
den agır surette yaralamıştır. 

\~aralı Einaf hastanesine kal
dırılmış ve sanıklar yakalanmış
tır. 

Alman gemi 

nin dünkü 

mühendisi· 

tetkikleri 

HER AY SONUNDA BiR ÇEKiLIŞ 

Fabrika ve Havu:larda tetkik
lerde bulunma}c: üzere Denizcilik 
Bankasının davetlisi.. olarak şeh
rimize gelrn Alman J!Pmi inşa
iye mührndisi Köhnenkamp dün 
İstinye fabrikasına giderek ince
lemelerde bulunmuştur. , 

mıştır. 

Kaloriferler 1 S Kasımdan 

itibaren yanacak 

Havaların birdenbire bozması 
üzerine belediye kaloriferli a
partıman \'e emsali yerlerin on 
beş kasımdan itibaren ısıtılma· 

sını kararlaştırmıştır 

Denizcilik Bank.ısının 10.500 
er tonluk olan hu en büyük $İ· 

lepleri biri limanda boş olarak 
durmakla günde üçer bin lira 
mac;rafları olmaktadır. Bu h.11e 
E!öre Üı; ay içinde, gemilerin iş· 
siz kalmasile banka :?70 bin lira 
bir zarara maruz kalmıştır. 

Gemilere na\'lun temini için 
ı;alışılmaktadır. 

Beledıye sağlık ekipleri bu Belediyenin kontrolleri 
tarihten itibaren kaloriferli bi-
naları kontrol edeceklerdir. ıiddetle devam ediyor 

«Ankara» vapuru geldi Vi\Ayet emrine ba~lanan be-
Denizcilik Bankasının • . .\nka· lediye mürakıpları ekip halind@. 

ra • \'apuru dün 416 yolcu ve 133 kl teftişlerine gece ve gündüz 
ton yük ile Batı Akdeniz sefe· olmak üzere de\'am etmektedir· 

rinden dönmüştür. le~eyo~lu ilçesi dahilinde yapı. 
Karadenizde fırtına var \an kontrollarda tarifeye ri t ·et 
Karadenizde orta şiddetle etmiyen on iki lokantava ihtar· 

esmekte devam eden lodos da bulunulmuş, beş mries~eseye 
rırtınası henüz vapur ~eferle· de ceza ke!>ilmi:ştir. \yrıca ge· 
rinde herhangi bir akı;aklı~a se· çen harta içinde Eminönü kay· 
bebiyet vermemektedir. makamlığı dahilinrleki fırınlar. 

Gazetecileri 
Zonguldakfa 

Buıuırı .,,.,.,,ı11rımıtdU• 

Zonguldak, 3 - Bugün saat 
10.5 treni) le 14 erkek ve bir ka
dından müteşekkil Yugoslav ga_ 
zeetcilerile \'ugoslavya Ataşesi 

~ct1'imize gclmi~lerdir. Beraber· 
!erinde Basın ı~ayın Umum ~fil· 

dlirlüğünden dört mihmandar da 
bulunmaktadır. Heyet, Çatala~zı 
elektrik santralını ge1mi~ler ve 
tesi!leri tetkik etmişlerdir. Bu 
ak$am hryet -=erefine Belediye 
tarafından bir ziyafet verilmiş. 
tir. Ziyafete Demokrat, Ha1k ve 
~li1let Parllleri İl Başkanları da 
da,·et edılmişUr. \-ugoslav gaıe. 
tecilerden birisi a~ır hasta oldu· 
ğundan ihtimamla tedavi altına 
alınmıştır. 

--o-

D. Bankasında 

1500 işçi zam 
Bekliyor 
Liman ,.e Dokları Gemi Sa· 

na ·ii tıı:cileri Sendikası rnUmes· 
sillcri dün Denizcilik Bank:ıı:;ı 

'""enel müdür muavini Ulvi \·e· 
nal ile bir ;:örüşme yaparak İŞ· 
çileri alakadar edeın bazı me!te· 
leler üzerinde görüşmüşlerdir. 

Birkaç ay ev\'el, memur, gemi 
adamı ve müstahdemlere yapı· 
lan zamdan sonra bir kısım iş· 
ciler iskala usulü zam tatbikin· 
den dolayı mağdur olmuş, a:;. 
kerden gelenler. üt seneyi dol· 
durn1amış olanlar, sicili bı')zuk 

olanlarla \"a!iıfsız i~~i sayılanlar 
bu zamriln istifade edememiş· 
!erdir. Dün yapılan görüşmede, 
i~ı;i müme~-!illleri bu kabil arka· 
d:ı,ıarının d:ı zam ı::örme~ini ve 
h:\ljıl ol:ın haktız durumun telafi 
edilmesini i!>tC'mişlerdir. 

• Ulvi Yenal bu me~eleyi cuma 
günü idare meclisi toplantısına 
2'etireceğini ve işçilerin lehine 
bir karar almıya çalışacağını 
vadetmiştir. 

Mağdur durumda olan 1500 
kadar işı;i bu yolda alınacak "ka· 
rarı sabırsızlıkla beklemektedir. 

Bayar'ın Yunanistan 

seyahati dalayısiyle 

Ordu vapuru Pire'ye 

gidecek 

Cumhurba~kanı Celi\l Bayarın 
Yunanislana yapaca~ı ziyaret do 
layısile İstanbul valıliği ile Yu
nanistanın İstanbul başkonsolos. 

... u Atinaya rnı..işterek bir se· 
abat hazırlamışlardır. 
Ordu vapuru ile yapılacak o

lan bu seyahate vilayet, Yunan 
başkonsolosluQ:ıı ,.e patrikhane 
temsılcilerinrten müte;pkkil bir 
'ıeyet başkanlık edecektir. 

(-TAKVİM-) 
4 Kı\SUI 1952 

S.\Ll 
AY 11-G ( N 30-lllZIR 183 
RU:'Iİ 1368 - EKiM 22 
HiCRİ 1371 - SAFER 15 

Vasati Eıan• 

SABAH 06.33 OL30 
ÖGLE 11.58 06.51 
iKiNDi 1444 09.40 
.\KŞA~I 17.02 12.00 
YATSI 18.35 OL33 

ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ 

t.~çüncu Selim devri l'e· 
ılrlerinden lla)·dar Pa~a, 

bu civarda önce kışla \'e 
sonra hastane olan binayı 

yaptırdığı itin .\nadotu de· 
miryolunun durağı olan bu 
semte onun adı \·erilmiştir. 
llaydarpa,ad:.n ba'il:van ,.e 
eskiden :\nadolu - Bağdat 
demiryolu adını ta~ı)·an ilk 
tren hattının inşasına 1872 
de mübaıerel edilmlıll. 

J Köhnrnkamp Haliç ve Istinye
deki dok \'e fabrikalarla Camia}. 
tı ve H:ısköy atölyelerinde tet
kiklerini tamamlayarak edinece
ği intıbaları bir raporla Deniz
cilik Bankası genel müdürlüğü
ne bildirecektir. 

Bununla beraber, havanın da yapılan kontrollarda çeşniye ı--:--,----:--:-:-----1 
her .\n değişebileceği gözö· uygun ekmek imal etmiyen ve Gıu•l•mı.z• '"'.,."'"1'" " 11" 

İMSAK 04.54 11.51 

T(LBE:>;TÇİ 

APARTMAN DAİRELERİ 1 

nüne alınarak gerekli tedbir pis görülen qn beş fırın sahibi· """ .. •4"
1
""· •°'"'""'" 

dilşünülmilştür. ne ceza kesilmiştir. •4•mı•. 

.,. ,,.. .... 
' 

lt!~ il l!ii ı} 1 
Kukla ve efendisi 
Şu Bulgarlstana ne olu· 

yor? .. Son zamanlarda, 
adamakıllı azıttı! .. K3h bir 
nehir ortasındaki l~unan ı· 

dasına saldırma, kalı u(akla· 
rile Yugoslavya sınırlarını 
teca,·tir., k3h Türk hudut ku· 
lelerine taarruz ..• 

Bütun bunlar, b i kom~U· 
luğa u)'mıyan fena ni}·et •· 
l.lmetleri. \\ikıa. kendi mit· 
letine karsı dahi fenalık et· 
mektPn ze\·k duyan kızıl bir 
hükümetten kom$tılarına 
karşı i.Yi niyet bthlemek, 
bekfpmek ~öyle dursun .rla 
ummak abestir amma, en 
kötu maksatlı bir Bulıar hü· 
kfımeli dahi arkasında bir 
kışkırtıcı olmasa bu haltla;ı 
etmek cesaretini kendisinde 
göremez. 

Bulgar hükıimetf. bütün 
kıul hükômetl!'r gibi, bir 
kukladır. Efendisi, ipleri na· 
~ıl çekip koyU\'erirsc bu 
kukla Ö\'le hareket rtmek 
zorundadır. Ba$ka türlü ha· 
reket rtmcsine imkS.n yok· 
tur. İmkln olsaydı, kızıl bo· 
yunduruk Bulıtar milletinin 
bct)"nuna gl'çmezdi. 

Peki amma, efendisi bu 
kukla)'a bütun bu saldırma· 
Jarı, tl'ca,·üzleri, taarru7ları 
y~ptırm:ııktan ne umuyor'! .. 

Hiç bir şey umdu~u yok· 
tur; ıira kar5ı'lındakilerin \"e 
hele biz Türklerin kuru gü· 
rultü:vr p:ııbuç bırakır soy· 
dan olmadığımızı gayet iyi 
bilir. 

O halde, sebep~ .. 
Sebebi ben kısaca söyliye· 

:yim: Efendi, kukla~ına yap· 
tırdığı mAnasız hareketlerle, 
bozulmu$ olan sinirlerini 
gUva yatıştırmağa çatıııyor. 

Evet, rfendinin sinirleri, 
hele son zamanlarda çok bo· 
zulmuştur. Türkiyenin ve 
1·unanlstanın Atlantik paktı· 
na girmiı olmaları, ·ı·ugos· 
lavya ile Türkiye ve '\·u. 
nanistan ara~ında b3şlıyan 
do'ltluk cereyanlarının git
tikçe kuv\•ellenmesl, Türki· 
yenin \'akın ,.e Orladoğu 

rniidafaasının te~kil.itlandı· 
rılması bahsinde ehemmi· 
)"etli bir mevkie sahip olma· 
sı, Nato'ııun Akdeniz ma· 
ne,·raları \1esaire ves3lre e· 
fendlyi çok rahatsız etmek· 
tedlr. 

Efl'ndinln senelerce evvel 
açtılı, sürdürmeğe bütün 
kuv\·etlle gayret eltili ve 
çok &eJler umduğu sinir 
harbi, yava$ yavaş kendi a· 
leyhlne dönmıiştür. 

Artık efrndi rahats11dır, 
efendinin sinirleri :ıedelen· 
mlştır. Umduğunu bulama
mış olmaktan fena halde Ü· 
ıülmektrdlr. 

Ne yapsın'? .. 
Kuklanın iplerini çek· 

mek, belki biraı ferahlık ve· 
rehilir, 111ı.intüyü belki biraz 
halifl•tebitlr. 

Sinir hastaları böyledir, 
olmıyacak 5eyden şifa umar· 
lar! 

Sadun G. SA\ICI 
ON KEL1'1EYLE 

Akdeniz manevrası basta. 
dı ... 

1\Ianevracı kızıllar biraz 
da demokrasi manevrası 

görsünler! ... 
TATLISERT 

ilk yerli çocuk filmimiz 

Göçmen Çocuğu 
Pek yakında ? .... 

29 Kasım Keşidesi için 

YARIN 

İyi h.\tıralar bile zamanla U· 
nutulur, kötüler de öyle ... 
Genç kadın geçmis zamanı ha-

ADELhE ][mz"' ~ız]"e'· ...,, plat" ~~: be:ş~~~~:·k:~:.~~ıyv:rds~.n:~~ :~:,~:ı:~:::F:~=:~~::~ce, \IJ,~ ~~L / 1 ~ ~\ ~~-t.böylesı de:er zaman olmaz 

~:~ıh::ş~~i:~anda/~ke~ıdi ::e~~:: YAZAN;; J /. / /'! 11..+/J •_ l"ev.r'"'"N~ -r>.,~_.J..f>,u ".E 1Ar. /J>f-"',(. Vakit geçmiş, kAtipler git. 
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T_UTUM 
B·AN·KASI · . . . ' ' 

çın bir sesle tekrar haykırdı: ~ ~ )' ç ~ı:. l\..fl/~ g-..rv 7'T · ';;r-~ mı.şti. Yazıhanenin aeık pence-
- Adetine, Adeline, nere- İ resinden içeriye çiçek kokuları 

desin? Ne yapıyorsun? doluyordu. Adeline, küçük ma· 
Tam o sırada genç kadın, _ o halde yazıhaneme ka. ni geçirmisti. Babası vaktiyle !ini hiçbir şeye süremezdi. bu defa bir siyahını yaparız. sanın üzerinde duran yazı ma-

merdiven trabzanından aşağı- dar gel.. Sana bir mektup yaz· bir efendi olduğunu unutacak Genç kadının ı.stiklAlini ve Fakat bu kadar çabuk e5kitme· kinesine yaklaştı. 
ya sarkarak şu ce\·abı verdi: dıracağım. kadar alçalmıstı. Annesine ge· sahııyetini belirtecek eıı u· mel:e bak ... • eibi sözler .söyler· Chauvet: 

- TAmir yapıyordum. l1me. Chauvet sadece bir ev lince: hasta ve daimi bir bakı· fak bir hareket veya bir para di. Ade1ine'e; bu sö)lenenleri _ Hayır, dedi. Yazı kalemi 
- Blı iş, seni sağır edecek kadını değildi. vazifesi Jalnız ma nıuhtaçtı. Öyle ki genç kız, talebi, kocası tarafından çok kabul edip teşekkür etmek dü. ile yazacaksın. Bu, daha doğru-

kadar mı işgal ediyordu? Biraz sUpürmek, toz almak, yemege iş bulup da çalışmaQ"a mecbur fena karşılanırdı. Daha balayı ~erdi. su bir mektup müsveddesi ola· 
aşağıya in, rica ederim. yardım E"tmeklen ibaret kalmı. kalınca, annesini hastaneye koy denen devirde bile bu tarzda Kocası otan noter Chauvet'yi cak. Şöyle kar9ıma otur, baka· 

- Derhal geliyorum. yordu. üstel < kocasına da kA- muş, kadıncağız da orada öl. bir harekette bulunduğu zaman seviyor muydu? İlk zamanlarda yım. 
Adeline, kurfuni bir keten tibelık ediyordu. İşle::-in fazla ırüştü. derhal boşanma, sokağa atılma, bu suali kendi kendine sorduğu Aralarında pembe renkli, çir 

elbise gi)·mlşti. K-:>merI \'e düğ olduğu zamanlarda, bilhassa Adetine, fakr ve sefaletten o kapıdısarı edilme gibi liiflarla olmuştu. Fakat bi: türlü ceva- kin bir kurutma kAğıdı duru-
meleri kırmuı idi. .r:Smer, na- fuar zamanı, yani senede iki derecede ürkmüş, mahrumiyet. kar~ılaşmıştı. hını \·crememişti. İşte o zaman yordu. Üzeri mürekkep lekele. 
rin ve haf'f(;'e bükük otan boy. defa noter dairesinin mühim kir ve pislikle o kadar ülfet Genç kadın, bir daha bu gi· teselliyi duada bulan dindar riyle doluydu. Çok da eski bir 
nunun etrafında beyaz bir ya- ve ~ahrem mektuplarını hep etmişti ki on senelik evlilik ha- bi bir ~ey söylem'" .~e cesarete· kimseler gibi. Adetine de, evin hali vardı. 
kası vardı. Uzaktan bakılınca ,\deline vazardı. Her şeyde ol. yatından sonra bile kendisini demedi. E\"de yemek seçen. a. içinde dolaşmağa, eşyalara. ha· _ Şu klığıdı al, o"Pıfavi blok· 
bir genç kıza benzerdi. "Yakına duğu .:ibi bu işd de hiç yor· tamamıyle kurtulmuş ve em· lış veriş yapan, gidilecek ziya- lılara, parlak parkelere bakma· nottaki kA~ıda müsvedde yaza. 
gelince o hal kaybolurdu. Göz- gunluk \"C bezginlik gO~tPrme niyette hi!>sedemiyordu. retleri, kabul edilecek misafir· ta. açık PPncereden güzel bah- caksın• diyorum, ama mektup 
teri ciddi ve dalgın bir mına den mutlak bir ;sekilde boyun Noter Chauvet de karısında leri tayin eden hep kocası idi "'ı;e~·i se ·r~tmeğe koyulurdu. gibi temiz ve okunaklı olacak. 
taşırdı. GOzf:"l yüıünden daimi e:errli ki bu ürkekliğin devamına a. Hatta Adeline'in nasıl ve ne İki aydanberi k3tibesi bulun .\fektubun aslını ben sonra ya-
hir bez~inliğin izleri eksik ol· Adcline'in çocukluk devresı nlil oluyor, o ha\'ayı bozmuyor- ile vakit geı;ireceğini, ne gibi duğu ihtiyar l\fme. Raincourt zacağım. Söylediklerime iyi 
mazdı. Otu7. drirt, otuı beş yaş. refah içinde g(.cmiştiö Birden· du. üst bas giyeceğini de yine o gelip de Adelinr'e yeğeni no· dikkat et, mühimdir, temiz yaz, 
larında kadardı. bire aıleye bir sefalet ve fakir. Adeline, evde hanımdan zf. tayin ederdi. •Bu kış manto ter Chau\'ct'nin kendisiyle f'V· bozup, çizme sakın ... \'"azın 

0
_ 

- Eulalıe'nin mutf~kta sana lik çcikmilş ve g!'nt kızlık ça- yade hizmetklrdı. Kendisinden yok, bu daha iki sene gider lenmek isteditini ı;öyledi~i za. kunaklı olsun. Tarih at baka· 
ihtiyacı yok, değil -ıi" Jını bunun içinde yaşamıştı, daha !\'\'el 0 eve gelmiş olan Temizletmek ve biraz t.Amir et- man his~etmiş 1JIÖL'!u hayreti yım. lfaydi ne duruyorsun, ne 
Kocasının bu sualine genç Rouen ~ehrinin en fakir mahal. tmektar Eulalie'nin Adeline· mekle işini görür. 1-lrnüz ev. h818 unutamazdı. düşünüyorsun" Yazsana .. 

kadın. $U cevabı verdi: lelerinden birinde, kulübe bi. den daha çok sözü ,e:eçiyordu. velki sene yapıldı. Daha yeni Chauvet, ou beş günde bir 
- Hayır. yemek hazır So. le den,.mi:rccek kadar 5rfil bir Ona sormadan Adeline hiçbir sayılır.11 Veya: •Kahverengi i. etyzesine yemc4"e ,ıı:Plirdi. Adc- Bekliyorum. 

!,;,ık et de var. dam altında en güz(') seneleri- esyanın verini dP~istirrmeı, e. nek1i Plbisen pek eabuk e~kidi, line'i orada ı:törmüş!il. (Devamı var) 

----------~------~----------------...;. __ ...;. ____ ...;. __________________ ,~-------·-----------------------------~ 
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1)4 pol,;J;ih.) 

Pinay 
Amerika'r.a 
Gidecek 

Yazan: E. T. 

Tunusta, milliyet~ilerin 

mücadelesi şiddetleııdi 
* Birleşik Amerika Cum· rDf'l.: 'lln&dY .tJaıın 

hurbaşkanhft 5eçimleri Tunı.1~, 3 - 'l'unus milliyetçilerinin Fransız işgaline karşı 
bugün başlıyacaktır. mücadeleleri son günlerde büsbütün şiddetlenmiş ve Fransızlar 

Amerikanın Fransız Başbaka- * NATO KuvnUerl Başlto. için vahim bir hal alnıa~1 başlamıştır. 
nına bir nota \'ererek Fran- mutanı General Mattbew Tunus milliyetçilerinin kontrolü altında bulunan giı1i rad-

ıız bütçesi hakkında bau müta- Ridgway dün ıehrim.iı.e yadan yayınlanan haberlerden anlaşıldığına göre, Tunus rnilli-
lealar ilPri sürmesi Fransada grlmiştir. yetçilerine mer..sup rnü~cllhh müfrezeler, dün yeniden Fransız 
lıayli dedikoduya sebep olmuş, * Altı müttefik devletin askerlerine karşı ilni bir baskın yapmışlardır. Askeri malzeme 
fakat meselenin Amerjkamn yar- ve mühimmat ta~ıyan bir Fransız trenine kar•ı vapılan bu b•s-dımı ile münasebeti olduğu, Merkez.l Akdenizdekl ma. ~ .3 .... 

Amerikanın Fransanın iç iş!eri- ncl-nlanna dün ba~1an.. kın esnasında milJiyctçiJcr mühim miktarda ganimet ele gec;ir-
ne kanşmağı aklından geçirme- rnı~tır. mi~lcr \'c bunları dağlardaki giıli depolarına taşımağa muvaffak 
diği antaşıJınca, huzursuzluk or- '-------·-----'•;otmu5lardır. 

