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iş işi 
Gösterir 

\'AZAN: 

Ahmet Emin YALMAN 
Q '('enlcrdc hiikiıınct. ithalat 
t trıusluklannı birdenbire ık

t~ Yüzde beş, on gibi kü· 
~ le .a\'am,!arla :ıkrcuitlf açmak, 
ltı~dı ~.müsait bir müesse~e iç~n 
) 11ıtıkıın bulunurken. bu nıshetın 
~2de otur. bese çıkanlması ban
i fara bildirildi. ~ormal ölçülcr
dt lilııariş cılllcn mallara bu lm
t lt tok ni lu~tte ll\'an p:ıra )'a
~l'ıııak ticari mue e clerce im· 
~l 11Stı bulıınlluğu itin tabii ol:ı-
• le tol!u. iparlslrrlnl nsgııri had-
' lndirnırğc mecbur olılular. 

• .,~una giistl'ıilrn sebcı, şıı)dıı: 
ı~~'llsada fazla mal \1lr. !ilah ul
IOı ~cnüz elden ('ılonıulıl?ı için 
tı aJat mallıırının aııs iınkiinla
~ b:ıahduttur. 'Zaten eskiılen nı:ıl 
'~l"lıtektc 11a7.lı ohm fabrikalar, r, di Cazla mal ('tkıııck üırre :ı
r llte)erini sıkı'itırı\'orlar. Hu d:ı 
,~a~aya ihtiyaçtan faıla ı:ıal 
'İb ıasına c;cbrp olu~ or. İşte bu 
ı_ 1 lıaı le şartların nellC't'~i o
~~talc, hüktimt't muvakkat bir a
,~~laınaya Iürnın görnıü , ban
~ ara akreditif hadleri lıakkın
~t hau ta\ l\'tlrrde bulunmu 
Ilı lcendllcrini işbirliğine çağır-
1ltır •• 

başlaılı 

İstanbul üçüncü milletlerarası basketbol turnu\"ası dün gl'ce Spor \ 'C Sergi .Sarayında başlamış 
tır. ilk günde alınan nctkelerdc Yugo ıa,·ya - İranı 74 - 38, Türkiye - A\usturyayı 80 - 28 yen
mistir. ehrimizde bulunan Yu go lav futbol takımı tla dün ilk maçım Fenerbahçc ile yapmış \'e 
3 - 1 mağliıp olmuştur. Resiın, Türkiye - A\'usturya basketbol m.ırınıla Yalçının bir akınını göste
riyor. Clllüsabakalal'ln tafsilatı ve diğer por habrrlrrimi1. 4 üncü sayfaıladır.) 

Kaza yapan uçağın 
pilotu tevkif edi di 

Hôdiseyi tahkik etmek uzere Ankara' dan, Orgeneral 
Göksenin'in başkanlığında bir askeri heyet 

Eskişehir' e gitti 
Muzaffer 

11111•.ıl , ... , ~ " •tdı!> 

Ankara 14 - E6ki chirde Bey- ı 
likahın ch"arında 10 ki inin bhl
mU. 4 kisinin de yaralanması ile 
neticelenen uçak kazası etrafın
daki tahkikatın sonu merakla 
beklenmektedir. Pilotun arka ar
kaya Ka\'aklıderc §arap fabrika-
sı kamyonuna, bir S1ğır sUrUsü- .. 
ne, biraz sonra bir kamyona yap- ~ 
tığı pıkeler bu işden anlayanlar ı 
tarafından bir tesadüf veya bir ' 
kaza eseri sayılmamaktadır. Ba-
zı pilotların ötedenbcri bu ch·ar
dn trenleri, kamyonları devamlı 
olarak hedef sayıp bu kabil pi-

CDevamı ·a: 5 Su: ldc> 

Kansere karşı 
Yeni bir ilaç 
Bulundu 

\ 
. . . 
! 

Qdeınc kabiliyetimit elbette hıı
lı dutsuz değildir. Halbuki Tiir 
«~: ba~döndürücü bir kalkınma 
lt !.nde oldujtu için memle.kc-
lı~llrlü türlü tcchlnıt :ıkıyor. Aııadolıı A 11 ıı 
~tıt~ınct, taablıütlrrinıbin hıı- Rio de Janciro, 14 - •A r\oi-

orum O. Parti kongresinde 
kadın hakları tenkid edildi 

balonun Kongre, 
ınenıurların 

yasak edilmesi, kadın 
hakkındaki işten çıkarılması 

teklifleri kabul etti 
Devlet Bakanı Muaınıner 

teklifler aleyhinıle 
Alakant, 
konuştu 

bu 

llıuıılf .llwlı'lılrfoıU.tı11 ~ 

Çorum 14 - Bugün Demok- ıı~ ~ . " ,;:"""""'-' 
rat Parti Çorum il kongresi Dev. 
lct Bakanı l\Juammer Alakantın ' 
i)tirakile açılmış ve mutad ra
porun okunmasından sonra di
leklerin ı:örüsUlınesine başlan
mıştır. 

Bu dilekler mcy:ınında ilk ve 
orta okullarda kur'an okutulma. 
sının hükUmct mftrifetile temin 
edilmesi. özel idarelerin kaldı
rılması, .Mecit özündeki dağa 
çıkan bir katilin yakalanması. J 
mahkemelerde Kur'an üzerine 
yemin ettirilmesi, hakimlerin 
huzur içinde karar veremedikle
ri \'ardı. 

Rıza Söbütoğlu adında bir de· 
lege i\lason derneklerinin hü
kumet tarafından kapattırılma
sını. ı:azete ve mecmualara açık 
saçık kadın resimlerinin basıl
mamasını, söylemiş ve aynı za
manda baloya gitmenin, dans et 
menin inıansıılık olduğunu. bu 
adeUerin İttihadı Terakki zaına 
nında memlekete g('füildiğini, 
hilkümetin bütün bunlara ma
ni olmasını istemi~lir. Bu ara-

<De\·amı Sa: S Sü: 6 :ı·ı) 

Cumhurbaşkanı Ctlal Bayar'a :Boluyu ziyareti sırasında çiçek \l'tili~or 

Abaııt turistik bölge 
olarak ele alıııdı 

Boluda bulunan Cumhurbaşkam, bu mevzu ile bizzat me~

gul oluyor. Göl çevresi hususi idareye veri ldi . Yollar ve 
yeni tesisler yapılacak. Ziyaretçilere kolavlak gösterilecek 

J.. ıa4olu A.fanu 
Bolu 14 _ Cumhurbaşkanı 

ccıaı ıiarar. mem1eketımızdc tu
riznı davasının tahakkuku yo
lundaki gayretler çerçevesi için 
de Bolunun turizm işleri \e bu 
arada bilhassa Aband gölü mev
zuu ile meşgul olmu~. bu husus
ta bugün Dolu ,·alisinden ve di
ğer alfikalılarctan izahat .almış, 
:Bolu mlllct\'ekillcrlnin de işUra 
ki ile görüşmeler yapmıştır. 

si bitmiş, buranın turistik mo. 
deın bir dinlenme, spor ve eğ
lence yeri haline ifrağı için il
ler Bankası ile temasa gcçllmi~ 
tir. 

