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General Ridg ~ar 
gitti dün Paris'e 

General, taarruza uğrarsak, memleketim de 
devletlerle birlikte karşı koyacağız, teşkilattaki 

dahil 
dedi 

«Türk askeriııe NATO 1ittifaku ılaki aıskeı•leı·üı 
lücbiri tefa,7"tık 

..> 

' Amerika Sefirinin 
çizdiği. levha 

~~~~ ~-~--..... 

edeıııez » 
Runuı Uul.aı.....,.1:4,.. 

1 
Ankara 11 - Bir haftadan· 

beri memleketimizde bulunan 
devlet ve askeri crkAnımızla le 
maslar yapan, üçüncü ordu bir· 
Iiklcrimizi teftiş eden NATO 
kuvvetleri başkomutanı Orgene· 
ral Ridgway esiyle birlikte bu sa 
hah husu~i uçağı ile Parise gitti 
Ridgway askeri erkAn tarafın· 
dan uğurlandı \C gazetecilere 
hav·a alanında beyanatta bulun· 
du. General Ridgway, kahraman 

<De\'amı Sa: 5 Sü: ide) • 

SER\"İS l\Mll'OXUMUZ 
(;ELİK LAMBALI AL'UA~ 

TONFUNK 
flad)o numuneleri ile bütOD 
Anadolu) u dolasmaktadır 
Memleketimize emsali gelme 
yen bu fe\•kalade Radyolan 
gorüp tecrübe yapmadan b:ıs· 

ka markalara karar vcrmcylnıı. ı 
Alıdulkadir Je01isoğlu Katıreıoglu ifan lstanbul --

Elli milyon nüfuslu, kudretli 
bir Türkiyeye doğru ... 
~ 

Yazan : AHMET EMiN YALMAN 
Ankarada bugün . I , ... "''''"m"'• dünkü , ... , •••• .,. ,,..,..,, ••• '"""• ""'"'"' , 

Askeri görüşmelere 1 inci Ordu manevrası A nıcıilianın Ankara Buyük Elçi i Mac Ghee'nin anl~15lı 
bir is adamı görii •le bizi na ıl görü) or! Geçen alı gunü 

İstanbulda, Penanc ldubünün öğle l·emeğinde söylediği bir 
nutukla ır. 'i\lac Ghee bunu orta)a koymu, n '.l'urk milletini 
bckJr, en imkfin \'C fırı;atJar hakkında fOlı: dikkate layık bir 
le, ha. çimıistir. Suylrdigi oıler, her 'fürk tarafından c:an ku
lığıyle dinlrnıcğe değl'r. 1.e, hanın umumi kısmı 5uduı·: 

Başlamyor b .
1 

b .
11

. 
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Ankara 11 - Son hafta Ge· 
neral Ridgway ark hudutları· 

•.SO\)etlcrin Turkiyr " 'l'unanistana ları:ı olan taı.} ikına 

Am,rikanın ı c\abı. uı~; de Tnıman diısturunu kabul Pderck 
'Türkiye) r. bil" ınilyıır dıılıırlık askeri \ e iktı~adi yardımda bu
lunmak olnıu~tul". Ortaklığın icabı olarak, TÜI"kler bu yardı
ıııa dikkate Ja~ık 1Jir ınillı ga)rctlc mukabelede bulunmu .. lar 
\e tt'Ca\ ü1e karsı ıkı durmak azminde olduklarını sarahatle 
belli etnıMcrdlr. Aıncıika. Turkiye.}e en ağlam müttcCikle
tindcn biri guzıiy le lınkar. Şimali Atıantik pal.tına girmek SU· 

.:teliyle. TürkiHJlln .garp ec.ınh eti i~indckl .nm ldini peklestir
lhcsinc LC\ ini~ oruı:. 'l rkleı, ·ato'nun müzakerelerinde 'e 
Orta 'i'rk müdafaa k kllitına alt mest'lelerde, de\'let adamlıgı 
sahaSJnda biriken tecrubelerinden insanlığı istifade ettiretek
lerdlr.• 

lktı~aıli lıalimiı hııkkında Amerika? Biı~iık ~:l<;.i i unları 6~~-
IU}or: • furkiye, beş scııedl'nberı arıh bır ıktısadl lalkın

ına halindedir. Zirai istihsal, bilhassa hububat le :pamuk is
tihsali ,ükseklere fırlamı~tır. 'Türkiye umumiyetle hu
bubat ithal f'dcn bir mc~lcket iken, ıecen ene 800,0011, 
bu ~l'nc 1.500,000 tıın hububat ihraç ediyor. Sanayi &aha ında 
\e ell•ktrik kuneti istilısalindr. del·amh iıılı:i~aflar nrdır. KÖ· 
'lııir, kroın, manganez. bakır ihraç 'e 1 tlh ali artm~tır. l'ol 
ebekrsi gelismi~tir. I.ldc edilen bu netkelerden dolayı Türk 

lhilleti, on dr.recedr. takdirt' layıktır. imkanlardan htifade 
itin rıılllrt bu~ uk bir go) retle çalışını. tır. Teçhizat ve aire 
'ernı,.k urcth le bu terakkiye himır.t edr.bildiğimlzden dolayı 
İftihar du,uı;. Askeri. iktı adi, kültür abalarında ağlam te
llıl'llcr atıİmıstıı·. llunlar:ı da) anarak 'furki.} l', emni.} etle ileri 
atılabılir. 

Rugun Türkl~cdc 33 mil)OD olarak Amerikan scrma)esi 
l'atınımı huluııul or. Bunun 11 milyonu benzin \'e petrol te-
islcrinılr, 8 mil)onu mektep \'C hastanelerde, 6 milyonu tü

ltinıe alakalı tr.5hh'!rdrdlr. Elektrik imali, dikis mat.ine..'il atı, 
•~ kilatı birer miktar cmıa) e bağlamı~tır. İlaç ima11 sahıoııına 
da Para ;>atınlııııstır. l!J51 de Türki~·eden 32 mil.}onluk tiitün 
•lrtık. Tink J,;romlarının , ·üzde yetmi ini atın alıJOru7. ld Amr.
tikanın lıu 5ahadal.i ilıtiracının :rü1de elli dokuzu Tiiı·k 'kro
llıı)'le kar5ıhııımıs olu~or. 1951 dr. Türkiyeden 67 mil)on dolar 
lııaı aldık, oraya GO mib;on mal ihrac ettik. 

ınııcla tetkikler yaptığı sırada 
NATO giincy kesimi başkoınuta. 
nı Amiral Carney, kara kun et· 
Icri komutanı General Wyman, 
General Ridgway'in kurnıay baş 
kan muavini ,.c h:ırekiit başkanı 
General Walluy, NATO ha\'a 
kU\'\ etleri komutanı General 
Shclttel" Kocaeli c·ıvarında yapı
lan kara, deniz ve hava kuwct· 
lerimlzin i tirfık ettiği birinci 
ordunun maneuıılannda bulun· 

p mu lardı. 
General Rldgway gerek şchri-

llaılise çıkaran nıahkümlar buc'l'cye kapatıldıktan sonra 1 
mizdeki askeri temaslarından. gc 

cne,·aıııı ~a: !i Sü: G dal 

Usküdar Cezaevinde 
dün bir arbede oldu 

Kavga, 
Cezaevi 

bir gardiyanın mahkumu sürüklemesinden çıkt1. 
Müdürü ile altı mahkum ve bir çok gardiyan 
yaralandı. Camlar ve kapılar kıraldı. 

Üsl~iidffı• Sııvcısı ·11111lıkuı11laı•ı teskiıı etti 
Üsklidnr Cczaevinde, dLin, mah 

kumlar ile gardiyanlar arasında 
müthiş bir arbede olmuştur. Bu 
arbedenin taf:silatı şöyledir: 

Sultıınahmet cezacviııde sık ı;ık 
hadise çılrnrarak, asayl~i batan, 
katil ::.uçlarından mahkum Ab· 
dul lalı .:\Icrt, Ali Özba) ram, 1Iil. 
mi Gümü~knya Üsküdar cezaevi 
ne gönderilerek. orada hücrele
re kapatılmışlardır. Dün saat 16 
sıralarında ba~gardiyıın Hayri, 
hücrelerden birindeki bir nıah· 
kOmu dısarıya çıkarmak i temis, 
bu arada aralarında münakaşa 
olmuştur. Gardiyan sürükllycrek 
gotürmck istcyinrc, mahkumlar. 
dan Ali Öıhayram bir sandal}'C-

me, amı Sa: 3 Sü: 7 de)' 

Mavi kuvvetler hezimete uğratlld1. Ordu 
büyük bir geçit resmi yapacak 

bugün 

------------------------ SADUN TANJU 

1 
J'o14n Fıut ll•ıı•tındm 

:\ltsırda son karşalıklard:ın ~uçlu görülerek idama mahkum 
edilen Mobammed Hasan El Bakkari 

Mısırda polis nıöhiın 
evrak ele ~e~irdi 

Hükumet, hususi vaktflann tasfiyesini, fazla 
memurlann emekliye sevkini ve ev kiralarının 

yüzde 15 indirilmesini kararlaşttrdı. 

Biz. sazetccilcr uç siindıir, is-

i tc.nbul ch'arındaki bütiın yolla
rın tozunu ~ ulluk, bozuk sose
lerin olanca ccf ını çckl:k, mev 
tiler, kö) lcr, kırmızı ve mavi 
kuV\'eUr.r ara ında Adeta mekık 
dokuduk; fakat şunu da bir de-
fa daha gördiık ,.e o:ı-endik ki 
ordunun sağlam omuzları üzerin
den istıkbale bütün bir millet 
olarak cmni.} etle, gonUI huzuru 
ile bakmak blı.im hakkımızdır. 

ı inci ordu manevralanııdan, 
göğüsleı imizi kabartan, içimiz
den dökUlcn, tasan bu iman \"e 
gururla dönüyoruz. 

Aşağıda, mancHaların 3 üncü 
gününe aıt inlıbaları okuyacak-
sınız. 

(l>c\anıı Sa: :: :su: G dal 

Büyükadadaki 
Hadise tahkik 
Ediliyor 
Üç gün önce saat 17.30 sıra· 

larında Bilyilkadnda Büyfiktur 
yolunda Anadolu Klübll garson· 
tarından Tah~in Sevincin bekçi 
Şerif Ali Keskincrle bır arab:ıcı 
tarafından dövüldüğüne dair bir 
haber vcrmistlk. 
Öğrendiğimızc göre garson 

Tahsin Se\•inç dün İçisleri Ba· 
kanlığına 170 kelimelik hır tel. 
graf çekerek hadisenin incelen· 
mesinl istemiştir. Telgraf iı ,. ., 

(Devamı Sn: 5 Sü: 6 oa) 
A adolu 4ianıı ,-----------------.------

Kahire, ı l - General Nccıbın 1 -
ordu ve polıs müfrezeleri bugün 
Maliye Bakanlığı ile bir çok ~ilk· 
sek rütbeli memurların daire \"e 

<Devamı Sa: 5 Sü: 8 de> 

Rugun Türki) e: dr.vlt'tin anayi, iş hayatı, ban katılık iiıe
tfııdeJ: i kontrolünü çoğaltacak y·erde u.altmıık imkanlarını 
arayan, ;ranl makul bir )Ol tutan mahdut ınemlekctlr.rden bi
lidir. Dc\lct te~cbhu ünün i tikbaldtki rolünü Tiirl.:i e, t~lıılil 
tlıni tir. Jlu u i tr.sehbüsün mcmlr.kr.tin bil> ük tabii Laynak. 
1•rını inkİ:iaf rttirmel.1c oynayacağı rol, Amerikada olduğu 
gibi. 1 firkl) ede de takdır ediliyor. IülL:iyet hakkı gibi hu u i 
1~ ebbü de, ıııedl'niyetin ec mühim kalelerindt'n biridir. Hu
aıt,i t~r.bhiıs ahİJlleri. hayallerini ~letirler. imkanlar ~·ara
tırlar, enerji \e g:ı) rctlerinden memlt'ketl htifade ettirirler. 
l>,,.Ict, Yergi ehle etmf'k rıuretiyle \e diğer sul'etlerle bundan 
11lda ı;iirür. De\'letin elimle krndi menfaatlerini ,., i~çiyl 'c 
ltıii tt'hliki korumak icin geni~ imkanlar nrdır. 

1 'füı-J.J.}·ede J..ibrit iııhi arı terkedilmi~lir. Üç ~eni · ekeı· 
lıahril:a ı hu u i emıa.}e ile yapılıyor. Se.}lıan barajı isi bir 

1 Eroin iınalôthaııesi 
ıııeydaııa ~ıkarddı 

11 Usı te,ebbii tür. l\lllyonlarca para husu i tc tbbiıse :) atırıı. 
~ıs ve Sana.} i Kıılkınnıa Baııka ı, bu islere yardımcı olnıu • 
llr. Hariı:tl'n erma)e t•clbini t s\"ik için bir J.anun hamlan
~' br. Bu kanunda t'rmayr. celbini ga)·e edinen memlt'l.:et
I ttde temin l'dilr.n tan.dıı kola) !ıklar )"oktur. Fakat herhalde 

1 bir baslangıçlır. Türkiye l"Cnebi ermnesi bakımından en 
~aıip bir faali)et aba dır. Burada tetkiklerde bulunan bir 

1 llıcrikan ı;rupu bu kııııaate \'armı~ ,.e harictc bulunan nltı 
ilbrika ından )alnız 1.ıirinin Türki)ede mrvcut imkinlardan 
1~nl imkanlar anr.ttiğinl te bit etmi~tir. TurkiYr., nüru~ıına 
ııısbct1e dünya 3 uzünde erı ıcngin er\et La)naklarına malik 
Olan . 

nıcmlekrtıır.• 

Cvaeviniıı ~aralanan nıii dürii hadis_<'~· i anlatıyor 

Üe kisi öldii iki 
yaralaııılı 

., · ..> 

kişi 
Ankorada çocuğa tecavüzden sanık olarak bir 

yüzbaşı ile şantajcıltktan sanık iki kadtn 
hakkmda takibata geçildi. 

J\. hıeı·iı..an sr.füi. bunları söyledikten sonra. iktı~adı htikbali- Ankara, 11 - Bu sabah Ulu· ı Faııl da kaular İ\,.'ıııde karı~ıııın 
ı · · .. ı b. ı · ı ki ı canlar caddesinde bir yaralama } anına yuvarlanmıştır. ~ ııı11n o} c ıı· lr\· ıasınt cız ~·or Hınun bu dr.rrce~i en k' 

.,
1
' li hir 'l'iil'k utan l'\erinin hayalinde bile )·r.r nlmamı~tır. va :ısı olmuştur. Belediye oto. Hadiseye muttali olan mahal-

.,,,. büs işlerinde çalı~an Fazıl Gilr· leli vaziyetten polisi haberdar 
111 '~in, istikbalin ufuklarında belirdiğini ileri sürdüğii yepye. kan adında bir şahıı: karısına ctmiıı ve her iki y:ır:ılı hastaneye 
ııı· hır Tiirki)"rnin ıırzettiği manzara, kendbince, ,.udıır: .ımi son derece kızmış ,.e eline geçir- kaldırılmıştır. 
1 

1~lon ııiıfu5 .. Düııyaııın en büyük i tih al ve ticaret kudret- digl ekmek bıçağını karısının Kırklareli, 11 (Telefonla) -
~tınio alında )er alacalı: bir memleket. en az yetmi5 ene vücuduna saplamal'ta başl:ım15tır. Bugün Babaeski ilçesinde bir ki· 

Cemal Ateş ve Elefteria yakalandı. Külliyetli 
miktarda eroin ele geçirildi. Bir sabıkalı 

iki yll sürgüne gönderildi 
E""\'Clki gjin sehrinılzde geniş 

çapta imallit yapan yeni bir e
roin fabrika ı meydana çıkın! 
nııştır. 

Eroin imalcilerinden Hizcli Ce 
mal Ateş bundan 8 ay önce Da· 
latta hır kunduracı dükkanında 
5 kilo eroinle yakalaıınıı~sn da. 
bunların başkasına :ıit olduğunu 
iddia ederek kurtulmuştu. 

~ lııJdct gittikte gcni5lemeğe i lidatlı bir i tihlıik piya ası, Bir ara kendisine gelen Fazıl bu Einin ö!Umiylc neticelenen bir 
l.ttrt_iirlü erma) e kin birinci ınıf bir ~·atınm saha ı ... Zengin rnzlyctten çok korkmuş \ e elin- cinayet işlenmiştir. (' 

bit lıasnaklar •• nugun ~alnız· Üffe biri i lcnml topraklar, de bulunan bıça~ı bu eicr de İstanbul caddesi gUzeıı;ahınrla 

O zamandanberi takip cılilcn 
Cemalin. Hüseyin \'ar isminde· 
ki arkadaşıyla beraber oturduğu, 
Çarşamba Dnriissafııkn caddesi 
67 ~ayılı apartımanlarına cwelki 
gün saat 18 de yapılan baskın 
neticesinde, bir sandık içinde. 
eroin imaline yarıyan 20 şişe 
asit a.;ctik ankidrat ile mancr 
tabanca \C birçok mermi ele ~e 
çmlmı~tır. '-., • <netamı a: 5 , iı: 4 del kendi uzerine saplama:a ba5la-1 Ahmct J\artalın içkili lokanta. • 

"'"~--------------------·- mı~tır. Aldıgı ~araların tesiriyle <Dc\Bmı Sa: 5 Su: f de) CDe\Dmı l:ia: S Su: 3 'if') 

1953 llün)a Güzr.llik tu aba kasına i tiriik cdcc rk olan nirlrıoik 
Ameril.ı giileli belli olmu tur. Yukarıda 19 ;)a~ında olan Gror· 
gialı Mi l\e\a Jane 1 aııglav'c 1052 Amerika ı:uır.li t:ırafıa· 

dan tııç ~İ) dirilirkrn ı:öı nlmddrclır. 



'(GONON YAZISI J 

Mükcif at hu.kJJku Vapurlarda fazla 
yolcıı taşuıı~ror 

Bır müddet- r "l 
enberı he 1 "l'k "k k f 'I f d k.a 1 k •• k men her gUn yı ı yapan, yu se aıı et ve e a ur ı orne • 

bır cına~et 1 . .. d . 1 • I' k'ld b h h 1 haberi ıle kar erı vucu e getıren er çe4ıt ı te ı e e eme a 

& ı l a el Y o- takdir ve taltif edilmelidir 

İmdi, fazılet 
om eklerinin 

bu şekilde mü 
kAfatlandırıldı tı bir cemiyet Şehir hattı ,·apurlarında istiab haddınden fazla )·olcu ta-

:ruz. Saı: ışlı-
yen1er hak· \.....~--====,,,.., Yazan: 

te, bilık isti- şındığı gozunune alınarak liman başkanlığı ı;ok sıkı kontrollara 
datlarınin lnki başlamıştır Bu kontrollardan bırl e\rvelkı akşam yapılmış , e 

.,..._....., ..... """".,_..) eafından zıya. 10.15 de .Kadıkô)ilne gidcce.k \'apurun hareketine mu·aade e-

ı HAVAç::"1 
~AZIYB~ 

Florya' da bir 
Deniz klübü 
Kuruluyor 

kında tabıi 
cezai hukUm 
ler vardır. Fa 
kat son krl· 

Dr. Ke111ôl 
de dilm r ğ dılmemıştır. Bu sefere tahsıs edılcn Burgaz 'apurunun mah· 
a' u ~ ~ ~eri bir kalabalıkla dolduğunu goren lıman başkanı Reş t U· 

fe ma;ı~ı c -~ ğur, Koprü karakol polisinın de ) ardımı ıle vazıyete mudahale 
me i'cap e etmış 'e gemının bu şekılde hareket cd,.mı~eceğıni işletmeye 

Bu ıtibarla biz.m~~t~ı ·sa ılır bıldırerl:'k tedbir alınmasını ıstemıştır. Bunun uzerine işletme 
bir iyilik v ffdakArlıkt Y b . Ercnkoy \llpurunu . da iskeleye )anaştırarak yolcu her ık! 
1 

b' :i h 
1 

1 u ~aııura taksım edıamış \e 'apurlar ancak bu &a) ede normal yol· 

Tosıııı 

Ye~ilkny illetenroloJI 15tas
yonunun ı. Jımlnlf'rine gnre 
bugtin ıehrimlt 'e ch·arında 
hau, ıabahleqn ılr.nlz yıı11l 
puslu, sonraları umumi etle 
bulutlu geçecek: ruzgarlnr 
Şımal - Şark lstilmnctınden 
orta k•n•veıtıı eserek: ha\ a 
sıcaklık dere<'eıılnde hafif 
bir dıi§me ka ·dedilecektlr. 

Moda Deniz Klübü9e mUvazl 
olarak Floryada da bir deniz 
klübunlin tesisine karar \ erıl
miştir. Kütahya milletvekili Ah· 
met Kocabıyık şehir m"clisı U 
yelerınden Zıya Şakir Sofu, ec· 
zacı Arıf Neşet Uzman \'e il 
başkanı Necmı Ateş ile dığer 
zevatın kuracakları bu klUbun 
kanuni formalıtesi bitmiş bu
lunmaktadır. 

mınolojı naurlyelerlne rağmen 
cezanın kendı ınden beklenen 
ıslah etmek ,.e ıbret vermek 
vazüelennı lıh ıkı) le başardı· 
ğına, suç 'e cürumlerın azal
dığına daır ortada hiç bır ema
re yoktur. Fertleri doğru yola 
sevkeden Amillerden biri de 
kanundur. Fakat kanunun ta
yin ettıği cezalar, once hafı{ ol
masından, sonra tatbik noksa· 
nından dolayı ma•l\ıp neticeyi 
temin edememektcdır. İlAhl 
bir müeyyide olan (gUnab) ile 
cemiyet baskısı olan {ayıp) 
mefhumlarının da ferperı iyi 
yola ı;evketmek hususundaki 
te• rl rı ıaafa u ramıstır. Bun
lara bakarak ıyilık 'e faz.iletin 
neden da~ anıkııı kaldığı ko· 
la} ca anlaşılır. 

Bu itıbarla, içinde bulundu· 
ğumuz ahlAk buhranını orta· 
dan kaldıracak tedbır1er dın, 
ahl!k. hukuk gıbı Uç sahada. 
hakikl sebep ve Amillere iyıce 
nüfuz edildıkten sonra, alın· 
malıdır. Bu tcdbırler cemlye· 
tin maddi, mAne,ı. iktısadl 
bünyesinde geniş ıslahat ve 
inkıllplar yapı!C'l ını icap et
tirdığındtn ba:arılmast zor ve 
:zamana bağlıdır. Bununla be
raber vakit kal betmeden lie 
ba&lamak acele zaruret haline 
gelmıstır. Bahıs mevzuu ahlak 
buhranı zaman ıaman ıklaşan 
cinayet 'e bırsıılık \ak'aların
dın ıbarel değıldtr, her tarafa 
ko alm ~ şumullU bır mahi· 
:yeU halzdır. 

Bı de ah!Akl • mAnc\ l buh· 
ran uzerınde ıktısadl • maddi 
rahat.sızlıklardan bah·edıldığı 
kadar durulmaz lAne\1 buh· 
nn1,,11 ortadan kalkması çare
leri ise pek aı yazarımızı pek 
seyrek merul eder. Biz bu 
yazıda bahıs me\'ZUU mAnevi 
hastalığa karcı bır rer;ete yap· 
mak n•yetınde ve iddıasında 
değiliz. Yalnız bo} le bir reçe
teyi dil Unme·i IAnm elenle
rin dıkkat natarına kuçuk bir 
:noktayı arzetmeğl milnasıp go
rilyoruz. 