1 

Devlet adamı 
Meıhur llasan Fehmi US· 

taoğlu Cumhurbaşkanı· 
nın B. 1'1. !\ot. deki açış nut. 
kunu tamamen dinliyeme· 
den çıkıp gitmiş. 

Sebebi: 
Sebebi C. Bayarın irtica 

ale)hinde konuşması ... 
Galiba nutku, Adnan !\olen· 

dcr<'s nezdinde protesto da 
ede!'ekmiş. 

1\nlıyacağını:ı adamcağız 
Kıişıini pozunda ... 

llatta Kiışanl delil de 
devlet gibi adanı bu Usta· 
oğlu. Resmen protesto no· 
tası falan veriyor. 

ECVET GÜRESiN 

/ 

• 
... ... "' tadan kalkmıştı. B 1 k ı Diğer taraftan, Tunusun günC'y doğusunda bulunan bir 

Bundan bir nıüddet sonra a 1 esır Fransız kışla~ına kar~ı }<ıpılan baskında 150 l~ransız askeri öl· 
Fransız Cumhurbaşkanı Auriol dürülmüs ve 35 i de esir edi.lmistir. Ayrıca, bir spor alanında 
bir nutuk söiledi. Nutkunda Civarındaki futbol m•çı yapmakt., olan iki Fransız takımına kar1ı da dikka-
Fransanın llindi(ini'deki gayre.. le sayan bir b~srın yal_•ılmıştır. Bu baskın neticesinde Fransız 

Usfaoğlu D. P. 
Haysiyet Divanına 
Verildi 

:;~ 
tinden bahi~le: ·Fransa, Ameri-

d'ğ' Dereler yu·· kselı'yof futbolc"lorı olduğu ~ibi esir edilmiş \'e meçhul bir istikamete .kanın yardım suretiyl~ Ter ı. 1 doğru nJklcdilmislcıdir. U ıı•uıl Vu1ıa1>irleı i:den 

Bahaeddin Taculi ile Yusuf Kajak (ortada) adlarında iki şahıs İı.ınirde hırsıılıklan sanık o]a .. ; 
rak yakalanmışlardır. Resimde yakalanan eşya ile bu şahıslar görülmektedir. Eşya, aJtı top ipek. 

il kumaı ile 240 metre İngiliı kumaşı ve manifatura malzemesinden mürekkeptir. \ paranın benıen iki mislıni llindı~ 
çini'de sarfetmektedir.• dedi. Bu ırunuı V"1'.abıri11iı4f• Bu haberleri y3yınlayan gizli Tunus radyosu, Fransızları 
nutuk Amerika11a Fran aya fazla Balıkesir 3 - Devamlı yağ. derhal Tunustan ı;ekilnıeı:e da\'et etmekte ve Tul'lus istiklitl ha-

Ankara, 3 - D.P. umumi ida
ro heyeti bugi.in ~aat 17 den 
20.30 a karlar toplanmıştır. Bu 
içtimada • Büyük Cihad • gaze:te
ı;indc lfıiklik ve inkılap alcj·hine 
makale :yazan lfasan Fehmi Us· 
taoğlunun partiden ihraç: edil· 
nıek üzere haysiyet divanına ve • 
riln1esi karar altına alınmıştır. 

para verildiğini ileri sürenlere murlar sonunda Balıkesir ve ci· reketiniu artık önüntlP durulmaz bir sel halini aldıiını bildir-
blr cevaph. yarındaki derelere fazla su gel- rnektedir. 

Amerikan notasının uyandırdı- mis ,.e yer yer Ecller ovayı kap. Şehir ici mahaHelcrd<'n birinde dün gece bir bomba in!iliık 
ğu huzursuzluk zail olmuş, Fran lamıştır. 42 ıolcu ile Bigadiç· etmiştir. İnfilik n-:ıt!cesinde yoldan geçenlerden bir kişi ölmüş , 
.iz Cumhurba~kanı arık ve kat'i ten şehrimize gelmekte olan 

. , > bir di~cri de yara!anmıstır. bir surette konu~muş olmakla şoför Cafer idaresindeki Biga. 
beraber iki memleket arasında diç 35 pl3.ka1ı otobüs, köprüsü 
etraflı bir görüşmeye ve Jhtilif- inşa halinde bulunan Üzümcü 
Jı mel-nlan halletrneğe lüzum çayından geçerken suların ee
görüliiyor. Fransız Başbakanı reyanına kapılarak süı·üklenmiş, 
Pinay'ın bu münasebetle şubat yolcular çok tehlikeli bir vazi
"W"eya mart ayında Amcrikaya gi- Yele düşmüşlerdir. Civarda bulu 
decei:i, Amerikan hükümet adam nan köprücüler iskele kurmak 
Jnrıyle görıişrceği bildirilmekte- ve halat uzatmak surclile bu o-

tobüsün volcularınt muhakkak 
dirA.merika ite Fransa arasında bir ölümcİen kurtarmışlardır. 

Balıkesir ,.e İzmir istikametin 
ihtilinı başhca üt mesele var- den gelen "'·asıtalar derenin Jki 
dır: 

1 _ Jlindiçini'dekl Fransız tarafında kalmış, yüzlerce yolcu 
gayretine yardım, 2 _ Almanya askeri kamyonlarla aktarma e· 
Ue münasebet, 3 - Şimali .t\fri- dilmiştir. H dise yerine itfaiye 
kanın vazi}elİ. Fransa Hindiçi- Ye bayındırlık ekipleri gönde· 
ni'de "ok .büyük fedak:lrlıklan rilmiş, vali ;ı.Jurettin ,\ynuksa 

., da h5dise yerinde hazır buluna· 
l.atlandığını, burada bütün me- rak gerclki enıirler vermiştir. 
deni dünyayı müdafaa ettiğini· Diğer taraftan 'fchmet öz. 
ileri sürmektr, bu çatışmasına· mumcu idaresindeki motosiklet 
rsash surtttc yarllım edilmesini ile 'lehmct adında diğer birine 
istemektedir. ai~ bir motosiklet Bandırma ŞO· 

Almanya ile münasebetlere sesinde çarpışmış moto ... ikleti 
,;c1ince, Fransa -~lmanyad~n bir ku1Iananların her' ikisi ağır su
türlü emin drğildır; hele bır _.\]- rette ~· aralanar;ık hastaneye kal 

Kayıp Alman 
Askerleri milyonu 
Aşıyor 

General Van Fleet Ahmet Saki'nin 
Duruma tamamiyle 
Hakimiz, diyor 

Oldürülmesi , 
baslandı • 

Davasına 
Bir )·ıl kadal· önce Nişanla· 

~•.ıocia.lı4 Prtu A io ı el P •• ş ında , Ahmet Stıki isnıinde bir 
Bonn 3 - 1kinci dünya har- S('oul, 3 _,Sekiz.inci orchı ko- ıeytiny;ığı tüccarını öldürmek· 

bi bileli 7 ıı;ene olduğu halde mutanı Gcn{"ral Jan Van Flect ten s..ı nık: , maktulün 90 yaşın· 
1.320.000 Alman askeri hi.li ka· bugün verdiği bir dcme('tc Bir. daki b.a ba~~ lJasan Hı.ilki , k~z 
)· ıptır. lcşıniş l\Iıllcller kuv·ı:etlcri nin k~.rd~~ı Şefıka Ertaş ve evl3tlıgı 

· ı· h d d t · ı h' Turkan .\itanın mııhokemelcri· Bunla.~J~ eks~rı_~i Rusyada ve- c~p elcd klurumab ' lda~a~ıt .e a· , ne dün tiçünc:U ağır ceza mah-
ya komunıst hakımiyeli altında kım o u arını ı ırmış ır. k . d d d'l . . 

· cnıcsı n e evam e ı mıştır. 
bulunan .<\vrupa topraklarında Generalin ver<IHH .. bilgilr re 1 Dünkü duruşmada şahit la. 
savaşırken kaybolmuşlardır. göre A:·cı Sırtları ve l i('gcn tc- r<.ık dinJenilen ,.I. Ali Çakar ş~n-

n.undan ~aşka 1945 yılı ... ndan- pe~i içın yapılan nıuharebclcr ları söyleıniştir : 
berı muhtclı( sebeplerle 750.000 üç haftadanberi devam etmekte. •- · llfıdisc g Unü, saat 19 rad 
kadar Alman arala:ında kad~~ dir. clclerlndc ı..ınıkların oturduğu 
ve çocuklar da dabıI olmak u- . . . .. • 
zere Ruı.yaya sürülnlüş ve bun- Gcn<'ral Van Fh·ct konıuta rl - C'Vın .ıltındakı clukkanımdan bu-
l d b. d h h b l li~i birliklerin ar:ı:u edilen bütlin lunduğun1 sır<ıda, bunların ka· 
ar an ıı· a a a er a ınan1a• bölg('leri İ$1'1'al ctUklerini ''C kızıl tındJn bir kadın çığlığı duy-
mışlır. ı:o 

man ordu~.u kurulma. sını F~nsız- dırılnuttır. 
· · k k t' cn · 11 Alman harp zayialını lam O• 

Jann bıiyiık btr ısını a ıyy ~ .:\yrıcı Sındırgı şosesinde bir larak tesbit etmek üzer<' kuru· 
Çinlileri ezıncye devam edecek- cllıııı . O e.s nada gcl<'n poli51c be· 
terini ilftvc etmiştir. raher IÇC'rİ girinc·c. ,\hmet S;l

arzu c.tmiyor. ı_ı~lbukl A'~P~- askeri kamyon ile bir fak~i çar. lan teşkilfıllan ,·erilen habrrlcre 
nın mudafaası ıçın Almanyaya pışmış \'e bir kişi yaralanmıştır, 
da ihtiyae varılır. nu sebeple -o-- göre ikinci dünya harbi llillcr 
AmPrikanın ;.:·3rdımıyle bir hal 1 • • • • • •• •• \1man~:asına ~.00~.000 kişilik 
ıekli bulunmasına çalııılacaklır. Bır lngılız artıstı oldu bır zayıat Yerdırmışlır. 

JSihayct sıra Şimalı Afrika Da ing to • . <ln•illere) . 31 Fransada eski bir devlet 
meselesine geliyor. l\lu:.t.emlcke- ( \.P.) - Dublın Abbey Tıyat 
filiğe taraftar olmayan .\meri- rosunun c~k.i sanatkArLlrınd.an 
kan umumi efk3rı bu meselede tanınmış 1rlandah artı.st .:'\Iaıre 
Şimali ,\(rikalılann isteklerini O'Neil c!.iin .~ e~.e burada bır has. 

adamı öldü 
P~ris 3 (.\.P.) - l'ransanın 

emekli devlet adamlarından müs kabule mütem3yil bulunmakta- tanede oln1u ş tur, 
- !akil cumhuriyetçi Loııis Rol· 

da gürii)Lilmesl litzım gelen di- lin'in bugün kalb sektesinden 
ğrr bi~ok hususlar \·ardır. Pi- öldüğü bilclirilmekledir. 192!Y 
nay marta kadar iklidarda kalır danberi birçok defa Dakanlıklar 
\'C .\mcrikaya giderst, bir hal da bulunmustu. 73 yaşındaydı. 
şekil bulmak 1tjn bunları Ame- Politika hayatına atılmadan ev· 
rikan hi.ık:Umrt adamlanyle bir· vcl Fransanın en maruf avukat· 

dır. ııu hal f'r:ınsızları mütees
gir ediyor, .nirleşmi'J I'ı1illetl~r
de Amerika, Sovyet bloku ~le 
birlikte rey vrrb-sc pek garıp 
olacak• diyorlar. Pinay bu çetin 
m<'S<'le için de bir anlaşma ze
mini bulmağa çalışacaktır. 

Bu üe e ·aslı meselenin yanın- likte ele alacaktır. larındandı. 

ki j i, koridorda , kanlar ierrisın. Van }'lcC't demecini CünC'y 
- 'l . - . ' . ; de ) ı.izükoyun yatarkC'n bulduk. 
Korelı crın lJçgen tcp.cs ı~~e l 3 P-: .\hnıet Siki ifade ve rerek du· 
maya başladıkları ?·e~ı hucun_1ıa. nınHla <lcğilrli. 
rııı m~raf!akıretsıılıkle netıc_e. lJ5.di5ed('n 3 .. 4 gün evvel .. \h· 
len~~~ı~den bıraz ('~'V(' l vcrmış.-r n1et Saki benden. bir bıçak Is ... 
ti. JJdncı d~nra hcırbındenber_i a-ı ıcdi, kendısine bıça~ım olm;ı.ctı
cılan C'n ıddetlt top~·u atcşıyle ğını söyledim.• 
~ima)o:c ._;dilen Giln~y Kore bir~ Bunckın sonra dinlenilC'n Re· 
Jıktcrı l çgen tepesınl zaptctınc- cep Br;•azk<ı}'a da, bıçakla ya. 
ye muvaffak olmuş re dtişman 'r3lanan 1-\hmct 85.kinin, sadece 
da çok şiddetli top~u alc şı karıı· hastaneye nakledilmesin<> yar
.sında derhal ~eri <,·ekilmiştir. dıın clligini \ 'C' fazla bir Şt"y bil 

n11Jdigini söyll' mİ:;ilİr. 
Danlıııarka J\1üdafaa Bakanının J>uru şma h;ı1.1 ta nıkların fclbi 

oglu öldü 

Va,inglon. 3 (A .\ .) - Dcnız 
sililhendazları karargahından lıu
,;iln bildirildiltine göre, Danim~r 
ka Müdafaa Bakanı Amiral ı:r. 
hard (lvistgaard'ın olğu çavu ' 
Niels iver Gvistgaard Korcde 
harekat esnasında maklul dü~ 
müştür. 

ic; in ha ~ka güne bırakıln11şlır. 

-o-
Attlee Rusyaya hücum 

ediyor 

Kenya' da 800 kişi 
Tevkif edildi 
Nairobi, 3 - ingiltrenin Ken

y.ı sömürgesinde 1\tau l\.Iau ted
hişçi cemiyetine karsı girişilen 
harekatta, hükUmet kuvvetleri 
hafta sonunda Bahati ormanları 
kesiminde 800 kadar şüpheli şah 
fit tevkif etmişlerdir. Bu kesim-
de Kikuyu kabileleri· yaşamak-
tadır. ?\'lau 1ı1au1ar. bu orman· 
lık kesin1i faaliyet merkezi it-
tihaz etmislerdir. Bildirildiğine, 
göre. tevkif t'dilen 800 kişiden 

700 ü ilk sorgularını rnütcakıp 
serbest bırakılmışlardır. 

Ayrıca dün Nairobide 46 Af
rikalı te,·kif t'dilmiştir, 

İki Afrikah idam edildi 
Nairobi, 3 CA.P.) - Bundan 

1 yıl evvel Gil~il mevkii yakın
lorındaki çiftliğinde öldürülen 
Robert Hail adlı bir Avrupa
lının katilleri olan iki Afrikalı 
bu sabah idam edilmişlerdir. 

Bu şah.,uır Kipsigi kabilesin· 
d('ndi. llülrüınet bugün yayın · 
ladı~ı tcblij!de, cinayetin ~oygun 
culuk mahsadiyle yapıldığını ve 
şimdıkl iıau ~fau tedhiı hare· 
keli)·~ ilgili olınadığını belirt
miştir. 

/ Güney Afrikada paı;i( 
/ n1ukaven1et. 

Johannc<sburg, 3 (.\.A.) 
Güney Afrikadaki pa. İ( mukave-
mf't mücadf'le.!>inde dün yeni sal· 
halar görülmüştür. 

Durbanda 12 Jtintli ilr 3 yerli 
banliyö garında Avrupalılara ay
rılmış olan yerleri işgal eltikle 
rinden dolayı tcl'kif edilmişler· 
dir, 

KOÇ OK SAHNE' DE 
r 

FRANSIZ 
KOMEDİ TİYATROSll 

YARIN 
Temsillere başlıyor. 

Çarşamba, Cuma gala temsllleri saat 21.15-do 
Her ıün saat 18-de 

Çarşamba ve Cumartesi ucuı halk matineleri 

DiKKAT: 

Türk tiyatrosu Çarıamba ve Cumadan baıka 

her akıam saat 21.15 * Pazar Cuma 

matineleri saat 14.30-da 

Görmeyenlerin iyi bir Ii im görmelerini temin i~in 

Sehrazad'ın Kızı 
Baıtanbaşa Renkli 

ve bütün binbir gece harikalarını ha\"i muazzam film 

SÜMER Sinemasında 
Daha birkaç giln gösterilecek! ir 

Blomfonlain·dc 23 yerli sokoğa ı:::: 
çıkma ya~ağını ihliıl clliklcrin· • 
den dolayı ceıalandırılmışlardır. 

Diğer taraftan Newbrightonda 
binlercf" Y<'rli, Airik3 milli ha. 
rcket parti•inln Port Elizabeth 
belediye boşkanlığı sokağa çık· 
ma yasagını tatbikte devam e
derse 10 kasımda umumi bir 
grev yapaca~ı hakkındaki pro· 
gı·aınını desteklemişl<'rdir. · 

SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA 
Alman •RHEXANİAe Fabril:>larının Diarhee ilacı meıhur 

APLONA (Elma tozu) 
tekrar geldi ve pi.vasaya arz.edildi. 

Keza OESTRORAL (Dienoestroll un damla sekli de 
gelmiştir. 

AKŞAM Amerikadaki 
Mahkumlar tekrar 

Slıeflicld a ( .\ \ l - lş~i par 
tisi lideri ClemC'nt Atllee, dün 
gece burada yaptığ ı konuşmada 
Rusradaki komünizme temasla 
şunları söylemiştir: 

, _ Komüni!!!). Rusyada so!\y-a· 
liznıi yaratamamıştır. Bu rejim 
le bır nevi y('ni bir Çarlık ku· 
rnltnuştur. Konıünizmin başlıc:ı 
h.:italarından biri hürriyeti Jn . 
kar olmuştur. Rusyada bugünkü 
rejimi t;ıtbik e<lenJer medeni in 
Ranl;ınn nasıl yaşamaları 15.zını 
g<'l<lij'.'tini bilmemektedirler, 

T. Ticaret Bankasının Ankarada Yenişehir Ajansı Açıldı. 

DEVLET BAŞKASISIN 
YILLIK NUTKUNDAN 
D.\llA R.\ŞK.\ JSELER 
BEKLERDİK? 

Necmettin Sadak Cumhur
başkanının 1'1ec:lisi a('ış nut• 
kundan çıkan başlıca netice· 
nln memlekette bilhassa ik· 
tısadl sabada büyük gelişme 
olduğunu söylüyor, sonra irtl· 
ca bahc;i hakkında diyor ki: 
•Sayın Cumhurba5kanı. b~ 

müfrit hareketler derhal la· 
yık oldukları akibcte uğrıya· 
caklardır, diyerek tchlıkenın 
ciddi)·etinl göstermekle bera" 
ber memleketimizde görülen 
gerilik vakalarının ,münferit 
hareketler• olduj!"unu ve •nor .. 
malin tistünde olmadığını• i
fade buyurmuşlardır. 

Normal denilen şeyin sos· 
yolojideki tarifine göre, bir 
h3.disenin normal veya mara· 

1 
zt o1mast bazı mukayeseler· 
den anla51lır. Biz, gerilik le· 
mayüllerini, son yıllarda ç.o
ğalmt$ sanıyor, mürtecilerın 
cürct ve cesareti gitgide art· 
tırdıklarından şilphcleniyor
duk. Bunlar elbette Ye çok 
şükür münferit vakalardır. 

Fakat araba •normal• mi
dir? Devlet Başkanı mevkii, 
hiç şüphesiz, memleketteki ha· 
diseleri daha iyi görüp anla
mıya elveri,lidir. Bundan do· 
layı sayın Ba,kanın iyim!'erli· 
ği bize de ferahlık \'crmiı· 
tir.• 

Necmettin Sadak Cumhur· 
ba,kanının nutkunda partiler· 
arası münaı;ebetlere hiç yer 
ayırmadığından bahisle uiyor 
ki: 

.~açiı: düşüncemiz odur ki 
sayın Devlet Başkanı, parti· 
!er üslü yüksek milli mevkii· 
ni ve tarafsızlık prensiplerini 
belirtmek için dahi devlet 
kar~ısında partilerin eşit hak· 
larından, hükUmct idarecoinin 

1 
1 - ~\t~lleUerarası çekirge konCerau·s.1.na i~t~~k ediyormuşuı? ... L= Jfıç olmaı.~, biraı sıçramasını oğrenırıı ... (J>: .\ı .... ,;~ıı 

vatandaşlora k:ırşı \'azilelrin· sebepleri vardır ve bu scbcp-
de particilik zihniyetine yer !eri ihtimal ki hükOmet boş· 
olmadığından biraz bahsetme- kanının açıklaması daha nıü-
lcri çok fayda temin eder ve nasip görülmüştür.• 
bu yolda yürümek kararını 1 S •ı •H 
derin bazla öğrendiğimiz Baş- YEN "' "' 
bakana, partisi Jçindc kıy- ------
melll doyanak olurdu. nlECLIS 

!'iecmettin Sadak, nıakale
sine ,u suretle c;on veriyor: 

•Sayın Cel31 Bayar, nutkun. 
da, inkilipları korumak bah· 
sinde: •Cumhurbaşkanı ola· 
rak ben .•• Üzerime düşen va
zifeyi yerine getirmeyi bir şe. 
ret ve vatan borcu bilirim. 
diyor. Cok güzel- takdire de
ğer bir ,·aat amma. Anayasa
nın Cumhurbatkanına bu vol
tla hiç bir vazife vermediğini 
kendileri bizden iyi bilirler. 
Sayın Bayar. icabında Ana
yasanın hangi maddesindeki 
han~i yetkiyi kullanarak in. 
kiltıbı koruyacaklar? 