Aband'dtı bundan böyle be
lediye hUkümleri cari olacak, 
bu suretle ı:öl çevresindeki me
ranın istimlaki \'C çıplak dağ kı-

sımlarıııııı yeniden a~açlandırıl 
ması imkan dairesine girecek
tir. Aband'cl:ı yapılması icap e
den turist1k tesisler tc.sbit olun· 
muş. kaclemclcndirilmlştir. DA. 
vanın mali veçhesini. iller ban • 
kası k('ndi tetkikleri sonunda çiı 
miş olacak, diğer milli mali mil-

<De\'amı Sa: 5 ~il: 2 de) 
~~----~~~----~~~ 

JJJoııtgo111eı·y 3. Oı·dıı11111ı 

111aııevı•asıııda hııl1111acak 

Mareşal'i n Ankara'da, NATO görüşmelerin in 
bir devamı olarak yapacağı temaslara 

ehemmiyet veriliyor. 
lıı tını kontrol altında tuttu- te.ıt gazetesi tarafından verilen 
• ııa göre şu \'e)a hu ~ckilıln hir bir habere göre, Brezilya milli 
\·!1rlaınaya liizıını hissedebilir. kanser servisi müdiirü doktor • nı h dbl ı k Dün Ankara cadde inden Br l eılh I''<' ılo!tnı gitmekte olan bir traktör h ı asvunılan tr r n ço Scrgc de Azvedo ll:ırros kan- R · ·· k 1 k 1 1 k - - ·· · 
~t11 1ııı lıir tarafı \1lrdı ki 0 da sere karşı yeni bir ilaç b~lmus· eYc çarpmı tır. ı·~ıın. on tr. ı•r t ·ıer parı;a anan tra toru goslerıyor. 

Ankara • İstanbul yolu Uze. 
rinde çam ormanları içindeki 
Aband gölünün mevki ,.e tabiat 
itibariyle mevcut turistik ,·asır
ları üzerinde siiratlc işlenmeye 
baslanacağı öğrenilmiştir. Zama
nından CV\'el tanınmış \'C Hizum 
lu a~gari tesisleri haiz olmadığı 
içln ziyaretçileri bu b:ıkımdan Dııııııı A! ıı l.al.ı~lmı:drı 

pek tatmin edememiş bulunan Ankara, 14 - :-.:ATO kuYvet- [ nıizde yapaca~ı temaslara askeri 
Aband, önümüzdeki mevsim için leri başkomutan mua,·ini lllareşal mahafildc büyük bir ehemmiyet 
de ilk hakiki gelisme dC\·r('sine l\lontgoınery. Salı günü husu:ıi verilmektedir. 

\ı{ türlii e ya hakkında D\'111 ~e- tur. • 
lıı~e hir a\·ans hududu konul- Doktor AZ\'Cdo, ) eni ilaç ile lraııın 
f~ll 1Ydı. Ilalhuki 7.lrai i tlhsal takriben 500 tecrübede bulunmuş 
tıı ıı 1r~tinin tamamlanma ı. mah- ve miişahede altına aldığı hasta
llıQ er:ın n:ı~li. \ 'C d~\·let iktı adi !ardaki kanserli ülserlerin yfiz
ltı ts~esclerının raalıycte devamı de sekseninin kapandığını tes

bazı bölgeleriııde 

~arpışınalaı• · oldu ~ 0 Ylc yedek \'e aire ihtiyaç- bi: etmi;ıtir. 
\1111 olabilir ki bunların tcdari- uNeomnro adı verilen bu iJa-

girmiş olacaktır. İlk iş olarak, bir uçakla şehrimize gel~ce~ti~·· Yapılacak bu temasların iki 
şose üzerindeki Tatava kiiyUn- l\lontgomcry, evYelce de bıldırdı- 1 ftad b · d ed NATO 
den ayrılarak Abanda çıkan 21 ğim gibi 20 EyJO!de yapılacak ü- 13 an crı evam en 
kilometrelik yol bıı sene içinde çüncü ordunun manevralarında askeri görUşmeleriyle alakalı 
.:ı faltlan:ıcaktır. Bu suretle A- bulunacak ve kendisine Kara bulunduğu \"c cwelkilerin bir 
banda bu kıs dahi spor ve pa. Kuv\'etleri Komutanı Orgeneral 'devamı olacağı kuvvetle tahmin 

~otı'.u lüks eşya ile bir tutm:ık cm esası nebattır. 
it bir şey olamaL Doktor Azvedo, 1954 sencsin-

llıeı aber aldı ğımıza göre hüku- (De\'amı Sa: 5 ~il: z de) 
Bir çok kimse öldü, seksen kişi" yaralandı. Dr. 

tinaj için çıkmak mümkn ola- Şükrü l{anatlı refakat edecektir. edilmektedir. Marcı;al 26 Eyliıl-Sc hach t caktır. Maresal Montgomery'nin şehri- de şehrimizden ayrılacaktır. 
Aband gölü ÇC\'rcslnin onnan 

' bölgesinden çıkartılarak \•iHiyet 
özel idaresine temliki muamele-

lıtıı bu mahzuru f:ırketmfs ve -------------
~l lca!ara \'tnliği yeni talimatta bd .. lh l'k H İran parasının sağlam olduğunu, söyledi 
t~~ 11e.\'İ mallar. için ak~editif 11· ı A u a 1 asuna 
ttt\ Uısbetlnl yüzde elln-e çıka-

lı en, yani fiili bir ilhalAt yasa- A B' I' "'' G 1 .,~•tatırken. ihtiyaç eşs:ısı için rap ır ıgı ene 
lıılş~ hafif nisbetler teslıit et-