* Bize ö}le gel )Or ki bu'k"Ukl. 
içtımai ıınamımıı fenalığı 

mıme~meğe calışmak. fenalık 
yapanı cezalandırmak g.ı.bi, da
ha z ade menfi da·ebıleceğl
m!z hır Hsıf 'e mahı) eti haız
dir. Halbuki, ınsanı rahat ve 
huzura kavu turaeak bır hu
kuki • !ı;tımat nizamın, !yılık 
yapmayı teS' ık etmek ve b ılık 
yapanı milkAfatlandırmak gıbi 
mil•bet telAkki edebıleceğımız 
ku\"\"etlı bır rephe~ı de olma· -il 

1 

lıdır. İnsanları fenalık yap
maktan alıkoymak ve onları 
pasil bir hAle sokmak marifet 
olsa bıle, asıl hüner onlan lyl
lık yapma~a lievkedebılmektir. 
J. Nehru'nun bir makalesinde 
dedığı gibi, ıİnsan kotUlüğti 
yabştırmağa değil, kotülilğil 
iyılıge tah,·ıı etmeğe çalı~ma· 
lıdır. • 

En bi yol insanın ruhi bUn· 
) esinin ıcaplarına gore hare
ket etmektır. İnsan, ne melek 
ne de şeytan olarak yaratılmış
tır. Fakat, her ıkisinln evsafı· 
nı nefsinde cemetmış olup, bU· 
tun kötUIUk ve 'iahıet istidat 
\"P temayulleri y.anındı. fazilet, 
guzellık \'e iyılık kabıliyetleri 
de yer alm!,Stır. 

Balzac. fiısıı.nın bu 'asfını 
ı;u cUmlesiyle belırtmıitır: ıİn· 
san madde ,.e ruhtan ibarettir; 
hay,•anca du~·gular gelip en 
aşırı ;ekillerinl onda ı aldığı 
gibi. melekleri melek yapan 
faziletlerin tohumları da o:ı
dadır.11 

Su halde, hukuki \'e iı:llmal 
nizam. insanın bu yapısını ha· 
reket nok"tası olarak ele alma
lı ,.e ~·»·tanca i.sUdatlan uyuş 
turmaya, dilmura uğratmaya, 
melekçe temayülleri ıse, kuv· 
\'Etlcndirmeye ve inki~af ettır· 
meye çalı~malıdır. Şeytanı he. 
def edınen ceza insan ruhunda 
ne derece menfi bir baskı ve 
azap tesıri yapıyorsa, ondaki 
meleğın payı olan mUk!fat da 
o derece mCısbet hır hafıflik 
'e huzur tesıri icra eder. İn· 
sandaki, melekçe istidatları 
tahrık ''e lnkışaf vasıta ,.e im· 
Unlarını araştırmak, cemive· 
tin r.elAmeU itin çok luz.umlu· 
dur .Kolillilğe iyilıkle mukabe
lede bulunmanın, aff,.tmenin, 
müsamahakarlığın, güleryf.izlü· 
luğun ,.e (tatlı &oz yılanı deli
lındcn çıkarır) sözündeki hik
me~n fazılcti bu IUzumda gız· 

unan ır mse, a '~ va cu He hareket edcbılmişlerdır. 
zıyete gore, menfaat sahıbın- Dığrr taraftan isletme yolcular iki vapura taksim edllme
~en '·eya devletten, i11 veya bu den Burr.azın aldıi;ı •) olcu~un normal olduğunu, bunda faılalık 
olçilde, mUklfa~ kabılınden hır bulunmadığını ıddla etmış. fakat hman ba kanlığı, bıltıhue 
taımınat , talebın~ hak kazan· ıki ı;emi) e taksım edılcn yokuların bıletlerıni o gece toplattı
malıdır, fıkrindeyıı. B~şka51nı~ rarak saydırmıştır. Netıcede hacmi ıstıabısı 1445 kişi olıın Bur
h.ayatını kurtarmak içın kendı· gaı \'apuruna, hadiseden e\'\Cl 1661 kişı blndığı anlaşılmıştır. 
sın! tehlikeye atan fedakArlık· Buna bıletslzler de dahil edıldığı takrlırde 250 klşınin fazla 
!arın mUk~fatını \lcdan huzur· olarak gemıye alındığı gorlılmuştur. Lıman rei i Reşıt lJğur'un 
l~nndan .ıbaret .kılarsak, teh- bu mllrlahalcsi )okular tarafından bu)uk bir memnunlukla 
!ık~ vesaıre gıbı birçok tımtl· karşılanmıştır. 
lerın ı;ok zaman \icdanın çanı- Bu hAdıse go +ermiştir ki. fehır hatlı vapurları, bılhas·a 
na ot tıkayacağını unutmamalı- sabah ,.e akqm saatlerınde fazla yolcu almaktadırlar. Durum il· 
l ız. gıhlerce Ulaştırma Bakanlığına bıldırılmı~tır. Ayrıca, 'apur

İnsanın iyilik \'e kott.ıluk te- larda kontrolla esas 'aıüeli ol an belcdıyenln de dıkkatı çe
mayüllerıni dikkate alıp, Reni~ kılmiştır. 
bır mücazat ve mlikAfat &iste
mini kumaya (cennet ve ce· 

!:~:aec~~ y::~~stu~. ~~:~~s~~~ Tekel' in varidafl Tarı vapuru 
bi dıaer içtımai mUesse·eler bu 
mlihlm hususu taklıt etmemek- Gündcngüne Bogwaz dışında bir 
le hataya dilemektedirler. 

Kanunlaıtırılacak blr mU· A f G • ,. f 
kArat sisteminin bAıı mahzurla r ıyor ezm 1 yap 1 
rı olacaksa da. faydalarının a- l'ıtAU yıl ba;ından ağustos ba· Denizcilık Bankasının Tarı 
:ır ba~aca~ı ve insanın, mem· şına kadar Tekelm satışları, ce· \•apurunda; gecen cıımarfe·ı i:U· 
faat gibi en zayıf taraflarından çen yılın nym devre.oine nazaran 1 nu Karadenıı sef&rınden doniJc. 
bırinl tahrık etmek sureti)le, " 
onu iyi \ e ahlAklı yapaca~ı ka· artış go;;termektedır. Bu dev- te, Boğaz dışında )·olcuları uzen 

re esas olmak tizere 952 ilk hır Mdıse cereyan etmiştir. 
naatindeyız .• Bılhassa, 11 lle ve altı ayında 1.800.000 iken, 052 Hadısenın mahıyetı eudur: 
mektep gibi terbiye ve eğitim 
müesseselerinde, i i tanzım e- yılında 1.080.000 kılo tutiln; !_151 Tarı 'apuru programdakı sa 

~ılındı 123 mıl)on iken, 952 attcn ikı saat e\'\'el sabah 5 de 
dilmiş hır miikafatlandırma sis yılında 124 mılyon kılo tuz: :ısı Boğaz dışına gelmi~. fakat gemi 
teminin faydaları pek çok ola- )ılında 15'1000 ıken, 352 )ılın- Bo(;aza glrmi)erek ıkı saat bu 
bilır. Cemiyette iyi bir mUkUat ve da 204.000 kilo çay; 951 yılında ct\ arda dolaşmak suretiyle ,·akli 

27 mıhon iken 952 ~ılıncla 31 doldurmuştur. Bu dolaşmanın 
taltif nizamı gerçekleştırılme- mıhon kutu kıbrıt satılmıştır. ma}ı,»etını merak eden )okular 
dıği takdirde. en basıt \'e ta- j bıl ahvalde dahi, fertlerden i- spırtolu ıı;kıler satışı geçen alAkalılara müracaat etmıfler, ge 

:r ılın allı a) ına nazaran bu yı- mınln erken geldığı !çın hmana 
yilik sldır olması mucize ka· lın allı a)mda 1.200.000 lira faz gırme~ip \aktı doldurma~a ça
bılinden blr6eY halini alacak- !asiyle altı mıl> on !ıraya :>ak· lı§tığını üzulerek oğrenmlşlerdır. 
tırSunu i~ice bilmeliyiz ki. ('.1'· !asmıştır. Duna nıukabıl bira Bu Mdıse ile hem yolcular; 
:ı:a ırırak fenalık temayüllerini satı~arınria bır azalma gorulmilı bıran ewcl t"hre çıkmak ımkA· 
-o da kısmen- bertaraf eriebl- tur .. Bu azalma)a rağmen İs· nından mahnım bırakılmıs. hem 

İ tanbul nira Fabrıkası Ağııstos a- de gemi lkı saat Boğaz dışında 
lır. > i bir ahlak yaratmak is- yında 1.465.000 Utre ıle bira is- dolafmakla bo5 l ere masraf yap 

;~;;:~:~:· fai~:~2~1;ın~a~kA~aJst!~~ tih;al r!'korunu ;rcııılcmiştir. mıstır. 
nl kalamayız. Son sekız ayda tuz ıhracı da Sarho~ vo ehliyetsiz 

Hukuki ve içtimai nizam ÖY· 53 mılyon kilo> u bulmu~tur. f.. 1 * le dinamik bir mücazat ,e mil- Hilton oteli inşaatı ;o or or 

İ kAfat sıstı-ml halıne getırılme- k ·ı k I Seyrü efer ekıplerl tarafıl"dan 

lidir. 

ile bu ı;ebeplerle, bilik ya· e sı tmcyc onu uyor son ıkı .... un zarfında , apı an 
• .r.ks k t zil t h(l lidir ki, insan itin cezalanmak J pan, .ru e a e ,.e a- de~ıl. mu kafa landırılmamak 300 odalı otelin ay ı;~nunda kontrollarda on :ı edı sarhos. altı 

Dun ıehrlmlzıle ha\'I 11-
mııml etle bulutlu grçmı , 
ruzı;iıı !ar Şimal · Şark hh· 
kametinden nrta k11n ette 
esmistir. Gıinun &ıuklığı 
gölgede azami 23.9, asgari 
zn.z saııtigrat olarak ka ·de· 
dı!mi5tir. 

~\!l!!'!!.ı!!!l!!=ı!!~~~!!lft-==!!i 

KUCUK HABERLER 
GORÜ~JllEZ 
KAZA 

Ferıkoy İkinci Barutçular so
kak M numaralı evde oturan 
Hana Tarhanacı, kom usu Üm
müı:Ulstimun kapısı onünde otu· 
rurken, ~ ukarıdan bir taş dUi· 
müş ,.e Hav\'a ağır surette yara· 
lanmı·tır. 

HaHa Şişli Çocuk Hastahane 
sine kaldırılarak tahkikata baş· 
lanmı~tır . 

26 EYT,fiLDE 
BiR HACt KAFİLESİ 
GELh'OR 

Klüp bınası olarak Belediye 
Gazınosunun yanındaki kırmızı 
koşk tahsis edılmiştır. 

Klup tesil edildıkten sonra 
etraftakı boş arazi de istimlAk 
edılerek burada kllip azalarının 
ikametleri için evler yaptırıla
caktır. 

--0-

Sosyoloji kongresi 
Çalışmalarına 
Basladı 

15. inci hlletlerarası So·vo· 
iOJi Kon;;resı dun saat 10 da İs· 
tan bul Unh ersltesi Fen Fakid
tesi konferans salonunda çahş
m-alarına ba ~la mıştır. İstanbul 
Onıversitesi Rektoriı Khım 1 . 
maıl l,ilrkanın kongreyi açışını 

Hac seferin" tahsi· edilen De- mliteakıp, organızasyon komlle
nizcilık Bankasının Giresun ve sı arlına knnuşan genel sekreter 
GıiTJey~u vapurları. TUrk harıla Nurettin Şazı Ko•emıh:ıloğlu ez
rını hamilen ~6 E ·ltllde Cıdde- etimle şunları &o)lemıştır: 
den 1.stanbula gelecektir. •- 1950 de Romaı:la toplanan 
ESJ\"AF K'J1''TROI,I.ERİ kongre. 15 inci kongrenın İs· 
DE\' \l\I EDİYOR tanbulda yapılmasına karar \er 

Brledl\ e İktisat MUdUrll ' misti. Bu karar her .ne ka~ar 
e 1 hlletlerarası Sosyolojı Cemıve 

merkez murakıplerı &ehrin muh· tinın ltm:zıle karşılanmış ı~e de· 
telıf ı;emtlerındeki kontrollerine llım sahasında bu turlu parça: 
devam etmektedırler. Bu etimle- lanmaları doğru bulmıyan, bU· 
dPn olarak dün Edlrnekıpı, Fa. ı tün ilmi toplantılara karn ayni 
tih. Be) ant emtlcrıle Beyoğlu derecede alAka ~eı~teren Unh er 
Balıkpal'.Rrında yapılan esnaf 'ltemlz bu kon~renın haı:ırlan
kontrollerind" fazla fıyatla mal masında buyuk fedakarlıklar gos 
ı;atan yedi dlıkkAna ecza ke·Umis ternılştlr.• 
tır. Kongrenin atılışında kırk beşi 
BiR nnKTOJ)l'J\f\'Z vabancı olmak uzere 130 delege 
Al\JERİKAYA GİTTİ bulunuyordu. Henüz yolda olan 

Genı; dahilıye mütE'hassısları- bir kmm dele1;enın bugun ve 
mızdan Doktor Fılız Grnçer Kar. varın k.ongreye lltıhakı beklen· 
d 

1 
j . , mektedır. Evvelce kongreye iş· 

lyo 0 i ıhtısa ı y~pmak ilzere tırAk edeceklerini bildirmiş ol-
Amerıkaya gıtml§tır. . . 1 malarına rağmen bazı delegeler 

Doktor Gençer bu ıhtı·asını de dô\ iz sıkıntısı yilzUnden ge· 
Harnard Unl\'(!rı;ıtesınde yapa· 1 ıememlelerdtr. 
caktır . 
Y GO~Ll v mrr ElıÇt ı Kocasına kızıp kendini 

ANKARAYA GİI1İ ıokcığa attı kArlık ornekleri \ilcuda g tiren ,·eya az mltk3fat almak kAfl bir l apılaca.k olan ek ıltmc ı hazır· da ehlıyetsız 60for ~ akalanmış
lerın mOkMatı \•icdanl haz ve ceza tPşkıl e~in.. lıkları ıle alAkalanmak üzere tır. Sarhoş olarak araba }.ulla· 
huzurdan ibaret kalmamalı, çe- ------------- IItlton Otelcılık Şırketı mensup. nan ~oforlerln ehliyetleri derhal Bir nıuddettenberı •chrımızde 1 d h h ı tak w Samatya Sancaktar Hayrettin 
&ıtll sekil er e be eme a · ,---------... ....._ !arından 3 klşılık bır heyet bu· ıstırdat cdılmıştır. bulunan Yugo~la\-ya Orta eltısi Mahallesı Kadir Sokak 10 numa. 
dir \'e taltif cdilmelldır. Cürüm l glın şehrımlze gelecektır. ÜJküdar tramvaylarına dün Ankaraya donmUştür. ralı Evde oturan Osman Pulluk 
işleyeni, çektığine eilphe etme- Hılton Otelcılik Şirketi tem· 
d 1 

· icd .. b il b b 1 t 1 e\'\'elki gece sarhC!Ş olarak eve 
ığ mız \ an ..ıa ı e as a- ı;llcıleri ara ında Ne\~.·orktakı yo yap ırı ıyor Ad 

1 d k k gelıp kamı Kadriye ile ka,•ga 
§a bırakıp ceza an ırmama n@ me•hur Plaıza otelı mUdUru de (\skildar • Kadıkoy \'e havalı'~ı· apazarı şe er 
d A 1 

· il k " • etmeye batlamı$hr. 
erece m nasız o ursa, ıy ı vardır. 'T'oprak tewı~ esi bıtmiş halk tram,·a~ !arı ıdaresi be le-

f il 
1. 11 · d · dl Kocasından dayak yiyen Kad-

ve az et oını erını e, eım • olan 300 odalı otelın eksııtmesı· rlı~enin ~·oı in•aatına mlt"azı' O· Fabrı'kasının 1emeır· i 
1 d h 

, J .,, • r ye can havliyle kendisini evin 
ki gıbl, sırf ,. c an uzuruna e gırmck lızere şimdiye kadar tarak tram,·ay •ebekeslnl ~·eni-

k tm k. d bı K f k Abdi 
• , ikınci kat penceresinden sokaİ:a 

ter ·e e en u o erece r om l Amerıkan, 2 Alman, l İtalyan, den elden geçlrmeğc başlamı~· manasıılıktır. 1 HollAnda fırması müracaat e· tır. Bugün afi h Y. or atarak ağır surette )'aralanmış-
Hatırlarda olacak: içinde 30 El en dl derck İ!ilıraklcrınl bıldirmışler- Bu arada Usküdarla Kadıköy tır Kadriye Haseki Hastahanesi-

bin !ıra deır.erinde mUcevherat 311 yıl "·nl bıısıin, 12 e ·• dir. ara&ındakı Kara_caahmet • Hay ıo Ru•~•• Mı:hnMrım«•d"" ne kaldırılmıs, sanık yakalanmı~ 
bulunan çantasını, bir kadın lıll 1914 ffe me~hur Tıirk Beyoğlu Kız lis~si darpıışa kôprlı5u caddesınln kal bindiği otomobilde unutuyor. komedi art~tlerlnıten Ab- dırımları ı;okulerek parkeye talı- Adapazan 11 - İlı;emı:ı:ın Elma. tır. 
Bir iki ı;aat sonra çantanın far- durrn.ak ölmıi$lii. Halk arı- Fındıklıya taşınıyor \tl edılecektlr. lı mevkiinde kurulmıısına karar Hadiseye elkoyan zabıta, Ka~ 

1 ı B d b 'erılen şeker fabrıkasının temel rıye) 1, Osmanın pencereden asa. 
kına \'aran ~ofor, onu derha ııında Ahdi ffiye anılan 'e kinci dilnya harbinin sonuna un an a ka yıne Karacaah· ğı atması ihtimali Uzerinde de 
poli•e teslim ediror. BOyilk halk tarııfından tok &e\•ilmls doğnı clkonmuş olan Almanla- met ile Bağlarbaşı arasındaki atma toreni ~arın saat 

13 
de ra. durmaktadır. 

bir heyecan içinde, hemen, çan ohın bıı ııanatkAr, muntııııım ra aıt cmlftkln geri verilmesi ka- yolun da belcdıvc ile muştere- pılacaktır. Baebakan Adnan Men 
tasına \'e muhte\'İyatına ekıdk· tııhırll ,.e tl'rhh e gıirm"mls rarlaştırıldığını ;\'azmıştık. Hu ken tanzimıne başlanmış bulu- deres ile bazı Bakanlar ve Mil· Bir araba devrildi 

k h f 11 t h
. ı ıt .. .. lAk nulmaktadır leh ek illeri bu merasımde hazır sız ·a\·uşan anım. az e ıs· o masına rabm"n uo,.,usun- em u aruında cskı Alman mek· • Tophane iskelesine bağlı 4763 

lcrl en az 30 bin hrahk bir dakl hhlliyet r;ayeslnde tebl de \8rdır. Du m!'ktl:'p o za- An karaya giden bulunacaklardır. p!Akalı araba} ı süren Salım öz. 
mukavemet gö teren bu ahlAk uzun yıllar alkı lan mı tı. mandanbcri Be;> oğlu Kız Lisesi tUrk. diln arabasiyle Yenlcaml-
brncğıni 50 1ıra milkAfatla tal- İklnd Ahdiilhamit kf'nıll ini olarak kuJlanılıyordu. Beyoğlu generallor Dr. Şefik Alagün'e nın ontinden geterken hayv.anla-
tıf (!) ediyor. Bunu, yerinde ııaraya almııtı. JOOR mf'srııti- Kız J,i c~i Fındıklıda Edebiyat Blrincı Ordu manevralarında Teşekkür rın ürkmesi ) Uzunden araba ~ti· 
olarak kabul etmeyen 6(lfôr, po yd inkılAbından sonra gene l'akiılte,inin işgal ettiği binaya bulunan Amiral Carney ıle GI. kQ ıle beraber devrilmıştir. 
lisçe, bir iki yHz lira gıbi cilı'I Şehıadcha~ınılakl tiyatrnrn- taşınmaktadır Edebiyat Fakul· Wyınan dun &abah uçakla İımi· Biricik kızımızın ~akalandığı Bu arada kııı;an hayvanlar 
bir para ile mııkA.fatlanrlırıh- na ıliınmü15 ,.e ölunre3 e ka- tesi Bevazıttaki yeni binasına re \'e oradan da Ankaraya git- tehlikell hastalığı zamanında tes· yoldan geı;en Hlıseyın ,.e ismet 

darına da &fikllr.) 6an~tkıirı KPI Has~n. Ahdi Almanların e·ki mektep bina· Ayrıca General Schlitter de be rek yauumu:ı:un hayatını kurta- parak yaralanmalarına sebebiyet 

Blı ordumuzun kudretini, 
askerimizin kahramanlı· 

ğını hillr 'e bununfa i!tihlr 
cöcriz. Fahat hu hilgiınlzi 
Amiral Carney n General 
Wyman gıbl büyük NA!O 
komutanlarının ha' raniıkl8 
teyit etmeleri , e hatta At
la.,tık paktı adına 'Ttlrk or· 
durı) le iftihar cttiklerinl 
E.O.}lemeıert insana ba~ka bir 
gurur 'eri ·or. 

Suyuk Atatıırk ne güıel 
Ye ne 'cciz sö) lcmlş: .Ne 
mutlu Turktim diyene!• 

ALAl\mTİ FARiKA 
Birle;;,mle l\lıllctler teş!d· 

ıatı neıdındekl h~delege· 
miı Selim Sarper, bir tıirlll 
bir netice e uLıştın1amıyan 
Kore miıtarckesl mı:seles!.n· 
den bahsederken komunlsl· 
lcrin Korede i)i ni\et gôs· 
lermedlklerinc l~arette bU· 
luıımu~. 

Komııni·tlrr hiı; bir l erıie 
iri nlyı:t sahibi değll!erdlr 
ki Korede bi nb et goster· 
ınelcrl hııhlı; me\-ztıu olsun· 
Selim Snrııer de bunu bfl· 
mez değıldir ama her ne 
deme: •Duny nırı neresinde 
ve herhanı:i mc•clede olur
sa olsun fena nl et konıil
nır.tlcrin al.lmetl farıkasıdır• 
demde !urum ı;ormemf5. 

K\RLI BİR İŞ 
Ankarada kendini bllt!1e· 

) ecck dcreceılc sarhoş olUP 
nara atan, bağmp çağıran, 
baakalannın huzurunu kaçı· 
ran klm·elerl polis otoıno· 
hıllertne ıloldııru ·orlar. cep· 
le• ıııılckl l!H larını emanet 
olaral alrlıktıın sonra şehir· 
den kırk llometre rne·3fe· 
;>e bırakı:>orl~nnıı. Ayıldık· 
lan zaman herhangi bir ,·a· 
sıta a 'erecek paraları ol· 
mı an \e eehre ,eımek içlll 
hcl i de .ao kilometre :>tiril· 
mek zorund kalan ı;arhoş· 
lar. uslnnırlar da bir daha 
ııelere burunlarına içecekle· 
rln ağız.larına içerlerse ne 
fü! 

Btnlm 'aretecl olduğumu 
hilen j•tnnbul ıoforlerlnden 
biri dUn bana gawtcde oı u· 
duğu bu haberden bahsede· 
rek ~o le 'ordu: 

- Rıı sarh!l•ları acaba heP 
a nl ere mi goturilp bıra· 

kıyorlar? 
- r.ılınl}orum. B'n de bU 

IJi senin gibi gazetelerden 
iıfrrndim. Fakat nltln sor· 
dun? 