Böyle bir .ı\nayacoanın clf"
mokra~iye uymadığı ve t3dili 
1Rruri .,otdui!u kabul edilmic:. 
tir. Bu tadilin ne z:ıman. ne 
şekilde yapılacağından Cıım· 
hurbaşkanım111n bu :yıl bah
<etmesinl beklemekte haklı 
idik sanını. Elbet bunun da 

AÇILIRKEe~ 

Yen.i Sabah başmakalesln· 
de Cumhurbaşkanının nut· 
kundan bahisle mali vaılyete 
dair diyor ki: 

• Bu izahlara ~öre, para du. 
rumunda telis re endi,eyi i
cap edecek bir keyliyet yok
tur. Bütün Türklerin, p:ıranın 
kudret ve istikrarı ile ne ka
dar ilgili oldukları düşünü· 
lece$ olursa, bu teminatın 
tan1 ve klmil bir surette ta
hakkuku ve tatbiki. ne dere
ce iç açıcı olur, kendiliğin
den anlaşılır. 
Yalnız şu v3r ki, sa~lam bir 

parı:ı.nın temel şartı <.ia, büt
çelerin denk olması keyfiye. 
tidir. Önümüzdeki ,ı::Un1erde 
~feclise veriJecek 53 bütçesi, 
bu ıartı haiz olarak kendini 
göstermeli ve teminat. vlkıa
Jarla yeniden teyid olunmalı· 
dır.• 

• 
isyan etti 

Colıımbus 3 - Ohio eyalelı 
ceı.aevindc bu,t:ün ayaklanan 
1600 kadar rnaJıküınla polis ara
~ında bir çarpışma olmuştur. ro 
li~. mahkümların yerleştikleri 
bir binadan çıkmaıarın1 önlemek 
için av türekJerıyie :ıürekJi bir 
baraj ateşi açmış, bir mahkiım 
ölmüş ve ayrıca 3 kişi yaralan· 
m1ştır. llapishanc binaları kor· 
don altındadır. 

Apartıman Sahibi 
Olabilirsiniz 

Garanll Bank~'"ının 1952 
yiik ikramiye Keşidcsinde yüz 
bin lira kazanabilir ve ayda bin ;ı~!i,lj, 
lira irat getirl"n büyiik bir a- ~ 
partıman satın alabilirsiniz. A
cele ediniz. 

5 AKADEMİ MÜKAFAT! 

.---

H\'IES ı.E~~!~ws IlRANDO ~HOiD~I Tück Ticoret Bankosının Ankara Yenişehir Ajansı açılmıştır. Yapılan törende güzide 
' Pek y.ıkındl: fi R bir davetli topluluğu hazır bulunmuştur. İdare Meclisi Başk3nı Ferit Nomer ile Umum 

neyoglu L1LE - AR - ELll.UJR.\ Pangaltı ~lüdür Sadi Batu Bankanın hiımet ve gayelerini belirten konuşmalar yapmışlardır. 
T. Ticaret Bankası yurdun muhtelif yerlerinde yeni Şube , •• Ajanslar açmıya del'anı 

TAN Sinemasında. ~~o. h hiletlPr satılıuaktadır. edecektir. 

HOŞ MEMQ - Se'*1iazifen beni ele vermekse, benim de vazifem seni temizlemek ! 1 

C••a1eu ·:> u .. ~~ "'~' 
IYt.elPYe ~
TV/iÜY()~SVN 
BFlıll? 

\ 
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s~~~~~~- YURDANUR Meclisin ve hükumetin 

Am.erikada nrookh n Teknik Orl a Okulunun mim:ıriyr h3!,T<'tlilen :'lely('sj öğrrncilerin iki katlı l)İr 
bina inşa rtmtlerine imkan sagıa~·arak kadar bii:\'·üklür. Ev inşa edildikten sonra ~ökülntekte· 

dir .• '\.}nı nıalzemedcn C a}'dalanan diğer öğrcn~iler )"eni bir bina kurmaktadırlar. 

Yepyeni bir tahsil 
sistemi 

Amerikada bazı Ortamektep ve Liselerinin tatbik 
ettiği yenı eğitim plônının gayesi gençleri hayata 

intibak ettirmektir. 
Q ta tahsıl m('zunu olmak hcır 

gencin hakkıdır. }'akat ta
Irbcırrin '11 60 ından fazl~ı 
daha snn sınıfa gelmeden mek
tebi terkelm•kte. adeta mrk· 
teptcın sıkılmış, hayal sükütu· 
'la uğramı.ş. gayesiz bir halde 
bayata atıln1aktadırlar. ''apılan 
araştırmalar bu ('ncukların u
zun bir müddC't boealadıklar1· 
"lı gö tt"riynı. Kazanc;ları azdır, 
ışlerindc daha az n1uva((ak o
lurlar, hevessizdirler. 

F:ğitimdC'ki bu başarısızlığın 
~ebebi nedir? Bulüt çağını ge
cen bir g<'nç artık ileride gec:i· 
mini temin ('clrcek bir işe ha· 
ıırlanmayı, \.eya ailesiyle ba-:· 
la,an çatı~maları önll'meyi, 
kendinı rtrafın<lakilcre !iiC'\'dir
me çarelerini dü ünmektedir. 
Fakat mektebi kafasını kurca· 
la)an hu meselelere karşı o ka
dar at3kası.z buluyor ki, tahsı 
line devam etmeyi manasız gö· 
ruyor 

Jki Türk Ort:ı Okul öğrrncisinln birkaç yıl e\·vt1 Amerika}·a 
da\rt ec1ildiıi,i h:ıtırlardtHlır. Reı.;iıude, Jale Ergunkan \'C Fuat 
Tekçe, Color.ıdo eliılrtinde ko\·boy kıhğınd:ı iki ı\merik:ıh orta 

oJ..ul ôğr('tttisi kıı:ın :ı kord('on ç:ı lı şinı dinliyorlar. 
Talebeyi ha~·ata hazırlayan 
rğitim si~trmt: de ('alışma tarzın iCı nebi\· muhteli[ dükktınlarda, fabrika 

mektedır. Dcta\var<''de lıse ta· lard:ı, eczane veya büro gibi 
Am,.rik:ın tcrbir('cilerI, mt"V !ebelerine hrl ikoptrr kull.'.lııma yerlerde ('3lı~m:ıkta \'e kC'ndi 

simsı.z mektt1li tcrkeden talebe kurslarını ta.kip etnıe imk5nı lL•rine ayrıycten işlerinde mu· 
mıkdannı azaltmak icin birı;ok veriliyor. \'aff:ık olmanın yolları gösteril 
bolgelerdr. • 1 lJ;-ata J(azırlayıcı mektcdir. Çocuğa muhtelif iş -
E ,.... . dı ,.ki ı b. ı· 1.iselt"rılr \'tnl yrni ders 

ı;ı.ımıt n nı verııı <'ı· ır P a ıeri denemek imktını "eriliyor. 
t tb.k b \ ı ~ E isimlrri görülü,_·or: 

nın a ı ıne as amış aruır. •· ~onra da hayat boyunca gcc;i· 
lltimdP bir inkı13.p varatan bu Artık liselerin miHrerlrıt pro· mini tC'min C'd(IC'('-k işi ı;eı;nıek 
&istemin g:ıycıs i milyonlarca ;r:ımına hrr glin yeni yeni hu~usunda ken<lisine ynrdım c· 
gf'ncın mü~kiil3.tını anlamaya ders bin11C'ri rklenm<'ktedir: diliyor. 
çalışmak, onlara birbirlerb·lc Sahsıyetin ikı~afı. lla\'adisleri Bu sayede artık hem ylik~ek 
kardP•('f! geeinrne)·i, iş bulup nlamak, F.v dahilinde tamir iş t::ıhsile devam etmek veya hu· 
muv ~fak olmayı, sosyal ve e· lrri, Ş3hsi i lerin tanzimi, İ5 susi bir sanata inthap rtmt"k 
konomik şartlara intıbak etme· bulmak sanatı, r:y"'un bir ha- istiyenlcri, hem de böyle bir 

J\fa~·a G•lerlsinde ""uri İyemin! eden \"umu şak hatlı trpclerle 
,·~ğlıbo~·a rl"sim sergisi - r.a.

1 

ıderilmi..;, ferah bir düzen ku· 
)l"ri, Pa1ardan maada h<'r gün rulmuş . 5 num<ırah peyjaı da 
14.30 dan 19 a kadar atıktır. ~ynı şC'kilde teferrüattan kurtul--- ı nıuş bir e <;cr. Bu pC'yzajı, İstan-

N uri iyem her zaman yeni ka· bulun hangi köşe.si~i seviyorsa-
L:n bir sanatkar ... Güzel Sa J ~ız oraya ben.1.ctınız. o dc:ec~ 

nallar Akademesinin ilk mezunu htanbul havası~ le dolu. Pe~zaJ· 
ol.ın bu ~enç rcssan1 bütün ha- !ar, ~uri İyen1 için çok Y<'nı 
,·atını sanatına vakfederek mü- c •:(lrlcr~ .. 
ievazi bir atelye tesisine muva[· 6 numaralı natürmort, sadece 
fak olmus. talebe ~·etistirerrk bu nr~·.i<lrn y~~lıb?ya~.aı.'. arasın
.. hoca ... sıratını kaz:ınmış, J!Crek d:ı dcgıl, sC'rgıclrkı bulun eser-
11 Ycnller Grupu• içinde \'C gerC'k \er arasında iyi bir yer ~utuyor. 
'e nçtığı ınüstakil sergilerle sa- Ka.h\'erC'n_gi - ı;iyah - reJıl renk· 
nat çc\'reınizde üstün bir mevki lcrın genış satıhla.r ha~ınde an· 
C'dinmi~tir. !'\uri İyem, sınırlan· laşt.ığı bu tablo lyemın yalnız 
nıış bir ZC'\'k ('er('C\"Csi içinde c:<'kıl v~ y~lnız ren~le ne ~cre~e 
donup kalmıyor. her sergisinde k~':'·:tıı .. bır ~assasıyetc erışcbıl· 

1 
\P h:ıtril her tablo unda veni bir dı (!: ını gustrrıyor. 
güzellik ;ır~stırarak, rcnkleri\'le. 9 numaralı tahlo. ~siislenen 
de.scıniyle. kompozisyonu ile mü - Kadın •, '>irka(' brı'<it eşya, bir 
temadiyen dc:-ğişiyor.. kadın [iglirii ile kurulmuş mli· 

İyemin son sergisi d(' hu de· 
ken1mel bir 1'ompozisyon. 

ğişikliklerlc dolu. o kesişen ('İZ· . 25 numaralı c.-\tölve. kompo· 
gilcrle doldurulan re!"in1ler artık z~C'i,yonu en uı:ı:ıu~.madı.k. ren~le
lcrkedilmiş~ 'fayn'da teşhir C· ı~ın. e~ ~a~at .olçuler ıcınclc ıfa. 
riılen otuz va~lıbova eser sannt· ı ae edıldı~ı bır €''.'>C'r. \!uvazcne 
ktırın bu yC'ni dc;resinde' güzel renklC'rle tenıin edilmi~, ger('ek
bir yol tutluR"unu gösteriyor. ten nefis olan. tablo .. ~~ı ~'.(l~~l~· 

13 1 b 
.... k k pozı's rın ba(!'J,ıntıl;ınylc butunluğunu, 

nunı:ır::ı ı uyu ·om · • d" · · b ı b·ı · 
yonunda Ü(' kadın figürü tok ec uıenını u a 1 nıış. 
"Lır renkll'de yaratılmıs, tahlo ~uri İycın bu sergide bir ha~·· 
b:ıstıın haşa siyahın hfikimiyC'tİn· 1i portrr teşhir celi.var. Bilha~sa 
cır, fak:ıt iki bey:ız lrke bütün .\clalet C i ıncozun üç portresi dik 
e"err ışık vl'riyor, ort:ıd:ıki bil· kati ÇC'k<'n eserler. ama ben sa · 
yiik bo'jluk ust:ıc:ı )'Ok edilmis. dPcr. 16 numaralı~·ı be~endim . 

1 \'orgun ye kayıtsız üç çıplak ka· Cütün ~·alısmaların ister istemez 
dın, tabloya ihtiraslı bir ha\'a bir hrn1C'yi~ etrafında tc-ksir e
katıror. ~Tükemmel bir kompo· dildi~i portre; fazm araştırmala· 
1isvon kJrşı~ında\'ız. ra saha hırakmıror, bu bakım-

Non • figüratif resim Nuri j . <!an tanıdıııımız bir şahsı kendi 
~em'de tahi:ıttan ve eşyaclan u· hüviyeti içinde ~örmek istiyo
z:ıklıf!ını ka~·b<'diyor, daha dog- rıız. Bunun dıı;;ında her türlii 
rusu yeni bir gerçek k:ız:ınıyor. ri:l stik cndi~c bir oyun hissini 
Öyle ki, bunları anlatılmaz his· \'C'riyor. 
!erimizin bir karşılığı olarak İyemin di~rr portrelerine gc
mAnnlandırıyor, yaclırgaın:ıdan kJ lince fazla tekrara diiştüğü saç 
bullrniyoruz. 8 numarolı sun'i ınotiflerinC' rağmen 17 \'e 20 nu· 
\e hası;;asiyetten mahrum bir hen maralı tahlolar ger('ektcn gü
rle~r i('ind<'ki non . figi.iratifi is- zC'I . Fakat bir tan<'si var ki, (4 
ti<;n:ı edersek 10. 1!i, 2:J, 29 nu· num .'.l ra), o alı ş madığımız çch· 
maralı non . ri~Uratifleri son dr. rt•sinr, şahvet ifade eden katı 
rece hisli ve giiz<'l eserl<'r. Bil· ~öğü~lerine ra,i?men. sihirli, <:Ok 

1 
hassa 10 numaralı non - figürati l:rşeri bir havası \'ar. 17 numa
{inde ~uri. cizgilerin har<'keti İ· ralı sarı dudaklı şen ve şuh ka-

l çindc tedailerimizi uyandıran bir l.ın ise pek !iıcak. pek nefis bir 
5lC'n1 v:ır:::ıtmış .•• Renkl<'r ve le-. portre ... 24 numarAlı •Yeşilli Ka 
kelrr ·p::ıyC't ustaca düı;iinülmüş,; d:nıJ da Nuri i:vemin ne kadnr 
tabloda bir derinlik vücut bul- hu u 1 renklorlc ·alı tıiın1 ,.e 
mu~. k<.ımpoı.isyonlarının ne kadar şah 

1\uri fyen1in peyzajloırı :ıras ın i olduılunu :ıö-,tC'dyor. 
ila 2 numaralı tablo dikkati çe- )faya'da açılan bu !'On scrı;.!İ , 
kiyor. Bull;tların, ağat;ların. çİ· ı·e im sa nalını se\'enler icin çok 
ınenlerin k;:ırelcrle şC'killendiril- g'.ÜlCl bir zi ·afet oldu. Nuri İ· 
dir:i bu eserden sükônet ve saa. yom gibi bir sanatkarın eserle· 
drt hisleri taşıyor. Karelerin dur rini sC';.·retmek hakikaten büyük 
f;l·nluğu tabloyu boydan boya ka bir zevk. 

1 YEN 1 T-0 R K FiLMLERi 

Veysel Filnıi bitti 
l"İ Ö~f'tmektir. Klsacası bu pro yat arkadnşı srcimi, v.s. gibi plılnı bu1unm:ıyanl:ırı tatmin e- 1 

gram saye!'linde. ]ise tahsili. ço· mrktC'p der Jeri \'C' t:ıthik:ıt sa- deeek ve gençleri h.ay:ıtt 3 mu- Aşık ,~eyselin h:ıyatını mevzu' k~('~~~n o_ynadı~ı ·~u~lu Be~.im1 
cuklar lı; n bir mana kazanmış- haları talrbrnin fC'rdi ihtiyaçla- v:ıff:ıkıyete g(itiirrcrk bir tedri~ olarak alan ve sen:ıryosu fiımının dı~er rollerını de Huma 
tır rına ~üre ayarlanmaktadır. sistemi kurutmuş buhınnıakt:ı· Bedri Rahmi EyUbo~Hu tarafın· şah ltican, Settar Körmükçil, Sa 

Progr:m, ı;alışaıa.k ö~renme l\Jesltkt dır. Evv('lce grri oldukları t- d:ın yazılan •Karanlık Dünya• bah::ıt Tanık , Kemal Ediğ"e. !\fu-
e!asına daı nmaktctdır. Talebe. rin kla·sik rnektrp dersl(lrinı· nın tevrilmesi bitmiştir. )lelin rzzez Ar('a:V ve Feridun Çölge· 

,üntltmt: .. A ki d le;in çotıı 'k anıları "ını{ ders· takip edrmiyenlrr bile bu sis. Erks:ının rejisörliiğii altında · cen oyn~ma · a ır. 
lertyle yakından al.ikalı olan Jiarat:ı yent atılac:ık olanlar. trm ~:ıycsinde ise yn.rar birer nadoluda ve daha ziy:ıd<' halkın K17.IT. Tt"ÜI) 
islerde çalışmaktadır. bugUn sayısı 20.000 e yakın o· \"' t:ınd:ış oluyorlar. l~tirilkiyle çevrilen •Karanlık FiJ.1\Iİ niTTl 

İlhnoi 'ta ebe\'eyn ve çocuk· lan meslekl('rdrn birini seç· Elde edilen neticeler h:ıkika· Di.iny:ı11 da Aşık \'ey~el de gö. Abdullah Ziya Koznnoğlunun 
lara, ailenin mfıli durumu, a- mek mcıcburiyetindedirler. Va- tPn cesaret vericidir. IIayata hn riinmekle beraber baş roHi An· :ı.ynı ismi taşı;.·an tarihi romanın· 
ralarındaki ihtilaf ve evde gör· ziyct bilhnı:ısa Univcrsiteye de- zırlny:ın r~itim programının tnt kara OC'vlet Tiy~trosu ~anatkUr- dan alınmı~ olan nKızıl Tu~" un 
dUklC'ri hi 7metlrr hakkında mü \'3m etmeyi YC'ya husu~i bir :ı;;a- bik ediJdi~i bölgelerde talebe- larından Bekir Özmanav, diğer i~ ve dış snhnrlerinin ('evrilme-
teaddit sualler sorularak aile nat s;ıhibi olmayı t:ısarlam:ıyan lc-rin hemen hemen yllzde dok· rollrri de Ayfer Frray ve Anka· si altı aylık dC'vamlı bir ('ah~-

h lar irin dah,• lorclur. Jlalbuki ra Devlet Tiyatrosundan Aclan madnn ~onra bitmh~tir. Dıs sah· 
hayatı hakkında dersler azır· ' " ~anı ort:ı tahsil diplomasına ., 
lanmıştır. Ballimore'd;ı talebe yeni sistemin tatbik rdildiği hak kazandı.~:ı gibi sue işleyen Sayılgan oyn:ımaktadır. Filmde nC'lf'rin bir kısmı Rursa ve Ada-
ler dükkanlara giderek esyala· ycırlerde bu gibi talebrlere mes çocukların s:ıyısı da. yarı ynrl· halk tiirkillerine ı geni!; ölçiide n::ı7:ırı civrırıncla ve ask(lri bir-
rın f yat ve 'kalitesini, rekh\m- lekf yiinrltmede ihtısa!I sahibi )':t inmiştir. F.n mühimmi, bu yer verilnıiştir. ,,c;ık Veysel ve liklrrimizdt'n dr faydrılnnılarak 
lardan elde edilen neticeleri olan bir psikoloi'i'ıın yardımiyle proı:ram, m<'ktebr devam eden Aşık lzzrtt(ln başkrı Ankar:ı Dev ('l'\Tilrn • Kızıl Tu~-. un bu mev-
tetkik ,.e münakaşa etmektt· mC'ktep derslerinin bir kı mını Ji?rn('lt"rin eline daha faydalı let OpC'rası baı; baritonu Ruhi Su ıucla ba'>:lrılı bir film olması i-
".lır Cincinah'de talebe anu rt~ teşkil eclrn ve avnı zamanda bir hayat ~ürcbilmenin anah· del 7-8 h:ılk türkiisü okuyarak- rin havli emek \'e para sarfe .. 
tığ, takd de 'TIC.Srll otomobil çocuJ?a gelir temi~ t'df'n bir iş tarını vermiştir tır. \'iyanada uıun mülldet kom clilmistir. A\'<lın Arakon'un reJi· I 
acen• ı ""ını veva verıı:i (ıaire~ln verı:mekt(ldir Bu ('Ocuk1ar D ı J\f A pozi. yon t:ı.hsil etmiş olan Or- sörlii~li vr İlhan A.r:1kon'un ope--

~~==~=~===========:;~=~~~~;... ______ ...;;.,;;•r;;,;;ev..;·e;,;n;,;:.;;,;;.· ,;,;;.· -.! ı han B:ırlas .. K:ıranlık Dünya, ratörü~ii ilr Atl .. 1; Film hesabına 
------ nın fon müziklerini hazırlamış· cevrilmis ol:ın ıKızıt Tuğıı un 

1 
SA;..ll K BAH ·ıSLERI' tır. Eser, Atlas Film hesabına fon mli,iklrrini: Ankora Cumhur 

\:1 ('C'vrilmiştir. başk:ınlu!I Orkestrasından Orhan 
ÇOCl'KT,ARA DAiR Barla• homlamıştır. 
İKİ Fİl.M B" rolleri Mesiha Yolcla, Ne Ispanak mükemme 1 bir gıda, T ürk filmlerinin say1'1 ço~ol- hil• T•kor Turan Sevrioğlu ve 

dıkça ı;eşitleri artıyor. ~le .\tıf Kaptan o\·namRktrıdır. 

d 
Jodn.ım, t:ırihi film, koml'dilcr ~oNlJ RF'l ilı.oi .. RnÜ1\fı> sif alı bir deva ır "bu yıl da ilk defa çocuk film- ~rnr,ODRAMT BİTTİ 

j lC'ri çevrilnıeye başlandı. ~Havi ·~{akut Film tarafındrın \'C A. 

y az sebzeleri birer ikişer or-
tadan ı;C'kiliyor 1·erlerini 

kıı scbzrlerine hırakıyor. Kış 
sebzelerin.in en faydalısı rpa· 
naktır. Terkibinde, yapılı..:ında 
tok de~erli madenler. c;vher. 
ltt. vıtaminlcr var<lır. Bu kl!'· 
metli maddeler in bulunduklo· 
r nı yeni hekimlik meyd3na ı;ı· 
k r,,ıştır. Eski doktorlar, b;.ı 
sebzeyi, içindekileri bilmedik· 
!eri halde. bir takım hastalık· 
!ara, bilhassa hol! z, göğüs has 
tahklarına karsı ıl!iç olarak 
kullanırlardı. Terkibinde [Jzla 
m ktarda çelik bulunduğu ıcin 
~erek r ki, ~erek yeni d>k· 
torlar kansızlığa kar ı en kuv· 
,·etli bir gıda olarak tavsije 
ederler 

Yazan: 

LOKMAN HEKiM 
• 

neler bulacak!· rdır' 
Gerek vltaminleı i ve gerek 

madenlerile , klorofil denı len 
yeşil ce\!herin tesirile ~eker 
h· stalığına ne çok fayda ver
diii anll~ılmı~tır. 