ti~·~~~kler için bundan da ileri Sekreteri oldu 
111 lllelt, memlekete gln'n her tür- Kahire, 14 (A.A.) - Arap Bir. 
lııt~akineleri felç haline diis- liğl Konseyi, Abdurrahman Az
rQ11 te~ korumak lazımdır. Bu- zam'ın istilasını kabul ederek 
tıırt' bılhassa Amerikadan türlil yerine Genel sekreterliğe Mısı
~ıı 11 mecralardan gcltn teehlza- nn eski Hilali kabinesinde Dıs
lı\ ' edcklerinde tesadüf edilen işleri Bakanlığı yapan Abdül· 
tı/ntı, işin muayyen bir ~çüye halik Hasunayı intihap ctmistir. 
~1tırıcnıe idir. llükiımet. l ar- ----------------------------
~tr l>linı kaynaklanndan bir, iki B k• • • • ıd • • it ~la. Yedek tedariki imkanları ha- eş ışı o 0 a ,ı 
~il lırııatır. Bunun haricinde rm; 
"e::;.~ ıuk taka'! dotarıyle siparis ki~_ ı· de yaralandı 
lııi elt 1orunda olan ticaret ~it'· ":::! 
ıı0' Yedek trdarikl uzirc ini 
te~a1 bir §e.kilde ~erine gcti- Midyatta kacakcılar ı"andarmaların si/ôhlarını 

ıl'or .. 
l:)u . · aldılar.:: · ciyarında da kaçakçılarla yaflm 
.. lliniitmesi lazım ı:elen esas- • • saat carpışma oldu. 
'lı lı bir nokta nr: l\lemleket . .. • .. 
'ta~ bir gelişme vaziyetinin ari- lluıuıl JC\ı~~lrlmlz4m 
bi~tııleı:ır ki. türlil türlü tcç- Midyat 14 - tlçemlze bağlı da. dlger bir ~ahıs da yaralan-
~ ta. olan ihtiyacımız • fide- Çelik köyU halkı bir milnazaa, mİ$tır. 
l;ı hudut ııı olacaktır. Bun- dan sonra tabancalarla birbirine Failler yakalanarak tevkif c
ıı;;111 bedelini ödeme taka· girmiştir. Çarpısma neticesinde dlltnlslcrdir. C. Savcılığı tahki· 

l.i bö_yle mu,·akkat tedbir- ~Usto oğlu Emin Gedik ölmiiş. itala baslamışbr. 
De\ıımı Sa: 5 Sü: 5 de> Abdiilkerim oğlu Ekrem adın· J <De,·amı Sa: 5 Sü: lde) 

•' 

tııı•istleı· 

Dün İımirc •stcll:ı Polarls• turist gemisi ile 140 kisillk bir &cyyah ka.fflesi gelmiştir. İngiliz, fs
\'eç \·e diğer ınilletlere mensup ı;eyyahlann bir kısmı ııehlr otomobilleri ile şebrl, diğer bir kısmı 

da Efes \'C Pan3 akapulu'yu ziyaret ettikten sonra akşam l stanbula hareket etmişlerdir. 

Ayşe Arıburnu (::;ehil torunu) •.••.•. .•••••.•...•.•••. 
Ticaret Odası (Avaı?s) ................................... . 
1. Or. Temsil I!üro.c;u •.......••. ••••••..•..•...•. ..•••.••.•• 
Selimiye Garnizonu . ....••.. .....•.•.•••••.••........•.•••.•• 
r.clibolu 111. Top. Tb ..•.•.•..............•.•...... ....... .. 
Edime Sınır Tugayı ••.•.•....••.•.••••••..••.....••.•••••• 
Ordu Muhabere Tb ........................................ .. 
l\Icmdulı:ı Yıldırım ......................................... . 
111. Kor • .........•••••.••......•.•..•••••.•••..........•...•.•..• 
İzmit Garniıonu •....••••••••••••••........•••••••........... 
II. Kor. J\11 .••........•..•...••••••••••••.•••..•...••..•••••••• 
Kadri Yı:dırım •......••••....•......•...............•••......• 
2. Sv. Tiim ................................................... . 
Bolu Garnizonu ............................................... . 
1stihkftm Okulu ............................................... . . 

Y E K iJN .............. ..... ................. .. ...... . 

I.ira 

1 
50000 

!'13 
6i2 
330 
508 
90 
10 

1211 
382 
342 

10 
RIO 
319 
533 

55.776 

Vatardaşlann ve mfiesses<?ler ile birliklerin vardım
larını, (İıı, Ziraat, Yapı ·Kredi. Osmanlı. Garanti. Türk 
Ticaret) Pankaları; açıları hesnnlarda kabul etmektrdirler. 
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V A T A N ---·-------------------------·--- 15 • 9 • 1952 ---

YAZISI 1 

- ölümünün 81 inci ylldönümü münasebetiyle -
_......-~---~--.---...._......_._...._ _..., .... ______ --......- -

Bir Fransız Şirketinin sebep olduğu iş ihtilafı 
~~·-----

Elnıalı hendi iscileriııe Şinasi 
tık gazeteci, ( fAZAI'\ : ""' mUnekklt oldu- "" -> 

ilk tenkidcl, I l ğunu gorüyoruz k " •ıı • 
ilk tiyatro mu n•ı "M.T 1 Sinasinln dilimi -aflllll} zam vefJ nıyor 
harrirı ve nk ı at ı ~ ecdet Evriıııer ıe de hizmeu • 
g:ızete basmu b harriri ... işte """'"---------------------...... ......! ü~ ı~ktür. Secili h verenlerle işçiler arasında şehrimizde zaman zaman bas 
Şinasi'. Yirmibeş yıl durup din ten çekinmedi. Şinasi bir gün öz Tilrkçe kcr nfsrı ~aldır~n, gösteren iş ihtilaflarından bUyUk cilçlide bir yenisi Anadolu 
lenmeden, bıkıp usanmadan ça- bu adalelsitliğın ortadan kalka- lelere yer ve ~;::ı~%~· tıs~ c m yakası Elmalı bendinin insaatını yapan Fransız müteahhit flr· 
lışan, tehll enin ıe\klerlnl der cağına inanıyordu \'e Reşit Pa- atasözlerini toplay Y~ ~er~n, ma lle bu insaatta çalısan yüzlerce işçi arasında meydana 
meyi bilen, ıstırap 'e mahru- &anın tekrar sadarete gelmesi ı · . t d a~, ar 

6 
s- gelmiştir. 