- Hep n '?11 ·ere bıral.1· 
)orlarıa, t tanbulda işler 
gtlçk i, t ll!'mle Ankaraya 
goç rdrr, bu &Jlrho lıın top· 
tar toplar ıehre getlrlril!1· 
Bu iş için kendilerine kr~l 
atarağımdan herhalde taksi 
ucrrtinden ba.,ka fııiz Hrme· 
ğl de ihmal etmezler. 

Zeka ını i ıetenler için ka· 
unr nliarı bulmak isten bl· 
le değil! 

Sadun G. Si\ VCI 
ON KELİl\lE"n.E 

Ticaret Bi!kıınıı.fı kAr had· 
lerlnl hlıltracakmı; ... 

Pi) a~a haddini bilırte me· 
ı;ele )ok:... TATLlSERT 
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l.ASI 
OLAMAZ 

aynı hissısltlık ve anlayıpızlık- ~ 
la karşılanmırtı. Bu hAdlseler. 
umumi efkArı çok rahatsız et
mış 'e menfaat sahiplerinin cel 
bettığl husilmet. o kadar yay
gın idi ki. fedaklrlık &ahlple
rini bile sarmış, aptallık ve bu· 
dalalıkla ta\'sıf edilmelerine 
kadar \'armıştı . 

65 yıldanberi sayın halkımızın hizmetinde çalııan 

- Setsnik Bankası "'" 
3 Aralık 1952 Keıidesinde 

OftO Liralık ~esltll pıra tkramlyelerl 

Büyük tkramtye 20,000 
•• 

Liradır. 

Bu keılde, şimdiye kadar açılmıı ve bundan sonra 
ıcılacak olan vldesiz e~has hesaplanna mahsustur. 

Yatırılan her 200 lira bir kura numarası alır. , ' 
1 

Baılangıç olması - mudi nispeti - ~ 
sok isabat şansını saölar. ~ 

~------------------~ Şubeler: Galata ve Sultanhamam • İstanbul. Saat 9 dan 

- Bu son iki hafta içinde 
pek fazla görilşemiyeceğlz. O 
nun iı;İn Kurt ile gezerseniz hl 
olur. Sıkılmazsınız. 

Dedi. Ray bu sô~lcre mem
nun mu olmak ve yahut da 
ıçerlemek mi lAzım olduğunu 
bir tUrlu kestiremedı. Butnn 
ömrü Walter'i beklemekle ge. 
çiyordu. Bu beklemeler pek 
ta bil addedıllyordu. Waltrr'ın 
gerek aile, gerekse ış meşgull. 
yetleri sık ve uzun görU5mcle· 
rine ehPriya mAni oluyorrlu. 
Runıın için Ray'ın kendine gö· 
rl" bir uğra ma menuu veya 
eğlence bulma~ı pek tabii frli. 

Hele bu ı;on haftalarda Wal. 
ter, Ray'ı o kadar yalnız bırak
mıştı ki onun, herhangi bir şe. 
kilde vakit ~eçirmesıne yar
dım eden bir kımse~c karşı 
minnettarlık hissediyordu Ray 

YAZAN~ FANNV NUllST 
62 

ÇEVİREN~ 1lEZZAN A.E. YALMAN 

bunun bb~le olduğunu sezmek· 
le beraber yine de için IçJn ü
zülüyordu: 

- Walter, fazla sual sorarak 
sizi rahatsız etmekten çekini
yorum. Fakat bu defa artık 
dayanamıyacağım. Eskıden al. 
le bağlarına bu kadar sıkı hır 
sekılde ehemmiyet \'ermeıdıniz. 
Gerek NeV')orkta, gerekse A\· 
rupada benımle daha sık bulu· 
şurdunuz. Şımdı bırdenbire de. 
ğistinız. Artık benımle ak~am 
yemeklerini yemez oldunuz. Bu 
nun sebebini !iğrenmek lstiyo. 
rum. 

Waller kızardı. Ar. kalsın 
Ray'ı çok korkutan o meşhur 
hiddetlerındcn birisine kapıla. 
caktı. Fakat birdenbire bundan 
\'azgeçti. Süktlnet buldu. Pen 
cere~e do~ru ~aklaştı. Dısarıya 
bakarak so~le konuftu: 

- Ray, haftalardanberl size 
bir ey sbylemek istıvorum. Bu 

nu daha ev\·el &o~lemellydim. 
Fakat hosunuza g tml)eccğınl 
bıldığim içın sustum. LAkin ar· 
tık ı;aresiı so)lemem lAzım On 
sen denberı olma) an bir ~ey 
oldu. Bir kaza desem doğru o
lur. 

- Kaza mı? Ne ~lbi bir ka
za? 

- Herke ın bacına gelebl 
len bir sey. Ray. Bu kaj r Se· 
ne sonra olmamalıydı ama ne 
)apayım. oldu işte... Corınne 
gebe kaldı. 

Ray'ın dudakları birden san. 
ki kenetlendi. Sesi ı;ıkmaz oldu 
Sadece· 

- Ya ... Öyle mi? Şimdi an. 
ladım. Diyebıldi. 

Oldu~u y!'rde kaska'ı kaldı 
Yastığın ucundaki püskülle oy. 
namağa ba~ladı. 

Walter, Rafa yaklaşmamak, 
ayrılmazdan ev\ el onu bpıne
mek ınceliğini gösterdi. Hıç bir 

zaman bu şekılde ayrılmamış. 
lardı. Ray, Walter'in bu tarzda 
hareket ctmış olmasına mem· 
nun oldu. Çtinkil kendisine 
yaklaşarak olsaydı, her hır par
mağı pt:nı;elesccck \e 'Valter'e 
saptanacaktı. 

• ":\.'XU 

Bu mlithi!i bir vazıyettl. Bu 
na insanı isyan ettiren 'e çıl
dırtan bır fasıl çember de de
nilebilırdl. Ray Schmidt bo~le 
bir hal karşısında ne gibi hak 
iddia erll:'billrdl? Kendisini tah 
kir edilmiş, alpatılmı& ve kii 
çülmliş hissetmesi iı;in sebep 
\'ar mıydı? Nihayet yabancı 
bir erkekle, hem de evli hır 
erkekle bir münasebet peyda 
etmişti. Böyle bir hAdise ile 
kar§ılaşması kadar tabı! ne oıa. 
bllırdi'? Bundan dolayı bu de. 
recede miıteeı; ir olması mlna-

sızdı. Umumi dunya kaideleri. 
ne gore bu tarzda dusıiniılebi· 
lırdi. Fakat bir de insanın ıçln 
için hissettiği, ifade edemeyip 
içınde gızlediği bir takım his
ler vardır Birbirini seven in
san karsılıklı hiç bir taahhil· 
de girmeden. hiç konuşmadan. 
bir takım ~eylere nayet eder 
\eya ettiğıni karşı tarar zanne
der. Walter de Ray'a hu ıı t 
hayatına, karısıle olan milna 
st'betlerine dair hiç bir şey 
SÔ) leme mis ,.e vazıyetini açık
lamamıştı. Buna ra~nıen Ray 
bir çok şe) lere inanmış, kendi. 
ıııni bir derecı-ve kadar emni· 
yette hissetmisti. 

Walter nasıl olup da gerek 
asıl karısına, gerekse sevgilisi 
olan Ray'a karşı bu derecede 
saygısızlık gôsterebilmlştı? VA. 
kıA Waltt:r'ın e\ il olduğunu 
bile bıle nnunla yaşama~a ka· 
rar \'ermişti. Fakat hiç bir za. 

18 e kadir. 

--------------------------------·---.... 

man Walter'in iki kadını bir
den idare edeceğini tahmin et
memi~ti. 

Uzun seneler zarfında heP 
kendıslnı W.aller'ın hayatında 
tek kadın olarak farzetmisti. 
Şimdi bu kadar zaman inan· 

dı~ı $eyler birdenbire yıkılı\'er· 
mişti. Hayalleri, ümitleri, \'el
hasıl sevdiği adama karşı olan 
inancı birden yok olmuştu. 

Ortada bir hAdısc Yardı. BU 
öyle barız bir §C) dı ki tevil e
dilemezdi. Walter yeniden ba· 
ba olacağını haber \'l'rırken ga· 
~et tahıl bir şe~den bahsedhor 
nıus gıbi bir tavır takınmı~tı 
Bu sozleri s6 !erken Ra~ 'ı ne 
dereceye kadar alcaltdığının 
farkında bile değıldı 

Kurt nerede isıı gelecekli. O 
gelmeden enel elbise değış· 
mek otomobil kılığına ~irmek 
ltızımdı. Yırmi dört saat e'"·el 
o akşam uzun bir g ılnti ~ ap· 
mağa karar vermişlerdi RaY 
başına gelecek olan acı vak'a)'l 
tahmin edcmedıği iç n K ırt'un 
QB\etirıi kıı6ul etmi;ti, 

Ray'ın kulaklarınd:ı hA!a 
Walter'ın: «Corınne gebedır• 
sozleri çınlıyordu. Bu sözleri 
söyli~ en dudakları nasıl oldU 
da Ray tokatlamamıştı. Bunları 

du)duğu zaman hissetmiş ol:lU· 
~u dehşet h:U3 geçmemişti· 

< llrumı var l 
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iki tarafı da 

~f emııuıı eden 

Bir karar 
Yazan: E. T A nıerikalılıır ile Fransa arn-
sınıla geçende bir lhtlllf 

tıkmış, bu ~iızden Amerika 
Milletlrrarnsı Uhey A'lalet Di· 
l"anına müracyt etml ti. l>inn 
kararını \'crml$ ,.e iki tarafa bil· 
dirmi tir. 

1htil5fın esası, Fransız fe, ka· 
iade kcınıl eri tarafından Fasta 
alınan bazı tedbirlerdi. Fe\ kalii· 
de komiser Amerikanın Fas'takl 
lktısaıli Coaliyetlnln mali nziret 
lhf'rinıle frna tesirler yapmasın· 
dan korkarnk Amerikan mamu· 
Utını ağır re~me tabi tutmağa 
karar ,·ermişti • .\merikalılar bu 
kararı ıırotrsto ettiler \'e 19 un· 
rn asırda }"as Sultanı ile imza 
cttiklrri mukn\'eleyc dayanarak 
Amerikan tebaa ı hakkında bir 
takım lmliy:ızlar istediler. l<'ran· 
sa da bu isteği kabul etml'di. 
:Runun illerine l.ihey Adalet 
Dh·anına gidildi. 
nhanın \erdiği iki karar A· 

nıerika Jchindrdlr. Hakimler A· 
lnerikan mamıılatına Fransızlar· 
dan aj!ır ~ ükll'r yükletilmt: inin 
tıcf'zlre ınııııhedesine uymadığı
nı. hu srhrple kabul edllemiye
reglni kararla tırınışlardır. 

J~lı ezin~ mııahrdcsi Fas'ın Mil· 
ltlll'rnra~ı vaziyetini tayin el· 
ınrk Jı;in 1006 ıla imza eclilmi~· 
ti. :\luahcrle iktisadi sahada mü· 
ga,·ııt f'sasını kabul ediyordu. 
Fr:ın anın Amerikan mamııl:it, 
Ilı l"r:ın"11.: f! yasından daha ağır 
tc~mc tabi tutma ının. bu su· 
rrtıe lthııliıtı tahdit f!tmtsinln 
tlcrzlre nıu:ıhrdesl hiikümleri
rıe ın madığı ittifakla kararlaş· 
tırılmıştır. nu uretle A meri
kan mamulatı Fran 11larln ırni 
ınuıımelr\ e t:ıhi tutıılaraktır. 

Yine ltlllakla \'f'rilf!n ikinci 
hukuın merlkan trhaasının hu· 
kuki , r rNaİ mrselclerıte kon· 
&nJoslıanrlerinln adli saliihiyeti· 
tıe tAbl olınalııı ına clalnllr. Yani 
Aınrrikn lııı hususta mf!\'CUt ka· 
Jıltiılıi J onlarclıın lstırade ede· 
Cektir. 
ninın A ııırrlkalıtarın diğer 

l lı-ğlııl G • 5. 7 • 4 reyle reıldrt· 
llılslir. Rıınlnrrlan hirlnıisl kon· 
golosluınrlrrln adli salfıhiyı-tlr.· 
rint ı:rııislrtml' •e dairdir. J:ski 
ınuahrdelrre dn) nıınrak ilrri sü· 
rUlcn bu lstrk kabul edilmemiş· 
lir. 
Dlğrr kanır .t\mcrflcan trblll· 

gının bazı 'rrıti mııaflyetlrrl ta
lehı hnklmıdadır. Dhan bunu da 
l'cddrtml tir • 

Ytrilcn knran iki tarnf da M 
kar ıJ ımı~tır:- nu ııretle mr• 
tikan • rransıı lhtltfıfı halledil· 
J>ılstlı. ... -·----· Bir Doktor Aramyor 

Klinıkte çalışmış bir Ba
~ an Doktora lhtiyaı; \'ar
d\r. Talıplrrın Sisli Pakıze 
1. Trnı Doğumevine mU- ı 

Sr:ıraatları 
1 

HÜRRiYET 

'C'l'ZLArtJ 
Scıfat Sima\ i yüksek me\kl· 

lerirı llrmokrııt Pnrtl IR) l'~in· 
dr nıı flrrrcr ııcuılamıı nlihı· 
bntL '» lıı) or 'r. diyor ki: 

•Taniuığını bır yüksek ıne· 
nıur, kPndı ıle ne zamnn ko
nu~ am etrafındaki mlldürler
den 'e umum mlidilrlcrd('n 
bah ederken dalma ağlamaklı 
olu\ or. Bunların ekserisini 
ızkr de tanıyorsunuz: :> a 

b• • l ordunuz. l·ahut da işıt
lınız. Dalın uıağa gitme e ne 
haret, bır llaşbakan 3 ardımcı· 
ınız 'ar kı, lırpsinc rahmet O· 
'kutmn a kfırı .. 

İno;an blilun bunlara baka· 
ta:.; 1 likbal lıakkındıı nasıl il· 
tnıtlı olabilir? Ben kendi he· 
sabıma Ucmnkrat PartJden 
de, bııglinku lcraııttıın da il· 
tnıdımi kc tim. icra me\ kile· 
rt bu kadar ucuzladıktan son· 
ra karpuzun pah:ılılı~ından 
ŞikA,ct etmenin ne mfinası O· 
Jabilır ki? 
A~aklar b:ıs olııncıı bizim 

htıkbalc Umltlc bakahilme· 
tnize imkan 'ar mı? Kım ne 
derse ılcsin m:ıalcsc! kötu bir 
l ol üzerindryiz. • 

CUMHURiYET 

\"'ı'nJR ... 
l)py fA7. 

l>nğaıı •ad 1 fl!lıyor: 
• \mcrikanın mc,hur Ko· 

loınbiva finivcrsitcsinde mP.\'· 
ctıt a:s ınllyoıı kitaptan yal· 
nız 69 lanr.si tUrkçc imiş. nu 
işin mes'ul :ıdamlıırı Türkiye 
~illi Eğilim Bakanlığına b:ış
VUrrnuslar. cc,•op yok. Niha· 
l'et, geçen gün, kalktılar, 
kendileri geldiler. Ankarada 
Bakanlıkta bermutat kimseyi 
buıanıamıslar. Bize müracaat 
ettiklerinde, ister istemez. şu 
.:,vabı \Crdik: 

* htanhul c-ivnı nda Ririn. 
d ordunun :nptıjı tatbl· 
kat dun muvaffakıyetle 
ona ermiştir. * lısırda ~ üksf'k riillH-li 

memurlardan bir ~olu
nun "ll'ri ıranmı tır. * Kort'df' s:nışlar iİtldet
lt'Dmiştir. * ital)anın l' ki sömürgesi 
Eritrede bir hükümf!t ku 
rulmuş , .,. yui hükümf't 
Habe istana bıilanmı1-
tır. 

Ad anada 
~açakçılarla 

Çarpışma oldu 
Adana, 11 - Dün kaı;ak eşya 

dolu bir kamyonun şehrimize ge. 
leceğini haber alan GUmrük Mu 
hafaza teşkilAtı Kava civarında 
iki pusu kurmuştur. Akşam 20.30 
sıralarında pusu mahallinden ge. 
ren kamyona dur emri verilmiş. 
se de kamyon durmamış, birinci 
pusudan kurtulmuştur. ikinci pu 
suya yaklaşan kaçakçı k.ımyonu. 
na memurlar ateş açmak mec· 
buriyetinde kalmışlardırr Kar~ı
hklı silah düt'llosuna b:.ışlıyan 
kaçakçılarla memurlar bir haylı 
silah attıktan sonra kaçakçı kam 
yonunun lastikleri patlamıştır. 
Kamyon patlak lastikleriyle 20 ki 
lometre daha kaı;maya muvaffak 

olmuş fakat bir müddet sonra 

bir hendeğe yuvarlanarak pnrt•· 
lanmı~tır. Devrilen kamyonda bir 
hayli kaçak eEya ele gcçirilıniş~r 

de kaçakçıların hrp l de Iirar el 

meye muvaffak olmuşlardır. 

NA KIL 

Arnkat İsmail Kemal F.LBIR, 
a\•ukal yazıhanr.sini (Taksim, Ta 
lımlıane Topçu raddtsl numara 
2Z) ye nakil ettiğini ,.e yeni ya· 
zıhane telefon numarasının da 

(86590} olduğunu bildirir. , 

Eritre Habeşistan' a 
bağlandı 

Hükumet Şefi Şeyh Ali Muhammed Musa Ridai 
ve Bakanlar bugün vazifeye sadakat 

yemini edecekler 

.T.ondra, 11 - lmpar:ıtor Haile Srtıl iyt> bugün Habcsblan 
Krallığını t'ski İtalyan söwürgcsi F.ritrc ile bir federasyon ha
line sokan J:araınameyi irım:laınıştır. KeyJiyet iııgillere Dış İs· 
leri Bakanlığınd:ın lııldirilnıi~lir. 

Bueün Adisabab:ıda hir tı.iren yapılmıştır. 

Af,.:ka kıt:ısının ku•ev do~ıısunda kain \'C Kızıldenize ba
kan F.ntı e, bundan büyle kendi kendini idare rtmekle ber:ıber 

Habeş ı:r:.llığınm bir p:ırra,ını teşkil edecektir. 
Ye'li (ederasvonıın k•ırulııı:ısı ıııiiıı:ıs<>bt'liyle İngiltere Kra

licesi J.:.i1:ıbeth ,:e 1tf İsieri Bakanı Antony F.dt'n, İınparaıore. 
ve llabr·s hrikunıetiııc hirer lt'hrik mı•sajı giindrrnıişlrı-dir. Yr
ni Eritre hükumetinin t('fi Şeyh AH Muhammed Mu a Riıl:ıi Ye 
Bakanlar yarın Asnı:ırada Habe blan fnıparaforıi Haile .Seliısi· 
yenin bir temsilcisi huzunıııda va2ifr~ e sadakat andı içecekler
dir. 

Birl~~miş Millellf'r tf'5kilatının kararıyle şimdiye kadar 
F.ritrevi ;maneten idare etmt>kle olan Büyük Britanya, idari 
vetkil;rıni l !l f'~ IUI gc ce ) arısı yeni Eritre hiıkumetinc resmen 
devir ve teslinı edı'cektır. 

Dr. Schachf 
İran maliyesini 
İnceliyecek 

.lndolu A.l•nft 

Tahran, 11 - Eski Alman Ma 
lİ\'e Bakanı Doktor Srhatht bu 
s;bah İran Şahı tarafından ka· 
bul edilmiştir. Mülakat bir saat 
sürmüştür. 

Doktor Schacht, lran Devlet 
Bonkası Müdürü ile öğle yemeği 
ni yedikten sonra, İrandaki para 
durumu, bankanın vaı.iyl'ti ve 
altın ~loku hakkında banka ta
rafından kendisi için hazırlanan 
raporu banka müdürü ve mes
lekdaşlariyle tetkik edc>cekt ir. 
Diğer taraftan öğrenildiğ~ne 

göre, Başbakan Musaddık'ın in· 
gili2: maslahatgiizarı Gcorgc 
,\liddlt>ton ile yaptığı müliikat 
hakkında h iç bir tt'bliğ yayınlan 
ınamıs ve Middleton hr.rhangı 
bir beyanatta bulunmayı reddet· 
mistir. 

ilı.i ııird ıruındı (atpıımı 
eldu 

T;ılıran , 11 (A.A.) - Ewelki 

Parisfe bir Türk 
Delegesinin 
Çantası çahndı 

"rı•ıl41v .l lanft 

Pari ·, 11 - Avrupa İktısarli 
hbirliğı Trşkilatınrlakı Turk de
l<>gcsi Nahit Emrr diin grce i
kanıetg!ıhına döndüğü sırada i· 
ki kişinin taarruzuna maruz kal
mıştır. 

l\Iüteravizlcr nclegenin çanta
~ını çalmışlardır. 

Nahit Emrr. trda' i rdilmek U
zrre Nrckcr Hastahanesine kal

dmlnııştır. 

giin Şiraz bölge.sinde iki aşiret 
:ırasında kanlı bir çarpısma ol
muştur. 

20 ölü \'e birçok yaralı 
dır. 

var-

Fars tiinıenine mensup bir ta· 
bur hA<lise nıcıhallinc gi)nılerıl
nıı~tir. 

Yeni senenin 
(iyunian 

Şf'hlr Ti~·atrıııoıınılıı ~ aııı· 

lan proııaJ,t'anılaların trsirir
lr lıirçok ı.an'atUrları n D.P. 
'~ ka~ clrclilıliklrrl bilılirili
) Or. 

\'rni l>4·mokrallarım171 tak 
dim rdrliın: 

Ya fi Riıa 7.obu, Mahmut 
)loralı, Rrfik Krmal ArıJu. 

man. 
Tabii arkadan t. Galip, 

Brhıat. 
Yani ı.lıin anili) auğnııı, 

bütiin Ka.nt'dl grupu ... 
Yoook, onr lüzum ,·ardı , 

bu saıı'atkarları alnıa)'h dr
m(•) iniz. 

Orta oyunu ~·t•rine: dtrll 
toıılu bir komt'di tl'm~ili sey· 
ntını•k her halde daha az sı-
kıc·ıdır. 

ı:cn:T GÜıtESiS 

Milli gelir 
Rakam lan 
Ankara. 11 - lstali tik JıP.nel 

mütliırliığüncle kurulan bır hus11-
si komisyon milli gelirimizi tes
bite de\'am ctmı-ktcdir. Dii!er 
taraftan Ekonomi \'e Tiraret Ba
k:ınlığı meV('UI rakamlara göre 
Konya nıillet,·ekili Fahri Ağaoğ
ltımın yazılı sorusuna yazılı ola
rak rr.vap Yermiştir. Bıına göre 
milli gelir 936 senesinde ziraattr 
435 milyon, endiıstri de 215 mil
yon, ticııretıe 514 milyon, hizmet 
erbabında ı 03.6 ınılyon, mrsken
de 62 milyon lira olmak üzere ı 
mily:ır 616 milyon lir:ı iken, 1950 
yılında 5 mily:ır 228 milyon 1i
r:ıat. 1 mılyar 616 mil) on tiraret 
ve endüstri, 3 qıily:ır 177 mil) nn 
hizmet rrbahı, 155 milvon mes
ken \ e l.5 milyon lira l\111s11l pct 
rolleri olmnk üzere 1 l ıııil\'ar 
mll,5 nıil~tn liraya yük elmiş. 
tir. 