E~er bu salataya tereotu, may. 
danoz ve havuc da i13ve e·li· 
lirse hem lezzeti artar, hem 
de vitaminleri. 

lspanağın yalnız yemyeşil 
yapraklarından değil, köklerin 
den de faydalanmak l5.1ımdır . 
Bunların da şifalı hassal'lrJ 
vardır. Kar:ıciğeri ıı:;k:ır:ı yap3 
rak ıspanak ı:;:ıJ:ıtaı:;ile sık rı'< 

yemek, k:ın;;ızlıktan kurlulmat~ 
demektir. 

tspana*ın kükiindrn t:ırator 
yapılmaktadır. Kökleri k:ıynn
tıp süzerler. Ekmek i('ini ıs!rı · 
tıp sıktıkt.ın sonra, döviltmu, 
ceviz ve sarım~akl:ı. karıı;tırl· 
rak köklerin üzerine konursa 
nefis bir yemek olur. 

TC'dünün rejisürlüğii altınd:ı :\l!t:::tnak'ın rejisörlüğü altında 
JTalk Film hes:ıbına ı;evrilen hi; müddrttenbrıri ('evrilmekte 
ıGöcmrn ('ocu~ua hu mevnıd:ı olan Onu Ben Öldi.irdiimıı me
ilk adım oldu. Buciinlrrde gÖ!;· Jodrnmının çe,·rilmesi sona er
terilme3ine b:ışlannc:ık olan •Güt mistir, 
men Çorul!,ııı nda Şehir Tiyatro JTar<'ketli hir mC'lodram mC'V· 
su artistlrrinden PC'rihan Tcıdii zuunlı rle alan tOnu Ben Öldiir-
1·e Atıf Kaptan'la hrrahC'r ('Ok diimoJ filmind<' bas rollC'ri Ne 
sayıda ö~rrnei ('Ocııklarımız d:ı bile Trker. rırine Co<i.kun. !\fu· 
miihim rollrr oynuyorlar. 7affer T(lm:l ve Jtlemduh Hün oy 

•Giiçmcn Çocuğu• nda b:ıı; ro· n:ımakt:ıdır. 
Hl hC'nüz bir ilk okul öğrenrisi · j · , m:r.ı .• FT!." '/IS 
olan Erkan ovnamaktadır. Oku\ (F.\'ltlUJF.SI BİTiYOR 
ı;;ahneleri. Tşık Lisrı:;indc ('(l\'ril· 
miş ve 200 <L<'n f:ızla çocuk film
dr muhtelir rolleri b~s:ırıyla oy· 
namıştır. Scnnr\'OSU l\felih nrısnr 
t:ırafından ynzılmıı;; ol:ın ı0 Gü('
men Çoeui?utı 2800 metre uzun· 
hıihıncla bir filmdir ,.e opC'ratür· 
lüı!:ü Lfızar Yazıcıoğlu tarafından 
yapılmıştır. 

And Film ~filrssesesi. fl0eliıı 
lı;imli bir mrlodram 'hazırlamak 
tadır. L(lbihc Çakın'ın senaryo
~undan alınmış olan ırD<'liJJ de 
Cahit Irsı: t. ?ıtahir Özerdem. hTü
nevvrr Coşkun n,·namaktadır, 

OR!l.\N KmtALİN 
BİR ESERİ 
FiDm Al.t'llYOR 

Sıvas'a nakli meselesi 
Miralay ismet Bey hükumetin ve Meclisin Sivas'a nakline 
karar verildiğini bildiriyordu. Hiç bir siyasi ve askeri 

sebebe dayanmıyan bu karara şiddetle itiraz ettim. 
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Jliikıimct nıerkezinin 
Sl\·asa nakli meselesi 

D ahili vaziyetin günd<'n güne 
sükün \'e istikrar bulması 

üzerine milli hük(ımetin de 
buna muvaı.i olarak kuvvetlen
mesi icabederdi. Halbuki tama
men aksi olmuştu. }lükUmetin 
zayıflamış oldu~una en kuv
vetli d('liJ, hiçbir askc-ri ve si
yasi sebep mevcut de~il iken 
hükUmet merkezinin Ankara. 
dan başka bir yere nakline ka· 
rar verılmc.sidir. Bu hususta 
Erkitnı llarbiyei Umumiye Ve· 
kci.l<'ti ile Garp cC'phcsi kuman. 
danlığı ara.sındn cereyan eden 
muhaberatı birer vesika mahi
yetini taşıchkları iı;in aynen 
nPşrini faydalı buluyorum: 

Erkanı llarbi,lci Umumiye: 
l Eyliıl 1336 

Zata ınahc;us 'e bizz.at 
hallrdilecektir. 

Garp Ceı>hesi Kumanadnı Ali 
ı~uat Paşa Jlazrctlerlne 

1 - )1eclisin ve merkezi hil· 
klımrtin Sıvasa nakline karar 
verilmiştir. Vesaiti nakliye te
min ve tanzim edilir edilmez 
yani birkaç gün icinde naklı
yata başlanaraktır. Bu bapta 
mütaliıai fılileri mercudur. 

2 - Terke mecbur oldu. 
ğumuz arazideki vesaiti nakli· 
yc.ri ;:eri mıntakamıza naklet
me((c heyeti hükümctçe fe\'ka. 
lcide ehemmiyet verilmekte· 
dir. Bundan bOylc bulunaca~ı
mız mıntıkalarda vesaiti nakli. 
ye hususunda pek fakir bulu. 
nacaA;ız. 

3 - Şimendifer tahribatını 
harekaLı askeriye esna ında \'e 
diı,manın tekarrübil anlarında 
yapabılmrk şiiphrlıdl:. !!albu· 
ki önümüzdeki iki Ü(' ay zar
fında düşmanların istila hare
ketini durdurabilecek vasıta
mız münhasıran şimendıferle· 
rin tahribidir. Bu hususta !ev. 
kala.de itina edilmesinin temini 
mercudur. 

4 - Asit kumandanı ?ıtuhit. 

tin Paşa İneboluya geldi. An
karaya da\"et edilrli. ~tüşarüni· 
Je~·hin Kastamonu mıntakasına 
tayini mütalaasındayım. l-lare. 
ket esnasında Garp ordusunun 
Sakarya şimalindeki kıtaat ve 
mıntakaları Garp ordusunun 
emrinde olarak idare rder. Kas 
tamonudaki Osman Bey buraya 
tesadüf edecek fırka kuman. 
danlı~ında daha faydolı olabi· 
lir. h1ütalaai deYletlerine mun
tazırım. 

Erkanı llarhirel Umumiye 
Yekili Miralay ismet 

Jlükômet merkrıinin ,.e 
I\fecli:ı;;in başka bir yere 
Nakline asla razı 
lle~ildim 

B u şifreye aşağıdaki ce\'abı 
verdim: 

Dakika tehir edilmiyecektir. 
Bizzat hallolunaeaktır. 
:-;umara: 82 

Eskişehir 2 Eylül 1336 

Erkanı Harbi)·eı Umumb:e 
Vekili ismet Beyefendiye 

C: Eskişehir elr~lında kuv. 
\'etli bir ihtiyat toplamağa ,.e 
düşmanın ilerliyecek kolların
dan birisi aleyhine rnü~ait bir 
netice halinde taarruza matuf 
hareketimizden halk kuşkulan
mış ve bedhahan, bu hareketi 
bir firar şeklinde göslermeğe 
başlamışlardır. Şedit ve örfi ha 
rcketlerle bu cereyanın pek az 
zamanda önüne geçileceğini ü
mit ederim. Cephe)·e mücavir 
menatıkın her tarafına at1lan 
beyannamelerin halka az \.'eya 
çok tesir yapmış olma~ı da \'i. 
riddir. Bunlar toplattırılmış ve 
mukabil propaganda neşriyatı. 
na başlanmıştır. Böyle, ordu· 
nun manevra yaptığı \'e ,·azt)'e· 
tin henüz emin bulundugu bır 

sırada Ankara hlıktimetinin ).e

rindrn oynamasının tekmil A
nadoluyu ve bilhassa Garp cep
hesi kıtaatını ve hareketimizi 
altüst edcecği kanaatinde oldu
ğumdan bundan katiyen \'azge. 
çilmesini ve Ankaranın tahli
yesinin ancak E~kişehiri terke 
karar verccet;:imiı sırada mcv-

zu olabileceğini arza mecbu· 
rum. ~Ialümatı saire hakkında 
a,yrıca maruzatta bulunacağım. 

Garp Cephesi Kumandanı 
Mirliva 

Ali Fuat 

'llralay Lmet Beyin 
Ce\'abı 

B u sarih \'e haklı ~tirazım u .. 
zerine ?ıliralay ismet (sa. 

ı ın ismet İnonü) Beyden ıu 
ce,·abı almıştım: 

Slfre: Zata mahsus 
rı.·umara: 32 

ErkAnı Harblyei I:mumiye 
4 Eylıil 1336 

Gatp Cephesi Kumandanlığına 
C: 2/9/1336 

Sıvasa nakil kararının bilfiil 
jzlıar ve ihıarına nasıl olsa, 
\·akit geçecektir. Daha Mecli· 
se malümat verilmemiş ve ka· 
rarı alınmamıştır. Birkaç &ün 
içf'risinde henüz meydana çı. 

karılacak bir şey yoktur. Nakil 
zamanı kat'isınden ayrıca arzı 
rnaltimat edilecektir. Ancak 
düşman harekatı istilzam et. 
mesi dahi nakıl keyfiyetinin 
bınnisbe sakin \'e daha kuvvetli 
zamanda hazırlanması veya ya
pılması ıaı.ımdır. Bu halde vu· 
ku bulacak dedikodu ve teUş. 
Jarı ordunun bastırması ve ft. 
sfibı teskin edebilmesi müm· 
kündür. Fakat Eskişehirin ter· 
ki gibi ordunun meşgul oldu
Ç:u hır zamanda merkezin nak. 
linden tevellüt edecek sarsıntı 
daha mile.ssir olabilir. Bu cihe
ti nazarı dikkati Alilerine arıe
derim. I\lütalaamız Garp ordu .. ' 
su Eskişehır etrafında ve ku. 
mandanlar yeni mıntakalarında 1 
tertibatlarını ikmal ettikten 
sonra düşman hare"ket ·etmeıse 
ordu en ka\'İ vaziyette buluna
cağından nakil sar!li1ntısın1n bu 
devir esnasında hallolunması 
merkezindedir. Ahval ve karar. 1 

}ardan aledde\•am arzı mald. 
mat edıleceği tabiidir efendim. 1 

Erkanı Harbiye! Umumiye 
Vekili Miralay ismet 

(Devamı var) 

' 

Kıbrıs, Yunani la n'la hiç 
alakası olmıyan bir yerdir 

--- .,,...,,,...,,. .. -. ........ ........ ... 

Buna 
!erinin 

rağmen Metropolit Makarios, Yunan delege
de yardımiyle, Birleşmiş Mi il etler nezdinde 

teşebbüslerde bulunuyor 

Kıbrıs nlctrepolidi ?\1akarios 
uzun müddcttenberi dint 

vazifesini bırakarak politika 
ile meşgul olmaktadır. Bir ara
lık i·unanistana giderek Kıh· 
rısın \'unanistan:ı ilhakı lehin. 
de toplantılar tertip etti, nu· 
tuklar söyledi. Şimdi de Nev
yorktadır. Birleşmiş !ıfilletler 

binası koridorlarında dolaşa

rak kurulun bu işe karışmrısı
nı temin etme~e çalışıyor. Bu 
maksatla Yunan delegesi Po· 
Jitis ve K)·ru ile görüşmeler 
yapmaktadır. Kıbrı.s metrepo
lidi Amerikanın 1n~iltcre Uzc. b·t$• dt;ı 
rinde dostane bir tazyik yap
masını temin etmek istiyor
muş. Yakında Vaşingtona gide
rek orada da teşebbüslerde bu 
Junacakn11ş. 

"\'arı re'iııti "Yunan 
Ga1rtesinin bir yazısı 
A tinada çıkan yarı resmi 

\fessrı~er d1 .ı\thenes ı::aze
tesinin yazdığına göre Birleş
miş :\Tilletler Kurulundaki Yu 
nan heyeti Kıbrıs işinin :;ı:ünün 
nıevzuu halini almasını tenıin 
etmeğe talışıyormuş. Gazete, 
30 ekim tarihli nüshasında di· 
yor ki: • Yunan delegesi Trian
laCilakos vesayet komisyonu· 
nun evvelki günkü toplantısın· 
ela asam::ıtcnin Kıbrıs mesele· 
sini ele almasını, hiç bir men- • 
faati düşünmiycrek meseleyi :\tc-trepı>lit l\takarios 
hakiki vaziyete göre halletme..ı-
sini istemiştir. Dele;:::c demiş· le hallini istcmişlir.• diasını vekayi yalanlamıştır. 
tir ki: •Evvelce vesayet altın· Yine bu ,s::azcte diyor ki: Kıbrısın Yunanistan ile bir· 

lspanak kabızlığa ka·ıı da 
de,-adır. Bol bol yenilirse (Jl
sı:. memeleri) ne §ifJli bir te· 
sır yapar. Buna başlıca sebep, 
son zaman1.arda ispanakta <sa· 
pon :ı) namında Jınet verici 
b1r cevherl:ı keşfe<hlmesiclir. 

~fuharebe zamanında mem· 
leketimi1e Cen 1nılin) i15cı ~el · 
mediği cihetle birçok clo~<!,ı!"· 

\ar ~ibi ben dE" bunu f:ızla '<'"· 
rUbc ettim. Bol bol 1spanak yi. 
:yenler n idnırlar1ncla. ha!til 
kanlarında (şekerin miktarı) 
:ızalmışh. E.,asen pek hafir o
larak devam eden ~eker hasr:ı. 
lığı muv:ıkk:ıt olarak geçmiş 

ibi görünmUştü. 

İspanağın ye5illiÇ!i ka1m".lık 
Hzere yapılan ezmesi (püre) 
si, etli yemeği ve böregi ~P 
ı;ok faydalı olur. 

Böbreklerinde kum yapma1< 
istidadı olanlara ispanak iyi 
ı;:elmC'7. Fakat bunun da kol:l''l 
v:ır. Ö~lc yeme~inde yemt'İi, 
ve sonra temiz hava alarak yü 
rümeli ki kanda tamamile y~n 
sın. Böyle yapılırsa kum yap
maz! 

* Son giinlerdc muhtelif film 
lerde rejisörlük yaptıktan sonr:ı 
ı:!'eçcnJrrdC' Sinek Prodüksiyon 
firmasını kurmuş olan Semih F.v 
rlm ele, hemen biitün rollerinı 
çocukların oyna<lı~ı "Suı;lıı Be· 
nim. filmini Cf'\•İrmC'\'C': b;ı lamış 
bulunuyor. Başrollcrclc )frrih Ka 
l·a V" Cct!n Y!lmaz isimli iki 

da iken siyasi ol_ı::unlaşma dev. • Kıbrıs metrepolidi ~1akarios leşınesi bütün ada ahalisinin 
Erman Kardeşler firmaC'i,ı Or· rine varan yerler vardır. Klb· .Nevyorka vardı~ı zaman Ame· arzusudur. 1950 referandumu 

han Kemalin •Yavrumun Ninni rıs cebren dost, fakat yabancı rikan efkarını Kıbrıs me~elcsı bunu göstermiştir. 

Yenmesi hafıf, 1ıazml kolay 
olan bu sebzede ıinıdll!'.: 
(a. b. c. dl ' aminler bulun
muştur Bak.ıu.n ıleride daha 

İspanaktaki $ifalı cc\.·hcrlcr· 
drn, ,·itaminlerdrn dah:ı fazla 
istifade ctmrk iı;in ı;iy olarak 
)-emek 13.zımrlır, Gilzelce yıka· 
dıkt;1n sonra litnon ve nefis 
)"aP il8.\esile ~·apılan salata en 
r·ükemmel ;ifa k> ·nağı olur. 

si. isimli bir seı.ıaryo ·unu filme bir memlekete baJ?landıktan hakkında aydınlatmak iı;in be- Ru hususta ln;;::iltere ile bir 
almaya karar ,·errristir. Prodük· sonra tam ol-:unlaşmaya ka· yanatta bulunmuştur. rı.tetrepo- anlaşmaya, gelince, bu kabil 
lörlii~ünü 'fcmC'l Karamahmutun ,-u~mu~tur.• Yunanistan, Bir· lit denliştir ki: ·Kıbrıs mese· de~ildir. Cünkü İngilizler Kıh· 
vanac.ı~ı bu filmde bas kadın leşmiş ~filletlercteki deleo:e~i lesini komünistlerin ortaya at- rıs mesele.:;i diye bir me:;ele 
rollerini Ilün1aşa.h lliı;an \'e Lü· v;ı:ı;ıtasilc mrsel<'sinin sükUnet tıklan hakkındaki lıı,:;iliz id· (De,·amı: Sa. 6: Sü. 4 de) 

iza Nor oynayacaktır. 1
-----------------------··-----·---------.,-
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Cüceler Brüksel'de 
bir to,plantı yapıyorlar 

Kongrede görüşülecek meseleler - Cüce kime denir? -
Meşhur bir cüce : Tom Pa uce - Elli sene evvel Selô
nik'ten lstanbul'a gelen 92 santimetre boyunda bir 

cuce : Hayati Efendi 
y eryuzUnde bir hayli cUce 

\'ardır. Bunların miktarı 
2000 kadar tahmin ediliyor. 
İkinci dfinya harbinden evvel 
cıicelcr birkaç senede bır Bu· 
dapeştede bir kongre akdeder· 
ler, dertlerini dokerler, dilek
lerini gorUıürlerdl. Dılckler 
hemen daima trenlerde, ÇO· 

cuklor gibi, yarım ücretle se
yahat etmek. otellerde yarım 
yatak parası "ermek, tramvay, 
otobilslerde tenzilAtlı tarifeye 
tAbl tutulmak gibi §eylerdi. 
Her kongreden sonra bunların 
tahakkukuna çalıımak için bir 
heyet seçilir, heyet muhtelif 

lıUkümetlcr nezdinde te§ebbllste 
bulunurdu. Fakat bu teşebbüs
ler bir tUrliı mUsbet netice 
vermezdi. 