mlyeUeri çalışma tesellisi)·le kendısi için de bir kurtuluş 0 • .erını a an °. ~r. Şına~I ilk u. İşçıler arasında büyuk ölçude huzursutluk uyandıran bu 
karşılayan ve nihayet genç bir lacaktı. Nıtekim bir beyltinde )atr? m~har~ı.rı.dir. ·Ş~ır cv~~n- ihtilafın sebebi, müteahhit şirketin işçileri resmi tatil ve 
yaşta, kırkbeşinde hayatını tfi. şöyle diyor: mesı• o~e ısı, d~\Tı?e gore; bayram glinlerinde de çalıştırmak istemesine rağmen iş kanu· 
keten ondan. bugiln c.aı'r, mil- mu~da.ffak 'e tezli hır tıyatro e· nunun emrettiği zamlı mesai ücretini ödeme~e kat'iyen yanaş-

.. IlaUsımı umarım ben ıaman-1 sera ır. mak ısı m 'd ' F · k t' · 
6 

tercim, milceddit, inkıUıptı, a· adlinde e emesı ır. ransız şır e ının buradaki temsilcileri, 
dam .... etictirici sıfatlerf ... Je de . ~emI;kete gazetecilik teknl- bu maksatlarına ulaşmak itin iştılerin elınden tatil gtinlerin· 

"' " " Ederse akl-ı Resfdln eder bu- )lını getıren L ti L F d d 1 · il ı bahsedebiliriz. Şinasi torak b 6 • • a'!lar ne.. a on e e norma yevmıye e ta ışmağı kabul ettıklerlne dair ya-
vldide bir nehir gibi aktı. Tev- na tedbir talne. Racıne, Gılbert gıbl Fran zıh muvafakatnnme almağa çalı şmakta ve buna razı olmıyanları 
fik Fikret'in •Nefi• hakkında • Filhakika Şinasi, Resit Paşa sız edip ve şairlerinin bazı şiir- işden atmakla tehdit etmektedirler. İnşaat yerinin ~ehre hay· 
söylediğini Şinasi için de tek· iktidarda iken ne kad:ır gül- ı;rini nazmın tC'rcüme etıerek l~ uz~k- olması , Fransız §irke.tinin tesirinde kalan işçi mUmes
rar edebiliriz: düyse Ati Paşanın sadareti za. bıze onları tanıtmaya talışan, sıllerının. kanuni hakları dahı müdafaadan teklnmelerı. yüz. 

manında da 
0 

derece kahra cDuıiıb .ı emsM-i Osmaniye) adlı lerce lşçıyi de\·amlı olarak mühim miktarda mali zarara sok· 
Sana bir başka zemin, baskı uğradı. Nıhayet bir gün her eserile atasözlrrini blraraya top maktadır. İtiraz erlecek olanlara da, yakında hasat ve ziraat i&· 

zaman IAzımdı §eye küstü, BAb·ı Ati yokuşun- layan odur. Şinasi gazeteyi hal- !eri sona ereceği i~in istenildiği kadar yeni işçi bulunabıleceğl 
Sana bir alem-1 lfıhfıt-nlşAn dakl matbaasında kendi içine ka okutmak istlyordu. Bu se- im~ eclılerek topyekun işden atılmakla tehdit olunmaktadır. 

JAzımdı tekıldi, haklı teessfir \e ıstı- heple devrin mlıhim gördtiğü f §çılcrde~ bazıları çalışma mürlürhlğtine ve Çalışma Bakanlı· 
ı raplarını büyük bir IQgat hazır· bazı eserlerini gazetesinde tef- ğına badıseyl aksettirmeğe leşe bbUs etmi!ilerse de şimdiye ka-

0, zemin ve zamanı müsait lamakla gidermeye çalıştı ve rıka halinde neşretti. Şiirde ye- dar müsbet bir neticeye ,·arıla mamıştır. 
bulsaydı, kendini dağılmasaydı, 1871 de bu matbaanın bir oda- nılikler yaptı ve dilimize re
dev çalıEmalarını tek ı;ahaya sında be:ıln hastalığından öl- isicumhur, medeniyet resulU, 
hkasdretse_;;di d"e nihdayet kafası dü. (1). gayret-! mllt1ye gibi yeni mef-

a ar vucu unu a besleyip humları kazandırdı. Onun bil-
hiraz daha yaşasaydı; yalnız Şairin hı.> at yük hizmetlerinden biri de Na-
devrini değll, de,irlerl aşan bil hlkA) esi mık Kemali " Ziya Paşayı ye-
yük bir otorite olurdu. Nitekim İbrahim Şinasi, Ruslarla Şum- tiştirmlş olmasıdır. Şinasi her 
Namık Kemal için de aynı şeyi nuda yapılan bir muharebede ikisinin de irfan babasıdır. Bll
dilştlnebilirfz. İbrahim Şinasi ta !iehit dlişen Bolulu bir topçu yük Jlamid'in dediği gibi me\•
lihin kendisine yilrUttüğU YO· )tizba5ısının oğludur. Küçük cutlar onda vücuda geldi. On
lu tamamlayamadı. Bu yolun yaşta yetim kaldı, Cenap Şaha- dört cildini yazdığı bilyük h'.ı
başında iki kadirbilir şahsıyet, bettin gibi... Onu annesi ye-ikı' ı'nsan adamla kareıla"mıştı·. • U gatın müsveddeleri bugün or-" " Uş rmeye çalıştı. Şinasi mahal 
"Mustafa Reşit Paşa ve •Tele- le mektebinden sonra Tophane tada yoktur \'e kim bilir han-
maque .. mütercimi Yusuf KA- kalrmine yerloşti. Orada bir ta- gl kadirb!Imezlerin eliyle ma. 
mil Paşa ... Reşit Pasa onun ,.e. raftan Şark ilimlerini. diğer halle bakkalına okka ile satıl· 
linimeti, hamisiydi. Şinasi ha- taraftan da Arapça, Farsça \'e mı&lır. 
yatının sonuna kadar o bilyilk Fransızca öğretecek iki hoca Ankara caddesinin; bir Şina· 
adama minnet ve muhabbet buldu. Bu, Şinasi için bUyllk bir si heykeline kavuştuğu gllnil 
duydu. Yusuf Kamil Paşa. şairi mazhariyet oldu. Talihi yardım görmek istiyoruz. İlk TOrk ga
dost görünenlerin &errinden ko· etti, Paris'e maliye tahsiline ıetec!sine, ilk Ttlrk başmuhar
rumaya çalıştı. Bu sözde dost- gönderildi, orada Matematik ve rlrlne gösterilecek en yakın a· 
ların başında Ali Paşa geliyor. 'l'abiıye iığrenlrken Edebiyatı Uka ve vefa da bö)le olur. 