Bursa kurtuluJ gününü 

kutladı 

Jlıırsa, 11 < A.A.) - nıırsanın 
ıluşnı~n i~tlliısından kıırtulıışıı. 
ntın 30 uncu ) ıldııniımlı bu s:ı
hııh coşkun trzahUrntla kutlaıı
mıstır. 

Yeni SES Opereti 
Yarın al.;pm aal 21 den itibaren 

ilk 
. 

esen Mevsimin 

YAVUZLAR AİLESİ 
Oprret 3 Prrde 

DiKKAT: Temsillere Avrnpadan yeni gelen BALE \'e VAR· 
YETE artistleri i~tirAk Ptmektedır. 

Trl: f936!t. 

Her clnay~tten Hnrı yenld ell bulunan ipn( lan 

•- Kabahat ı;izde. O Ba· 
kanlığıı başvurulmaz, ancak 
foke \'llrulur ki uyanıp ken· 
dllerine gelsinler!o 

AKŞAM 

ADAM ÖJ.OUREN COK 
İDAM E Oll,EN l'OK! 

Şe\·ket Rado cinayet hnllu· 
~una raimf'n hl~ bir katilin 
idam ed llmt-dljinl IÖylüyor 
\·e yazısını ıu suretle devam 
rdiyor: 

•Katlller ekseriya dört beş 
sene hapis cezasiyle kurtul· 
maktadırlar. Cilnkü ceza b· 
nunumuı bir katilin idam e· 
dilmemesl i~in Adeta hafifle
tici sebepler anyan ve bunu 
icat ettirmiye çalışan hlltt
mane bir düşünce ile yazılmış 

(Ou ... 1111.rltııl) 

tır. Buna bir de hakimlerimi· 
zin son derece merhametli, 
yumuşak kalbli oluşlarını il~· 
VP. ediniz: Ölen sadece öldü· 
ğü ile kalmış olur! 

Ceza mahkemelerimizin tab 
kikat usulleri cinayetleri a
zaltmıya elverişli değildir. 
Tahkikat senelerce sürer. Va. 
kanın Adeta zihinlerden si
linmesi beklenir. Zaten cina
yetle cezası arasında bu kadar 
uwn zaman geçtikten sonra 
hAkimden sert bir ceza bekle
mek abestir. Göz göre göre 
isltnrniş cinayetlerin tahki
katı beş sene !!Ürerse cahil 
halkta adam öldiirene hiı; bir 
ceza verilmedili kanaati 
pekl!S uyanabilir. Nitekim 
şimdiden böyle bir kanaat U· 

yanmıştır bile! .. 

• 

• 

1 zm i r Fuarınd a ki 
Bankacılık büromuzda 150 liralık he~ap 

açtıranlara mahsus 

OTOMOBiL 
Keıidesine yurdun her tarafından iştirCık edile
bilir. Bunun için bütün ıube, ajans, fabrika 
ve .satış moğoı.olorımız vasıtosiyle hesap oc;tı· 
robilecoğiniz gibi posta havalesi de yapa
bilirsiniz. 

Bu büromuzda açtırılacak hesaplar aynı za. 
manda bankamızın diğer ikramiye keıidelerine 
iştirôk hakkı kazanırlar. 

Fı rsattan istifade ederek 
Hesap açtı rmakta gecikmeyiniz. 

SUMERBANK 
• 

~--------------------~ HOŞ MEMQ · Salek lık bazan ite yarar 

• 

.1 inci Ordu manevrası 
ıtl:ı<ı ı riılt!l 

S:ıbah .. Gene bir kep ker\':ı
nı ile ) ollarıı ılii~tük Kenıerhıır
gaz istikametinde gidİ)Ol"UL fij. 
ze \'E'J"ilen son iıahnta göre l\la\'İ 
kuHellerin istila 'e imha pl!ir. 
l:ırı akamet«' uğr:ıtılın:ık iizcrr 
dir. Simdi bizzat muharrbe s:ı . 
ha•ına giderek: istilA emrliylc 
karadan. ha,·adan ve dcnm:!Pn 
haklarına tPca\•üz edilen tıir !il
kede: o topr:ıkları •on eı ine \'l' 

son damla kanına k:ıdıır miida
l:ıa azminde hıılııııan milli lrnv
' rtlerin kıskııeına clıişınii'\ mii'\
tnli orduların. rnr<>sizlikler i<'P· 
risinrle çırpıııı<larını giirN·l'i!İz. 

Hıılhııki o dli~man ne ümitler. 
le har<'kete geçmişti: 

Çatalca hattınıl:ı , Trakya lıu 
duclııııu grcnıiş düşman kun't't
IPrini dıınlurmaf!a mu\ aff:ık O· 

lan Türk ordu~unu, grı·ilerinr 
indirdiği par:ısiıtı;ü birlikler \'C 

sahildrn yaııtııtı çıkarma hart'· 
krtiYle arkadan 'urmal:a rnlıc;n. 
raklar ve İstanhul: bu hiıt iin ih
tirasları üzerint> çP.kmiş hih ilk 
Tiirk şehri. olı!ttn bir mryva gibi 
ı-llrrine düsrcekti. 

l'\P. hayal.. 
İşle lııı hanı ha,·alin ııykıı<un. 

ılıın uy:ın:ınları ııörmr •e ı:iılh·o. 
nız. Krçi K:ılılınnı Trpr<iııde, 
mııh:ıreb!' frl.ırc yerini kurnııış 
hııhın:ın diişman km•,rıleriııi•ı 
lrnmııtanını, hıı c::v·,.si1 fiııınıl:ı 
rlinl!'ıncA<> ı:idi,·oruz İeimi7de o 
his. o hryl'rıın \":ır. Sanki lııı hir 
ınarırna ılrJ'ıil.:h:ıkild hir muha
rehı-clir. Sanki şimdi ılinlrıne~e 
J?İlliğinıiz kıımand:ın lıi7ılrn de
i!il: tarıhinin lizNinc abanmış. 

1 istiklfömr, istiklıalimr ka~ılctmi~ 

1 muslrvli ruhlıı bir ınlllrlin a~-
krriılir. O hakiki hir dii(man
mış ,.e talih hana bir Jıitur olıı
rıık, onun çarrsizliilini. heılhaht 
lı~ını j:ÖSlrrmek fırsatını \'l'rml 
ı:ilıi hir du' ırn İl<' ılnlıı olııralc, 
tnzl11 yollarda, sar~ııa sarsıla 
ilrı liyoruz. 

1 Kıi~ıthııne il7.erinılrki sırtl:ırı 
ıı•n·oruz. Uz11nra01' :ı sırtlarında 

Kırmızı orılıınun al!ır tankları 
hazırlık meniinılrlrr. D:ıha ile· 
rirlf', fıınrlalıklar ar:ısında . an
rak c:nk yakınılan \•r. co'k dikkat
le s:iırtıll'hilrrek ph ııılrlrr mrv. 
ıri almıc;lar. ırıım tankların hi 
ma,·,.sindl' ,.r nğır tanlların :ıl"• 
de trğl altındn . Mavi "ku,·vetleri 
ı.ar:ın kıskacı durmadıın ıl;ıctı 

rı~·orlar. Seri ıııcr:ınıalı1rln . yem· 
Vl'şil fıınrlıılı)tlnrdıı ~ıırip hir o. 

h:ırbi yaparak, Çat:ılra hallı kıır k:ılkı ma. Sen bizi koru ve ı;ıılh 
şısınd:ıki asıl kun ellerinin mu-' kin olduğu knd:ır, sulh içinde 
'affakiyetini beklemesıne d:ıhi de neler y:ıp:ıbilecrğimizi ~i:ır! 
Cıı·sal \'erilnıiyeceklir. Anadolu Bıze bu fır atı ''t'r, Tanrım. • 
dan gelen taze ku\'\'rtlrr. rn:ıh- Uzaktıın. grı bulutların ara ın 
ur düşmanın tamamen imhası- dan sıyrılan hır ışık huzme i. 

nı, hem de kısa uıınanda kolay. bir iimit gibi, •jcep• imin camı
Jaştıracaktır. Bu o kadar kısa na dü. tU. Tanrı duamı kııbul et
bir 2aman, bir an nırselcsidir ki miş olmalı dı)e düşündiım. 

l'ıla,·i kuwetl<'rin komutanı o- * 
lan albay, genel btila \ ' C ı:ıarnız Bugün, öğlrdcn ~onra yapıla-
planının Kırını2ıl:ır tarafından r:ık hır r<' miı::eçitll', l inci ordu. 
nasıl akamrte u(ır:ıtıldığını i1.ah nun bu buyuk tııtbıkatı m u' af· 
rdrrken. artık herŞt'l in bıtnıiş f:ıki) etle sona crdirilmış olacak· 
oldııJ'lıınıı anladık.. tır. 

Döniişte, ) ollar boyunra, Kır· 
mızı k<>şif kolları, sıhhiye ekip. 
)eri, nakliye aralıal:ırı, tanklar, 
zırhlı \':tSıtalar ve me\"Zi drğiş
tirrn hafü toplar gördük. Piyn
ılcler, fundalıklar arasından fır
lıyor \'l' ok j?lbi ilrriye atılıror
lard ı Diişınan bıı sa\'let, bu azim 
ve kuwet karşıı:ında şaşırmıs. 
ne yapacağını bilemez olmıı~ıu . 

7.a fer Mehmetçiğin nııçlıırından 
kurtulamaz. kendini bir başka
.sına n•rı-mezdi. 

Gtln bitmek üzereydi •Alla
hım. dedim. sen ki bu milletin 
neler yapahileceğini bilensin, 
hunu bir daha trcrübc etıneğe 

* nir çanıs ilr iiç r.rlınlz 
~rhit olclu 

Üç glındcnberi istıınbul en a· 
rında dc,·am eden birıncı cırc.u· 
nun tatbikatı sırasında dıiıı top. 
ı;u bırlıklcrinin yaptıkları ııt·~· 
!ardan Kemerburgaz ~olu CJ\'a. 

rınd:ı bulunan fundalıklar ateş 
almış bü~ük bir kısım yandıktan 
onr:ı n kcrlerın ) ardımı!e .söndü 
rülmüşllir • 

Bundan başka iki gün cvvtı 
harekat ~aha~ında bir cip dcvrıl. 
m iş \'e ıçınde bulunan bir ı;;,, uı 
ıle üç er ş~lıit olmusl:ırdır. 

llAdi~e ii1r.rinr. Cczae\'İ bahçe ine grlcn polisler 

Üsküdar Ceıaevinde büyük 
bir arbede 

dün 
oldu 

1 

'ıın ha it~ or. Torı 1<rslrı i. nı n 
ldnalıların <,·ntırtısı Ye tayyaı e-

ler.. 0\11 ı t. ddr ı Yalnız bu arada ~ö~ lr bir du ! -~on sis!rn'. trpkili_ ntııklard:\n !İ haf garrlı~anın kafa(ına vur. rnnı lı:ıiıl olmust111: l kutlar 
mıılc~rkkıl hlnlar. dılsınıın ı:rrl- ı ıııustur. Bu sırada oraya, gnrdı Cıımhuri~ el sa\ cı~ı Tekın C>ıker. 

l lrrinıı n~·le taal'Tlızlar ynpıyor- y111 l\lıthat ı;clınış , e ka\•gacıla. cllcnnılıı S\ıpnlar 'e bir de ta. 
!ar: onl:ırııı hu kı~kaı:tnn kurlııl- rı ayırmak 1 stcıııiştir. F.ıkıı~ ~lrv lı:ınr.n olrlıığu halde ~ıılevan ha. 
ınak. sahile flnı!rıı c:rkilml'k J::ı\' lt'ıt Uslıı isnıindckı nıah:-unı ~!it. liııdc hat;ırııı çıığıı jlll etrafa hU. 
rl'!tlrrini. ii\'lr. ~mansızca hııltal!· hııtı Jcrc yatırarak ılıı\'ilıe~r baş ı·unı eden 31)0 mahkumun ıırası
"nrlar kı, \l;wıll'rc rn ıırnk hır Jamış tuına eli •er mah:tfııııl:ır ,la ııa ı::ı~el ı;of:ukkanlı nlarnk ı::ır· 
kıırtıılıış iimiıli ıl:ıhi kalmı~·or. iştirak ctnııştir. Ciürııltil,)ü ılııyan nıi~tır. Mahkı°ımlar ' bu vazlyeü 
l!l'ın kıırlıılıış nrrlir? Kıırhılıı~, cr.zacvı miııluru Halil Yazıcıo · ı:oıiinre ~a~ ı ı IhlİI nı i dııralamı$ 
l•ılla rmrliyll' ı:iri~cn _ı~ıırnlclıır- hı hfıdi<.c ~erine selılığı sırada. lıırdır. Cesur ~aHı bır eli ceke
rlan ~ıkma~ J?a~·retı nı'.dır: yok~ı lıtiviyrti teshil cdilemiyr.ıı bir tiııin rehinde nlrlıııw halde mah 
hı_ıı rı~cıl,.rıııc kn,clcılıl.mı5 hır mahkiım hül ük hır tabağı 'ilz{i. k(ıml:ırın I' ıcl' ~anına valtb:~mış 
mıllctın d{işmnnı kcnclı torrnk 111• fırlatarak nıüdürii Fnl ıı:ıka , e onları 'ııı~ıırma~a c:a •arak 
larında hol.!mak. ha.rrkcll mi? •ınılıın ~ aral~mıştır. işte hu~clan kanuna ıtaat rtnırlcrıni bı?dınnıı 

Elhcll" ki lkınrıs! . . ''" zafer ~onra ('('Zae,·inde 300 kü<ur nı.ıh tır ~z sonra cllrrinde hafif ma. 
kahra~ıın orduya gıılilvor. k(ıın cllerinr ı;eçirdıklerı snpa. kınalılaı olduğu halde ıantiarma 

l\fa\'ılcre kurtul us yoktur .. Ar lar 'e taşlnrla gardh·anları clu\ hır ı;rlıncr onlarla da kı~a bır 
tık nr.. Çatalca hııttını grrııl_rn nırğr camları, kapıları kırma~a a~ız kın "D 

0

1 olduktan s:1nra bu 
ku~ntahılırkr nı- de lıavııl ettık- ' . ı • 

'. • · . ha•lanıışlarclır. Hır ' 'andan d:ı hıırekrt 'aıışıırılnııstır. 
lrrı, htanhııltııı r:ıcldrlr.rıncle, hıığırnıalia tıasll\an m;hkıımların ' 
ı.nkakl:ırında mndanlarındıı do- . " • • Sa~rılık lıiıılı enın tnhkı-:. •tını 
"'ı b'l·. 1 'o 1 . • r 1 çe.slrrı harıı~hane ıltı\·arlıırını :ı. 
:ışa ı ıkr er. nar d ~ını ı. ,cand_a. sarak ortalığı ha"li teta~a ,·erıı115 !'l 1.n~mıışlur. Mnhkiım•a,.dan, 
rının ·:ıygusıın:ı uşınuş rr ır. t' · Jlilıııı, CelAI, Mc,•hlt u~ıu , Ab. 
rarasiitle inıliı ilen ılüşman tii- ır. 

· rlııllııh lrrt, lsmail \'c l\lıızaffEr meni her t:ıraft:ın muhasara eılıl ll~clisr.den derhal jandarma 
mlş; ancak bir kiiprülıaşı le i~i· hiılilk komııt:ınlığı, zahıta ve it. 
ne mtı\'affak olan çıkarma kııv- raiyc habcrıiar edilmiş, su ı;ıkıl. 
'"tlrri sahildr clar bir mıntaka. nı:ık. ha,·aya ateş t'dılmek sure· 
da tc·~lıit edilmiştir. Düşmanın tiyle mııhkıimların baş kaldırma 
bu şaı llar lahtınrlR bir oyıılııma sı bastırılmak istenmiştır. 

Dogıış ~aıalanmışlardır. Baş"'ar 

diyan Hayri Yıldırım a):!ır yarı· 
hdır. Dığr.r gardiyanlar da 3 ı
ralannıışlard ır. Tahkıkata de,·am 
olunmnktııdır. 



YOL YOL YOL '
[( . ::: 

=i: ., 
"· 

~s TIJNfi Y .. LMAN 

Bir d:a !ın ) :amıçbrınd111 yepyeni bir 1 ot ıçılıyor. 

Ka rayo lfar ı nın Gazeteciler icin tertiplediği yolculuktan notlar : 5 
---~ 

Sıvas'ın modern oteli 
müşteri bekliyor 

Akdağmadeni - Yıldızeli yo. 
lunun in aatı her halde 

yakında duracak. Kış yakl:ışı
~or. Şark'a' doğru ilerledikı;-e 
herkesin ağzında kış lafı, kış 
kor~usu ve kış3 k:ırşı tevrk 
kul... •Buraları Ağustos'a ka· 
dar kış, Ağustus'tan sonra yine 
kıştır. dıyorlar. Yolun uzunlu. 
ğu 78 kilometrt' yolun kendisi 
3.300.000 liraya, kiiprUlerle be. 
raber 6 milyon3 çıkacak. lza
hat ala ııla Yılılızeli'ne, oradan 
da Sıva 'a vardık. 

* A nadolu'da bir hayli dolaştı· 
ğım h:ılde, hfila ekseri ,.ı. 

U.~et \C kaza merkezlerimizin 
yerden bitmişresine, bir ker
pıç yığını halinde tını olarak 
başlayıvermesine ve yine ansı· 
ıın bith ermelerine alış:ımamı· 
şımdır. llep ıçlmde, henllz. şeb. 
rın ken:ır m:ıh:ıllelerınde imi
şim de, az sonra şt.>hrin asıl mer 
keııne gırecekmişim gibi bir 
his \ardır. lhılbukl bir toz 
bulutu h:ıvalanmış, bir iki ka· 
dın yllzlerinl ürterek ark:ıları· 
nı donmuş, bir iki çocuk oto· 
mobıli taşlamış, bir kııh\"ede 
birkaç sakal, birkaç çift nazar 
belirip kaybolmuş ve ışebir• 
ı,:eride k:ılmış, yeniden boşluk 
başlamıştır. Kaldığım, gecele· 
diğim kaza veya vılayet mer· 
kezlerlnin çoğunda da aynı 
hı i du)muşumdur. Kendi ken 
dime, •Bura ı ötedenberl •· 
dını. hııttA methini tlııyuıı~ıım 
fıllnca yer olamaz. Orada 
hiç değil e birkaç munt:ızıım 
bına, bır medeni) et esintisi, bir 
ısık ki.ımesi ''ardır. Burası ol· 
a ol a oranın koşesl bucatı, 
unutulmuş bır mahallesi ola· 
cak• diye düşünmekten kendi· 
mi alamam. Bu gibi merkezler. 
de çok zaman blr tek geniş, 
temız görüniişlıl bina görülür. 
\'ıl~yct bina ı! Bunıı b z:ın bir 
mektep. bir hastahane 'eya 
ıe~ki ll:ılkcviıı diye adl:ındırı· 
lan dığer birk:ıç binanın eklen
diği de olur. Fakat bunlar bl· 
rer ek gibi dıınır. Şehir her 
ha!Me bunl:ırdıın ııJrıdır, lı:en. 
dı ilrmındedir. 

Tıpkı sakinlerinin \'lllyet bl· 
nasındaki memurlardan, hasta· 
h:ınedcki doktordan ve mPktep 
teki öğretmenlerden apayrı bır 
Alemde ) ıışadıltl:ın gibi... (Ve 
b.zim memurumuzun d:ı yıış:ı· 
yısı aynı şehiı·de \'azlfeten bu· 
lunan ec.-nebi uznı:ınınkindcn a· 
payndır. Bu yolculuk e nasın· 
da me5elS \ğrı ve EHlzıg'da te
sadüf ettığim Amerıkıılıl:ırın. 
me\·cut hayat şartlarını kendi 
çevreleri içinde nasıl değiştir· 
diklerini ileride anl:ıt:ıc:ığım.· 

* y ahut da bakarsınız bir şe-
hirde birden fazla k:ıth, rn(. 

mar elınden çıkma, s:ığl:ımlığı 
kadar tezyinııtı da gözetilmiş 
g!lzel bınıılar, iki yanına ağ:ıç. 
lar dikilmiş muntazam bir yol 
gôrunıilnllz. Arkııdıın izahı ge. 
lir: .,Filfincalardan kıılmaa \•e
ya • Vaktiylr fıliınc:ılar yııptır-

Bir istifa 
Ankara, 11 (Anka) - Bir 

mUddetıcnberi Beden Terbiyesi 
genel müdürlüğünü tedvir et
m~kte olan Teknik Öğretim ge. 
net mlidürü Danyal Akbcl istifa 
etmiştir. 

Atina Büyük Elçimiz 

şerefine ziyafet verildi 
Atina, 11 (A.A.) - Yun:ınis

tnndan a)Tılmaktıı olan Türkb e 
Bu~ukelçisi \C Bayan Ruşen F~ 
ref ··naydın şerefine \•enlen zl· 
)afette Kral \'e Kraliçe de ha· 
zır bulunmu~lardır. 

Kral Paul Ruşen Eşref Ünay. 
dına bırinci Gcorge nisanının 
G"~nd Cordon rutbesini tevcıh 
E) lemı$tır. 

mış.a fzmlr'dekl Kordonboyu, 
Ka) eri'dr Talas'ın serin avlu· 
hı güzel evleri, Samsuıı'un ıııun 
t:mıııı mahalleleri hakkında bu 

nu du) :ır ınız. Ald:ığm:ıdeninde, 
Arl\ın'de, Ardah:ın'da, K:ırs'ta 

Doğu'nuıı birçok vilayefü•rinde 
bu izahat verlllr. 

Dıkblinizl çeken eserlerin 
çoğu ya çok eskidir, yani la· 
rihıdlr, )'il başkııl:ırı tarafın· 
dan yapılıııı tır, ) :ıhut do çok 
~ t•ııiclir, y:ıni bir, lki senf'lik· 
tir. 

Yolculııtumıız e n:ısında bir 
gün ar:ıb:ılıırın birinde bu ko
mıd:ı konuşuluyordu. Ark:ıdaş
l:ırın biri: •Ar:ıb:ı• dedi, oBu 
me eleyi üyle iz:ıh edenıeı. ııtı
yiz? Bu mlllrt bu topral:l:ıra 
~elelıberi yerinde durmadı. 
)'t'l'lrşemeJi. l\lilteııı:ıdiyen har. 
betti. Asır13rca genişledi, \'e 
yine ıısırlarc:ı, gittikçe dora· 
lan genlşliElni mııhuraza etmek 
için çarpıştı. Harbetmek de· 
melı:, yenilmd:, )erinden yur· 
dundın olmsk ihtimalin!, hiç 
de~ıl e talıteşşıııırund:ı duy
m:ıl: demekti, Bu his hJ kın 
kendini ıyerle~mış. s:ıyabılme. 
sine ve havatını, evini, soka· 
ğını, köyUnD onıı gl.lre tıınzım 

etmesine şUphrsiz mSnl oJıı
yorı.lu. Sonra da bunları dilşil· 
nUp tııtbik edecek umıın \'e 
fırs:ıtı buldu mu 1:1? Bııgiln de
i:il e y:ırın askerdi.. Askerden 
s:ığ döndü~U hıkdirde, öbUr 
flin yine askerdi veya asker 
olmak ihtimalinin me\•cııt ol· 
dutunu blliyordıı. Nıısıl. ne z:ı. 
rnan ve kliyll &liniin birinde 
dü~m:ın eline (ltçebileceğine gıi 
re, niçin yerleşsindi? P,ıı bör
Je gelmi,, biiyle gklerdi. Ve 
böyle geldi, bliyle gitti. Ilükfl· 
met y:ırdınıına geJince, o da 
yoktu. nqşm3n lcöyllnil aldığı 
:zamon orıı\'a s11 getiriyordu, 
şehrine girdığl z:ıman bina ya
pıyordu; işg:ıl ettiği )'eri ken· 
dine b:ığl:ım:ık istlvord11. I'a· 
kat kendi hllkClmetlerimiz: CNa 
sıl ol a bizim) diyordu, halkın 
rahatını, refahını umurumıyor 

du. 