Cliceler ikinci dUnya har· 
bindenberi kongrelerini topla· 
yamadılar. Fakat uzun müddet 
daha beklemeğe tahammülleri 
kalmadığından aralık ayında 
.Brükselde toplanarak görüşme. 
ite karar 'erdiler. Du defa da 
ayni dertler ve bunlara çare 
bulunması meselesi bahis me,·
zuu edılecektir. 

Cüccliğln 
ı;ebcplerl 

c ücelik baıı guddelerdeki 
bozukluktan ileri gelir. Bu 

bozukluk ya fazla büyilmeği, 
Yahut da kuçUk çocuk gibi kal· 
mağı icap ettirir. Cucellk bir 
hastalık değıldır: blIAkis cüce· 
Ierin ı;oğu, sağlık bakımından, 
normal insanlardan daha mU
sait vaziyetteclirler. İştihaları 
nıUkemmeldir. Bol bol yerler. 
fakat buna rağmen fazla kilo 
almazlar. 

Cliceler ufaktefck olmalarına 
rağmen evlerindeki eşyanın ta
bii boyda olmasını isterler. Ya· 
tak, koltuk, knnape hep nor
nıal adamlarıııki gibi olacaktır. 
Maamafih bunu kendilerini zi. 
l aret etmeğe gelenlere göster
nıezler. E\•lerinde beşik gibi 
karyolalar, küçük koltuklar, 
iskemlelerle dolu bir iki oda 
vardır. Ziyaretçilere bunları 
gösterirler. Du suretle hayli 
Para kaıanırlar. 

Cücelik irsi d!!ğilılir. CUcele
tin çocukları ekseriya normal 
boydadır. llcrman Clpst adın
da Viyanalı bir cüce ''e kendisi 
gıbi cüce olan karısı dlinyayı 
beş çocuklarıylc beraber de\·ret 
tnişlerdir. Çocukların hepsinin 
boyu 180 santimetreden yukarı 
İdi. Ana baba değil, çocuklar 
kendilerini kucaklarına alırlar· 
dı. 

Uzun boylu bir erkekle c\•lenen cüce Dolly Lady evlenıliklerlnln 
25 inci ~ıldönümünde 

dır. 

Cüceler, boylarına nisbetle 
çok c~surdurlar. Onyeclinci a
sırda lngiliı sarayında Jeffry 
Hudsen adında bir cüce \'ardı. 
Bu cüce kendisine hakaret eden 
saray müstahdemlerinden biri
ni düelloya davet etmiş, düel 
loda hasmını öldürmUştU. Biz
de de Bay Simon adında bir 
cüce' piyango bileti satarken 
bir gece yolunu kesen birini 
tabanca ile kaçırtmı5tı. 

Tom Paucc'un 
ha) ah 

G C?çen asrın en meşhur cüce-
si Tom Pauce'dur. Tom 

meşhur Darnum sirkine alın 
mıştı. Burada hususi bir numa
ra yapıyor. buna mukabil çok 
para alıyordu. Tom 20 yaşında 
iken mUhim servet sahibi ol. 
du \C işten çekildi. Yanş atı 
l ctıştirmekle meşgul oldu \'e 
kuçtik bir yat salın aldı. 

Darnum 1856 da iflas edecek 
''aziyete gelerek Tom'dan yar
dım bekleyince küçUk adam 
hemen koşmuş, sirkle dünyayı 
de,·rederek Bar!'um·un yeni
den belini doğrultmasını temin 
etmişti. 

Cüceler ekseriya kendi ara
larında evlenirler. Fakat içlr.
tinde uzun ho:, lu \'eya normal 
kimselerle e\'lenenler de \'ar
dır. Illadam Blocser adında cü
ce bir kadın oldukça uzun boy
lu bir erkekle evlenmişti. Karı 
kocanın 15 çocukları oldu. Cll 
cc kadın 1932 de 70 yaşında 
ÖldUğii :zaman 80 oğlu \'e toru· 50 sene en el i stanbulun meşhur 
nu vardı. bir ci!cesi: Hayati E'cndi 

Tom Pauce 1862 de 70 san 
timetre boyunda Lavinia Wa. 
rem adında bir cüce kıza {ışık 
olmuş. kızla Barnum sirkinin 
pistinde evlenmişti. Binlerce 
seyirci bu merasimi seyretmiş· 
ti. 

Cüre kime 
denir? 

c uce, boyu 120 santimi 2eç-
meyen kimseye denir. Sim 

di)·e kadar bilinen en kUçük 
cuce Great Peter adındadır 
llu adamın boyun 60 santlmet 
reyi geçmhordu. Çcimclerek 

b
büyUk bir §apkanın içine sığa· 
llırdi. 

Bundan sonra Charles Strat
ten gelir. Boyu 70 santimetre 
idi. Che Mah adında Çınll bir 
kadının boyu 75 santimetre, fa. 
kat saçlan 3 metre idi! 

Cüceler eskiden saraylarda, 
büyük konaklarda rahatça ya. 
şarlar, hiç bir işle meşgul ol 
maılardı. Şimdi yalnız Tunus 
Be~ inin sarayında 13 cüce var-

l\fuse\'İ bir 
cüce 

Elli sene evvel memleketi 
mizde Seltınikte Hayatı 

Efendi adında Musevi bir cüce 
\·ardı. Boyu 92 santimetre olan 
bu cüce 31 yaşında iken İstan· 
bula gelmişti. Türkçe, !ransız 
ca, ispanyolca. İtalyanca, rum· 

<Deumı: Sa. G: Sıi . .ı de) 
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Muayyen zamanlardaki 
sancılara 

·-~ııŞj-, . 

GRiPiN' 
derece faydahdır! 

GRiPiN 
Baı. diı, adale, s 1 n 1 r 
ağrıların ı teskin eder. 

• Nezle ve grip batlangı· 
c ındo bır ~ok fenalıkları ' 
onler. 

e Romat izma, slyatilc ve 
lumbago sancılar ına kar• 
11 müenirdir. 

e Mideyi bozmaz, \ıalbl ve 
bobrekl ttri yormaz. 

Hatay Yağları Türk Anonim Şirketi 

«H.A.Y.A.T.u 
Hissedarlara llôn 

Ticaret Kanununun 361 inci ve Şirket Ana Sözle~mesinin 45 
inci maddelerine tevfikan sirketımiı ' his edarları Adı genel ku 
rul halinde toplanmak üzere 23.10.1952 tarıhi için davet edıl· 
ml5lerdir. 

.Mezkur günde ekseriyet nisabı hasıl olmadığından toplantı 
İstanbul Bahı;ekapı Birinci Yakıf Han No. 27 de 'iuku bulmak 
üzere 24.11.1952 tarihine mu sadıf paazrtesl günü saat 15 c 
talik edllmistir. 

Zıkrolunan maddelere tevfikan ışbu ikinci toplantıda haıır 
bulunacak hissedarların emsil edecekleri sermaye miktarı ne 
olursa olsun birinci toplantıda müzakere olunmak Uzere ilan 
edilen aşağl<l.aki gündem müzakere ve karara bağlanacaktır. 

1 G 0 X DE .:\1: 

1 - İdare Meclisi ve Murakıp raporlarının okunması. 
2 - 1.10.1951 - 31.7.1952 devresi lıılAncosu ile kar ve za

rar hesaplarının tetkik ve tasılıkı ve kar ve zarar hesaplarının 
sureli tahsisi hakkında karar ittihazı. 

3 - İdare Mecli~i Azalariyle rnurakıplann ibrası. 

4 - Müddeti biten İdare Meclisi Başkan 'e A'ı:alarl~le 
murakıbın ve yedek murakıbın ttıyini veya yerlerine başkalarının 
seı;ılmesi. 

5 - İdare M~clisi Başkan ve tııalarile murakıpların ücret
lerinin tespiti. 

Hissedarlardan işbu toplantıda haıır bulunmağı arzu eden· 
ler duhuliye nrakalarını alabılı:ıek için toplantı gunünden en 
aı bir hafta evvel hamil oldukları hıssc senetlerini veyahut 
bunların tevdi edılmiş bulunduğunu mlibeyyin 'esikayı tevdi 
eylemeler(iktiza eder. 

İdare 'l\leclisi -------
· Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş 

Yardımcılığı imtihan! 
Açık bulunan 35 lira asli aylıklı müfettiş )'ardımcılıkları 

icln açılan müsabaka imtihanına 8 aralık Hl52 pazartesi günli 
saat 9 da Ankara ve İstanbul' da başlanacaktır. İmtihana gire
bilmek iı;:in, memurin kanununun 4 üncu maddesinde yazılı o
lanlara ilAveten aş ıdaki şartları haiı olmak IAzımdır. 

A - Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktısat Fakültelerinden, Yük· 
sek Ekonomi \"e Ticaret Okulları veya bunlara muadil derece
deki ecnebi okullarından meıun olmak, 

B - 30 yaşını geçmemiş bulunmak, 
C - Sağlık durumu gezginciliğe müsait olmak. 
D - Sicıl \'C ı;eciyesi ilibari)le mesleke alınmasına mfıni 

bir hali bulunmamak, 
E - Hapis ile mahkOmiyetı olmamak. 
Bu şeraiti haız olan isteklilerin l 7 kasım 1952 akşamına 

kadar I<:krmomi \'e Ticaret Bakanlığı aTeftis Kurulu Başkan· 
lığIDna dilekçe :ıe mıiracaat etmeleri ve aşağıdaki yazılı vesa
iki de dilekr;e ile birlikte gön dermeleri lfııımdır. Vesikalarını 
tamam olarak göndermeyenlerin mUracaatı naz.ara ahnmı)·acak
tır. 

1 - Nüfus hü,·iyet cüzdanı ııveya suretin, ikametgAh ad· 
resi. 

2 - Tercüme! hal hülbası cılsteklınin kendi el yazısı ile-
yazılmı5 olacaka. 

3 - Askerlik vesikası, 
4 - Okul diploması, 
5 - Aranılan &ıhht sartı haiz olduğuna dair sağlık kurulu 

raporu, 
6 - Üç adet "·esikalı1< fotograf. 
İstekliler, imtihan programını teftiş kurulu Ankara \C! lstan· 

bul burosundan alabilirler. (17057) 

Halkın mii§lerek ga)retleriyle )apılan tecrübelerden: Kalb \e tansiyon muayeneleri 

11 Kalb seferberliği,, 
____ ..____, 

Amerika'da kalb hastalıkları üzerinde yapılan tec
rübelerde bütün bir şehir halkından istifade ediliyor! 
~ A meırka sağlık dairesinin 

kalb hastalıklarını araştır
ma menuunda yenı ,;e büyük 
bir teşebbüse geçtıği blldırılı· 
yor. 1977 scnesınde sona ere
cek olan bır anlaşma ile, Mas. 
saehusctts'de Farmingham şeh· 
ri ahalisi tecrübelere U.bi tu· 
tulmaktadır. 25 yıl zarfında 
bınlerce kisi tıbbi muayene
den geı;irilecck, sıhhat durum. 
ları hakkında ) cnı bılgıler el· 
de edılccektir. • 
Sağlık seferberliğini andıran 

ara5tırmaların netıcelerı, has· 
talık vakalarına tesaduf edıl
dikı;e bütiın tcferruatıyle kay. 
dedılmektedtr. 

Bu tcscbbusle çeşitli kalb 
hastalıklarının sebepleri, nasıl 
meydana geldıği, hastalığın sey 
ri \ e şıfa çareleri birer birer 
gözden geçirıldikten sonra aJı. 
nan sonuçlar kıymetli bırer ma· 
teryel olarak kullanılmaktadır. 

Diğer taraftan kendilerinde 
hastalık bul,ınaıılaırn yaşama 
tartları, meslekleri. doğu~tan 
gelen irsi hususiyetleri, gıda 
şartları n aı:arı itibare alınarak 
ona gcire tedavi şekilleri teshil 
edilmektedir. Bununla, kalb 25 sene müddetle sıhhl mua~·enere tlbl tutulacak olan şehir hal. 
rahatsızlıklarını, daha hAd saf. kından bir kadının röntgeni alınıyor 
haya gelmeden başlangıçların
da keşfetmek imkAnının sağla. 
nacağı ümit edıliyor. 

Ara§tırmalara en 
Eherişli §chlr 

Çoktanberi tasarı halinde kı
lan ekalb seierberlığının• 

tatblkı hususunda en mUnasıp 
ljehır ara. tırılırken Amerıka. 
nın birçok yer lerinde tetkikler 
yapmak icabetm iş, bunlar ara. 
sında Farmıngham bu i~e en 
elverişli şchır olar~k seçilm iş. 
tır. Çunkü bu ııelıirıle 30 ile 60 
yaş arasında olanların ekseri· 
;>eti teşkil ettiğı, ı;ıftçi \C IŞÇl
lerin hayat se\ ıyelcrinde büyük 
farklar görUlmediği tesbit edıl. 
miştir. 

Bundan başka, burada hal
kın çoğunluğu, yıllardanberi 
aynı hayat şartları içinde ;>aşa. 
maktadır. İşte bu durum tec. 
rübclerln sıhhat ve katı) eti ba· 
kımından mühim telAkki edıl 
miştir. 

Bö) lece ckalb seferberliği· 
nin1> Farmingham'da tatbık e
dılmesine karar verıldıkten 
sonra durum halka bildirılmiş 
ve projenin yalnız kendileri i· 
çln değıl, ilim \'e bilhassa in· 
sanlık için de ne gibi faydalar 
sağlıyacağı izah erlilm tştir. Bil. 
tün bu teşebbüslerin \'erdiği 
netice şudur: 

Şehir ahalisinden ı;o~u. bA. 
husus 30 ile 60 yaş arasında 
bulunanlardan 6000 kişi tec· 
rlibelcre hazır olduklarını bil. 
dirmişlerdır. Şimdi araştırma. 
larda tecrübe ta\·5anı vazifesi 
görenler. program gereğince 

Derleyen : 

TOLUN ALPTEKİN 
•• muayyen fasılalarla her tUrlü 

mua)ene;>e tAbı tutulmaktadır. 
lar. Her muayene, mUmklln o· 
lan dikkat ve itina ile yapıl· 
makta. vücutta goıden geçiril. 
medik yer bırakılmamaktadır. 
Tecrübelere i§li rak edenlerden 
her birinin rontgen fılmleri , 
elektrokard iografları alınmak. 

ta, kan ' 'e tansiyon muayenele· 
ri yapılmaktadır. 
Tıblıın biılun imkı\nlan 

Halka tatbik ediliyor 

M uayeneler yapılırken bilhas 
sa kalb üzerinde durulu· 

yor. Kan muayeneleri, her şey. 
den ewel hastalık hallerınde 
kanın terkibinde husule gelen 
cholester mıktarını tesbite ~·a. 
radığı gibi bu maddenin damar 
lar üzerindeki tesirleri de aras· 
tırılıyor. Kanda cholester mev
rut olur da miktarı da ı;oğal
maya ba~larsa, kalbin tıkanma 
tehlikesi ,·ardır. Bır taraftan 
buna karşı alınat'ak tE'dbirler 
araştırılıp ilaçlar düşünülilr
ken diğer taraftan yağsız pcr· 
bizler tntbık edilerek şiryanıa. 
rın ~ertle~mesine karşı önleyi. 
el çarelere başvuruluyor. Ayrı. 

ca kalb aksaklıkları Cortlson 
ile \'eya hormon tetkiklerinden 
elde edilen en yeni usullerle 
giderilmeye çalışılmaktadır. 
Yüksek kan tan ikını bnlemek 

için kanda me\•cut tuz mikta· 
rının aıaltılınası yoluna gidıli
yor. 

Halk ile resmi makamların 
Mu5terf'.k ıa~Tetlerl 

K alb hastalıklarında görUlen 
karışık ahval, hastalıkla. 

rın sebep ~e Amılleri, Symp. 
tomlar 'e onlarla mUcadele im 
kAnları ~imdıye kadar bu dl're· 
ce Gümullü 'e genis çapta ele 
alınmış değildir. Kısaca söyll'· 
mek lhımsa bu teşebbüs. küt
le üzerinde yapılan, halkla ~ağ. 
!ık makamlarının miişterek 
ga) retlerini ifade eden bir sıh· 
hat seferberliğidır. Bu işi or· 
gamze edenler 25 sene içinde 
m }Vf'\f'\h?' ~~,.t::.. .·~· · 

sürü ilim tesl~leri masraflara 
ıştırak etmektedir. Amerıka 
Birleşik De\'letlerı Sağlık Ba. 
kanlı~ından başka kalb hasta
lıkları üzerinde çalışan cemi· 
~etler \'e dı~er sağlık müesse
seleri masrafları karfılarken 
Farmingham çehrl ahalisi de 
vücııdiyle seferberli~in başarı. 
lı olmasında gayretlerini esir
gemiyor. 

Binlerce \'atandas kıymetli 
zamanlarını, bir alay doktor 
mesleki iktidarlarını bu l~e 
tahsis l'tmiElerd ir. DUnyanın 
birçok ileri memleketlerinde 
kalb ve de\·eran cihazlarındaki 
aksıklık, çoğu insanların ölü· 
müne sebep olduğuna gcire A· 
merıkanın büyük ı;apta girişti. 
ğl bu sa~lık seferberliğinin 
mina \ 'C ehemmiyeti kendili. 
ilınden anla•ılmıs oluyor. 

Ankara OnhorsJlcsl biı,ük bir torcnle açıl ını tır. Yııkandaki resimde bu törende hazır bula• 
nanlar görülü~ orlar 



1 İKTİSATvE PİYASA ] 
İhracata prim 
verilecek mi ? 

rı.1:asada resmi kurların yükseltilccc~i rivayetlerinin ı!'rar 
Ja dolaşması tamamiyle bir tereddüt havası yaratmı~tır. Yapıl 
ması ihtimali olan milli ve ekonomik operasyon hakkında 
muhtelif sövlentiler vardır. Bu arada bazı malların ihracında 
hükümet tafarından prim verilmesi de bahis mevzuu olmakta· 
dır. 

Bu suretle fiyat yüksekliği dolayısiyle bir türlü ihracına im 
kin bulunamayan mallarımıza mahreç temin edilebileceği ileri 
sürülmektedir. Bu tezi ileri sürenler, ihracattan mütevellit dö· 
\İzlerle en ucuz mal veren memleketlerden ithalat yapıtabilece 
ğini de söylemektedirler. 

Diğer bir söylentiye nazaran. ?.ferkez Bankasında 282 ku· 
ruştan muamele görecek resı~i kurlu dolardan başka serbest 
piyaı;ada 450 kurııştan muamel~ görecek dolar da tanınacak
tır. Bu ~urctlc dÖ\'İZ karaborsasının ortadan kalkacağı ileri 
sürülmektedir 

Maamalih ilgililer bütün bunların tahmin hududunu aşma
dığını da bclırtmektedirlcr. Her halde ihraç nıallarımıza mah
reç bulunması meselesi birinci pl.inda gelmektedir. . 

Amerika 
Ticaret Bıakanı 
Geliyor 
Amerikan. Ticaret Bakanı, be 

raberinde nıütehassıs bir ticaret 
heyeti olduğu halde, bir müddet
tir Avrupa memleketlerinde tet
kıkler yapmaktadır. 

Bakan ve refakatindeki heye
tin 15 kasım tarihinde memleke
timizi de ziyaret cdecckcri ha
ber aınmış \'C Ticaret Odası şim 
diden hazırıklara başlamıştır. 

iç Haberler Dış Haberler 
~ ~ 

'\G fİ\.\Tl.\RI BİRLEŞ)IİŞ MİLLE'ILER 
1 (;fi.SELi YOR FILISTİNE 23 MİL10S 

Bugün Amerikada yapılacak 
:ıeçimlerin bu seyahatin devamı
ııa mini olup olamıyacaAı bahis 
mevzuu edilmekle beraber, he-

1 

yetin tetkiklerini yarım bırakmı 
yacağı ve Türkiyeye mutlak su
rette uğrayacağı ısrarla söylen
n1ektedir. 

Sadeyağ liyatları şimdiye ka- DOLAR AYIRDI 
dar görülmem.iş bir seviyeye ~cvyork, 3 (T.ll..A.) - Birleş 
)ukselmiş bulunmaktadır. Urfa n:ıi:s9~ill~~lcr F~tc~. siyas.~1~0~~te;yağlar1 750 kuruştan, Diyarba- sı . .ın l ~ ın mu ec.ısıne 
kır yağları 610 kuruştan. tuzlu i tahsı> edılmek üzere 23 milyon 
Trabzonlar ise 520 kuruştan pe- ı dolarlık ~ır .tahsısat ayırmay~ ~a 
rakende olarak satılmaktadır. rar \"ermıştır. Bu karar ~-erılır-

·yag fiyatlarının bu kadar yük ken ya~ılan oy verme işındc !
selmiş olmasını ilgililer iki se- rakp çekımser ~almı~tır .... 
bebe atfetmektedirler. Kararın tatbık edılmesı ıçın .g~ 

Bunlardan biri istihsal bölge- n_eı kurul tarafı~dan da tasvıbı 
!erinde hayvanların azalmış ol- lazı1!1. g~lme~~edır.. . 
ma. ı, diğeri ise yağcıların spe. . _Fılıstın , mul~ecı.lerınc yardım 
külas)·on yaparak ;yağları sakla- ıçın ·~_me.rıka, Jngıltere, Fransa 

1 d \·e Turkıyc tarafından hazırla· 
ma arı ır. o ht li! 
ZiRAİ .\LETLER nan bu programı 5 . mu e 
İT HALA TÇIL.\RINL'I memleketler~n temsilcılerl des· 
TOPL.\STISI tıkl_emışlerdır.. . . 