Af af ürk heykeli 
Müsabakası bugün 
Sona eriyor 
~mıı Türk Talebe Birliğinin 

İstanbul Üniversitesi bahçesine 
dıktireceği Atatfirk heykeli için 
nçtıtı müsabakanın müddeti bu 
giln sona ermiştir. l\llisabakaya 
iştirliklerini bildirmiş olan sa· 
natkltrların eserlerinin kabıılilne 
20 eylıil ak~amıııa kadar devam 
edilecektir. Mıisabakaya dahli 
htlti.ın eserler İstanbul Üniversite 
si profesör evi salonlannda on 
beş gün müddetle teşhir edile· 
cektir. 

Birlik ba~kanlığının belirtti· 
ğlne göre bu &ergıyi açması için 

Dünya tütüncülük 
Komitesi 
Toplanacak 
1951 eylıilu zarfında Amster

damda yapılan DUnya Tütüncli· 
ler Kongresınin teşkilini karar· 
laştırdı~ı Dünya TütUncliler Bir 
liği staftisünU hazırlıyacak olan 
16 devletten mUteşekkil mille· 

şebbis komite önUmüzdckl e
kim ayında şehrimizde toplana

caktır. 

du. Ali Paşa kendisine müda- da ikmal etmedi. leşhur müs
hen! etmiyenleri sevmezdi. He- teşrik Sacy ailesiyle Fransız Ş3· 
le kalem sahiplerinden, bir teh iri Lamıırtine, bOytik filoloğ ve 
likenln mevcudiyetini sezer gl- pozithiste fılozof Emile Littre 

Gereken hazırlıkları temin 
etmek Uzere İstanbuldaki Tekel 
genel mlidürlilğU binasında, on 
altılar komitesınin içtimaı ile 
alAkalı çalışmalara ba~lanılmıs· (1) Dlr gazetede Şinasi'nln Cumhurbaşkanı Cem Bayar da· 

81 ~ıl e\'\Cl Cihangirdeki e\in- vet edılmlştlr. tır. 
bi, çekinir, onları gitlice takip ile tanıştı. de olıfıığu, delilik derecesine va ,------------------------

ettirirdi. fstanbula dönUşUnde hlr, iki 
Aıı Paıa. arkadan vazifede bulundu, sonra arkada-
\'Urnta~, severdi" 6ı AgAh Efendi ile Tcrcüman-ı 

Şinasiyi memuriyet hayatından Ahval Gazetesini çıkardı, altı 
uzakla5tıran, ona siyasi yol- ay sonra da Tasvir-! EfkAr Ga

dan darbe vuran odur. Ziya Pa ıetesini kurdu. Bir siyasi htı
diseden dolayı tekrar Parls'e 

cayı bi.ıtlin memuriyet hayahn- gltmr c mecbur oldu. iki bucuk 
da huzursuz bırakan, Namık 
Kemal i menfa hayatı ya5am:ı- yı\ Pari~tc bir inziva havatı ya-

ran bir tabiatı olduğu yazılmıs
tır. Şinasi 81 ) ıl cwel Cihan
girdeki evinde değil, kendisıne 
ikarnetglih ) aptığı Ankara cad-
desindeki matbaasında. ôldü. 
l\lunzc\i yaşamış olması da ta
biatının delire olılıığunu gos
teren kun etli bir delıl değil
dir, 

R. "!\·. E. 
ya sevkeden yine odur. Ali şadı. Yalnız :fıloloğ Littre ile 
Pasa, karşısında kuvvetl! bir gorUşliyordu. Şinasi siyaset ça- 'l -----------,.-
rakip gorme~·e tahammlll ede- tısı altında türlU fenalıkların ,----------""' 
mezdl ve en ufak bir müsama- \'Ukua gekce{tinc lnanmıs \'il ı 

onu bir \'ehim kaplamıştı. Na-

~ECM.1$TE 
. BUliUN . 

hası ~oktu. mık Kemal ve 7.lya Paşa Paris'c 
En kötU tarafı da arkadan kaçtıkları zaman Şinasi'yl ora

vurmaktı. Bazı büyük adaml:ı- da tam bir inziva içinde \ 'e çok 
rın iste boyle küçüklükleri o- çekinı:.en buldular. Şinasi'nln 
luyor! Şinasi ile Fikret arasın- karısı bir o'11u ile İstanbulda 
da u!ak bir mizaç yakınlığı kalmıştı. Şinasi bir \•esile ile 
var. Fikret memuriyet hayatın- tekrar fstanbula getirildi, bu
da uğradığı haksıılıklara taham na karısının sebep olduğunu 
mül edemiyerek Aşiyanını te- sandı, kadını boşadı, tekrar Pa
kildi, kendi yalnıtlO!ı içinde ya rise döndü. 
şadı, muhitinin aakasızlığına 
ürllldü, k(ll'fi idareden ıstırap 
duydu \•e bütün teselliyi &lir 
yumakta buldu. Şinui ilk dar· 
beyi Ali Paşadan yedi; lusta
fa Reşit Paşa onu Meclls-i Ma
arif Azası tAyin etmişti. O bO
yük adam sadarettC'n tekilip ~ e 
rine Alı Pasa geçince ilk icra· 
atı: Şinasb i •rütbesinin ref'i. 
memuriyetten def'i. maaşının 
kat'io emriyle memuriyetten u
zaklaştırmak oldu. Zira Şlnasi'
yi kıshnıyordu Ye zira Şinasi 
Mustafa Reşit Paşanın himaye 
ettil!I bir gençti. 

Jla atının son 
günleri 
1870 de artık onun Paris'te 
ya~amak imktını kalmamıştır, 

harb vardır. fstanbula dönmek 
mecburiyetindedir. Bu, fiçiln
cii Paris dönüşüdtir. İst:ınbulda 
teklif edilen memuriyetleri ka· 
bul etmedi, lQ.ııatını yazmaya de 
Yam etti \e maddi mahrumiyet
ler için gozlerinl kapadı. 

,/o• L- ._ < 

Jlloskova 
yanıyor • 

l 'O yıl enel buglin, 15 eY· 
liıl 1812 de l\lo ko,·:ı yan· 

mı5tı. Bir gün ene! Fran· 
ı;ız orduları ite llloskonya 
giren l\'apolyon nonııpart 
eehri adr.ta boş bıılınui. ,e. 
ce ·l Çarların ikamet et
tl~i ~remlin ısarayı:ııfa ı;e· 
çırmıştl. Ru~lar tekitirler· 
kr.n. hrr tarafa ateş nrmiıs· 
lerıli. Jliapolyon ubah U)kU· 

undan uyandığı uman §r.h· 
rl ale\ ter içinde bulmu5tu. 
lo ko\ a dört ı;ıın dört ı:e· 

ce yanmııs \"e hir kül haline 
gr.lml il. l\'apolyonıı rlr.ıte 
mrrhur eden sebeplr.rln ha· 
şınıla bu yangın hadlse~I de 
\ardır. 