Bugiln vaziyet tarihimizde 

belki de ilk def:ı olarak değf,. 
mise benziyor. Hu halk, bu mil 
Jet bu topr:ıklııra tam mtınasiy. 
le y<'rleşmeye aımetmiş ı:l
bi ... • 

Otomobilin penceresinden 
baktım. Etr:ıCıınız d:ığl:ırın te· 
pe ine kadar ekinle kaplı idi. 
Tarl:ılard:ı tr:ıktürler görilyor
duk. Bur:ıl:ırd:ın geçebilınemiz 
demek yol dtmtkll "' yol ı;-ot 
şey demekti. llemleket hAin 
perlş:ın, f:ık:ıt perlş:ınhktan 
kurtulabilmesi için dogması IA
%1m gelen ruh şu gilnlerde ıa· 
llb:ı h:ıl:ik:ıten doR11yor .• Geçen 
harbe girmeyi imiz; 1950 seçim 
]erinin hiç değilse bir demok· 
r:ısl mefhumunun doğmasına 
yol açması: Amerikan yudımı: 
)'E'ni mahalli idnecllerln bir 
çoğundıı rastlanan uvanılı: zlhnı 
Hl ve v:ızife hissi; yol d!ı\':ı~ının 
önem \'e ciddiyetle ele olın· 

Gedi%'ıle 

SeJ.:i% l~öy 

Evi !JUHdı 
A11o4ol11 A/arrn 

Gedi1_, 11 - Cumartesi eece~l 
ilçemize b:ığlı Muhipler köyOnde 
\'uku bulan yangında sekiz ev 
tanı:ımen yınmıştır. ilçe merke
zinden yetişen itfaiyenin )'ardı· 
mıyle yangının sirayeti Unlen
mlstir. Zararın 50 bin lira ch•a. 
rındn olduğu anlasılmıştır. 1n· 
sanca ıaviat olmamakla beraber 
ev iz ba;·sız kalan vatandaşların 
bulunması muhitle teessür uyan 
dırmı§tır. 

mssı - biitün bunl:ır ve şUp· 
hesiz dığer hklorlcr, memle
kette bugiln bir emniyet ( 5sa· 
ylş deııwk islf'nıiyonıın), bit· 
uvannı:ı blr kımıld:snrıı:ı, bir be 
nim eme hl sinin doğnı:ı ın:ı se 
hı-p olımı &ibi gelriı lıın:ı. Bu 
hissin ıeli,nıesi ıhtim:ı( z:ım:ın
la kerpiç damı l:iremit, açık çu. 
kuru hl'l§ya, topr&k rrııi!i l:ih'ii 
beyıız:ı çevirtcek ve halkımı· 
~ın iç !ılemi ile dış çerçeve 1 
birhirlerini kıır ılıklı destekle. 
:re destekleye de ıekleye rerah· 
laı\ık<'3 h:ıkkiyle o medeni) iz• 
ıliycbilereğımi1. giine y:ıkJ:ı,mı, 
olıırıığız. 

Sl\'.\ S'ııı/ \'I:~ t 
OTEl.t 

("' ıu~·a e\'Velce hiç ıitıntml • 
~ ım. Sı\'as·w. bu yazıda ev
Hlce b:ıh etti~ım Anide •b:ı~la· 
yıp lıitena şehirlerden olm:ıdıi!ı 
nı bile bllmPZdim. ııo,, yal:ın 
uman:s kadar ih'lt imiş \"8., Sol'\ 
Oa yıl içinde eelişmiş, btıi!link{I 
halini almış (Lyle söyledıler). 

Sıvas"a eeniş ashlt bir bııl· 

\'ard:ın glrdık. 1f'f yıındıı temiz, 1 
yeni ıp:ırtm:ınl r ... Şehrin mer 
kezinde bii)'"lik bir binıının 15· 
nlinde dıırdıık. Yeni otel. de
diler. Belediye yaptırmı,, ki· 
ral:ımış, Üç ay C\'\'f'l açıldı· 
tını ö rendlğimlz yeni otelin 
ıenlş, aydınlık, ad:ım:ıkıllı şık 
lokıntasın<lıı yemek yedi!:. Dıı· 
\'arlıırda çerçe\'elenmiş renkli 
fsviçrt manzaraları (Gönül bıın 
lıırın Anariolu'ya ait resimler ol 
rnasını isterdi, ama neyse.): be
YII ceketli ıarsonlsr; mania· 
rın tlzerinde çlçtkler, l:Uçlik ı· 
bajurlu Hlmb:ıl:ır ... Lokanta ilk 
açıldığı zaman blrk:ıç lisan bl· 
ltn bir de metrdoteli varmış, 
ama f:ııl:ı iş olmsdtiından is
t:ınbula dün mil~ ... 

Yemekten sonra otelin ıenç 
ve mtıteşebbl~ sahibiyle t:ınış. 
tım. Bana oteli ıe1dirıll. Otel 
yetmiş yat:ıklı)'dı. Odııların bir 
çoğu banyolu. Her yııtağın ba~ 
ucunda bir ok11m3 lamb3sı \'e 
bir tt'lefon ... İlk katın telefon· 
l:ırı bey:ız, diğer katlnrınld si· 
yab. ilk kattaki ballııııiyeler ye. 
şif, ikinci katınkiler mavi, u. 
~·iıııciiniinl:iler yeşilli beyuh. 
H:ılıl:ır, perdeler, eşyalıır lliks 
denecek kadar iyi cin ten. Bil· 
trin bıııılar ottl s:ıhiblnl' 220 
bin liray:ı malolmu$. 1 tanbul 
\'C Ankıırıı'nın birkaç oteli ha· 
rlç Sıv:ıs'l3ki otel Tiirkive'nin 
belki dt en modern ottll'. Sim· 
dilik yPg:ıne eksltl: Alil teri. 
1ıf1Jşterlyi yol getirPrek, ki ye. 
ni yollar da Sı\•a •3 giin geçtık:. 
çe raklaşmııktı. 

Sıvastııkl otel \'e (bıı yolcu· 
Jııkta sonr dan gördli~timliz) 
Ağrı'dıı hıılen yııpılm:ıkta olan 
ilk ve tek ıp:ırtm:ın, I>iyarbn
kır'd:ıkt ins:ıat faııliyeli, mem· 
lekette doğmakta ol:ın yl'nl 
«Yt.rlesme~ hissinin ilk belirti
leridir. Yol d~\'a~ın:ı \'erllf'n ıs. 
nemi de hiikumette doğmakta 
olan yeni •mes'uliyet. hi sinin 
bir belirti~I telnkkl etmek yan
lıs olm3Z sıınınm. 

lımirde bir motör battı 
İzmir, 11 (A.A.) - Salt Girit 

a<lınds bir armatüre alt ol:ın •Ye 
ni Kurtulurı• isimli bir s:ıç mo· 
türü buJÜn saat 12.30 da demirli 
bulunduğu Dolm:ı iskelesinde !ni 
olar:ık b:ıtmı tır. 

1çinde muhtelif amb:ır \'e 83· 
hı lara oit 131 ton yiik bulunan 
motüriin nıısıl battığı lıeniiz ıın

laşılam:ımakla beraber çemi su
y:ı gömülmedtn iinre baş gUver
teden bir alevin )'Ükscldiğl lske· 
leden geçmekte olan bıızı kim
seler tarafından görtilmilştlir. 

insanca z:ıylat yoktur. Bııt mıs 
vaziyette bulunan motör yarın 
yüzdüriılecektir. 

Cumhuriyet Sa,·cılığınca tahkl 
kata devam edılmektedir. 

~ı Dünyada neler oluyor? J
Maıış'ı yürüyerek 

geçecek! 
M.rnş denizini yüzerek geçmek 

hemen her yüzücli için tn 
biiyük emeldir. iter sene pek 
çok yüzücü bunu tecrübe etnıe· 
ğe kalkar, günlerce idm:ın ya. 
par ,nihayet bir gün Fr:ııısız, 

yahut İngiliz s:ıhlllnden denize 
atılarak yıizmeğe ba lar. 1''akat, 
ne kııdıır kuvvetli \'e u la olurs:ı 
olsun, bu yüzücüler :ırasınd:ı 
Man ı ı:eçerek karşı sahile çık
m:ığa muvaffak olanlar azdır. 
Ekserly;et yarı yolda takatsiz ka· 
lır \e kendisini takip eden mo· 
töre alınır. 

Manşı geçmenin iiçlüğii, su
yunun çok ı.oğuk olma ından, 
birçok cereyanlar me\'cut bulun. 
rn~ ıııtl:ın ileri geli;·oı-. Havanın 
ekseri):ı riizglirlı \e eri olııı:ısı 
da yiizlicüylı ıniişkül va7jyete 
ılii şii rınektedir. 

M:ınşı yiizerek geçml'k herke· 
sin Urı dei\ildir; birçok ll!>t:ı ) ü 
zlküler bile bıınu:ı ıııuvafC3k o· 
lanı:ııııı,lardır. Frık:ıt lnglltere 
ile ~·r:ınsayı birbirinden ııyır:ın 
zeni boğ:ıl ıırab:ı yuriiyt'rek gt'· 
çilenıez mi? .. nır d:ılgıç bunu 
diişıinmU· ve terriibe )'apm:ığ3 

kaı·:ır vermiştir. Bu d::ılgıç Ilill A 
bern:ıthy 3clımla gı•nı; bır me· 
rik:ılıdır. 1kiııci dıin) :ı lı:ıı binde 
birçok h:ırekal:ı d:ıtgıç ol:ır:ık 

iştirak etmiştir. 

Abern:ıthy :ı:; kilometre ge· 
nl, li~inde. bazı yerlerde :56 met· 
re derinlikte nl:ın boğ:ızı gec· 
nıek için lilzumlu tertib:ıtı h:ızır· 
l:ını:ıl:l:ı 111eşgıılıliır. 1-'::ık:ıt 15 
lıin dol:ır:ı d:ıhıı ihtiyacı v:ırdır. 
Bıı p:ır:ı keııılısiniıı \'e liç y:ır· 
dınırbının seyah:ıt nı:ısr:ıCıdır. 
O:ılgıç 15 bin dol:ırı temın ede
ceğini \'e ekim ayının ort:ıl:ırı
n:ı ıloğru teeriilıeye irişereğin ı 
llıııit etmektedir. Rill şlıııdi A· 
meı ikanın b:ıtı kıyısınd:ı J.os 
\njeles'te bıılunıııaktııllır. 

Greta Garbo avrupada 
• 

Eski film yıldızı Gretıı Gıırbo 
"~çen h:ıftıı Anııp:ıva geımı,, 
Frıııısanın cenubun ki C3nne 
şehrin~ gitıııl tir. A tlst bıırııd:ı 
iy:ıh güzliiklt>rinl, eski ş:ıpkası

nı çık3r:ır:ık tııbii şekilde gez
miştir. F:ık:ıt klın e kendi ini 
tıııııııı:ımıştır. ~lauriı·e Clıe\•aller 

r 

bu münasebetle şunları söyle
miştir: 

- Cençler Cretayı tanımıyor 
tar: )aslılaı· da unutmuşlardır. 
Bın:ıenaleyh Grela tanınmamak 
içın olduğu gibi ı:czmelidir. An· 
ı·:ık siyah gözlıik \'l' e ki ş::ıpka 

·ıe yaşlılar kendisini tanıyabi· 
lirler! 

Dostuna hoş görünmek 

iste miş 

Pari,le Paulettc ntain adında 
21 ya•ıııcla bir kız do tuna ho~ 
görilnnıek için hırsızlığa b:ışla· 
mı~. fak;ıl çok geçmeden yakayı 
ele vermiştir. l'aulctte bir deli· 
kanlı ile tanış:ırak sık sık görüş· 
mege b:ı~l:ınıı-ıı . l>elik:ınlı kızın 
ık gezmesini istiyor. ancak bu 

:;urelle birlikte gezebilecekleri
ııi SÖ) Hiyunlıı. 

Bir nıiiesse ede ç:ılış:ın kıı 
lıunun Uzeriııe hırsızlığa b:ı l:ı· 
ıııış. m:ıh:ıllesinıle sayfiyeye gi· 
dı:nlerin e\"leı·iııe uj rerek birçok 
e~~ :ı ç:ılmıştır. S:ıyfiyedekller· 
den bil"inln o ıraıl:ı P:ıri e gel· 
ıııesi (,in meyd.ııı:ı ı;-ıkm:ısın:ı se· 
hep olnıu,tur. Polis t:ıhkik:ıta 
lıaşl:ıyınc:ı bırkııç ipucu yaka· 
l:ınıı~ ve gen<.' kızı sorguy:ı çek· 
nıi tir. Kız rürıniinü ilirıır et· 
rııişıir. P:ıuletle tevki( e<lilıııi,· 
tir. 

Bir yıldızın boıanma 
davası 

llollywood'un tanınmış yıldız. 
l:ırınıl:ın Oli\'ia de Ha\ illand ko· 
<·:ısı :ılcyhine lıoş:ının:ı davası 

:ı~·ını tır. Artist roman ınuhar· 
riri ol:ın koc:ısı ~f:ırcus Geod· 
rklı'in kendisine çok fcn:ı mıı:ı· 
mele elLigiııi siiyleınektedlr. 
l:ıhkeme huzıırıında lrnnl:ırı, 

kıkikt guz ) aşl::ırı tlıikerek :ın· 
t:ııınıştır. 

Olhlıı koc:ı~ının çok obur ol· 
dııeunu, bir yemeği begennıeyiıı· 
re l3b:ı~ı ile birlikte kaC:ısın:ı 
stıığını anl:ıtmı tır. Artist bir 
deCıı, fılııı ir~cti t:ır:ıfıncl:ın ŞC· 
refine \'erilen zi\•:ıfete aitme i· 
ne ko<.>ıısının mU ·a:ıde etm ediği· 
ni \'e ku~ıığınd:ı kilçük çocu~u 
lııılıınnı:ısın:ı r:ıgıııcn l\lıırcııs t:ı· 
r:ıfıııclaıı ililip yere dü liriildü· 
ğiinil söylemi lir. Muhakeme 
de\·am etnıeklPılir. 

1 Okuyucu Fikir 
Ve ========' ŞlkAyetlerl 1 

lleybeli:ııla'ııııı 
clertleı•i 

Heybeli:ıdııc.la otıırrm nedrl Er. 
di: adlı oku) ucumuzd:ın bır mek. 
tup aldık. Bedri Erdıl bu mek· 
tubıırııll Jlı•yhelıadaııın lki mii 
hlm derdıne temns ederek şıın· 
lıırı yazmııl:tııdır: 

•, 1 - lleybeli:ıdacfal:i ilkokul 
binasıyle, D3rlişşafakaya sil or
taokulun h:ırııp h:ıli, bıır:ıdıı O· 

turan lıall:ı ve çocukl:ırını son 
derece U1mel:tedır. Ortaokulun 
ç:ılı kan ve ill)Tetli mlıdliril, e· 
linıh l:i mali lmbnlarlıı okulıı· 
nıı hınıire teşebbııs etmiş e de, 
bu t mir binanın umumi çehre· 
sini değiştirmemi tır. ~Iilll ı:ğı
tlm B:ıkanımız 'l'e\ tık ileri'nln, 
ııd:ının bu lhtiyscı)le yakıncbn 
nlAkııdar otm:ı ı biı. adalıl:ırı son 
derece se\'indirecektır. 

2 - Heybrlladanın iskele ba-

l şıııda bulunan ve halkın piyasa 
ye-ri olun d!iı·t yol ağzımla bir 

1 

ıımumt he\§ vardır. Anr:ıl: heU· 
nın bulunduğu yerin etrafı; g:ı· 
?ino ,pııstahııne. otel \'eS3İl'e gi
bi dalma umumun topbndığı bi
n:ılarl:ı çeuili ol<luğu (cin gerek 
kokıubn, gerr.k~r bıı kütii man· 
ı:ırııclan adalılar son derece muz 
tarip olınnktadırlnr. Dl!ğı'rll l:ay. 
m:ık:ınıımızlıı, faal nahiye nıliılii 
rlinHiz, h:ılk için hakikaten çir· 
kin olan bu man7.arayı ortadan 
k:alclırm:ık llzere umıımt helftyı 
o civard:ıki arabacıl:ır meydanı-

na n:ıkletııırk himmetini göslc· 
rırlerse Heybeliad:ıya karşı ha· 
klk:ıten em~nı iz bir hizmette 
bıılıınıııuş olac·:ıkl:ır<lır. 

Emniyet Altıncı Şubenin 

alôkası 

Bir B\'\Jkaıtan alclıgımız mek· 
tııpıa · ı:ınnıyet Altıııc·ı 'ubeııin 
r .. atıyı>tine teıııas edllcrı•k deni· 
yor ki: 

.-htaııbııltb geçen glin çok ki· 
'Sa mesııfedt.' bir tol: ıyP. biııınis, 
saııtin yazdığı iicrettı:n fazla olıı· 
rıık 1 IG kuruş üıledi im h:ılıle, 
5ofür bıınıı dıı az bul:ırıık kııa 
şel:ılde itir:ıztarda bulunmuştu. 
F.mniyet Altıncı Şube ~Iiicliirlii· 
Pilııe ılıırumıı ıııf'ktııpl:ı bilclır
clim. Birl.aç giin sonra şoCiirlin 
benden faıls olarak aldığı 148 
l:ıırıı' kendisinden alınarak ya· 
2ıhanemde l:ıde edildi. Şofiiriin 
r.ı•z:ıl t. l:ib3t:ı tAbl tutulduğu da 
lıildirilıli. Altınrı Şubrııin ilgi· 
sine tesekkür ederim • 

Bazı şoförlerin nlnıma aykırı 
ol:ır:ık hareket etlikleri güriil· 
mektedir. Ilıınl:ır :ısıl mt' lrkt<'n 
olan şoförler ar:ıSlnda da fena 
kıırşıl:ınıııııl:la beraber tam:ınıen 
ünlenememtktrdir. Altıncı Su
bf'nin bıı glhi h.ıdlstlere al!ika 
gü termesi nıeınıııııılııkl:ı kar,ı 
lıınmıştır, 

Parh te bulunan 1 tanbııl \'ali ve Belediye Ba~kan ı Pıofesiiı· 
Fıhretti n Kerim Giılı;ay }; ly f'I' sarayı nda l'ran~a ( 'umhurbaska· 
nı \'in('t-nt Auriol tııraf ı nıl an ka bul edilmişti. Yu karıdak i resim· 
de, •·nns:a Cumh u rha~kan ı, \'ali Gökay ve Paris Riiyüli. Elçimiz 

?ıiumaıı Uenemendocıu ıörülmeı.ted i r. 

• 

Geyve boğozımn ve dolayıs iyle Ankaranın Garba karjl 
olan emniyetini sağlamadan yeni miHI idarenin bana 
Ankara' da vcrecegı yüksek vazifeleri kabul etmeği 

doğru . bulmuyordum. 
- 190 -

l\tiralay i,met Beyden 
gelen telgraf 

y irmi dördUncü fırka kuman 
danı K:ıym:ıkam )fahmut 

fü•yin selı:ıılrtini \'e miifrezesi
niıı dağıldığını haber alır :ıl
nı:ıı kar:ırgııhıınl:ı ber:ıber Bur 
s:ıcl:ııı :ıyrılcl ığıını Ye 28 ni ·:ın
d:ı GPv\ e i t:ısvonun:ı geldiği· 
mi d:ıh:ı t"Hel :ıııl:ıtınıştım. 
Ayni giin, ,\ nk:ır:ıdan Yirmin
ci kolordu kum:ından Hkili isJ 
met c~:ıyııı ismet iııiinli> iııız:ı
sıyle :!7 nisan tarihli bir şifre 
:ıldını. Sifı enin biriııri nıncldl·· 
sinde Acl:ıp:ız:ırı. Bolu \'e Ury
J13~.:ırı isy:ıııl:ırıııı b:ı~t ınnak 
füeı e lıer t:ıraftan lmweller 
giiııdt•rilıli!!i lııldirilivor. ikinci 
ııı:ıddesiııde de ('Ski ll:ırlıiye 
N:ızır\ Fevzi (rahmetli Mnreı;:ıJ 
Çaknı:ık) l':ı~:ının Ankar:ı~·a 
ınuv:ıs:ıl:ıt ettiği ve merasimle 
k:ırşıl:ıntlığı h:ıber \'eriliyordu. 

İsyanları bastırm:ık iizere 
:ılt•l:ırc•lt' :ılııı:ın tNlhirler h:ık
kıııdaki nıütale:ımı t'\'\'<'l<'e :ırı 
et mi \'e bunun \'anlı~ lıir h:t
rckel olduğunu dilimin ıliiııılii
ı'!ii k~ııl.ır nnl:ılnıı tı111 Ge)"\'e
de b:ızı tetkikler yaptıktan ı;on-
r3 dilsiintlıikleı imi Vrkillt>r 
Heyetine bildirrcektim. Ft>\'7.i 
Pa :ının Ankar:ıll:ı mPr:ısirnle 
kıırşıl:ınınıs olması heni ~on 
derece memnun etmişti. Crne 
ayni giin. C:e)"\'t! i las)<ınunuıı 
yirmi kilometre knıl:ır cenubu 
s:ırkisinde lıulun:ın T:ıral:lı'nın 
n ller tar:ıfınd:ın lıasılmı oldu
ğu h:ıheri gelmi ti. Derlı:ıl Co· 
l:ık İhr:ılıiın <İlırohim P.ev ınii
tekıılt hlr z:ıbitıi. Fıı3l ve re
sur bir :ırk:ıd:ı~tı. Miifre1clert' 
\'e ktı\"\'etli ı;ii,·:ırl kıt:ılarııı:ı 
kumanıl:ı etmis ve sonr:ı mebus 
olmııştıır) yeni bir miifreze ile 
or:ıy:ı gliııdenlinı . İhrahim Ilc-y 
vıı7.iresinde ıııuv:ıff:ık olmuş \e 
Tnıakh'dn knlmı lı. 

ır:ıııre 
l.olordııstı 

nnsıııanluımmn elinde bir 
oyunc:ık ol:ın Damat Ferit 

Paş:ı hlikilmeti, İngilizlerin 
y:ırılınııyle İ l:ınbulıl:ı ı;i!fıhlan -

B iı ind Uii' iik ~lilll'l ~lı·ı·Mi :ı1alıırınd:ııı: 
Ali R11a n. Uı·hmel Salih C. Osııı:ıııı:ıde Hamdi JJ, 
hl:ıııbul Eı rnnıııı ı:rtuğıııl 

dırıııış oldukları kıtnları 11.ılifc danlık \'nzifclerinl \'ekilim ola· 
kolordu u namı altında İzmit rak Ankaı ada kalmış olan Mır• 
\'e havıılisindc tahşidat y:ıpıııo- alay İ. met Br}C devretmek lA• 
ğa b:ışlıımı~ıardı. Şimendifer zım gelmişti. İki yıld:ınhcııi kU• 
h ıtları fizerindcn hmite çekil· rulmıısı için canin ba5ln çalış· 
miş otan ingıtiz kıt:ıları da tak· tığııııız yeııı nıilli idarenin, aciı 
viye alarak iz.mit \·e gcı binde· sahsınıa teHli edebıleceğı haıl 
ki ordugShlara yerleştirilmiş· yliksck vazifcler olabilirdi. An· 
lt!rdi. Bu vaziyet kaı şısınıl 3 r:ık, Ge~ ve boğazının ve <'ola• 
Gey\'e boğ:ızıııın kuvvetlice tu. yısıyle Anknranın garba karsı 
tulnı:ı ı yeni milli idarenin ol:ın emniyetini sağlamadan bil 
emniyet ve ı;ı•l5ıncti b:ıkımın- gibi vazifeleri üzerime alma~ 
dan çok mühim bir mesele ol· doğru hulmuyorıluın. Erkanı· 
muştu. harp reisim binba ı SafCel Be· 

Bolu, Düıre ve Ad:ıp:ız:ırı is- j in; 
yan ııııııtakalan tam:ımiyle te· - Herhalde pek yakında •I· 

mizlenmeden, \'e JI:ılife ordusu 7.İ Ankaradan isteyeceklerdir. 