Zirai .aıetıer ithal eden firma. . (;yeterden hıç ~ırı taı;arı .aley 
Iar dün Saat 15 le Ticaret Odası bınde oy ·vermemış .. ~:alnız. Irak. 
ıçtima salonunda toplanarak ken Sovyct bloku \'e Şıh çekımser 
d . 1 ki 1 h kk dak· <ik~ kalmıştır. 

ı me.s e er a ın ı • - İSPASYADA FINDIK 
)·etlcrını Zır~a~ Ban~as.ı u.mum flEKOLTESl 
müdür muavınıne bildırmışlerp 
dlr. 
K.\L.\ Y r·iL\TLARl 
1ÜKSELİYOR 

Kalay fiyatları ı·ükselmeğe 
ba~lamıştır. 

Kilosu 1ı.ı.; !ıra olan çubuk 
kalaylar 12 liradan, 11 lira olan 
külçe kalaylar ise 11.25 liradan 
muamele görmektedir. 
K.\R.\BİBER FİYATLAR! 
ARTIYOR 

Karabiber fiyatlarında artış 
muşahede edılmektcdir. Kilosu 
15 lira olan karabıber 16 !ıraya 
ıuksel~tir 
\ERl.l F,\BRİK.\L.\R 
1tN .\Ll\'OR 

\·erli fabrıkaların yün miJ.ba
vaa ctmeğ:e başlamılj olmaları pi
yasayı canlandırnuşlır. 

.Amerıkadan yün ve tiftik ta
lepleri yapılmaktadır. Ancak fi· 
)'atlarımızın yüksek oluşu bu is· 
teklerin katlılanmasını im.klnsız 
kılmaktadır. 
isr.ILTEREYE KLRU 
t:z-C~ı SATIIK 

İngiliz: İa5e Nezareti. memle
ketimizden handred veyti F. O. 
B. 88 ıilin olmak üzere 4 bin ton 
('ekirdeksiz: kuru üzüm mübayaa 
etmiştir. İngiliıler bu fiyattan 
olmak üzere ~oele kadar daha 
iki bın ton uzum alacaklarını 

bildirmektedirler. 

Alınan haberlere nazaran ev
velce 15 bin ton olacağı tahmin 
edilen İspanyanın kabuklu fın
dık rekoltesinin havaların ku
rak ve sıcak gitmesi yüzünden 
13.800 ton civarında idriık edıle
bilece~i anlaşılmaktadır. 

Bu sene umumiyetle Akdeniz 
memleketlerinde rekolte az oldu 
~u i~in İspanyollar (ındık satış
larında ai!:ır da\Tanmaktadırlar. 
18 Kİ iLiK BiR JAPOS 
TiCARET HEYETİ 
GELİYOR 

Ankara. 2 <T \.11) - ikinci 
Dün va Sa\ .aşından sonra memle
keti~iz ile Japonya arasında ya~ 
pılacak olan ticaret ve ödeme 
andlaşms~ı için 18 kişilik bir 
Japon heı·eti yakında Ankaraya 
gelecek ve müzakerelerde bu
lunacaktır. 

Japonların memleketimize pa· 
muklu mensucat. çocuk oyunca· 
~ı. plastik madclclrr ithal ede· 
ceği, karşılı~ında da tuz, hubu
bat mübayaa cyliyeceği tahmin 
edilmektedir. 

İSGİLTERE BEZİRYAlil 
VE KETES TOHt:~IU 
İTHALATIN! SERBE T 
BIRAKTI 

İKİ KİŞİLİK BİR 
,\MERİKA.'I HEYE'Iİ 
GELDİ 

Diğer taraftan şchrimiıe iki ki 
şilik bir Amerikan ticaret heye
ti gelmiştir. llusu!ıi mahiyette 
gelmiş olan heyet piyasada te· 
maslara başlamıştır. Aldığımız 
ma1Umata nazaran Amerikalılar, 
muhtelif ihraç mallarımızın fi
yat ve kalitelerini tetkik etmek
tedirler. ; 

Bu arada dün men~ucat ham 
maddelerinin ihraciyle iştigal e
den belli başlı tüccarlarla temas 
eden ihracatçılar, bilhassa küçük 
baş hayvan derisi almak istedik
lerini belirtmişlerdir. 
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Bununla beraber İngiliz İaşe 
Nezareti Kaliforniyadan bandred 
veyti F. O. B. 52 şilin olmak 
üzere 50 bın ton çekirdeksiz ku
ru üzüm ithali hususunda Ame
rikalıJarla bir mukavele imıala
mış bulunmaktadırlar. 

İngiltere iaşe nezareti aldığı 
yeni bir kararla İngiltereye ke
ten tohumu ve bcziryağı ithali· 
tının 1 ocak 1953 tarihinden i· 
tibaren başlamak üzere, h .ıst 
tesebbüs tarafından ve hr. ıangi ıoo Cekotıo,.ak ku. 5.50 a.so 
bir memleketten yapılmasına mü ıoo İı•eo Kv.r. St.12.50 u.12.50 

İTII.\I, )!Al.I 
Çh!ESTO l"İY.\TI AR'IIYO!t 

ithal malı çimento fiyatlarının 
ıükseldiRi muşahede edilmekte. 
dır. Tonu 100 - 103 lira olan çi
mentolar 106 • 110 liraya çık
mıştır •• 

11.\LI hl.\Lfı.Tl .\R'IfYOR 
İstihsal bölgelerinden ~ele:ı 

haberlere nazaran. son zam3U· 
larda halı sanayiinin inki~af ct
meğe başladığı anlaşılmaktadır. 

Bu aradl Konyada bir halı 
fabrikası kurulduğu gibi, Demir 
cı, Bergama, Kayseri bölgelerin 
de de bır müddettenberi iıtıı va· 
ziyette duran tezgahlar faaliye· 
te geçmiş bulunm:ıl-" ~ lır. 

}falı imaliı.tının a. ~:nası ile ı 
beraber şehrimizden istihsal böl 
gelerine yün sevkiyatı da ço~1l-. 
mı ıtır. 

İhracat Durumu 
~;m cum•rte•i ~ünü Ti· 1 
raret odasından muhtelif mtm· 1 
leketlere ihraç edılmek üzero 
FOB 260.oH lira değerinde 13 ı 
menşe şahadetnamesi alınm!' 
~r. , 

Bu arada .\lman)·aya 40891 il· 
ra değerinde 13599 kilo koyun 
derisi. 26690 ltra de~erinde 50 
ton mercimek, 57087 lıra değe
rinde 18360 kilo yaprak ve kı· 
rıntı tlltıi.n. 

Danimarkaya 3500 lira d;?ğc
rinde 108 kilo bağırsak. 

Fran oya 18741 lira değerin· 

c. 6890 kilo kuzu derisi. 
lngıltereye :>-1395 lira değerin

de 350 ton kepek. 
İsviçreye 20728 lira değerinde 

10 ton iç fındık. 
ita! ·aya Bn-16 lira değerinde 

6176 kilo paçaıTa, 2063 lira de· 
~erınde 2167 kilo balıkyağı. 
27502 lira de erinde 182 san· 
rlık ytımurta ihrac dilmis bu· 
lunmaktadır. 

saade etmiş bulunmaktadır. ESHAM VE TAHVtLAT 
ithalatta bulunmak için mil· ~; 7 FAİZLİ TADVİLLER 

racaal edecek her firmaya, 6 ey· I -_;....;.~;;;;.;.;;... _____ _ 
• • --- l 21.00 li.ı.1 1952, tarihinden itibaren ia- 1

"" • c.rı ......... 
· b d SıTaa • Enıınım 2 • 1 22.50 

şe nezaretınden mü ayaa e ece· 
2 

~ 
75 ~i her 3 ton beziryağına muka- IGil Demiqolu 1 

bil simdilik 3 ton keten tohumu ı9t1 D'1D.!rroıu ır :t.30 

\"eya bir ton beziryağı ithal ti- tG-ll D~oıo. lU 23.B:. 
sansı verilecektir. )lint ~fıadafıa ı 21.so 

Lisanslar. 10 ocak 1953 ili 30 'lıllt )tudıfaa ıı 24..10 
haziran 1953 tarihleri arasındaki llillt )tudıfaa llI :'.!i.SO 
rit\'rP icin \'Crilecektir '.\Jı ıt :lt ıdıfa ıv :zı . .so . 
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Cüceler Brüksel' de bir foolanfı yaptılar 
(Başı ' üncüde) 

cayı mükemmel bilirdi. lstan. 
bulda Ma!Omat matbaasında 
kendisine teşrifatçılık vazifesı 

verilmişti. Ahmet Rasim Bey 
Şehir Mektuplarında Hayati 
E!cndiden şu surelle bahse. 
der: 

,_ :\lüdürümüıün üzerinde 
!aıta teveccühü olması hase
biyle matbaada kaldığı gün 
lerde sabahleyin, 1iyarete ~el
diği zan1anlarda dcrh3l elini 
Öpmesi adatı cedidesindendir. 
l layali, bu vazifeyi bitirır bi
tirmez bizlere dönerek: 

- Bonjur mösyö~ Koman vu 
porte vu: diye istifsarı hal 
eder, heyeti tahririye nezdine 
girerek kemali samimb etle O· 

rada dahi: 
- Bonjur! 

u bastırır, fırsat bulursa bin 
meşakkatle iskemleye çıkara!< 
oturur, iştigalitı tahririyeyi 
seyreyler. Hayatinin şu vaz'ı 

müeddebi cün1lemizi hoşnut et. 
1 tiği için kendisine: 

- Su direktör! Yani müdirı 
sani unvanını tevcih eyledik. 

AhnH~t Rasin1 Bey, Hayat: 
E!cndinin yolda tesadüf etliği 
ınadamlara, ınatmazellcre aş
ku muhabbetle bakmaktan ken 
dini alamadı~ını, hemen Uç 
yaşında bir çocuk kadar yemek 
yedi~ini, çatal bıçağı meharel· 
le kullandığını, şık gezdiğini, 
redins;!otu pek sevdiğini, 42 
5antim boyunda bir baston kuJ- ı 
!andığını söylüyor ,-e şunları 

iliivc cdi)·or: 
·İkinci nevi zivanalı sigara

ya meraklıdır. Dumanını bur
nundan savurur. Osmanlı mu
sikisi (tflbjr aynen Ahmet Ra

sim Beyindir) sevdiği nağrne
lerdendir. Tiyatroyu, bilhassa 
kantoları pek sever. •Ben bir 
kôylüyüm, ne güzel raksede
rim ... kantosuna bayılır.• 

Kıbrıs Yunanistan'la hic alakası • 

olmayan bir yerdir 

.:..........,2 ... -::... __ .... _ 
---
.. ---

• 
ı, :,: 

İtalya - Mısır maçı başlamadan ev,·el: italya milU takımı k:1pta nı Parola, 1\Jısır nıilli takım 
kaptanı Hanefi, ortada Sulhi G:ı ran 

Sulhi Garan dün geldi 
Geçen pazar Bari'de oynanan 

İtalya - !\fısır milli maçını ida
re eden Sulhi Garan, evvelki 
gece uçakla §ehriınize gelmiş
tir. 

Maçtan sonra İtalyan gazete
leri, Sulhi Garanın maçı bey
nelmilel kaideleri aksaksız tat
bik etmek suretiyle idare et
miş olduğunu belirterek, birin· 
cı sınıf bir hakem olduğunu ve 

ltalya • Mısır maçıyle Avrupa E k' V f 1 M l'h 
futbol i.leıninde iyi bir isim s 1 e a 1 e 1 
yapmış bulunduğunu yazmak-

tadırlar. f b h 
Sulhi Garanın önümüzdeki ener a çeye 

aylarda Atinada yapılacak olan 
italya • Yunanistan milli ma- Giriyor 
çını idare etmesi hususunda iki 
taraf idarecileri arasında bir 
mutabakate vazıldıgı bildiril
mektedir. 

Eski Vefalı l\lelihin 
bahçeye girmek üzere 
söylenmektedir. 

Fener
olduğu 

İkinci küme karması 
l\Ielih, askerliği dolayısıylc 

bir müddet evvel Ankaraya git 
miş ve Vefa klübü ile de alA
kasını kesmişti. 

hazırlıkları 
rek 15 kasıma kadar sıkı bir 
idmana tabi tutulacaklardır. 

llalen amatör olan Melihin 
Fenerbahçeye giriş !ormalile
sinin kolay olacağı tahmin edil
mektedü-. 

Güreşçilere tebliğ 
Beden Terbiı-.si lstanbul 

Bölgesinden: 

Le[ko cdr )erH Ruı•1Iarın ~·nı>lı klart ni.ima~işltr sıı·a,.nda !-.O· 
kaklar Vunln ha) rab.l.ırilc su1J1cıııni bir halrle 

ikinci küme karmasının ka
sımın on beşinden sonra Bey
ruta ve Suriyrye gitmesi kuv· 
vcth bir ihtimal dahilinde bu
lunduğundan, Futbol Ajanlığı, 
bugünlerde bir ikinci küme 
karması hazırlamağ:a karar verp 
mtştir. 

Bilindiği gibi geçen sene te
şekkül eden ikinci küme kar
ması yurt içinde çok başarılı 

maçlar yapmış \'e bu arada 
Ankara ve İzmir karma takım
larıl'le de berabere kalmıştı. 

Güreş Federasyonunun ter
tip ettiği Grcko - Romen güre;> 
müsabakaları 15 - 16 ka::;ım 
1952 günleri İstanbulda, 6 - 7 
aralık Ankarada, ve 27 - 28 
aralık İz.mirde yapılacaktır. 

(Ila,1 .J ilncüdt) 
ıne\TUl olmadı~ı kana:ılindc· 1 

dirlcr. llıı sebeple ıapılarak bı
ricik şey Birleşmiş )lillctler 
Kuruluna baş,·urınaktır.• 

Kıbrıs melrepolidine göre 
Yunanistanda j:cni seçimden 
sonra iş başınil kuvvelli bir 
hilkUınet ~clrcck olursa Kıb· 
rıs meıo;clcsi daha kurvclle ele 
alınacaktır~ 
'\runan gazctrlrriııin 
1·ayınları 

A tinada çıkan dığcr ~azete· 
!erden bir kısmı. bilhassa 

Vima gazete i hcn1('n her gün 
Kıbrıs hakkında yazı yazmak· 
tadır. Du gazete diyor kı: • \'U· 
nan milleti, Kıbrıs metrcpoli· 
di ~lakario:.'un ;\merikan er. 
kirını aydınlatnıak için sarfet- · 
tiği gayreti büyük alaka ve . 
heyecanla takip etn1eklcdir .. '\.· ~ 
merika halk tabakasının büyük 
bir kısmı, arkalarında şanlı ve 
)'ÜZ yıllar görmüş biı· ıncdeni· 
yet bulunan beyaz insanlardan 
mürekkep ada halkının yüzde 
doksanının anavatanla birleş· 
mek istediğiÖi bilmiyor.• 

Bu gazete 28 ekimde adanın 
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m~vi . b(" at rPnklcrle dona· ı 

tıldı~nr, kıli.selerde Kıbrısın 
Yunanbtanla biıleşnıcsi ıçin 
l.h1<ılar eJildiğini yazı3·or: 

İlk i~ olarak pazar gUnU ya
pılan ikinci küme maçlarında 

han oyuncular karma takım 
için te!)bil edilmiştir. 

llabC'r aldığımıza göre tcsbit 
edilen oyuncular da,·et edile· 

Eğer Beyrut ve Suriye maç. 

ları tahakkuk ederse, ikinci 

küme karması, ilk defa olarak 

yurt dışında mü!liabakalar ya

pacaktır. 

Bu müsabakalar için ) apıla
cak olan seçmeler 8 • 9 kasım 
günleri Fatilıt<·ki Güreş klü
bünde Greko - RoınE'n lililinde 
yapılaraktır . .\lü~abakalara klüı> 
lcr lıer ~ikletten birer güre fi 
ile i:-;tır'1k cdccck1erdır 

Yukarıdaki yazılar ve veri
len haberler Yunanislanın Kıb- ı 
rıs i~ile fiilen al.lkadar olma
ğa ba$1ndı~ını, Birleşıniş ~til· 
!etlerdeki 'Yunan delegelerinin 
bu hususta çalıştıklarını ~ös- 1 
tern1cktedir \'unanlılar Kıb
rıs işini Yunanistanla İngıllc
rcyi al3kalandıran bir nlescle 

1 

saymaktadırlar. Halbuki Kıb
rıs Türkiyeyi yakından alaka
dar etmektedir. Adada büyük 
bir Türk nüfusu vardır, burası 
Anadolunun bir parçasıdır, 
Yunanistanla hiç aliikası olmı
yan yerdir. İngilterenin Kıb· 
rıstan ayrıldığı gün adanın 
'Iürk hakimiyetine al'det et
mesi ıazımdır. 

Garbis - Eftimyadis İstanbul karması Tarlı 13 • 14 ar,ısınıla olup, 
müsabakalara 15 tc ha~lana· 
caktır. Tolerans iki kilodur. 

Raşılacak bir 
!\okta 
Aklı başında Yunanlılar bu-

nu pek iyi biliyorlar. Bu· 
na rağınen Kıbrıs mctrcpolidi
nin girişliği faaliyet manasız· 

Boks maçı 
Grçcn halla yapılacak olan 

Garbis • E!timyadis boks maçı, 
'\tunan Federasyonunun gerek-

1i izni geciktirmesi 

bu lıa!laya kalmıştı. 
yüzünden 

Verjlcn malOmata göre Ef· 

timyadise federasyon tarafın

dan izin verilmiştir. Bugiln ve

ya yarın şehrimize gelee~k o-

Yeni Neşriyat 

dır. Fakat on ziyade şaşılacak llİ~ı\R 

"CY Yunan resmi makamları- Arıkarada , 3 ılan. •akta olan HİSAR 
nın bu faaliyete katı~_masıdır. ailı tıı. .. a~n.al "• edebir•t derii•I· 
Buna havret ve tecssuC etme· t 

~ _. . . niıı 1 ı lnri ıııı.rn.ı ıu7el hir k•pak 
mek kabıl degıldır. 29 e.~ım "" •"tm• raıılıl', hlk&re ve tiirlerle 
cumhuriyet bayramımız muna-
sebetile r-tassager d'A.thenes ı:ıkmı~ıır. Tanhe ederiıı .• \dres P. K. 

3S6 - Ani.ara. 
şu satırları yazmıştır: 

• Bu ~ün Türk cumhuri)·et i
n in il&nının 29 uncu yıldönü
müdür. Osmanlı İmparatorlu
ı;ı:u He birkaç asır süren müca
deleyi tasfiye eden bizler genç 
cunıhuriyctin ,\vrupanın hür 
ve tC'rakkiper\·cr milletleri a
rasında yer almasını sc,·inçlc 
ve do~tlukla selamladık. Kom
şuınu7.la münasebetlerinıiz 
1923 denberi daima dostça ol· 
muş, şimdi sıkı bir ittifak ha
lini almıştır. Büyük ve asil 
Türk milletine liıyık olduğu 
sa.adet ve refahı temenni ede· 
riz.• 

Bir tara.ft.:ın bu ~ilzcl satır-
• tarı okurken diğer taraftan bir 
kısım Yunan ,::azetclerinin 
Türk - ~·unan dostluğunu göl
~elendirecck yazılar yazması. 
Birleşmiş Mıllellerdeki Yunan 
delegelerinin de buna yardım 
l!tmeleri teessürle karşılanacak 
acı bir ~eydir. 
Kıbrıs hakkında 
l\lalUnıat 

Kıbrıs .ı\ kdcnizin büyük ada· 
!arından biridir. Bütün 

Ansiklopediler, coğra.!ya kitap
ları ada~·ı Anadolunun bir par
çası saynHıktadır. Ada İçel sa
hilinden ancak 75 kilometre u
zaktadır. Adanın şiınali İsken· 
derun körfezine doğru uzan
mıştır. Adanın uzunluğu 220, 
genişli~i 60 - 80 kilometre. sa
tıh sahası 9610 kilometre ka· 
redir. 

Kıbrıs kısmen dağlık, kıs· 
men ovadır. İki sıra da~ların 
arasındaki ova vaktile dünya-

nın zahire ambarlarından biri 
idi. Adanın havası umumiyetle 
sıcaktır. Dağlarında çok or· 
man vardır. 

Kıbrıs her türlü mahsul ye
tiştiren yeşil adadıı·. l\feyvala
rının lezzeti, çiçeklerinin renk 
ve kokusu pek meşhurdur. Kıb· 
rısın şarabı eskidenberi her 
tarafa şöhret salmıstır. 