YAPI ve KREDi BANKASI 

Eylül ayı çekilişinde 
hesabındaki para kadar 
para ikramiyesi kazanan 

100 TALİHLİ 

Talihlilerin 
isimlerini ve cüzdan numaralarını 
gösterir liste sube ve ajanslarımızda 

müşterilerimizin emrindedir. 

Kazananlara aynca mektupla haber verllmlştlr. 

1953 iKRAMiYE PLANI 

12 EV \'e 600 talihliye hesaplarındaki kadar 
PARA İKRAl\ltYESİ 

1 
Bir ay ev ikramiyeleri 

Her ay bir çekili& : Bir ,ay para ikramiyeleri 

YAPI ve KREDi BAN KASI 

1'e5ilkiiy J\leteoroloJl istas· 
yonunun tahminlerine gore, 
buı;ıin {jehrlmiz \'e clurın· 
da hau umuml3etle az bu· 
lutlu geçecek, ruzgtirlar ku· 
zey doğu yonlerlnden orta 
kun·ette esecektir. Hava sı· 
raklığında mtihlm bir de· 
ği5lklik olmayacaktır. 

Dun ııehrlmiırle ha\'a bu· 
Iı:tlu getmlş, ruzgarlar ku· 
zey doğudan ı;abahleyln 
kun•etll, oğleden sonra orta 
kuvvrtte esmiştir. 

Güniın en Cazla sıcaklığı 
golgede en çok 29.3, en aı 
19." ı;antlgrat olarak tesblt 
edilmi tir. 

Türk cerrahi 
Kongresi 
Haz1rhklar1 
25 • 29 eylOlde İstanbul Üni· 

\'ersitesi Hukuk ve İktısat Fa· 
ktilteleri amfilerinde Millt Türk 
Tıb kongresile aynl zamanda top 
lantmnı yapacak olan Türk Cer 
raht kongresi, dünya cerrahisin 
de günün meselesini teşkil eden 
akciğer hastalıklarında bir ak· 
ciğerin tamamen, yahut kısmen 
cıkarılması mevzuunu esas ra· 
por olarak seçmiştir. 

İki yıldanberi memleketimiz· 
de de yapılmağa başlanan bu a· 
meliyatlardan gerek ecnebi. ge· 
rek Türk cerrahlarının aldıkları 
neticeler incelenecektir. Mevzu 

KUCUK HABERLER 
lSTANRUL KURTUı.tJŞ 
BA \'RAl\JI HAZIRLIKLARI 

• lçin ıki raportör seçilmiş bulun
maktadır: Ord. Prof. Dr. Fahri 
Arel akciğer kanserlerinde ve 
bronş ı:enlşlemelerinde, Dr. A ,. 
ni Aksel de akciğer vereminde 

İstanbulun Kurtuluş Bayramı 
nı kutlama programının hazır· 
!anmasına başlanmıştır. 6 ekim· 
de kutlanacak olan bayram I· 
çln bu sene daha zengin bir 
program hazırlanacaktır. 
REJ,EDh'ENtN SOS\'OJ,OJİ 
KOSGRF.Si ÜYELERİNE 
KOK1E\'l.l 

Şehrimizde toplanoııs olan 
Millellerarası 15 incl sosyoloji 
kongresine iştirak eden delege
ler şerefine İstanbul belediyesi 
tarafından yarın Yıld ızcla bir 
kokteyl parti verilecektir. 
nh,ETSİZ TREl'tiE Bİ!liES 
l'OLCU KADl?\IN 
YAPTIKLARI 

Zeytinburnunda, Gecekondu· 
!arda oturan Zehra arlında bir 
kadın, Sirkeci • Florya banliyo 
trenine bilııtsiz olarak binmış. 

cezalı bilet kesmek isUyen kon· 
düktör ile münakaşa etmlye 
başlamıştır. Bir aralık eline bir 
şişe geçiren kadın kondı.iktör 
Alı Rız:ının kafasına şiddetle vu 
rarak adamı yaralamıştır. Ka· 
tlın yakala nmış, yaralı tedavi 
altına alınmıştır. 

l\TERDİVENOEN TIÜŞE1'' 
KAHiN REYİ1'" KASA~IA· 
SINDAN ÖLDÜ 

ve apsesinde akciğer amelıyat· 
!arından alınan neticeleri belir· 
ten birer rapor hazırlamışlar
dır. Bundan maada göğüs cer
rahisinin temel taşını teşkil e· 
den lntratrakeal anestezi hak· 
kında Dr. Sadi Sun Eahsi tecrli· 
helerini de ihtiva eden etraflı 
bir rapor kaleme almıştır. 

Cerrahinin yeni, fakat muvaf· 
Cak bir şubesi olan göğüs cerra· 
hlsine ait bu mevzular milli 
Türk Tıb kongresine istirAk e· 
den Türk hekimleri tarafından 
allka ile takip edilecektir. Zira 
göğüs iti uzuvların (akciğer, 
kalb ve yemek borusu) hastalık 
larında hastaların cerrahi teda· 
viden istifade edebilmeleri an· 
cak dahiliyecilerle operatörlerin 
sıkı l şblrlığine bağlıdır. 

Dün tehrimizo gelen 
Bakanlar 

Devlet Bakanı ve Başbakan 
yardımcısı Samet Ağaoğlu dlln 
sabahki ekspresle Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Bir mllddeltenberi tzmirde bu 
lunan Sal.!lık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Dr. Ekrem Hayri Üstün· 
dağ da dün sabah vapurla İz 
mirrlen gelmiştir. 

P.T.T. nin yeni telefon 
tesisleri 

Ileyoğlıında, Kalyoncu cadde· 
sinde 153 sayılı e\'de oturan 78 
yaşında Markice Gara ini adın· 
da bir kadın, mC'rdi\'enden i- P. T. T. genel müdürlüğü An· 
nerken muvazenesini ka) betle· kara • İstanbul arasında tesis 
rek düşmllştür. Ağır yaralı ola- edilen yeni telefon Kuranpor· 
rak derhal hastaneye kaldırılan törleri dolayısile kanal sayısını 
kadın beyin kanamasından ol· elliye çıkarmıştır. Fazla olan bir 
mü tür. k\ıranportöriln DJ_yarbakırdA 
KARISINUAN DAYAK moııt:ıjına haşlanrhfııştıf. Genel 
YlYEN KOCA müdürlük ayrıra 14 merkez a· 

Kızıltoprakta, Tepegöz .soka· rasında 1150 numaralık telefon 
ğında 4 numaralı evde oturan santralı tesis edecek. mevcut ha 
Şükril Özel isminde biri karako· vat ~ehekeyi de genişletecektir. 