Bu hususta ne düşünüyorsu· 

tararımıHl:ın k:ız:ınılmııd:ın ev. 
n·I Geyve bon:ızındıın oyrılmağı 
hi~· doğru bulmuyordum. Hoğa-
1ın şimal ıııethalindc 143 iindi 
piyaıl<> al:ıyının bir taburu, bir 
istihkam bü!Uğil, iki toplu bir 

s:ıhra b:ıt:ırv:ısı ve bir iki milli 
müfr<'zc<len. b:ı k:ı kuvvetimiz 
k:ılmamıştı. Bunl:ır ıl:ı isy:ın 
nııntıık:ı. ının geııişll~i \'e !ısi
lerin adet bakııııınd:ın çoklıığıl 
k:ırşısınıl:ı kilfi deıtildi. Eğer 
\'aktiııdc h:ırrket rılip G<.>yve j 
boğ:ızını tulnı:ıını ols:ıydık hiç 
şiiphe iz daha fena bir \'ıızlyr. 
tc diiseceklik. Roğ:ızın ~ima· 
lindr k:ılmış olan kıt:ıl:ır, bu
r:ısını boş:ıltnr:ık grriye çekil
mek Uıere h:ızırl:ınmı l:ırllı. 

Kıııııaııd:ınlık nıifelrrlnl 
deuetın~ın ULJm geliyorıtu 

Bu \'a:ziyet karsısında milli 
idare kurulmadan ewcl 

iizerinıe :ılmış olduğum kumon 

mız? 

su:ıline şu cc\•ahı vcrmistim: 
- Şimdilik Ankaraya don· 

mrği doğru bulmııyonım. BU• 
rada yapacak çok işlerimiz var. 

Bunun üzerine rahmetli ar• 
k:ıdaşım; 

- Fikirlerinize tamamen ,,. 
tırak edb onım. 
el em işti. 

< Oev:ımı var l 

Teknik pa mukçuluk 

toplantısı 
Ank:ıra, 11 - l\lenıleket pa• 

mııkçuhığıınun inkisarı için alı· 
nacak tedbirlerin tesbill, istih· 
s:ılde malı) eti düşürme inıkiın \ e 
ç:ırelrrinin araştırılması, mak~a· 
dıylc 2:! eylUI ile 5 ekim tarih· 
lerl :ırasında, Manis:ı - Beydere 
Teknik Tarım Okııluncla bit 
·Tekııık Pamukçuluk toplantısı • 
tertip edilmlstir. 

Aıııerikalılar esaslı bir 
istiyorlar 

Bu değişikliği yopacağmo kim 
Cumhurbo~kanı seçimini o 

halkı inandınrsa 

kazanacak 
~ 

v:ışingtonıl:ın yuzıhyor: A· 
merlkan cuıııhurb3şk:ını 

seçimine yedi hafta k:ılılı. Se· 
çim ar:ı b:ı ne netice \'erecek· 
lir? B11rııılaki tııhminlt-r Cum· 
hııriyetçilerin kaz:ın3cakl:ırı 
meı kezincledir. Cıımhııriyel· 
çile~in kazıııım:ısı hemen biltlin 
Amerikalıların bir · değisik· 
lik· istemekte olm:ıl:ırile izah 
ediliyor. Cııınhıırb:ısk:ınl:ınnın 

oturdııl:lıırı ·Beyaz Ev• son z:ı· '=='"'~ 
mıınlard:ı h:ı t:ın barı:ı tıımir e- ıii § 
dilmiş, yPnilt,ıirilnıiştir. nu - ~ .... 
yeni bıııad:ı otur:ıc:ık ol:ınl:ırııı 
d:ı )'eni olnıa~ı 1 trniyor. 

Bıı .yenilik· arzu 11 ne dış 
politika tlii liııre inin, ne de 
srçmenlerden pek azının anla· 
ılığı Cu rn hu rlyrtçi P:ırti prog· 
r:ımı h:ıkkınd:ı bilylik bır <·:ızi· .....,. ....... ~"-~~· 
be duyulduğunun nctir.esiclir. Cunıhuriyt-t~·i Parti Cumhur baş· 
Amerlk:ıda Se\'İrilt•rln çok hÜ· bnı adavı Grneral Dwighl 
ylik ek erlyeti s:ıde in~:ınl:ır- lfoenlıower 
dır. Son senelerin sk:ınd:ı1leri, 
ifş:ı:ıtl:ırı bunl:ırı es:ıslı bir 
clı•ğisikllk y:ıpm:ık tazım "ehli· 
fi k:ın:ı:ıllne se\ ketnıi tir. 

~ıı ııı hu ri)·et{'ilerl n 
\'aıi)'ttl 

cıımhıırlyetçller 20 seneden· 
beri iş b3ş1nd:ı bulunnı:ı· 

dıkl:ırıncl:ııı, n:ıımetleri Gene. 
rııl Eiscnhower ancak üç ar· 
dnnheri politik:ı ile meşgul ol· 
nıağn b:ışl:ıriı~ınd3n dt•Biştiri· 
lecek p:ırtlnln yerine geçmek 
için mii :ıit mevkidedirler. 
Bıınıı bildiklerinden lıic bir 
Cır :ılı k:ıçırmıyorlar, de.mok· 
r:-ıt n:ıııızet Steven~on'ıın ne. 
y:ız gvi ziy:ıret etmesi gibi ha· 
diselerden bah ederken Ste
ven on'u Trııman ve elr:ıfında· 
kilerin esiri v:ııiyctinde gö~tc· 
riyorlnr. 

Stevtn~on 

Uğraşıyor 

S tevenson t~hlikeyi hissedi-
yor \"e kendisinin lam ma· 

n:ısile hlil'riyetine sahip oldu
ğunu anlatma#• çalışıyor. Bu· 
nun içindir ki karar:lhını Va· 

şlng'lonıla değil Sprlngfield'de 
kurmustıır. Y:ının:ı da son sk:ın 
d:ıllerle hiç arnkası olmıyan 
kim eteri almıştır. .Kabine İ· 
nln genç ve yeni lns:ınlardan 
ıııiirekkep ol:ırağını < Dışişleri 
Bakanlığına Chester Bowles gc 
tirilecektir) söylüyor, baz:ın 
I.ıncoln'i, Baz:ın Roosewelt'i 
hatırlatan t:ırLda konuşuyor, 
hiç bir ı:ıman Trıını:ın:ı benze· 
ınemeğe ç:ılısıyor. 

Ark:ınsa~. 'Mis O\ırl, Tennes· 
see'de yapılan bazı seçim ha· 
1.ırlıkl:ırı bu değişme arzusunu 
meydana koymuştur. Gallup 
EnstitUsü tar:ıfından yapılan 
rey yoklaması F.lsenlıower için 
yUzcle elli, Stevenson için 43 
reyle neticelenmiştir. Seçmen
lerin yiizde yedisi heııüı k:ı· 
rar.;mlır. 

Demokrntlar halka şöyle söy. 
lliyorlar: .. uakikl bir değişiklik 
f: tiyors:ınız işte genç, dinn· 
mlk kim elerden mUrekkep 
bir heyet. Cumhuriyetçiler Uç 
generalin esiridirler: Eisen
hower, Mac Arthıır, General 
Motors. Bu sonuncu .generaı. 

Demokrat Parti Cunılıurb:ışkını 

aılayı Adlal Stennson 

tröstleri temsil ediyor. Trö~t· 
!erin tesırl de Şikagoda, nanı· 
zet seçilirken belli oldu.• 
Rel..lrnilen bay 
Deği5iklik! 

Önümiizıleki haftalar tadın· 
da Stevenson, 60 milyon 

Amerik3lıyı, beklenilen • ba)' 
değişiklik• in kendisi olduğıJ· 
na ikna etmeğe mecburdur. Yi 
ne ıınc:ık kendisinin beklenilen 
değişikliği yap:ıblleceğini an· 
l:ıtm:ılıdır. B11nd:ı muvaffak o
hırs:ı Beyaz Evin k:ıpıları keti· 
disine açılaraktır. 

Gener:ıl Eisenhower'in \'aıl· 
yeti bunun tam:ımen aksidir. 
O •bay değişiklik• i temsil e· 
diyor. Fakat Amerikalıları bU 
değişikliğin buhr:ın, işsiılık. 
lı:ırp getirmiyereğine inandır· 
m:ığ:ı mecburdur. 

Amerikıılıl:ırın kalbi bu iki 
•bay değlsikliko :ırasında mil· 
tercdd ittir. Ga llııp Enstitllsii= 
nlin yokl:ımasının gösterdlıtı 
gibi kiiçiik bir kelime, kiiçlik 
bir Udlse terazinin şu .eya 
bu tarafa eğilmesine sebep o
lacaktır. 



Neden artı,ror? 
l(ıı bı:ırma, kücüklerl ba tan çıkarma, iffete taarruz 5Ut· 

ları durmadın artıyor. Gnetelerde hemen her glin bu 
kabn bir habere ıastlını,or. ıı Ye kadın kııı:ırmı ı·nk'ıları 
~l!ldi)e kıdar gorulmemlı te. değildir. rnknt hu gibi nk'n· 

rııı gun ıeçtlkı:e artmı ı dikkati çekecek bir noktadır. Kıı: 
;e kadın kaı:ırma \8k'ılarından J9&Z de lf41, Hlıl3 de 1470, 
914 de 1667, 19~5 de 1691 kişi mahkum otmuGtıır. o ı rlh· 

~il lonra k ı: kişinin mııhk<ım olduğunı dair elimilıle ben ı 
1
3taUstik ~oktur. Faliat bunun 1945 senesine nlsbrtlr. çok 
aı!ı eldutu mnh kkakbr. l!lıtZ He 1945 arasmd muhlm fark 

"U-ken o tarihi n sonra nl betin bir k t daha nrtma51 bir lii • 
Phes!z derin dP.rln du un imesin! n esaslı tedbirler alın· 

11111! it p ettiren bir utl ettir. 
ka Batı memlcketlrrl şoylr. dur un, Balkanlarda bile . im: 

11 
ı:ırnıa, kıtlara t arnız \Ok'alarına hemen hlı: raı;tlanmaz. 

lltkıı: sene !'\"\el Glritte bir drlikanlının bir gene kız.la se· 
t. 
ıcrek km, mliuhkatl le, kaçırması bir mpsele olmu , iki 

~enı: evlendikleri haldıı ılf'lllianlı :>a!rnlanarak uzun müddet 
•Pse n11hkCım r.dllmlstl. Genı;lerın e\·lşmP. 1 \e birlikte ka· 
~rak e\•lenmesi bır derr.c:e mu amaha ile karşılanahlllr. l'a· 

t ~ııl.ak;ı giderken. tarlada çalışırken. yahut parkta olu· ı 
turken tanımaılı~ı. hitml'rli~l adamlar tarafından torla kaçı. 
~ltnık \e ·a taarruza uğrnmak dfin,·anın hiç bir tnrafındıı gö. 
~ ltnfls de#ildlr. KendinJ bllr.n bir erkrtln bovle bh' hare· 
~tte hulunmasınıı lntkAn ·oktur. Bllmlvrnlere kartı da en 

1 ddetıı t dblrlf'ri almak JAzımdır. Hıiklmlcrimlzln ço u mC\'· 
tut cezalan az bolu~ or. 
" Bugünkü gıdl lı r bakımdan tehlikelidir. Ye bir dn e\'· 
~ harekete geçHmesinl icap ettirmektedir. Zabıta kun etini 
la hrarak aıkı tedblrJer almak, kız kaçıranlara ve · kı7.lara 
hı•rrtıı edenlere • bu hareket leiebbils derece5inde kıılsn 
"4 Ue • çok ağır cez.alnr vermek. bir taraftan tla kıı karırmıı· h:• kadınlara ta rruzun ne kadar çirkin bir 6ey old~ğunu 

r l'eslle ile anlatmak )apılacak ae:>lerin ba ında gelmelidir. 

Enis Tahsin Til 

General Ridgway Paris' e gitti 
?Qrk . < Bası ı Lndde> ılayca goriılebılenlerdir. General 
lıtı lerı yak.!_ndan tanımak fır· Baransel'in bütün unsurlarında 
~k Ilı \'tren bu ı yahatındcn erleriniı:i tıınımık \e müşkülle 
~ tııernrıundu. HudutUıkl er rını bılıp paylaşmak. lhtiyaçloııı· 
tıca en yüksek komutanımıza nı gidermek ruhunu buldum ı. 

1 t hepsine hayran oldu unu General müteakiben ttirk'e o· 
•tıı~Ordu. Bu arada bilhassa !arak ba~ın mrn~uplarına Allaha 
~.1 ' ler bır taarruza uğradık· ı~marladık demiş ve uça"ına bin 
l !ıt takdirde onları kumandam mıştir. 
4ıtt da~ı btitün kuvvetlerimle Ridgway Erzurumda, A~da, 
liı klıyeceğlm• diyordu. Karsta ve doğu hudutlarımızda 
~~ d&\vay hava me ·danmdakl yaptığı tetkikler gırasında bütun 

, anatında ~öyle dedı: yorgunluğunu ka\Un \e karpuzla 
~ı;; Bu seyahatimde Türk hil· gidermiş ve çok sevdiği bu mey. 
~~ak tının hır nezaket eseri O· \"alardan 20 - 30 tanesini bugün 
b Orgeneral Kanatlı ıhı bir· ha\ a meydanında hususi uçağına 
~~ bulundum ve beraber Er· yerlrştırmiştır. 
(b k'lıa glttım. Orada üı;ün('il or General Rıdgway rarlste 
't!!e ~mutanı O_rgen.eral Baran· Paris, 11 (A.A.) - Generol 
f!ıttş ~!u~tuk. Kendı ordusunun Ridgway bugün saat 15.30 da 
~l?tı ~as'.nı dolaştık .. Zan ne· husuı;i uçağıvle Ankaradan Pı
l.JckUıdkı, .)aşım g?~dukl;rım ri e a\dPt etmlştlr. 
I!:-. Bıı ~ karar 'ermı) e mUsaıl· General şunlan soyleml~tlr: 
~ ıtıbarla şunları ı;oylıye· •- Türk a~kerlerlne Allantlk 
~na~: Ordunuzun blrı:o lll· ıttifakının 14 mılletin; mensup 
Qtlik ıyle karşılaştım, bınlerce a~kerlerın hiç biri te,•effuk ede· 
""l1 kasaba halkınızla gorus· mez.• 
<.~·En onenıU jnt.ıbaım da bun 
t.:ı ileri geldi. Halkınız Ye as· General Rid~ay, bilhassa 
•• e · Tiirk ordusundaki kat'J azim fik· 

tt~' bıniz mukaye~e edilemıye· rıni övmUştlir. 
t ır ruh taşımaktadırlar. De 

t te koklil olarak ·anan bır General Rıdgway yarın, Lou-
lt"ı~eket askı genç, ihtb ar her vecıennes'de Atlantik kuvvetleri 
l ıd e lllukayese kabul etmez ~e· genel kararg&hında Amerikan 
f.ıı !dır. Halkınızda müdafaa 1• kurmay başkanları komitesi şefi 
>t~ ~21rn \e iman vardır. Bu se- General Omar Bradley llc gôrU
't~ıı•ıırnde mahdut ordu birlik· §eceğıni bıldirmiştir. 
~t zı gördüm. Vaı!fem mlisaa General derhal karargtıhına 
~l.,,~~er~e tekrar gelip Batırtakl gitmiştir. 
~iİ ve hava ordusu birlıkleri· Amiral l\fc Cormirk Ttirklyeye 

lı iöreceğım. ı:elrcek 
et.ıraya Tıirk ordusu ,.0 erle· Virginia Beaclı (B. Amerikn) 

e ar bU~1ik bir hürmetle meşbu l1 (A.P.) - AUanUk bol" ın. 
lt, •k geldim. Bu hürmetim in· dckı miıttefik kU\'Yetıer Başko· 
~ 0dlarak edındıtım lntıba .,.e mutanı Amiral J,ynde Mc Cor. 
~: e doğrudan doğruya mUşa m!ck bugun gazeerılere ~erdiği 
~ll ettıtım kahramanlıkların· be) anatta, •Operation Mcinbra. 
lthr flerı gr.liyor. Boylıı un ve ce• adı verilen bi.ıyiik mane\·ra. 

t aınan bir ruhun yaşadığı lann son safhalarını takip için 
b;i ~tketı gormek Jı;tedım 'e pazartr•i r:unü buradaki ~en Pi 
~!irk: ana na<ijı oldu, gordum. 'karargAbından uçakla ıı~nlncağt 
C~tıı askerinın neden eş iz ol· nı açıklamı~tır. Bu harekAt, Av
~ d ıı.u Öğrendim. Hürmetim ıja rupanın kuzey bolgesındc Atlan 
Ilı~ er~nleşti, belki çok konuş· tık ittifakına dahıl sekiz devll'· 
>t~ Sıze sö ·ledıklerım samımi tın deniz. hava ve kam ku\Vctl,. 
tılı~~ hissettıklerimdır. Şimdi ay rınin iştırakıyle yapılan ilk bli 
ıııu,4 l'Urn, Tilrk hükıimetinın yuk karma manevradır. Mane\Ta 
~;1jt bir zamanında tekrar ge lar cumartrsl tıaşlamı5 olup iki 
~ ın. hafta silrercktır. 
~ arıa \·e esime karsı gösteri· AmıraJ Mc Cormlck, Allantik 
~ e::ıikAne misafırperverlı~e ittifakına dahil olup Atlantik 
1 eııı ·Ürlerimi ib!Ağ eder eniz bölgesi komutanlığı dışında bu. 
qtlkııun olurum. Bızi samimi o lunan dort mUtıdık devlet, Tur 
~ c, karşıladınız.• kıye, ltalya, Yunanistan \"e Ltik 

<• lleraı beyanatına devamla semburgun ba~kenUerini de uya 
tı~(~!znleketler grupundan mU ret edeceğını açı lamıştır: Ami. 
~tıı P de\letlerin hilrrl\'eUerinl ral bllyfik karma manevralaiı ta 
'>lıı bak ve ulhU idame etmek kip iı;ın forsunu .:Columbuo a. 
~ı: d lrl"Hlklerlnl. dünyada hiç ~ır krU\·azorilne çekecektir. 

• evıet üzerinde tecavUzkAr 
s ~ıncı beslenmediğini söyle· 
• ....._ e demiştir ki: 

t ı !>ünyanın başına grlecek 
~•t11 hır harbe veya bir despota 'k 1h.Urrıyr.tlerimlzl kaybetme 
~r 0tın basit bir plAnımız ''ar 
'l ~e\1 da en kı~a zamanda ilgf. 
~•ltıı/et1er halkının kapasitelerı 

ilde asgari si!Ahlı kuvveti 
~llıit~lnıeJerldır ,.e bıı hürriyetle 
;:;. u11 tnUdafaa ı için tek e aıı 
~ Inlt edıvoruz ki bu kuYvet 
~~tk\tkı olarak tecavüzü defe· 
)'ltta r. Taarruza uğrarsak te:ı 
1(,tı ki devletle birlıkte mem· 
~ de'l:.ı de dahil. yalnız başımı· 
~acf ıl kollektü olarak karşı· 
l!aa tız. Sulh \e hürrıyeti mü 

1 tden milletler ıfatıyle d'll 
~ ( ~•ktayız. Her pnlllet ekono 
t1 Udretı dahilinde bu kuv· 
ı ~e~·dana getirirse, her mil 

4 ~:di halkının hayat ıarUarı 
ıtır seıtnıeğe ve hayatı kolay 
l!a~ah imkftn bulur. 

~~illi au~.rında çok me~akkat 
~ la~ l'urk milleti, , ki ben bu· 

1 
ıtı, sen inanmış bulunuyo· 

~•ıtıar. daha llerliyecektir. Bu da 
le~· ınUte\·akkıftır. Onlara şu 

~ 'ta8r ın etmek lstE"rim: 
c llıtıtal'\lza uğradıkları takdirde 
.. ''•rı l'lı'.lakı biıtiın kuV\ etlerle 
4 t.ta de~teklerim. Komutanlı· 
tıııda a unsurlarını Turk subay 

buldum. Bu esaslar ko· 

M. P. adma 
Konuşacak 
Salahiyetliler 
Ankara, 11 - l\lıllet Partisi 

Genel Yürütme K•Jnılundan teb 
lı ' edilmıştır: 

M. P. sınde parti namına söz 
so)lemek salahıyeU tfüük nıucf. 
bınce Genel Başkan ile b::şkan 
\ ekıli, Genel Sekreter \'e mua· 
\·inine \'erılmiştır Hatta bu ze. 
vatın dahi parti adına konuştuk· 
tarını tasrıh etmcdıkte fıkır \e 
beyanatları fah l bir mahiyet 
ta.ır. Sıyasi hır mesele \e \'a1i· 
)et hakkında ancak yuk, rıdaki 
sıfatları taşıyan zevatın be~ ana. 
tıdır ki partinin nokta! nazarını 
ıfade ve partiyi iltizam eder. Bu 
mın yanında ve en başta Genrl 
kurul kararı ile parti namına ya
pılan tebli~lerdlr ki partinin 
me~'uliyeti daire~ine girer. Bu 
cihet bu ~uretle tıısrih edildik· 
ten sonra hansi kademe~c dahıl 
olursa olsun partılj bir zatın 
~ıyasi \ aı.ı~ etin bugUnku tr.celli. 
lerl 'e yarınki inktsafları karşı. 
sındı ~u 'eva bu istıkamette bir 
hattı hareket takip edilebileceği 

Eroinci Cemal Atrş 

Eroin imalathanesi 
Meydana çıkanldr, 

maşı 1 lnrlde) 1 
Bundan ba~ka ayni işle alft.· 

kalı oldugu teshil edilen, ı-:lef· ı 
trrıa Kılımcloğlu i~mindekl ka· 
dının Balattaki e\·ıne yapılan 
baskında da kulliyetli miktarda 
eroın ele ı;eçırllmişHr. 

Asıl imallithaneyi meydana çı 
karmak ıçın blıtun J:ece tahkıka· 
ta devam eden emniyet kaçakçı. 
lık bliı osıı memurları, nıhayet 
dün saat 10 da eroin fabrıkası 
haline sokulan 'Maltadakl Hari· 
lo 'un fırınını basarak imAle ya· 
rı,>an bırçok malzeme ele geçir· 
ınışlenhr. 

Ayni fırında tczı;Ahtarlık ya· 
rıan lluseyın Saklı'nın da bu işle 
alakası olduğu anlaşılmıştır. 

Fabrıkanın meydana çıkarılma 
sında Turan c,n, N. Glincy, M, , 
tara Ba.>ar, Naci Tolon \"e Cevat 
Doğru ısımll memurların gayret· 
!eri gorlilmüstür. • 

Eroınrıler ) akalanarak hakla· 
rında tııkıbata baElanmışlır. 