Kıbrısta hububat, pamuk, 
zeytin, üzüm, meyva, sebze bol 
yetişir. Kasaplık hayvanı da 
boldur. Kıbrısın iri ve çok kuv 
vetli katırları ıneşhurdur. 

Kıbrıs evvela Fenikeliler. 
sonra ?ıılısır Firavunları. daha 
sonra İran, Romalılar tarafın
dan idare edilmiş, hicri 978 ta
rihinde ikinci Selim devrinde, 
~fagose'nin ıı aylık muhasara 
ve mukavemetinden sonra ta
mamile fethedilmiştir. Berlin 
nluahcdesindeıı sonra 1295 de 
İngiltere ile yapılan muahede 
mucibince idaresi muvakkaten 
bu devlete terkolunmuştu. Fa 
kat kadısı, evkaf müfeltisi yi
ne İstanbuldan tayin ediliyor, 
masrafı indirildikten sonra.ta. 
lan varidat fazlası Osmanlı İm
paratorluğuna ait bulunuyor
du. İn.'!iltere birinci dünya har 
binden sonra adayı tamamen 
idaresi altına almışUr. 

Görülüyor ki Kıbrıs hiç bir 
zaman Yunanlstanın idaresi al 
tında bulunmamış, Yunanista
n> yabancı bir yerdir. Adada· 
ki Rum nil!usu ~icret suretile 
gitmiştir. 

Ankaradan döndü 
Ankarada yapılan •Cuml1u. 

riyet kupası' maçlarında İzmir 
karmasına 3 - 2 yenilen ve An 
kara karmasıyle de 2 - 2 bera 
bere kalan İstanbul pro[ec;yo 
nel karması. dün sabah şehri. 
mize gelmiştir. 

Seç-ilecek takıın İ:.tcınbulu 
teınsil edeceğinden güreşçiJe. 
rin kendi sikletlerinden yuka
rı girmemelerini bilhassa rica 
ederim. 

Profesyonel ve amatör 

lik maçları 
Ankarada yapılan Cumhuri· 

yet kupası maçları dolayısıyle 
- bir hafta ara verilen profesyo· 

lan ordulararası şampiyonıı nel ve amatör birinci kilme lig 
Yunanlı boksör cumarte~i gc. maçlarına bu hafta devam edi-
cesi Garbisle karşılaşacaktır. Jecektir. 

Dün Ziraat Bankac;ının Eyüp A jansı ile lş Bankasının .\ksarıf 
Ajansı ·~ılmııtu. aesimlerdp 8 ankaların yeıı.i arılan AJ:wsl ... 

törü Jü.yor. 



• 

Dünyayı görmek 
İrl4nd:ıh bir 1.tnilrrc;lte talebesinin g~çende oto ~ stop, .~~?I 

bot otomobillere ke•dlnl kabul ettırmek. ıuretııle bulun 
,ç\\rupayı gezdlğlnf, memlekt'timize gelerek .Anadoluda r:ı;kl 

eserlerin bulundıılu bar,Jıra yerleri ziyaret ettiğinl ''atan 
yazdı. frllndalı f'nil·er~lte talebesi bcda\.'a &f'yahat edi~·or, 
lüzum1n maı.;rafını temin için de u~rafhğı büyük sehirlerdeki 
gazetelere makaleler yazı~·ordu. 1'"itekim se-yahati ,., mem1e
letirniz htııkkında ~·azdı"'ı bir seri hakikaten güzel \"e istifadeli 
yazı da ga1etemizde tıktı. 

D1inyayı :;örmek için oto - stop sureti)·le se~·ahat edrn 
bu Cnlvenlte ta1rbe inden sonra ~imdi İsYitreli bir gencin 
parasır oları", (;ıkat ba1ka bir tarzda !ry;ıbat ettitini haber 
aldık. İslltrell ıe~(', mimardır. İyi çizgi tizmektt", plan ya. 
pılma~ına yardım etmt"lı.tedlr. Genr mimar birkat ay ev\·el 
clünya:ı·ı gtlrmeğe, bilgi!'inl arfhnnağa :karar , ·erir. Fakat bu· 
nun ic;ln l~11m gelen p:1ra kt"ndisinde yoktur. nü .. ünür taıc;ınır 

, e 50,·Je bir pl~n hazırlar: Gitmek isteıliğ:i llindi tana kadar 
.lOlu i.iı;tUndekl ht•r memlekf'tte bir müddet kalarak ('ahtıtık, 
bu sııretle- ge~inmesi için lüzumlu parayı trmln edrcek ... 

}t;\·icreli mimar bu karar üzerine iptida İtalya ·a geçer, 
orada tıir mimarın yanında iki ay ç;th!l;arak hPn1 grçlminl te· 
min, hem de görülecek mimari eserlerini tC"tkik eder. İtalya. 
dan cı:nnra \""ugnslıl)'aya, \'unanistana ulr.ır, bu memlekf'l· 
Terde de bfr müddet ('illı(itr \·e ilmi tetkiklrrde bulunur. İ!I· 
\İçrell 11lmdi istanbulda bulunmakta ,.e tanınmı1 bir mimarın 
yanında \'a1ı1maktadır. Bir mi.ıddet sonra buradan a~·nlacak, 
Uindı tına dot:ru 1·olunı dr\·am edecektir. 

.\1em dünyarı görüp tanımak için, hatı.t parasıı, ıeyahate 
çıkı~or; biz kö11Pmirden bir türlü ayrılmak istrmtyoruı. 1""a· 
hancı memlekttlrr ıUyle dursun ı\nadolunun her tarafını ge. 
1lp görmilı olanlanmıt parmilk1a göstrrilecek kadar ııdır. 

Bu. bii ·ük bir nohsandır. Seyahat insana çok şeyler öğretir, 

gör:i!il, dü~ünce zal·iyesini gC'ni&letir. Biri irı.a.ndah, diğeri İs· 
viçreli iki gençten ibret alarak, Jıiç olmazsa ~eyahat etmek 
lmkAnına malik olanlar, memleketi ge1ip görmeli, mümkünse 
yabancı memJeketlerl de ziyaret etmelidirler. 

Enis Tahsin Til 

İtalyaıı spoı·cııları 

•Ankara> vapuriyle dün İstanb ula İtalyan boksörleri gelmlıler
dir. Resimde boksörler top lu bir halde görülüyorlar 

« Rusya milletleri 
köle yapıyor » 

Yugosla~ Komünist Partisi kongresinde konuşan 
Tito, Türkiye ve Yunanistan/o münasebetlerimi

zi ıslah için her şeyi yapmağa giriştik, dedi. 
J.uerlotıd Prıa• 

Zagrep, 3 - Başbakan Josie ı tann idareyi ele geçirmeleri asıl 
llroz Tito bugün Yugoslav K•-ı bUyfik tehlikedir • 
lnünist partisinin altıncı genel l\IUteakıben Komin!ormun Yu 
kongresinde \"erditi demeçte goslavyaya karıı bir taarruza 
SovyetlPr Birliğini 3 tincü bir geçmesi ihtimallerini gözden ge
dünya harbi hazırlamakla SUÇ· çiren Tito, demiıtir ki: 
landırmış Ye sulhu korumak yo- •- Sovyellerin ıahte sulh 
lunda Yugoslavyanın Batı ile iş· propagandalarının maskesini dU
~irli~i yapacağını beyan etmiş- şlirrnege, tahripçi ve kışkırtıcı 
lır. Bilindiği gıbi Yugoslavya propagandayı, Sovyetler Birliıli 
1949 de Rus h~kimiyetine açık. ile peyklerinin sosyalist Yugos
tan açığa meydan okuyarak Ko- la\,-aya karşı güttükleri ıayeyi 
lninform teşkilatından ayrılmış .. teşhire devam etmcli,ylı. İstikl3-
tı. :\lare~al Tito, 40 bin kelime linıizi korumak ve memleketimi
lutan demecinde diğer komünist 1 ze de muhakkak surette ıirayet 
ltıeznJekeUerin Yugoslavyaya kar edecek yenJ bir harbe yol aça
lı giriştikleri askeri ve iktisadi cak yeni tecavüzleri önlemek 
tazyik karşısında memleketinin, için gerekli bütiln müdafaa ted
hutri)·etini idame için giriştiği bırlcrini alm:ımız ıarttır.• 
lnıicadeleyi gözden geı;-irmiştir. ı·u:o.slavya He komşuları ara· 
~ita, __ ~·ugosla~·y_ayı. idare eden sındaki. asker) iş~irli~ine temas 
0trıunıst partının lıderI sıfatıylc eden Tıto, demiştır kı: 

ieneı konereye i~tirak eden 2300 •- Türkiye ve ı·unanistanla 
kadar delegeye hitap etmiştir. münasebetlerimizi ısJah için ka
llu delegeler takriben 16,500,000 bil olan herfCyi yapmağa giriş
~Ufut:;Ju bu memlekette. yaşayan tik. Gayemiz, Avrupanın bu kıs· 
leOO· bin komilnistl temsıl etmek· mında sulhu korumak için mil· 

dır. essir bir işbirliği kurmaktır 
Rusya: Bu memleket eski Cır

Iık de\Tinin emperyalist yayılma 
siyasetini bililtizam takip etmek
te, Batılı de\'letler tarafıntlan 
e\·velce kestirilmiş olan metot. 
iar kullanmaktadır. 

k 'rıto demeci sırasında, ihtiyat
d ~r bir iyimserlik be~ir!mia. ve 
•ha başlangıçta demıştır kı: 
•- Milletlerarası ihtilanı me-

~eıeıer için makul bir hal ç_ar~si 
U Ulınak imkAn \'e ihtim:ıllerı gıt-
1' ~çe zayıflamıştır, Bununla be· 
~her harbın dilne kıyasen bu
f~n Patlak vermesi ihtimali de 
t'taı daha zayıf görülmektedir. 
ıı:,kat harp tehlikesi yaratan ele-

nıar zayi olmamıştır.• 
1 ~Iareşal Tito, Rusyanın, gaye. 
~tın~ kuv\"et istima1iyle ulaş
l a~ 1çin sil.3.hlanmakta ve peyk
lle.rın..i silBıhlandırmakta olduğu
U Stiylemiş ve demiştir ki: 

Balı ile işbirliği: Komünist ve 
kapitalist memleketler arasında 
işbirliği ve barış içinde yanyana 
yaşamak yalnız mümkün olmak
la kalm•makta, fakat tecrübe 
böyle bir işbirliğini mtitekabilen 
faydalı olahiteeeğini göstermiş 

bulunmaktadır. Batılı reaksivo
nerler filhakik.1, sosyalist ·bir 
memleket olduğu için Yugor;lav. 
yayı ı;evmcmektedirler. Fakat bu 
çevrelrr, mii5terek menfaat ar
zeden birçok mescılf'lf'rde bizim
le işbirli'"ine hazırdırlar ... 

Sal tarafa yatmak 

l' ı:- Rusyanın gayesi yeni top. 
~· lar ele geçirmek ve başka 
~ 1lletıeri kendisine köle yap-
11 •l<tır. Fakat bu durum karşı· 
t tı.da dahi dünya, kuv\·et muva-
,:~.•sini kurmak için, askeri kud tansiyonu düşürüyormu, 
li ın topyekQn seferber edilme- :\'evyork 3 CA.P) - N0\7ork 
ltı.~den doğan tehlikeye karsı ~temôrial ha • ınesi doktorların
) •t•l'akkız davranmalıdır. Sov- dan Paul Stein in yaptığı lecrU
~~Uer Birliti ile hesaplaşmak belere göre ı:erek kalb hastası 
ı;n. \'Üc•ıda getirilen harp me- ı·e gerek.e sıhhati tam mlnasile 
tl bızrrıasını kullanmak i&tıyecek yerinde olan insanlar sola dol· 
~:tınantar mevcuttur. Gelecekte, 1 ru yattıkları zsman tansiyonları 

ıtı memleketlerde bu eleman düşmektedir. 

Amerikan seçimleri -----=--··.,.----. .. , BAŞMAKALEDEN DEVAM General Ridgway 
dün şehrimize geldi 

< Baıı 1 incide> 
münasebetiyle halk arasında ya
pılan 3 anketin neticeleri bugün 
yay1nlanmıştır. Bu anketleri ter. 
tipleyenler Eisenho·wer'in, cum· 
hurbaşkanlı~ı yarışında biraz İ· 
leride oldu~unu zannetmekle 
beraber hiç kimse, kazanacağını 
kesin olarak iddia edecek du 
rumda d•~ildir. 

NetiC'elE'ri yayınlanan ankcıt
lE'r, Crossley, ıElmo Roper• ve 
Scripps Hov•ard gazeteleri hesa
hına tetkikler yapan e:Samuel 
Luhell. gruplarının anketleridir. 

Gallup Enstitüsü. giriştili an
ketin neticP.~ini bu gece geç va- l"!i!!r;.:~;:i.~~··,;::, 
kit yayınJayacaktır. 

Crossley grupu §U 

varmıştır: 

GPçen hafta ortalarına dog. 
rıı Eisenho\\'er, oy yekUnunun 
yüzde 47 sini. Stevenson ise yUz 
de 42 sini elde edecek durum 
daydılar. Oyların ylizde 9,9 u
nun nereye gideceği şüphelidir. 

Roper grupu da 5eçmr.nlerden 
bir çoklarının o)·larını hangi a
day lehinde kullanacaklarının 

, belli olmadı~ını kaydederek ıun 
lan HAve etmistir: 

•Bidayette Ei.senhower, Steven 
sondan bir hayli ilerdeydl Fa
kat 15 ekimle 31 ekim arasında 
deomokrat adayın durumu düzel· 
mistir. Bununla beraber geçen 
harta başlangıcında gPne de 
Eisf'nho"'·erden gerideydi .• 

1948 de Roper ıırupu, cumhu· 
riyetçi aday De\vey'in oyların yüz 
de 52 sini kazanacağını tahmin 
etmiş ve Trumana umumi oy ye. 
kO.nunun yüzde 37 sini vf'rmiı· 
ti. Crossley grupu ise, Deweye 
yüzde 49 ve Trumana yüzde 44 
vermişti. 

Trumanın ifşası 

lndependence (~lissouri) 3 
(A.P.} - Başkan Truman dün 
gece , .. erdiği nutukta uzun se
nelerdenberi gizli tutulan bir 
sırrı açıklamış ,.e Amerika Bir· 
!eşik kurmay dairesinin daha 
1947 yılında Amerikan iıgat kuv 
\'etlerinin Koreyi tahliye etme
lerine karar verdiğini bildirmiş
tir. 

Truman dün gece açıklama
sında 1947 de verilen bu karar 
dan General Eisenhov.·erin id
dia ettiği gibi yalnız sivil idare 
adamlarının mes'ul olmadıkları 
Dl söylemiştir. 

26 eyliil 1947 tarihini taşıyan 
ve eski Savunma Bakanı James 
Forrestall tarafından Amerika 
Dışişleri Bakanlığına gönderilen 
dosyada ıöyle denilmektedir: 

•Amerikanın Karede asker ve 
Usler bulundurmasının pek fazla 
bir ehemmiyeti haiz olmadığı 
antaıılmııtır. Sovyetler Japon· 
yaya karjı girlıecekleri bir sa· 
\'ıil§la hareket noktaıı olarak ı:U
ney Korede yerleımedikte Ka
redeki Amerikan kuvvetlerinin 
geri çekilmesi Uıakdo~u komu
tanlığının askeri gücünü sarsa
cak değildir ... • 
Başkan Truma11 1917 yılında 

ordu kurmay başkanı ve Birle
şik kurmay daireleri Uyesi olan 
General Eisenhower hu ~onuda 
yanlıs fikirler ileri sürmese idi 
ben de bu dosyayı açıklamak 
mecburiyetinde kalmaıdım, de· 
mi~tir. 

•Sır• 

Frankfurt 3 (A.P.) Batı 
Almanyanın en ileri gelen gaze
telerinden bağımsız •Frankfur. 
ter Allgemeine• bugün Ameri· 
kan seçimleri hakkında ıunları 
yızmı~hr: 

•Amerikan Cumhurbaşkanlığı 
seçimi kampanyası komünistle· 
re, en usta bir casuslardan mil· 
teıekkil bütün bir ıebekenin e
le geçiremiyeceÇCinden faz1a as
keri ma!Qmat ulaıtırmıılır. 'le· 
lielA, birkaç gün evvel ltfao Tse 
Tung ile Başbakan Stalin, ge. 
lecek hafta Vaşingtonda hangi 
parti iktidara geçerse geçsin, 
Amerikan askerlerini Kareden 
çekmek ve müdafaayı Koreliler~ 
bırakmak tasavvurunda olduQ:u· 
nu ötrenmişlerdir. Halbuki kı· 
zıl liderler bu gibi gizli malil· 
matı ele geçirmek için acaba ~aç 
külçe altın \'ermiye_razıydı~ 

Bayar'a gönderilen 

tebrik mesajları 
Ankara, 3 (A.A.) - Cumhuri

yetin 29 uncu yıldönümü müna· 
sebetiyle aşaf:ıda adları yazılı dev 
iet başkanlariyle Sayın Cumhur
başkanı CelAl Bayar arasında tcb 
rik ve teş•kkür telgrafları teati 
olunmuştur. 

Bu dc\'letler şunlardır: 
Afganistan. Almanya, Birleşik 

Amerika, Arjantin, Belçika. Bre 
zilya, Çeko:lovakra. Çin, Dani· 
marka, Frınsa, Fınlandiya, Hin· 
di>lan. Hollanda, İnglllore, Irak, 
İran. İrlanda. İspanya, İsrail. İs
veç, İsvitre. İtalya. Japonya, Ko. 
re, Lübnan, 1\hsır, Nor\'eç, Pa
ki~tan, Polonya, Sovyet Rusya, 
Suudi Arabistan, Suriye, Şili, Ha 
şimt Ürdün, Yugoslavya, Yuna· 
nistan. 

Yedek subaylar hizmete 

alınıyor 

Ankara, 3 (T.H.A.) - 1930 do 
ğıımlu ve bunlarla i~leme tAbi 
daha yaşlı eratın terhis muame
leleri dün tamamlanmıştır • 
Ayrıca Yedek Subay 37 nci dö 

nf"m mükelleflerin askerlik §Ube 
!erince Yertek Subav Okullarına 
sevkleri de bugün (dün) başla· 
mı~tır. 

\'urdun muhtelif yerlrrinde bu 
lunın Yedek Subav namzetleri 
7 kasım tarihine k~dar 1·edek 
~uhay Okulunda tamamen top
lanmış bulunacaklardır. 