.. 
Onemli bir 
Eksiklik 
Demokrasi 'e hlirrl)et 4· 

lemine en bil~ ük tehli· 
kenln nereden gelı>blh~rrl1 

herkesin malCımuılur: ıtus· 
yadan ,.e onun ma~ası oıaıı 
komiınlzmılen. 

Komiinlstler, yalnız SO'°' 
)etler Birliği toprakları I· 
çinıle olsa, bundan prk eıı· 
dişe edilmez. Fakat hell1e11 

her memlekette, niifusa nls· 
betle az tok komünist ,.ar· 
dır: Amerlkada, Jnglltcre" 
de, Fransada, 5urada, bur•· 
da, hattA komunizme kartı 
en sağlam ,.e sarsılmaı kılt 
olan Tıirklyede. 

Sözde Amerikan, fog!ll• 
Fransız, Turk \'e~·a şu. bll 
olan bu komünistler haki· 
katte So,·~et empcryaliıııtl· 
nin birer öncüsu, Kremlinin 
birer r.asusudurlar. 
Şu halde butün hür ,e 

mustakll milletlerin, bUrrf· 
yetlerini \'e istiklAUcrinl 
korumak itin hıır şeyden 
once mücadele etmek ıo
runda oldukları, kendi kO· 
münlstlerldlr. 

Dünya gu,·en ,.e barışını 
sağlamak sa esile kurutan 
Blrleıımls l\Ulletler teşJdll· 
tında hemen her şeyin bir 
konsr.yl, bir komisyonu '°ar· 
dır. Yalnız komünizmle ınüt 
terek müradele konse.) i )'01'· 
tur. Bu, Birleşmiş ımııetıer 
teşkilatı itin tok eheını:ııl· 
yetti hir noksandır. Haibll' 
ki. Blrle,sml5 l\lilletltre da· 
hll demokrat milletlerin 
komünizmle mücadele 15terf· 
nl koordine etmeleri ıtıııın· 
dır. Teşkilatta bir d" ı.o· 
münizmle mu terek mfica· 
dele konsl'yi kurularak o· 
!ursa bn sa\•aşı tesirli ft 

'erimli hir tan:da l ürutı.ııe1' 
lı:ln gerekli olan koordinas· 
yon kolayca meydana grllr. 
Anıma denebilir ki So, .. 

) etler Rirliğile onun boyun· 
duruğu altına girmiş otaıı 
peJk nırmlrketlerden baıı· 
ları da Rlı leşmiş Milleti et 
teşkilatında üyedirler: ba· 
kalım onlar bu işe razı o
lurlar mı? 

İster olsunlar, Mer olına· 
r.ınlar. Zııtr.n onların Blrlef· 
miş Milletler teşkilatı için· 
de bulunmasından dün>a 
barış ,.e emniyetine ne far· 
da \'ardır Ye şimdiye kadar 
ne fa.) da gel mi tir?.. Hele 
Rus,·a, ıhınyayı barışa ve 
SÜ\ enliğe knuıturabilccek 
her türlii tedbirleri bltedle 
ntolamaktan başka ne yaP 
mı tır? .. 

Yapmı,stır diyerek ,·ars•• 
~ö le~ln de, blı de öğrene· 
lim. 

la mUracaat edeıck; iki seneden· Türkiye tütüncüler 
beri ayrı yaşadığı karısı Adile Sadun G. SAVCI 
t r d fedorasyonu kuruluyor ara ın an dövlildüğünil iddia ON KEI.1 IE\'J.E 
etmistir. Sokakta herkesin gözü Bir milddettenberi kurulması Bir deli rinal·et islell115·" 
öniinrle dayak yediğini ve izzeti hazırlıklarının tamamlanmasına Aklının zorundan akıllıla· 
nefsinin rencide olduğunu söy- çalı~ılan Türki ·e Tütlinrüler Fe rın i§ine karısmış drme.k! .. 
!iyen kocanın bu iddiası tetkik ıferasynnu kıırurular heyeti ya T.\TLISERf 
olunmaktadır. kında şehrimizde toplanacaktır ...,,,, 
KAl'ltl'Ol'tillN ÇARPTIGI Gereken resmi formalitele in M'll, p· b ··rı 
tşçl Aı-·,ıR "'AR;"l,A",· 'Dl t 1 .. 

1 
' ıyango ugu ,, • ., .. amam anmasını muteakip Tür· 

Nevzat Ca\'l15oğlu idaresinde kiye Tiıtüncüler Federasyonu çekiliyor 
ki 3129 plfıkalı Bakırköy - Sir· derhal faaliyete geçecektir. Milli Piyangonun 15 EylOl çe-
keci otobUsü Beyazıttan geçer· , ..... -T & rLr V ı· M -, kilisi bugün saat 13.30 da p.r.· 
ken SalAhattin adında bir ame· ,... -. \ karada yapılacaktır. 
leye çarpmıştır. Muhtelif yerle· 15 El'I,ÜJ, l!l.'i2 İkramiye kazanan numaraıart 
rinden ağır surette yaralanan PAZARTESi Ankara radyosiyle bu gece sa• 
SalAhattin hastaneye kaldırıl· A \' !1- GÜS 30 - ff(ZfR 133 23 te yayınlanacaktır. 
mış, şoför yakalanmıştır. RUMl 1368 _ E\'LÜL 2 
KASH\IPAŞAOA BtR KADI· HiCRl 1371 - 7.tLntccc 2& Bugün üç ilkokul 
Nil\ PARA \'E lllÜCE\'JIER· Vasati Ezani t 1' 1 LF.nt çAı.ırrnı eme ı atı ıyor 

SABAH 05 39 11.li Kasımpaşada Çatmamescltte ÖGLE Şehrimizde yaptırılmakta ola:. 
1 numarada oturan Fatma Al· İKİNDİ 12 

og 
03

·
48 

yeni ilkokul binanndan {JÇI' 
bayrağın e\•ine anahtar uydur· AKŞAM 15

·
40 

09.t
9 nıın temeli bugün törenle atıl~: 

mak suretile bir hırsıı ~irmis YATSI J:~~ ~~:~~ caktır. Vali adına vali ,.eıd 1
1 

ve binlerce lira de~erinde ziy· iMSAK 04 iJO 09 39 Fazıl Uybadın tarafından teı111 c; 
net eşyası çalmıştır. Ayrıca. ~000 leri atılacak olan bu ilkokul a j 
liralık banka hesap cüzdanı ve Gaa1tımıu ı6n4'"1'" "°~ co ••· dan ikisi Saraçhanebaşında bır Ali Paşa kendisini yetiştiren 