iki ay kadar önce eroin satı· 
cılığından mahkeme) e verılen 
Sermet isminde hır sabıkalı da 
5 inci asliye ceza mahkemesinde 
yapılan duruşması sonunda 1 se 
ne hapis, 2 sene surgün ve 600 
lıra para cezasına mahkum ol· 
mustll'1'. 

Feyyaz Gürsan' ı .. 
Oldüren talebeni" 
Müdafaas ı yapı ld ı 

BAŞMAKALEDEN DEVAM : 
-~ -·---------------~ 

Aınerika 
çizdiği 

111 

CBa~ı 1 tnrld!!:l 
he11ü1 el siırulmPmis su km"·etleri, 'erııltJ ıSUl.arından istifade 
edilPbll,rel;lnl gnstr.ı f!n t'mıreler, mubim m denler, petrol 
rlahll nlın:ık UZl'H' Jeoloji tetkık!erl netıcp lndr. daha mlıhlm
lnlnl hıılmıı. umilleri, rP.lı:f, çalıfkın, \•ucut 1 c nıhlan s:ığ

lam, namuslu, kr•l.in kanııuşlı, doğru gonır.lü bir halk, haki
ki bir ıle mokrasi 1..urmıık 1 tiıladı ... BlrlecmicS bir millet . 
Yük•rk ı;lyıd i•lil.rar ... • 

Aıncrlkan Riil iik ı:ıçi§i, tecrubell bir i6 ıdamı ı;ıfntı~le 

hbıı 111111 ~ oli~ i P. hir takım ta\ 1) el erde bulunu or. Bunlar, 
rlun31nın ıınııımi tıılı~ma 1e ılııru5t ticaret uwllerine lntıb.ık 

etmek, bir zamnnlar Am,.rikanın genl~ olçudc aptığı gibi, 
e< nrbl !il'rmaye \'P. i'ıtı~asınıfan lstifadeıtP. tr.reddilt gosterme
mrk, intiııımla } ıırıımf'k, iyi bir para ~h·asctl t;ıklp etmek, 
millet l rrara~ı mali \'l' tirari itibarımızı korumak, Turlıı~t'nin 

islikh<:linr. l'mnİYl't ı:ösferl'nlere ka11ı alınan taııhhlltlrri tut
mak J;ihi •r3 lrrrfir. ilylr. gtirulııyor ki nb ıık El i, hu tantye
lı-rr, nııtlrnnıı ii~ lf'ıligi ı;:ıraıta kcnrlisinl ılinlt.Hn Turk l 
aılıımlDrını hil h assıı nıuh:ıtar uymı~tır. Jlff'mlekr.tte ticaret 
ahl.ı l.. ı n ın ı~la h ına 111rıır,.f o tılııgunıı hangimiz inkar cdebllırıri 
A mf'rll.a ~rfl rinln Tıirki enin htıli h:ıli hak~ı nıla çiııllği lev-

Jı r.cla h i1, hiç hir ın iihala.ı:a lın l nııı,·on11. On 11 ın111ıtP. hııdut-

111 rıl'ut \'f'I lmkAn hıı l ıınıhığunıı . Türk millr.liniıı nkınrı hlr 
t rıli rll'\ rinin r~iğinP ' M ılı ğ ı nı rl aima trkr:ır eti ik. Rıı)tıınku 

iktidar. ho) le hir ls f i\il-ı;ıl bin asının mim;m nlm:ık ~ıhi bir ,,.. 
re! ,.,. fı r ııta s• h İ,!I lııı lıınu)'n r. C'ıı n ını111 yakıın taraf, iktirlann 
bu \ıt7l~etl nlıtnCıı gibi ı; iırrrl'k, bııtıın nıi11f'ti bl istikamete 
doğru ı; ıiriık l ey!'rek YC hiiyiik haşanlıırı mumkiın kılacak i·e 
geniş S!'fma~·e Jerf rf'ZlıPdeceJı manr.\'( iklimi •aratmağa kOYll· 
lııcak ~·erde, \'ehlm, r nlrikn, kin \ I' ihtira tan ibaret bir kabus 
alemine kl'nrli kenıl ini Jı ap~t'tmr.sidir. 

Jl u ır, Am,.rlka ı;PClrlnin 1anir ettlt:I guıel fl1\ ha ortada 
dururk!'n, Tılrkln•nln i~flkbaline ait mes'ııllyetl nııthtclif U· 

halarıta taıı~an lar, birbinnin ~nhınu kesıııf'lde, birbiriyle di· 
cf1$mekle '111\lt ii lrliırl'rnPtlrr. D. P. iktidarının blıut kendi 
nrr~i ne \e ha~arı l ın kAnların:ı ka111 gır ışt ~I baltalama hare
ketı rllıP t ff' sonun:. J;l'lerektir. Yoksa kml Mockoflıığıın, hl· 
zim haslrP.li mlzl hıığlamnnın , bizi bi r hırinıizr. dıı E ıı rmenln, '10 ·
lerr. istil\bali mi:i l..iırlrtmrnin lmkaııını hıılrluguna ı·e bizi 
O) una geliı eliği ne hıikmetmrk irap r.ıtrcektir. 

AHMET EMiN YALMAN 

Sarıyer e~ıa~reti fa ·u 
1 enüz bulnııaın 1 

Kendilerinden şüphelenilen Murat Tokay, şo lör 

Davut ve Ramiz göz altmda tutuluyor 
Sarıyerde, Mfirlen mevkıinde· 

ki e\ofne gitmekte olan, 18 ya· 
sında Sevim Haşayın fec hir şe 
kilde ölı1ürUlme~I hA1ı•esiııi ör· 
ten eHar perdesi he ıliı kal dırı· 
la:ıvmıştır. 

1 

Fevkalade ehven iiat 
çift kapaklı saat 

TISSOT·CAMPING ııavet yassı \ e 
calıbı dıkkat bir .zeraletledır Dahı· 
yane keşfi "e çıfı arka kapa~ı sa ve· 
sinde toz ,.e rutubeıe kar~ı en 
mue!atr surette muhalazahdır 
TISSOT • CAMPING aynı zamanda 
sademeye karşı da muhafazalı. 
fennı tarz.da anlımanyetlk \'e bütun 
TISSOT ı;aatlerı gıbı mılımetrenın 
bınde blrıne varan bir hassasıyelle 

ımal erlılmıştır Şehrımızın saatcı· 
ları TISSOT eaatlerının muhtelıf 
modellerını emrınıı.e amade tut· 
maUadırlar TISSOT saatlerının sa· 
tışı cıhanşumul bır te~kılata da :an· 
maktadır Dunyanın her tarafındı. 
her memleketle ve her yerde TISSOT 
saaıınızın bakımı ıçın bır mute· 
hassıs bulacakıınıı.. 

İ SVİ ÇRE SAAT SAN AYIS I A. Ş. nın MAHSULU DUR 
O MEGA 

Ankarada bugün askeri görüşmelere 
başlanıyor 

M ı ı rda polis 
Mühim evrak 
Ele geçirdi <Bı$ı 1. rldel deniz kuV\ etleri arasında temin 

rek Uçilncü ordudaki tetkıkle- edılen işbirliği 'lie bu sur Ue 
rinden müsbet neticeler elde et. de yapılan müşterek çalışma 
mlştir. cidden iftihar edilecek bir me• < Bı&ı 1 incide> 

NATO devletlerinden herhan· seledır. evlerini basmı&}ar, buldukları ev 

Emniyet ikinci ~ube müdilrti 
Neccirıt tJ~ur \C büt:.in cir.aye~ 
ma aı.ı memurları gec'!nın geç 
aıı~ı.1c kadar bir JPU"ll bulm2ya 

Hocası Profesor Fcnaz Gursa. çalı~maktadırlar. DU:.ı de bıldir· 
nı oldurmekten sanık Teknık Ü· dı~ımız gibi, ale,•hle,.ıne deill· 
nl\ ersıte oğrencılerınden ?ılcb. lrr bulunan üç kişi ;:ıoz hapsınde 
met Ta~kesenın duruıımasına tutulmaktadır. Bunlardnn biri 
dun saat 15 de Blrınci Ağırccıa Se\·ımin dııyı ı hırat Tokay, i· 
mahkemcsınde dc\lm edılmir kınrısi şoför Da\'Ut, diıterı Ra· 
tır. mi zismlnde bir bahçıvandır. Ra 

"i birine yapılacak bir taarruzu Mane\Talan takip ettiğım iki rakı musadere ederek binaları 
tardedecek mihrak noktasının gün içınde !deta harp günleri muhurlemışlerdır. 

Mudafaasını yapan sanık a\'U· mizın evinde hulun.rn kanlı göm 
katı. hfidıseyı klsa('a tekrar et. tek hentiz tahlilden gelmemiştır. 
tıktl'n sonra ezcümle §Unları soy Zabıta mPmurları, genç kızın 
lenıı§Ur: ı hatıra <lcrterinde i~iınleri geçen 
•- t;nlversitclerinıizdr., maale birçok kim~eleri te;bit rtmiş, ,.e 

5ef, talebelerini kuçUmsıyen, bunların ifııı1elerlni ııl.rı şl,ırdır. 

Türkiye olduğu üzerinde fıkir yasadım. Turk \"e Yunan UV\ et ı Bu baskın ordu sulıstimali ıle 
mutabakatına \•anldığı tahmin !erinin komutanı altına verıle· ı alikalı delıller bulmak ıı:ın yı
edılmektedir. Bu Hibıırla Rldg. ceğı hakkında hentiz hiı: bır şey pılmıstır. Vaktiyle Vaft partisı· 
way'ln bu tema•larını tak\1ye aöylıyemem. Bu ku\•ve Jer ~im nın eskı Malıye Bakanı Seracet. 
ede('ek işbirliğinin e aslarını tes dilik kendı komutanlarının lda· tının hususi klitıplığını yapmııs 
hit etmek maksadile Amiral Car. releri altında bulunacaklardır. olan Ahmet Munis Elgalt tevkif 
ney, General Wyman, General İzmlrde bir de NATO'nun ha- cdilmıstır. 
Wallııy, General Sht'ltter bugun \' a karargAhı kurulacağı henüz Kahıre Beledl~e Batkanı Mus-

...,..1 şehrinıi1e :::elmışlerdir Yarın· belli değildir. Ancak halen bu lafa Fehmi, Ulastırma Bakanlığı 
Sr,·im llaşay'ın Csnğıl ıt) arkarla· 1 dan itibaren bu he)·~tıe ukeri rada bulunan vazıfeli hır heyet nakliye ı~lcrı mudurü Abdul 

§ile ~-ekilen r~ki bir resmi rrkAnımız aracında miızakereler bu husuı;ta tetki !er yapmakta· Muttaal ve Abdili Haminin evle 
hnHat, lıafin ve garezkar pro· Annesi nıı df\·or? 
feS-Orler ~oktur. İşte bunlardan Kızının feci hir ~ek:idc iildü· tim. Bayramın ikinci günii kar· 

haşlıyacaktır. Sıyasi Ye a~keri dır. Kararglhın kurulup kurula· rinde de araştırmalar yapılmıt 
mahfıller bu tema9ara buyuk mıyacağı da bu heyetin tetkikle tır. 

hırı olan Fenaı Gıirsan, nıilvek- rlilme ind,.n sonra ha talanan deşim Muratla karısı beni D:ı· 
kılımle araları &çık olan Nadire annesi kr.nıHsile ı:örüşenlere \'Utpaşıdaki evlerine götürdiiler. 
Tolon i minde bır kadının te&ırı şunları söyfomektcılır: Murattan en ufak bir ~üphem 

'·oktur.• 

hir ehemmiyet vermekte \'e bu rinden Eonra belli olacaktır.• Maliye Bakanlığı asker! i~ler 
temaslardan mtiştere. dava uğ. Diğer taraftan bu sabah saat muste~arı Abdülaz.ız Nasır, mil· 
runda çok mlısbet ınetkeler a· 10 da ha\•a Generali Sheltt r bayaa murakıbı Abbas Abdu, Har 
lınacağına muhakkak nazarile de 4 motörlü özel bır uçakla ls bıye ve Bahrıye Bakanlığı ma· altında kalarak kendısine garez •- Kızımı deli gibi everdi-n ~ 

batlamıştır. Onu biraz şımarık buyu~·um. Er Di~er taraftan bildlrlldlğıne 
Bundan bıı~ka da\·ada rüyet kek arkadaşları \'ardı. Fakat bu- gore, zabıtanın henliz gitll tuttu· 

şahıdi olarak gösterılcn · asıstan nun hiç bir zaman arkadaşlık hu gu "eni bazı ipuçları \ardır ki, 
Selma So)sal, l\lchmrdl mahvet dudunu aştıfını tahmın etmiyo· onümilzdeki günlerde tahkikat· 
mck !çın Fe)yazla işbirliği ) BJ'· rum. Şoför Dımıdun bir zam1n· ı tan bir netice alındığı takdirde 
mıstır. Ifadesınden de anlaşıla· lar kızımı lstcdı~ini( ) eni işit· bunlar da açıklanacaktır. 

bakmaktadırlar. tanbuldan şehrımize gelerek Ga lıye kısmı umumi Utibi Ahmet 
I Carneyin beyanatı ııemir hava alanında karsılan Nıyazının dairelerinde mühim 
zmı: 11. <A.A ~ .-: Amiral mıştır. General. kendi•ıne 'refa· evrak \e \esıkalar ele geçırilmiş 

Carne~ .bugun 1zmırı ııy.aretinde kat etmekte olan Balıkesir us ı 
ı;azetecılere demiştir kı: komutanı Tuğgeneral Enver Ak· t rAbdul Azız Nasır General Ne. 

cağı üzere bu kadın mArıı ve -

Ü~ kişi öldü iki 
·- Bırıncl . ordunun mane\·· ı oğlu ile bırlikte bugün oıYleden cibı nhukümet darbesı günü Av. 

ral~rı başa:ı ıle de\'am etmek· onra Balıkesire gidecek ve ora. rupa)a gıtmış, henüz donmemıi-
tedır. Tatbıkltta kara, hava \'l' dan Ankaraya geçecektir. tır. ) alnncldır. 

l\luvekkılimin sil~h ta~ıması. 
na gelince, hu, memleketi olan 
l\Iaraşın Metlerıne aıt bir :ılış· 
kanlıktır. Krndisinln cskidrnbc. 
rı silAhn malik bulunması hıidl. 
sede ka5ıt olmadığını göıtcrmek 
tedir. 

Cumhuri)et savcısının hAIA hA 
disede taammüd •iddia etmesin· 
den anlaşılı) or ki sa~ın savcı, 
2,5 sene süren mahkemenın du. 
ru~maları e~nasında uyumuştur. 

Sunu da soylemeliyim ki, bıı 
bir cinayet değıl, kaza·i kader. 
dırı 

Bundan sonra miidafaasını ya 
pan Mehmet Tafkescn de şun. 
!arı so) lem ıştır: 
c- 1.Iudahil a\·ukatın tembel 

ve ha) Ilı talebe dediği ben, talı 
aıl ha' atım sırasında l\hllt Eği· 
tim Bakanlı~ından on sckiı de. 
fa takrlırnanıe alarak iftihar lls 
tr.~inP. ıırçlim. 

Ölünılindeıı sonra, bazı profe. 
snrlerin, r"eyyaz.ın ö!UınUylc Ü· 
niversite bir ~ey kaybetmedi, de 
m" 1 de nc karakterde bir adam 
olduğunu meydana cıkarmıstır. 
Fc~yaz GUrs;ın Nadırc ToJo. 

nun trsiri.> le bana kın b:ıl!lamış. 
tı. Srlma ) alan söylemektedir. 
Hlidisede dr kasıt yoktur . .,, 

Diı!er ın-ukatın da mUdafa1~1. 
nı yarıabilmc~i için duru~ma baş 
ka J:Une bırakılmı~tır. 

\ e mcsrlA diğer muhalif' parti. 
lrrle seçımde 15bırlı~i yapılm:ı~ı 
ı::ıhi mlıtalfıa \e beyanları krnrli 
fikirlr.rinın ve gorlişJerinin ifade 
siıırlcn hatika hır şey de~ilrlir \'e 
hu kryfiyet 1\lillet Partisinin sa 
ı.ıhh etli mr 'ul organlarını arn. 
kadar edemi~ eoccJU gibi gcnrl 
kongre tarafından sarih dırrktil 
lcr 'e programın r~as prrnsip· 
lrri \ e umdeleri dairesinde gr. 
nel kurul tarafından tayin ve 
tanzim edılen partinin umumi 
siyasetini ve yürüyli~unO değiı,;· 
tıremez. 

kişi )raralandı Büyükadadaki 
( nıı,ı 1 lnnM) 1 erlen bir hadise olımı;tur. Aslen Hadise tahkik 

sında içmekte olan Hlıseyin Can. l 'Flolulu olup Erzurum piyade ala-
la İsa adında iki hacanak eski ı yına mrnsup \'e Ankarada mi&a· Ed'J' 
bir geçıni5ten ôtürıl nıUnakn$ıı· fir bulunan Adıl İlerici ııdında ı 1 IYOr 
ya ha lamıelar \'e ka\•ganın hü- bir yiızhaşı, dun gere J,(ınapark· <fi 1 ld 
y{ldlığü hlr sırada Hü•evin Can tan donmekf,. olan şehrimizıo ne Bakanlık harekete•~~~~ eı 
yanında taşıdığı hareketli taban. tanınmış ailelrrin~en birine men \•erdi~ı emre U)'Ularak hta~b:~ 
cadı bulunan dnk111 kurşunu ha. sup 12 yaşında bır rrkek çoru-ı emniyet mlidur yardımcıların. 
cal.'.ır~ın üzerine boşııltarak öldür ğun Y~nına )aklaşmış. C\'\·el[ı dan bıri dün Bilyukadaya tah· 
mll t~r. . kendısıylc ahbaplık etmiş, &on. kıkat yapm2ğa gitmhtir. 

Kat_ıı snnığı yakalanarak te\'kıf ra Dr\Tım ilkokulunun batı~si- Dlln Teb ın Sevincin sorgu u 
edılmıştlr. ne gotiirmUştlir. f ddıa edlldtfıne yapılmış \•e ktndisinfn rapor I.}. 

Tı r.n kR1.a~ı ı:orc, YUzhaşı Adıl bu tenha ~ rr- mak Ut adil tıbba ~önderil· 
Ankara, 11 (Hususi) _ Bu sa- de çoruğa tecll\1lz etmek iste meır;i kBTarla~tJrılmıştır. 

bah Ankaranın ç .. rıklı istasyo. nııı;, çoruğun hağrrması üzerine RugUn diğer ~ahltlerln ifadele 
~_unda feci bir tr n kaza~ı olmuş, etraftan vak'a ~ l'.'rinc ı;oka~ın ri alınacaktır. 
O•nPr Ynrulm:ız adında hir ha. bekçisi :\lııstafa Güçerlc bazı şa- Bir melı tup 
mal demlryolıı lızP.rlnden kömıır hı~lar gr.lmlş \'C hu sehcıılc reci 
tnrlarkrn Ani nlımık karşısına· \'C rirkin hadise bnlcnıniştir. Istanbul Emniyet müdUrlUı!ün 
çıkan trenılen kaçamam ış ve tre. San.ık. yuzh:ı~ı Savcılığa teslim dPn bır tJıvzi h mektubu aldık. 
nln altınıla rzilrrek ölmüstür. rrlıl mı fır. Keşreıliyoruz; · 

Otobii!I kuuı hi k;ı ıt ının harr.ketl 11/9/1 Q52 tarihli gaıetenWn 
Adıırıazarı. 11 {Hususi) _ Hu Ankara. 11 mususl) - Dün blrfnd sa)·fasında CBUyukadada 

ı;abah ~aııt dnku7. sıralarında An- akşam liehrimizdc iki kadının bir tera,•tiz iddiası) ba~lıklı bir 
kara şosesi illrrinde bir otohlis kPndilerine tecavılz edıldlt:i id- ~ aıı göriılmilştiir. 
kaz:ısı olmpştur. 1 diasıyle sonu Adliye) e intikal Yapılan ln('elemede; 91911952 

İ5tanbuldan Ankara~ A ı:itmck- eden ~arip hir şantaj hAdl~esi ı:unU BlıyUkadanın Büyüh1 ur yo. 
te olan Bayramiç 42 p!Akalı oto- olmuştur. Ankara sosyr.teslnc lunda bir erkr.kle hir kadının 
bılsle Hendrklrn Adarıazarl!la men~up Mlın,.,•vpr ''e Şahrnde ~ nl kenarında, berki!~ tarafından 
s.:r.lmekfr olan Düzrr ~li nıımAra- adında iki kadın dün akşam Bed. açıkça ı::örülerPk fekılde rin~ı 
lı otobli<; !'akarra kopriı~ü Ü7.P- ri '"" Emin adında iki şahısın mılna~ebett:? bulundukluının 8 • 

rinde şiddetle çarrıışmıslardır. birlik! .. bir otomohille Çifllık rııbarılar tarafındın gnrüldüitü 
Bu kazada ilı;t>mizln Karııköv ko \'akınında hııhınan Sd"btôzU me\ ve sivil kıyafetle olan m;ıhallf! 
nıcusu Mır~tııla Arar iki otobüs kiine J;İtmlşler ve orııda bır hay. b,.kı;ısin e d,. hııbr.r \'erilriı~i. bPk 
arıı~ında kalarak iilmıiştur. Vak- il içip r.ğlrndiktPn sonra şehre çinin hu vııriyf' t karemnda mi\. 
ayı mütrakıp kııcm:ık i~lr\•r.n her donmılşlerdir. Rııııtın Uzcrinr ka- rlahale ettil!i ve hekı;inin murla. 
iki ntohiis şoföril mıntaka jın- dınlaı polısc müraraet l'derP'.<, halesini' ı;inirlenf'n Prkeği n hıı 
riarmıısı tanıfından ~ akalanmış. kendilC'rinl Samanrı~z.ırın rlıı11 ~ ıt sh il sah~ın hPkd olrlıı~unıı hil· 
tır. ri ve Emin aı1ınıla iki kışınin ka· mrdiği için fiilen mııknemrt el· 

Her iki otohil"'tc bulunan ) 01. cırılıjtını ve namuslarına tecavüz ti~i ve sonra karakola gelerek 
culan:lın bazıları 'ilcutl arının "ciildiğini lddin etmlşll'rdir. ılövülrlü~ünll irl ri ıa t.tmesi üzeri 
mııhtr.lıf yerlerinden yaralanmış Polis tahklkııtı gr.nl$letmiş \'e nr. Hükumet tablplil!ine mı•a\·e · 
lardır. kadınların kendi rızalarıyle bu ne ettirildi~i. ,·erilen raporda 

ni r irca\ ü1 ldrl iası erkeklerle mesire yerine ı::ldlp •yiı11inde ıı;o l tarafta Hnak d· 
Ankara, 11 CHucusl) - Dün eğlrndıklerini teshil etmiştir. \arında \'P sol omuzda ekimoz ,.e 

gece saat 24 sıralannda (:"hrİ· Polis, şantaja tcşcbbll~ ed!'n iki el 'e ı·olJarda sıvrık olduğu. 
mizdeki De\•rim ilkokulunun hah karlın hakkında takibata ba~ta. hakkında kayıt olduğu anlaşıl
tesınde sonu Adli}eye intikal mıstır. mıstır. Tanzim edilen e\Takla t3· 

A11kara'dn 
Biı• hoı11 ba 

• 
Bulu11du 

Ankara, 11 - Altındağ mın. 
takasındaki he~elAn dolayısile 
B"ledıyenin yıktırmakta olduğu 
C\ krden birinin damında bir 
b ba bulunmustur. Bomba po. 