Ankara Cnh·erıııitesl Öğrencilerl adına bir grup, t"nh·ersltenin 
açılııı müna5ebetiyle Atatürk'ün geçici kabrini ıiyarct ederek 

bir buket koymuıtur • 
~~~--~~~~~-

An kara Üniversitesi ldııus» Bayar' ın 
( Baıı 1 incide> 1 ' 

baııanmııtır. Nutkunu tenkide 
An.kara üniversitesi Rektörü 

Profesör İzmen, acılıı konu;ma· Devam edı'yor 
sını yapmış -ve bu sene Ankara 
Fakültelerinde 1234 kız h 6600 
erkek. 50 de yabancı tal•be oku· 
dulunu, yine bu sene 530 gen
cin fakilltelerden mezun olduğu· 
nu. Ankara Ünh·ersitcsinde on 
dördü yabancı olmak üzere 125 
profesör, 175 doçent ve 250 asis
tan bulunduğunu belirtmiştir. 
Bunu müteakip Siyasal Bilgiler 
Fakültesı Dekanı Profesör Aba. 
dan, o:Dcvlet ve siyaset• mevzu .. 
lu ilk dersi vermiştir. 

Açılış merasimini müteakip 
derlet erkAnı ve profesörler, ta· 
!ebelerin tezahüratı arasında sa
londan ayrılmışlardır. 

Bundan sonra Devlet Konser
vatuarı müzik kolu, Ferit Alna
nn idaresinde bir kon.ser ver
miştir. ~Iütcakiben İnönü Ve di .. 
Aer davetliler ·°'alandan çıkarlar
krn talcbc1rr İnönüye büyük te. 
zahüratta bulunmuşlardır. İnönü, 
bir("ok polisin himayesi altında 
salondan Fakiiltenin bahı;csine 
ancak yarım saatte çıkabilmiş \'e 
aynı ft'zahürat dışarıda da de· 
vam etmiştir. Bu arada kalaba. 
Iıktan ~t'~Ttiscfcr bir müddet in. 
kıtaa u~ramıştır. 

General Wyman'ın o!llu

nu bir bar'da vurdular 

Vaıington 3 CA P.) - Allan· 
tik Nktı teı!<ilatının Tilrkiye 
ve i·ıınanlstandaki k"ra kuyvet 
!eri komutanı General Willard 
\\'yman'ın '21 yaıındaki oala 
Willırd \Vyman paıarte!il aa
bahı erken saatte, bir gece 
klübünde, bir barmen tarafın
dan atılan kur;ıınla midesinden 
raralanmııtır. )!ichael Lee adlı 
10 yaşınrlaki barmen tevkif edil
miş ve •illıhlı tecavüzle suçlan· 
rlırılmışlır. Lrr, poli<e verdi~i 
ifadede Wyman ile bir deniz pi· 
yade askerinin. bar kapandıktan 
sonra gece klühilne girCliklerini, 
le7gAhın arkasına geçerek ken
disine taarruz edip gömleğini 
yırttıklarını \'e bunun üzerine 
ateı ettiğini söylemiştir. Genç 
Wyman bir hü~Qmet dairesin· 
de çalışmakla olup ayni zaman
da gece okuluna devam etmekte
dir. 

Bayındır'da bir 

öldürüldü 

Jaki 

Ankara, 3 (llusus!) - Bayın. 
dır canavar1 adıyle o havalide 
dehıet saçmıı olan sabıkalı ıakl 
diln Turgutluda kanlı bir mU.a· 
demeden sonra öldürülmüştür. 
~Iüsademedc bir polisimiz de Öl· 
müştür. Şakinin öldürülmesi bu 
havalide memnunluk uyandır. 
mıştır. 

Bu.-t J!ı.Aıtı..ır.nıırd#ft 

Ankara, 3 - Cumhurbaşkanı 
CelAl Bayarın ~Iechsi aı;ış nutku 
hakkında bugünkü • uıu .. geniş 
bir tenkid yazısı neşretmiştir. 
Bunda ezcümle şöyle denilmek
tedir: 

•22 mayıs 1950 de ve 1950 ve 
1951 açış nutuklarında ısrarla 
üzerinde durulmuş olan Anayasa 
ıslahatı ve antidemokratik ka
nunlar mcvzuuna dair, tek keli· 
menin dahi 1952 açış nutkunda 
yer almamış olması hayret uyan. 
dırmıştır. 

Bilindiği üzere, D. P. iktidara 
ı:eldi~dndenberi, demokratik re
jimi iieri götürmek konusunda 
hiç bir yeni kanun kabul etme
miştir. Halbuki, bu parti muha
lefette iken onun başında bulu. 
nanlar, dört yıl mütemadiyen 
anti - demokratik kanunlardan 
şikayet etmişlerdir. Kendileri 
iktidara gclditı:i zaman bunları 
derhal kaldıracaklarını vadetmiş
lerdir. Hatta, bizzat, Bay Celili 
Bayar, anti - dt'mokratik kanun
ları kaldırmanın bir iki aylık iş 
olduğunu blııat söylemiştir. 

İktidara ı;:cldikten sonra ise, 
bu senrye gelinceye kadar Bay 
Bayar'ın resmi nutuklarında an
ti - demokratik kanunlara ve 
Anayasaya temas edilmiş, gerek. 
li ıslahat için hızırlıklar yapıl
dı~ı &öylenmiştir. 

Bu &ene, ayni konuda tam bir 
sUkOtun tercih edilıniı olması 
mAnah aörtılmektedir .• 

Franıııca •l.iotanbu1 • un 
tefsiri 

Fran~ızca •İstanbul• gazetesi 
Cumhurbaıkanının ll•cllsteki a
çış nutkundan bahsederken in
kılAplara ve bunların muhafaza
sı hakkındaki kısma temasla di
yor ki: 

•Nutkun irticaa alt kısmı bir 
parça hayret uyandırdı. CelAI 
Bayar Atatürk'ün h~tırasını ve 
eserini .korumak için alınan ted· 
birlerden dolayı memnunluk be
yan edıyor ve Türklyede birkaç 
geri fikirli bulundu&unu, fakat 
umumi efkArın uyanıklı.lı karşı· 
sında bunların tehlike teıkil et
mediklerini ıöylilror. İrtica te
mayülünün ehemmiyetini milba
Iağalı gösterenlerin ıerilik te. 
mayülleriyle hareket edenler 
kadar tehlike teıkil ettiklerini 
ilAve ediyor. 

Bu, Baıbakanın ötedenberi 
müda!aa ettiği bir ıörüıtür. Şu 
halde bu noktada Cumhurbaı
kanı ile Başbakan arasında mev. 
cut olduğu ileri sürülen görüş 
ayrılığı artık yok demektir.• 

Japoıı İıııpeı•atorıı 

Birkaç gün e\·vel Japon harp ölülerinin hdtıraJar1nı anmak 
ınaksadıylr dini bir tören yapılmı5tır. Rl'!lilmde Japon İmpara
tor•ı Hirohito önünde bir Şinto rahibi oldutu halde Yasukunl 
mabf'dine stiderlcrkt'n görülüyor. Tören yedi sentdenbtrJ tık 
defa )"ıtpılmalı.tadır. ılrkada görlill'nler h:ırpfe akrabaları ve 

)·akınları ölen kimselerdir. 

Eisenhower mi, 
Stevenson mu t 

< Baıı ı lncldeı 
<Başı 1 incide) TO'nun tertıp ettiği mühimmat 

olduğu, dünya}"ı tanıdığı, eenehl ielen :-.1.~TO iüney doju kesimi konferan.;ında bulunmak üzere 
dil bildiği, harp l·ıIJarında Hari- kara kuvvetleri baıkomutanı Ge buraya gelmi; olan 4 kişiden mil 
cfyede mühim l'nifeler gördUgü neral \Vymann tarafından kar- te~ekkil Türk heyeti konferansa 
anlaı;ıldı. Bugün Stevrnson. tah- şılanmıştır. 4hrak etmişlerdir. Mühimmat 

ı &iyrt kıymeti itibarh·le Eisrn~ General Ridı\\·ıy uçaktan in· konferansına iştirak eden dev .. 
hol't·er ile bir hi1aya gelmiş, hat. dikten sonra meydanda haıır bu l 1etler ıırasıyle Amerika. İngil
ti pek çok Amerikahlann gô- lunan ihtiram kıt.asını tefti$ et- tere. Fransa, Bel~ika. Türkiye, 
zünde onu geçmi tir . • Ei~en. miş ve bu sırada dikkatini çe· I \·unanistan ve Ltilu;emburg·tur. 
hower'Jn büyük bir harp kahra. ket kıta komutanına. bc>ltit,Lin· Konferansa iıtirak eden Türk 
nıanı sıfatıyle bir kısım Amerı. de Korede dö\•üşmüş askerlerin ı heyeti Tümeeneral Sadettin'in 
kahlar için taşıdıjtı cazibeye mu. bulunup bulunmadığını sormuş. başkanlı&ında \'arbay Ali Alev, 
kabil, diğer bir kmm Amerika- kıta komutanı da, kendisi ile Mustafa Akıncı ve Gülataydan 
lılar da bir ıskerl, sh·asJ bir takım komutanının Kore-de dö- mtite~~kk"'lldir 
mevkie getirmekten korkuyor· yüştükleri eev~hını vermiştir. \·eni bir kol işareti 
tar. Bunun üzerine General Ridg. Ankara, 3 (AA) - Mılll Sa-

Seçimlerde ileri sürülen milli way kıta komutanına. •Kareden vunma Bakanlığı Temsil Büro. 
dlvalarda iki tarafın da haklı sonra bir kere daha sizlerle bu- sundan bıldirilmiıtir: 
\.'e haksız olduğu taranar var. rada karşılafrnış olmaktan dola- izmirdeki Güneydoğu A\TUPI 
dır. Bu bakımdan muvazenenin YI cidden çok memnunum• de· müttefik kıra kuvvetleri karar. 
15u ,·eya bu tarafa doğru ağır miştir. Akabinde, ihtiram kıtası g3hı pf'rsonelinin tanınmasını 
bastığı iddia edilemez. a~~erle_rine türkçe t merha_ha • J satlamak mlksadıyle bu komu-

Tahmlnlerl ~üçleştiren diğer d'.) e hı tap eden ,?.ener.al Rıdg· l lanlıkça l•klıf edil•n kol işareti, 
bir nokta da; scc;menleri bu· \\ a) e asker de .... ~r hır ı;esle 1ılılli Sa\·unma B-'.kanlığı tara

gUn geniş bir sistemde rey 'San· ı sağol• mukabelesınde bulun· !ınrtan kabul edilmiştir 
d b muştur. \'alnız, Güneydoğıı A,~·pa ıgının aşına gf'tirmek için gi. ., .. 
. . Bundan pek mütehassis olan mu'ttefı·k kara kuV\·etlerı· karar-rısılen kesif müradf'ledir. Ame-

rikan hak ,.e hürrlyeot1f'rini ko. mis~fir general. Orgeneral Nu- g~hı person,lince \'e elbisenin 
rettın Baransele dönerek: , 01 kol baıında taıınacak olan tumak maksadı)·le meydana l(e· T" k · · 

llrilmls olan <Amerikan Vera- •- ur askerıne kışlık elbı- i$aret, çarprazlama iki Türk ve 
1 ' k se pek yakışmış• demi$ \'e &on. Yunan baı·ra"'ını ha\'idir ıet ·/a fı), aıalannın Yt"kö.nu ra sözlerine şunları ill\·e etmi~· 6 

dört bu('uk mil~·nn olan takım tir: 
takım diğPr remiyeflerl &efer· •- Tam ve müktmmel bir as 
hf'r etmi'!i Vf! faaliyete gtc;mlş. ker a:örmek istiyPnler. Türk as· 
tir. Hedtf, 19iR de rf'\:e f!jtirak kerlerinin gözlerine bakmalıdır 
eden 48,000,000 Amerikalı l'trl. tar. Her birine ayrı ayrı bak· 
ne 15.000,000 fada<ı)·I• 63,000.000 mak bu fikrimi ifade ve teyit 
Amerikalıyı rl"Y sandığının ha. eder.• 
ısına getirmek \"e 1!)18 df'! ~·üz. Bundan sonra basın mensup· 
de elli bir drrrrt"sinf! kadar dii. tarı ile knnu~an Gonpral Rid:· 
it'D alika ve io:Hrak nl hrtlnl way kısaca şÖyle demiştir : 
\"Ük!!ieltmektir. Rü~·lrrt", lmdirr •- Türkiyeye ikinci defa o· 
kadar görülmrmiş bir vazh1rt larak gelişimden dolayı ziyade.· 
peyda olmuş, her Amerikalı son ı;iyle memnun ve bahtiyarım 
~ünlerde ~·a avrı l·eya av man. Güzel memlek@tinizi ilk ziyare
ıarasını almıştır. •.Av olacak timde beni karşılıyan General 
~:erde a\·cı ol!• diye bütün Am•· Xurettin Baransel olmuştu. Bu 
rikalılan bu müca,.eleve iştirak 5efer de kendisi ile kar~ılaşmak 
ettirmek mak-.adıyle bir sa)·ha tan ayrıca haz du\'maktayım . 
da icat rdilmiştir. Çok takdir etti~im Türk askeri 

GtrEl'k bu faaliyf'tlf'r ve gerek ile tekrar hulu!'muş olmaktan da 
bu defaki müradelrnln uyandır- memnunum. 
dığ:ı allka netirrsindr her 73. İstanbul:ı ilk defa geliyorum. 
mandan (ok ni!\bette Amt>rikah. Yııpar ::ı ğınıız zivaretlerden sonra 
nın S<'çlmc i!;tirak edf'ce~i mu· buraya dönü!"<iümde sizlerle tek-

rar c:öril~ecf'~;mi ıımuvorum . • hakkak görülüyor. Seçlmlrrt" fş. 

Bir kadını dostu 
Ustura ile yaraladı 

( naşı l incide) 

Fah,ri Tunal He kar~ılaşmıştır E .. 
nis Fahri. kadına tekrar birleş
mrk teklifinde bulunmuş, fakat 
red ce\ abı almıştır. Bu vaziyete 
kızan Enis, üzerınde taşıdığı us· 
turasını çrkerek kadını yüzün
den. ,gırtla~ından ve muhtelıf 
yerlerinden yaralamı-stır. Kala
balık olan caddedeki birçok kim 
$elC'r müteca\'Wn :yanına yakla
şamamışlardır Enıs, h.\diseyi 
mütf".akip firar etmiı, Fatma Nu
ran has•aneye kaldırılmıetır. 

Hindistanda komünist 

faaliyetleri 
tirak ni~ht"tlnin vakit vakit had· General Rid~way, eşi ve mai· 

,·eti PP '."pahı"' nff'lirıeo inmişler- \'eni De1hi, 3 -Buranın ileri 
dinden faı1a yük,.elmesl, hazan rlir. Dün ~a::ıt 18 de Orgeneral gelrn komünıstleri Stalın'ın Hin. 
De~o~.at, _hazan C'umhurh·•t Nurettin Baransel tarafından dıstanı ıiliıhsız bir ibtil3le ko· 
partıs.ının .tşınP Y~ramı'fhr. Bu General Ridg\vay Ye eşi şE'rPfi- !aylıkla ele geçirebileceğini söy .. 
defakı netıct" dr hır e nr perde. 0 d .· d b" k kt .1 . lcmektedirlf'r. . b.. .. . .• b lunu'.\'or ne r uevın e ır o e) \e-
sıne urunmu., u · · · rilmiştir. Anla~ıldığına göre parlamen. 
Buıünkil sec;imler neticesinde J General !\tatthe\v Ridgv.:ay bu· tonun 5 Kasımda ba$lıyacak ye. 

Amerikada Cıımhurrel inin kim gün generallerle birlikte Trak ·a ni çalı;ma de·ırresinde Hind kc>
olduğu kadar, Ayan mrcUsindt ., mıntakasındaki Birinci Ordu münistleri ıayet faal bir rol oy. 
\·e Temsilciler mecli!i.İnde hangi birliklerini görecektir. Gece namaya 1ıaıırlanmaktadırlar. Hın 
partinin f'kseri~·eie aıhip olaca- Edirnede kalındıktan ıonra Ka· distın komOnistlerinın •Polıtbu
t ı 4lıı mühim bir me eledir. t te I \'ala:>• ll?tlle~ek \'e oradan de ro• su e\'\tJce Gün"'Y eyalf!'tle
bugUn drt:il· P ) ann &f'flmlerln 

1 
niz yoliyle Geliboluya gidildik- rjnd<'n l\Iadras'da iken partinin 

neticeleri belli olmalı ba~lı:ı'a. tf'n sonra fımirde NATO'nun merkeıi şımdi "Yeni Delhide yer
cak, bütün bu esrar Amerikıh· Güney .. Doğu Böle,si Kara Kuv- leimiş bulunmaktadır. 
lar l·e bütün dünya hesabına tö .. \'etleri Kararglhı ziyaret edile- Güney bölgelerindeki komu. 
zülmüş olacaktır. rek İstanbula dönülecektir. Ge- nis.t partilerinin bir hayli geli~· 

Ahmet Emin YALMAN neral Ridgway 7 ka'1m cuma mckte oldukları inkar edilme
günü Parise dônmek üzere şeh · mektf'dir. Kongre Partisi lideri 

· rimizden ayrılacaktır. Başbakan Nehru, bir müddetten 
Orgrnrral Nurtttin Baransel berı GünPV eJ·aletlerinde ve bil .. General Necip kuvvetli 

bir ordu kurmak 

niyetinde •• 

Birinci Ordu nluf•Uişliğine hassa a~lık C•kilen bölgelerde 
tayin edildi tetkik &eyahatleri yapmayı baı-

Birincl Ordu Mü!ettişli~ine lamıştır. 
tayin edilen Orgeneral Nurettin iki gtin sonra parlam•nto kış 

Paris 3 (A.A.) _ :\fısır Ba$· Bıransel dün )'tni vazifesine dev~esi .çalışmal.~r~na _h~şladığ! 
bakanı General ltıfuhammed N"e- ba~lamııtır. \'akıt Jfınd komıınıstl,.tının yenı 
r:ip, Ortadoğu mUdafaaşında 1 N;\~O mühim.mat konferan_;ı plAnları daha bAriz bir Se'kilde 
kat'i rol oynayacak kuvvetli bir \ A$ıngton. 3 (Anka) - ~ \ - anla ılaraktır . 

ordu kurmak hıısu.!undaki azim ~~ -;... -
ve kararını bugtin yine tekrar· • ı ı_ 
lamı ıtır. P 

Atı.sırın bu':'Unkli ıiyast rejimi 
hakkında da General ~fuhammet 
Necip tunları sOylemiştir: 

•- Bütün demokrat memle· 
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Haymanada çıplak kadın 

oynatanlar yakalandı 

par.ıt 

1~00 Acılıı ve~anı muıı:t 1~20 • --,-.--
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Haymana ilçesinin Topa 1 ·ö- as Heplmi.z in ıaati . uı .t..S Afı!ap Ka· - 1 1. 
yünde bir kadın aıemi, jandarma 
tarafından basılmış; tepsi icinde 
anadan doğma rakseden kadınlar 
yakalanmıştır. 

H.idise &öyledir: 
Topaklı köyü zenginlerinden 

Basri Ye~it'in erind.e dün ak
şam; bir atem yapmak isteyen 
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köy zenginleri, bu Slemde bu- prnJTllm\al'. 23.07 D&nı •• raı M·ı· 
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sini yerleştirilerek temin edilen TEKNiK Ül'il\"ERSITE 
kadınlar cırıl çıplak soyulmuş- ".'.!O 1 ."ı Ao:ılıı .... Tıırk rnli.ıı.tı fPI 1 

nç arı. 

DÜ!\K. BUUUCANIN HALLİ 

tur. l 21 13 Kılık Batı mıuiti; (Pl) 22 .00 

Çıplak kadınlar sini içinde gô Karanıı. 
bek atarken köy zenginleri key

Soldan ıafa 1 - Eıı.rrnk. 2 -

~l 8 - Eceabat 4 - Bıırı; İn. 
.S Akrt'r. ft ~ Et, Yu. 7 - İl z.,... 

fe gelip nara atmı~Jar, biraz ton 
ra da odayı jandarmalar basmış· 
tır. Çıplak kadınlar ,.e llem ya
panlar Savcılığa verilmişir. 

Vakıflar Bankası 

kuruluyor 

Ankara, 3 (T.A.J - HtikO· 
met elli milyon lira serms.veli 
bir (VakıUar Banka~ı) kurulma
sını kararlaştırmış ve bu yolda 
hazırlıklara ba~lanmıştır. Kuru
lacak olan hu banka, sadeee Ev 
kafa ait emlak ve paraların ida
resi işi ile meşgul olmakla kal · 
mayacak, ayrıca her türlü ban· 
ka muamelatını da yapacaktır. 

Banka Ankarada Evkaf Grnel 
~lüdürlü~ü binasının alt katına 

reı.esecektir. 
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KASIM 

AKŞAMINA KADAR. VADESiZ 150 
EN AZ 3 AY VADELi 250 LiRA YATIRARAK 
s ız DE BiR TASARRUF HESABI AÇTIRINIZ. 

BOYOK İKRAMİYE : 

ANKARA DA 
AYRICA 

1 ADET 10000 >ADET 1000 10 ADET 500 
LIRA LIK PARA iKRAMiYELERİ 

n; at. n lll ~H l ltlll TlllUA TIA ."ı~45lT\.i lUt ll" l Cl.MHl.'-lllTlll lt \ A 1141'11.451 

T.C. ZİRAAT 
BANKASI 

Trle!onı ':ı '" ' 1 1 

!STA:\BlJL BELEDİYESİ 
ŞEHİR TİYATROLARI 

l"l'ıı21d• 

DRAll KIS'll 
SO'i KOZ 

\'a;ran : 
\Lchr-1 Duran 

T urkçt'!'>\ . Sala:ıaddın İ rdelp 
lelefon: &~t:il 

KO,IEDİ KISm 
\llt'Dl' Dl' 

\ "azan Joscph Kc~_,eirıng 
Türk\eSI 

Re ıh a C. \'alı - \ "a,f, R. Zobu 
TtllfoD: '0409 

YAVRUYA KARŞI OLAN BORÇ, ONU iV! 
BAKIMLA SIHHATLİ 'r'ETİŞTİRMEKTİR 

Pazar günleri ı:>.30 da llatine ÇA PA MA R KA fumart,si , .f' Çarşamba günler 
14.30 da Çocuk Tiıatrosu 
Gt~e ler saat 11 de a çılı l'. ____ .,...;:_ _________________________ _ 
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NmOi 

$0. ~LA 1/ 
IUks çeşit, - az sarfiyat, yüksek randı
man ve kaliteslle diğer markala;dıın 
UstUndür. 
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MALT ve YUMURTA 
HOLASASI 

- llKTOR_, 
, r MEŞHUR ŞEKERCİ J:-mııııııı.\ 

Yaşlıların enerji v• 

sıhhat kavnaQı olaf1 

bir gıdadır. 

Raif Ferit Bir 
verem ve DahiU Hastalı• 

lan &Jütebassısı 
Muayenehane Beşiktaı 

ZAYİ ALİ ~UDİTTİN I~ 
İzmir Yapı ve Kredi Ban 

kasından 14.9.f.150 tarihinde 
aldığım (70) dolarlık, 172 
sayılı alış borörosunu ıayı 
ctt inl . ~lczkl.ır bordronutl 
hükmü kalmadığ ı. nan otu· 
nur . 
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Ehram Tuhafiye l\lağaıa~ı 
E!jrcf Erkun 

Anafartalar Caddesi No. 3Z p$'d 
İ ı m i r 
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"leşrlvah fiilen idare ede0 
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