1!s tarafınd!n müsadere edilmiş 
' ne den tedarik edildiği hak· 
kında ev sahibi Mehmet Özran 
ile Semiha l\fesçlnin ifad,.lerine 
miıracaat edılmMir. Ayrıca bom 
ba uzerinde mliteha~sısl:ır tara 
fından incelemeler ~·apılmı$ ve 
bunun r.ski hir bomba olrluğu 
neticesine. \"arılmıstır. 

Bir çocuk cesedi bulund1J 
F.welki gUn saat 20 sıralıırın- i 

dı. Yesilkoy fenr.rl civarında 
11 - 12 avlık bir erkek coru~u 
cesedi bulunmıı.;tur. nalgalarm 
kıyı •a siirtikledi i cer,.t kokmuş 
olun dağılmıık üzeredir 

HAdi~P hakkında tahkikata baş 
lanmıştır. 

Amerikalı bir amiral öldü 
San Dlego <Kalifornlva·. 11 

CA A.) - Amenkanın Atlantık 
donanması eski ha•komutanı A· 
mira! JonR~ fn;;rrı"ı Hr kahı krl· 
ıi neticesi ölmuştür. 

Amiral 66 yaşında bulunuyor· 
dıı. 

rl!flar adalete 
!erdir. 

Gazetenizde yazıldığı şekilde 
Büyükadada bir tecavüz hAdlse. 
si olmamıştır. HAdise :'11kanda 
b llrtildi~l gibidir. Keyf~·etin 
ilk çıkacak nüshanızda avni say
fa ve sütunlarda tavzihini rica 
eder, saygıl&ı'l"Jmı sunarım .• 

l\Iı~ırda yeni alınan \ararlıır 
Kahırt~. 11 <T .H A ) - Mısır 

hükfımetı bugün saıt 13 den 
19 30 a kadar bır topbntı yap· 
mıstır. 

Toplantıyı müt,.akJp bir ~e
meçte bulunan Devlet B.!lkanı 
Fethi Rıdvan, hfikômetın ı~ğı. 
dakı kararları aldığını bıldırmış. 
Ur: 

1 - Mısırda hususi v4kıflar 
tasfiye edılecek. 

2 - Re-mi dairelerde çalışın 
fazla memurlar emeklıye ayrıla. 
cak, 

3 - Ev kiralarında yüzde 15 
nısbetinde hır indırme yapılı
uk, 

Aksarayda, tücur Bekir Alol· 
Junun cebinden !?.500 lira çalan 
sabıkalı hırsızla rdan Medine 
Aktay ·akalanmış, bu para Ue 
altın bilezik \e c\'fne mobilya 
aldığı anlaeılmı$tır. Hınız adllo 

yeye verılmlstir. 
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Pirinç ve bakır eşyayı 
parlatmak için L 

YIPRATMADAN 
OTOMATiK OLARAK ~~~ı;~ıı 

YlKAR VE SIKAR 

• TAM EMNiYET 
ASGARİ SARFiY AT 

@ 
MAKiNASl SA YESiNDE 

YORUCU ÇAMAŞlR 
GÜNLERiNE El VEDA ! 

BRITISH 
COMPANY 1.IMITIO 

Fatih tram\ay caddesinde 
de\Ten kırahk kırtası~ e 

DÜKKAN! 
l\tuıu<·ııat: Kızta ı c·adde i 

• 'o. 20 I>r. İkizler. 
Tı•I: 23:i88 

~!OMALTINE~ 
MALT v YUMURTA 

HOLASASt . 
Yaşlıların • enerji · ve 

ıhhat kaynaQı olan 

'..,b_!!:,. gıdadır~ 

.... 

BULMACA • 
Efimizm beş parmağı biri- Lastikler de dış görünüşte 

biri birlerine benzeyebilir, 
1 ... 

.. 

1 ' 
t 
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7 - llaranroı o d ama ı l'e uuı 
d•n b 1. 8 - n r 11 et ııfa ı: Geri 

2 - l'an ura koca. 3 - B r zı:am· 

1~1<e Jl r ı e ek. 4. - "'" .S - Tıbbın 

dtrl buıa ;a ı e mes'ul o ıo lu:nı 

il - <.er ha. 7 - IJ.r bul addu 

8 - co.rat,ı p lnı. 

DUSKÜ BULl\IACAXlN HALLI 
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' - lı .. t. :ı - Ton. ' - Geleni: S -
6 - z..- re 1 - : Kuık. S -
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lZ E)lul 1952 - CU\IA 

İ TA:\BUL 

ı. ~ At • o pro. am, lJ 00 Ha· 

t. • tr ı ıs '1 ur .. ler (Pi) 13,30 E:an 

u Her u 1 00 Kapan.l 

* 
ıs A ı o t rkilı•r Okuran Fat 
a 'Tıırkln ı 1 ~ Fa11l hentJ 19 00 

Haıı. lu 19,ı:i Radro unfonl orktaırnı 
hııse .O 00 6arkılar O:.Ura'! Ari! a 
rn 'I u :o ı., Rad o u e:e.sl !?O 10 

~ ı• .l' habe.rlerl 2'),ll5 Su eHrlerl 

c .. o .ıı r-le:ı ıehlre !?1 00 Radro t!&· 

a lı: 'fınk muı!ı ,ı toplu!uta :: ı.•o I'ı· 

:Jano aorolan 2- 00 ~arkıar Ol.uran \· 

lk e Artıııı -· -O Dıııı m 1 (I'I) 

:ı JO Su uerle 1 ::;: '" Haberler :?3 00 
10 • Boru u prorramlar, 23 07 

Jıa ı .. , cu m li (rl) :::ı ,:; Tonr 

.birlerine benzediği gibi ...... 

·--

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Dan~anın her hangi bir ~erinde bır şoloru 1 
durdurup hangi !astık markasını lcrcıh etti· 

~i sorunuz. Size GOODYEAR diyccc~i 
1 
1 

muhakkaktır'" Zira dunyanın her tarafında 1 
kullanılan GOODYEAR her turlu }'ol \'e 1 
arazide tecrübe cdilm~ \'e fazla dayandı~ı 1 
ispat cdılmiştir. GOODYEAR in sarp arazıJ 

1 

Kamyon listiklerıde bu htuust. en dayarukb 1 
li,,tik oldukU tecrObclerle ispat edilmı~Lir ~ 

GOOD# EAR 
markasını taşıyanıdır. 

Turklye Umum Mllmusıll: 

tATKO. OTOMOBiL LASTiK ve MAKiNE TiCARETi T A .Ş 
Taksi,;. Bahçul ku•ısı No. 35 

Talalon. 12240 .. 12249 - Telgraf : TATKO • lıtanbul 

llar d•ıı ıa kılar (Pi.) ::' 00 Ka• 17,00 Sarkı!.tr (I'I) 17,30 :1. e•u 
R Ararı 

,.. ...................... .. 
JI :_ı 

* n:n.tE Ü:l'İ\ ERsl E 

ıı ıs A ıl:ı u k!h k BaU m 
(l• •• 00 1'apan1,1 • 

Al\KARı\ 

l , J.5 11 zllı: ( Pl ) ltl 00 ll 
u habulu, UI lS Tırıh en b r a '."ak 
ı D,::o ıı ııılk ( rı ) ıo,:o ı.:01 n .. a ı 

w, ı 5 Radro ı;a e esi ::o :o So olar 
(1'1) _ ı,oo 1' n111ıııa ::ı ıs :ı.ıuı k (Pi) 

:: ı 80 llaf•anın turlım lıonu a ı • ' 40 

... habe 

1ZJllR 

U 5 A 
ma ı.: (Pi) ı: zl;ı:ı 

Jıf (PL) ı6,l S Faı corlerl, 16 "O Yurt 

ı:: ı • . 13 •o Asl.:er ıaa t rk eri 17 00 Dan• n: ıl~i (Pi ı 11 .ıo 

1- ıs lle:nlel:e Un el& , 1: 20 Mım· Sarkılar 18 00 Serbeıl nal 1 05 Ko
ı .... e e 1tlm, 1.30 earkılar UOO M nu• a. 1 , ıs Koıı r aaonlannda (l'L) 

s A1an ... haburer ı:ı,ıs Potpuriler ıs.·o Yurt ı rk r ı ıo.oo Haberler 

( l' ) 1 "O O. e ıaul• l, t:ı '5 llu'lılı 10 tS Beraber ıorl :nııııa lD 10 lluıllı 
(l'I) 14 00 Hna rıpcru, -'Qam PJ'O:· d1ıJ1ramııdao at 'er ::ooo Konnsıııa ~oıo 
Ul?ll ... kapı 1 Strbut ıaat :o ıs Radro cautul, :ıo.ao * 1 ted f n..1 ıe.rkı ar (Pi.) 21 00 Sarb• 

l~ S! -''.aı P~ıram u l1 e. Aran lar 21 30 Proınm H kapan 1 

M üt ea hhifleri n Nazan Dikkatine 
İngı1iz ve Alman malı CİF satılacnk 80 \e 100 mim dok 

me borumuz geli,>or. İhtiyaç sahıplerinin l'.lıhran Gesar Oğul 
ları Halefi Vahram Gesar ve Ortaklarına mür<ıcaatleri. 

Ttinel Cad. :\o 4S. Telefon: 40308. 

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

Yeni Mevsimin ilk Büyük Müzayedesi 
14 Eylill 1952 Pazar günü saat 10 d:ı BEBEK Rıhtım 

ilzeri Cevdet Paşa Cad. 162 numaralı Cc\at Bey Ap. No. 1 

l~msal iz yemek odası. Altın yaldız salon takımı. İmzalı 
bronz heykd bir bahu, Vernımartcn vitrin, bakara su takı

mı, İran halıları ,Buz dolap, Sofra takımı, işlemeli ortulcr 

V.S. !\luzaycdc ile saUlacakt ır 

PORTAKAL 

- .. 

Satı' Deposu : 

ONOC . 
işirME eiHAZtARı f/ELMişrıA 
* Gayet hafif 

* Çok kUçük 

* Gayet zarif 

* Antiparazit 

* Azami kuvvet 

* Berrak, tabii ses 

JAK DEKALO ve ORT. 
latanbur • Tahtakal• 11 

BONOcHORD dünyanın en Us tlln kaliteli BEREC p111erı 
ile Mallory cıvalı pillerle mücehhezdir. 

TÜRKİYE 

OH I Şimdi BONOCHORD ile 
to,unuman sesini tiinligehilirim, 

Artık 6a ıulunç lıııreketirııl•' 
ıon fltr«eluinu ~ 

Emlak Kredi 
. 
lstanbul 

Bankası 

Şubesinden 
ÇiMENTO 

Alman malı, en yuksek kalıt.e, Uç Yıldız markalı ktığıd tor· 

balarda çimentolarımız ıelmi~lır. Pazartesi gunündcn ıtl· 
haren piyasamızın en ehven fiatlarile teslimata baslı) orll' 

Bakırko~ ün Knrtaltepe mahal
lesinin 1nc1rli mC\·kiı sokağında 
45 ada 2 parsel numaralı 810 
metre kare ıne::.ahaı sathiyeli 
(Tarla) lıalcn kargır ev ıı ağıda 
) azılı sartlar dairesınde 'e Tür· 
ki) e Emlak Kredi Bankasının 
teşkiline mutedair 4947 sayılı 
kanun lılikümlerine göre 30 gün 
nıilddetle satışa (.'ıkarılmıslır. 

Durumu: 
Bakırkuy B:ıhçclie\·ler ınıııta· 

kasında İstanbul - Edirne as· 
!altı uzerindedir. Bina bağc;e or· 
tasındadır. Önü ve arkası bağ
çedir. Ön bağçcnın sokak cep
hesi divar üzcnne demir par
maklıklı korkuluklu olup iki ta· 
rafındaki parmaklık kapılardan 
bağçcye sırilmeklcdir. Bağçe 
tarhlara ayrılmı5 olup sus çiçek. 
leri ckılıdir. Arka b .. ğçedc bir 
kaç nıt'y\'c fidanı, klirgir kümes 
ve bir kuyu mevcuttur. E\·dc 
elektrik ve o mıntakadakl ku
~ udan çatıd:ıkı depoya isale cdi· 
len su lesi alı vardır. Binanın 
ü tü Marsilya kiremıdl ile örtü· 
lüdür. Binanın beden \'e bol· 
me dı\·arları karglr diğer aksa· 
nıı ahşap. Zemin kal: Bagçeden 
iki mozaik basamakla çıkılan; ze 
nııni karoınozaık dıi eli sahan· 
lıktaki çirt camlı kapıdan girı· 
len: zemini karomozaik dü•eli 
:ıntre ve çift kanatlı camlı kapı· 
dan girilen zemini karonıozaık dü 
şeli hol iızcrıne; sağda iç içe ze· 
mini karomozaik düşeli şömine· 
lı ahşap tavanlı iki salon ve hol
d\' zemini karomozaık dil eli bir 
oda arka cephede bir basamakla 
ınilen zemmi karomozaik dü eli 
taşlık ıızcrine merdiven altı, kö· 
nıürliık, zemini karonıozaik düşelı 
uslü \C divarı fayans kaplamalı 
altları dolaplı ,teıgfıh. fayans e
' i~ e, mozaik te,'kneli gömülü ka
zanı bulunan davhınbaılı mut
fak, divan fay:ıns kaplı fayans 
ı:ıvabolu, rczervuarlı alaturka 
taşlı hela, zemini mozaik düşeli 
kiler olup ta.,lıktan binanın iki 
tarafında zemini karomoıaik dü 
şclı clh·ar korkuluklu \cr:ındal:ı· 
rıı çıkılmaktadır. Borçlu oturmak 
tadır .Çatı katı: Zemin kattaki 
holden ahşap merdivenle çatı ka 
tına çıkılmaktadır. Bır sofa üze· 
rine h:ısık tavanlı 'e il;isınde 
gizli dolabı bulunan üç oda, ze
mıni mozaik 1u eli, divarı fa. 
yans kaplama! aynalı lavabolu 
mermer kurnalı fayans alafıran 
g& küvetle ba ık tavanlı hamam 
ve helfıclır. Ahşap aksam vağlı 
boyalı, üst kapıların tekmil tab
laları amuva camlıdır. Ark::ı cep 
hedeki \erandanın allı bir göz 
bodrum. komurlük olup on cep· 
hedeki alonun önünde müdev· 
'er tarası \'ardır. Arka cephede 
de bir balkonu me\·cuttur. 

Yii:ı: ölçli ü: 45 atla, 2 parsel 
sa) ılı olarak 11810.00• .rıı2 olup 

* 

.-134.00o M2 karesi binadır. Mcz 
kur snyriıncnkule tlç bılirkisi 
nıarifetıle «26.8300 yırmi allı bin 
sekiz yuz oluı lira kıymet lakdiı· 
edilmistiı·. 

( lt:i29) 

'atı o:ıarllan: 

1 - Satıs açık artırma ıle \e 
4947 sayılı Türkıye Emlak Kredi 
Bankası kanununun 17 nci mad· 
desi hükümleri dairesinde 14.10 
952 Salı günu saat 10 dan 11.30 a 
kadar şubemiz binasında yapıla· 
caktır. 

2 - Alıcı çıkmadığı \"e)a \e· 
rılen bedel· takdir olunan kı~· 
metın '"o 75 ınl bulmadığı tak· 
dirde en çok arttıranın taahhü
dü bakı kalmak şarliyle artım1a 

urcsi 10 gUn daha uzatılır. İlk 
artırmada teklif edilen bedel 
takdir edilen kı} metin <"o 75 ini 
bulduğu veya 10 uncu 24.10.952 
Cuma sünü saat 10 dan 11,30 a 
kadar yapılacak ikinci :ırtınnada 
teklif edilen bedel Banka kanu· 
ııunun 17 nci maddesinde yazılı 
hadler dahilinde bulunduğu tak
dirde uç def'a bagmldıktan •on. 

. 
Çehreli - lşmen Limited Ortakhğı . 

Demir ve inşaat Malzemesi 
Galata, Fermcneciler Caddesi No. 50. 

'felgıat: ÇEHRİŞ!\IE~ - GAL.\TA Telefon: 4zz&3• 

(Satılık Emlak ilanları Hakkında) 
İstanbul Defterdarlığından : 

Deflerd;ırlığınlll :'ılılli EmlAk l\ludürlUğundeki komis)oıı~ 
kapalı zarf ve açık arttırma usullcri)le atılmakta olan rnt ıı 
kul m~llar ile imar duı umu mevcut gayrimenkullere ait i :ı· 
larııı ıstaııbulcla çıkan dört gazetede birer defa :ıayınland• 1• 

makla beraber biı· nüshası da ihale gününden onbcş gün ; 
'el Defterdarlık binası korido rund::ıki ılan tahtasında :ısılı 
lunmakt~dır. • . . .rı 

Ga)Tınıenkul almak isteyeni erın satılık emlake aıt ı1Al11 
ilan tahta:.ında her~iın görebilecekleri ilan olunur. 

o.ı;;ıo 

r~ gayrimenkul isteklisine ihale ,. ••••• 
edilecekdir. Aksi halde mezkfır 

SINA YIKTIRILACAKTIR. il' ___ .. , 

madde hükiiınleri dairesinde İŞ· 1 ANADOLU KLU" su·· NDEN c, '~ 
km yapılacnkdır. . v 

3 - Artırmaya girenler, talı Kliıbümüz Btiyukada Şubesi mustemılAlından ahşap b 
min edilen değerin <;;, 76 u nisbe bina yıktırılacaktır. Taliplerin ~rtları ö renınek üzere ı;tıır 
tinde teminat akçesi verecekler· mudürluğüne miıracaat elmeltri bildirilir. ~ 

dir. Satış pe in para iledir. İs· iııliil••ıııiı•••••ııill•••••lil•••lll!lll••ll""" 
verilebilir. Delli'ıliye resmi ve B O R S Al P U l P 1 T tenildiğinde 20 gUn kadar süre 1 .. • 
birikmiş vergiler satış parasın· l1l 
dan ôdenccek ve tapu harcını ist. Ror;a,ının ll.9.19SZ fialları O İ Ş 1 L A C 1 
, .... la\'İz bedeli ile ihale karar .tcı!ıı i"apanıı ·rll 
pullarını alıcı verecekdlr . 1 stel'lln 100.so 'i'Ol Diş ağrılarının en tc.sı r. 

4 - Satış parası zamanından ıoo Dolar ~so.:ıo :so.ııo ilacıdır. Diş ağnlarını kese 
ödenmeL.se İcra \"C İflas kanunu ıoo rransı.s haıı•ı o so o.f.o F.czahcnelerdcn ara\ ınıı 
nun 133 üncü madde.si gereği ya· ıoo ı.ırtt u .so u so 

ıoo 1 •ltre runrı M.O~ 6l,O ı 

100 !'lorln 73.58.tO '78.69.CO 
pılacak ve alıcı Hat eksikliğinden 
sorumlu bulunııcakdır. 

5 - Bankadan başk;ı ipotek 
sahibi alacaklılarla diğer ilgili· 
ler. bu mal üzerindeki hakları
nı, faiz ve masraflar idıı ilerı 
stlrdilklel'inl, belgeleriyle birlik 
de 15 gün içinde nankaya bil· 
dirmelidirler. Aksi halde hakla
rı tapu siciliyle sabit olmadıkça 
satış para:-.ının ıilestlrilmesine 
giremeyeceklerdir. 

6 - Şartnamede yazılı hüküm 
ler dışında kalan hususlarda Ban 
ka kanunu ile İcra ve f rta ka· 
nunu hükiimleri dairesinde mua
mele yapılacakdır. 

7 - Şartnam<'yi bu günden 
başlayarak Bankamızın !!51/21 
num:ıralı dosyasında herkes CÖ· 
rebilir. İ~tcklilerin, bu tarihten 
ıtibaren satış şartlarını görmU~ 

\'1! kabul etmiş sa) ılacakları illin 

olunur. 

* 

ıoo ı:ı.ıcıh tran:ı 

100 Drahmi 
10\1 Çokoılouk kur. 

560 C..110 
1 .8711 l.'ıi ~ll 

11 :;o 11 .so 
100 tn~; l\ıır. &l ı:: SO 5t,t:: .50 

ES8AM "' rAa\·h..11 
':. , P'AİZl.t 1 ~ft\'İl.l..ER 
Eıuı · EnarııLD ! ~1.00 

Kalkınma l 107.00 

Ralkınma il 1Q7.7S 

ı9'1 D.mlrrolu 11 !?:! 40 

1911 Deııılnolu UI "::;) 00 

lllıın llıudafaa l ~3 ~ti 

llllll lltidafu il ~! -~ 
Milli lllidafaa ili :: 83 

Mllll l!Uılafaa l\' 23 oıı 

Ziraat Rukuı 1 ~ı. .:; 
ıG.;:ı Y.lraat rı. il 11060 

·~ i P'AtZL1 TAllVİJ.~ 
ıou Demlrrolu 
atkının• 1 

allıınma il 
Kalkınma 11 I 

1 D' İstlkra&J t 
111'~ 'stlkrao il 
19i9 latı~ruı 

101 oo 
107.00 
J07 7:i 

107.00 

107.00 

107 00 
ıot\OO 

~;. 5 FAİZÜ rABVİLtılt -

1 LAN f 

Ankara Türk Mühendisle 

Birliğinden 
Birliğimizin olaganUslü ull1: 

he) et toplantı ı 14 Eylul ~,ıt 
patar gtini.ı sant 14 dr. J\lıı.ıtl 
Kızılay l\lerkeı bina ı saloll ır 
yapılacaktır. Sayın iı)eıcrııı 
rifleri rica olunur. 

Anlan Çimen o 

eark Drilxıııenlerl 

OsmanlL B. 
Obhnaroıı >.ııd. 

r. SO b~e Aod 

Dolar etekı,f 

I>olar te~lrr 
Dolar, l". 
İıTlçre 1 r. 

SAftRA.Fl.A it DA 

TÜRKİYE 
Emlak Kredi Bankası 

Erı:aııl 27 00 
hraınlr•ll 103ıl ~., '75 

Jıcnmbeli a.ı: !J11dafu ::c.::ıı 
lkraml1ell ı11u D. Yo!ıı V ı ıo 10 

10~1 TahTUl 103.::5 
11152 Zlrut B. ili 100.0~ 

ı: .. u 
< unıhurııet 
hı:llıı 
<Julden 

ı•'' Bu Pıyaılar (l> il A l AJıP11 
' . 

İstanbul Şubesinden 
U.10.9.12 tarihindt ı951/ 21 Dns3 a numaraı.ile satı!}• (I· 

lıarıldığı Han edilen gayrimenkuhi satın alanlara banbmız
ra u ulleriıniıe gorc ikrazda bulunulabilir. 

Zll'aat B. iV ı00.50 

-~-. -.-.~-F-A.,..iZ-. ,-.,i-TA_R_,\'İLLER 

ıo•o Tah .. m ıo-ı.oo 

BAN& Bİ~SEU!ltl 
rukea 8ank. 

fa Baakuı N. 
Yaııı Rml B. 

T. 'lıcattl a, 

:ııu .oo 

ası.o 

12.,5 

600 

fını!aıı uat 18 de le•b ı ~I 

tnıti)·az c;ahibı : Sİ~A:"W t\~,o 
Seşrivatı riilfln iıtare t riJ 
\ ' an ı l<'ri :\lcsul ı.nndil 

l\IEl.İll \'ENEll ıl 
(\'ATAS> Gazetecilik ft ~6' 

acılık T A Ş. - ~-~a:. 
\'ATAN 111AT6~ 

ı 