Re&lt Paşaya cephe alınca o
nun yakınlarını da kahretmek-

Hava Kuvvetleri 

Şinasi bizde hakiki mlınada ; 
ilk gazetecl \'e ilk başmuharrir 
dir. Tercüman-ı Ahval ve Tas
\ir-1 Efkar Gazetelerindeki baş 
makaleleri de\Tinc göre bllylilı: 
bir :ı.,,ymct taşımaktadır. Edebi 
,.e siyasi meselelerde ciddi bir 

Komufanhğından : 

dôrt bin lira nakit para çalan tttııl•• &uıu. ... bU\1"'"11" '"' de BığUkdercde in~a edilece1'· 

~;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;::::::;:;;;::;;~;;;;;:;:;;;;;;;:::::::~~h~ı~rs~ı~z:a~r~a~n~m~a~k~ta~d~ı~r.=:::-::==~~~·=
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TÜI,BESTÇl 

1 - 1952 Ekim ayında 1076 sayılı kanunun 29. Maddesine 
gore Yedek Subay muvazzaflık hizmetini bitirmiş veya 
l Ekim 1952 de bitirecek olan Fakülte. Yüksek Okul 
ve olgunluğunu vermiş lise mezunlarından kendi is
tekleriyle tahsil hariç 6 sene hizmet etmeğl tekeffül 
edenlerden uçucu yetiııtirilmek Uzerc Yedek Subay alı
nacaktır. 

2 - Giriş {iartları: 
a) Ti.irk vatandaşı olmak. 
b) Kendisinin ve ailesinin kötü bir hali ve sanı bu· 

lunmamak. 
c) Vücut yapılarının dUzgUn, sağlam, en az 1.60 en çok 

J.90 boyunda olması. 
d) Yapılacak sıhht muayeneler, beden kabiliyeti yönet. 

meliğinin (Bö!Um 11, 64 • 76 eı maddelerindeki) 
evsafa göre ilk muayeneleri varsa her askerlik şu· 
be merkezindeki tam teşekküllll askeri hastaneler
de; yoksa tam teşekkfillü memleket hastahanelerin· 
de yapılacaktır. İlk muayeneleri kazananların ayrı· 
ca Eskisehlrdekl hava sıhhi muayene merkezindeki 
uçuculuk muayenelerini kazanmaları tereklr. 

e) İstekUlerden olgunluk imtihanını vermiş lise me
ıunlarının 23, yilksek okullardan isteklilerin 24, 
yüksek okul mezunlarının 26 yaşlarından 15 Ekim 
1952 gUnüne kadar gfin almamış olmaları. 

1 - Tekeffül ettikleri hizmetleri bitirenler istedikleri tak· 
dirde Mılll Savunma Bakanlığının göreceği IUzum ve 
ihtiyaca göre muvazzaf sınıfa nakil edilebilecekler· 
dir. 

4 - Uçuculardan uçuşta muvaffak olamayanlar havanın yer 
hizmetine nakil edileceklerdir. 

S - Uçucu olarak yetiştirileceklerin tahsil süresi hariç 6, 
uçuşta mu\'affak olamayanların hava yer hizmetinde 3 
sene hizmet edeceklerine dair noterden bir taahhüt se· 
nedi vermeleri earttır. 

8 - Dlter mufassal ve lüzumlu malOmat için askerlik şu· 
belerine. hava hlrlik \•e teşkillerlne başvunılmasını, 

' - fstektnerin en geç 15 EylOl 1952 ~ününe kadar te
kemmül etmiş evraklarını Ha\•a Harb Okulu Komutan. 
lığında bulundurulmaları ilan olunur. 

Ray hazin hazin ağlamağa 

başladı. Goılerinden yaş akı. ~ • 
yor fakat hıçkırntı)ordu. 

- Bütün bunları anlattıktan . 
sonra, size artık lıer şeyin bit- #7 
mlş oldusunu söylersem, ne ~ 
dersiniz? Öyle bir şey oldu ki, g' ., 

- Bu mektup iyidir. İçinde 
samimi \'e doğru olmayan bir 
tek söz yok. 

Sonra zarfı kapattı ve otel 
kapıcısına vernıeğe karar ,-er· 
di. Şehirden ayrılmadan ""·el 
yapılacak ufak tefek birçok iş· 
lerl vardı. Temizleyiciden elbi· 
sesi alınacaktı. Otel hizmetçisi· 

artık bu halin devamına imkAn !i f ~ 
kalmadı. Walter'clen ayrılıro · ~ 
rum, Kurt. Bu garip değil mi? ,, 
Sizinle bu ak~am geznıeğe çıkar YAZAN~ FANNY NUllST CEVİRfN., • 

'REZZAN A.E. YALMAN ne ve garsonlarına bahşiş bırak· 
mak lazımdı. Kapırıya trende 
yer ayırmasını tembıh edecek· 
ti. O hafta gerek kumarda, ı:e: 

ken fıuna henüz karar verme- · 
rnlştim. Şimdi bunun böyle ol
ması lbım geldiğine eminim. 

Kurt, Ray'a doğru döndü ve - Size ne y:ıpacağınızı söy-
onu bileğinden yakaladı. liyeyim mi, Ray? Vazi)eti oldu-

- lJunun benim için manası ğundan fazla gütlestirmeğe değ 
nedir, Ray? meı. Kenrlinlze geın·ıenlz ve ha-

- Sizin için mi? Bu ne de· diselcri olduğu gıbi görmeniz 
mek Kurt? se,·gill Kurt.. Ne llizım. Sizi şimdi otelinize gö. 
söylemek isti)•orsunuz? Yoksa.. tUrec~ğ~m. Bu gece i)·ice din-

- Evet. Senelerce evvel size lenlrsınıı. Yarın sabah erken
Nevyork'da söylediklerimi ay- den de trene biner, Fredaya, 
nen tekrar edebileceğimi söylü- Youngstown'a gidersiniz. 
yorum. - Ben de bunu düşünmüc-

- Kurt, susunuz.. Sonra göz- tüm. Freda ''e tocuklarını, bil
yaslarım dinmek bilmiyecek- hassa Emma'yı çok görmek is
tir. Hiçbir şey llfıve etmeyiniz. tiyorum. Onları gcireceğlm gel
Bir tek söz daha lsitmcğe a- di. Yalnız beııi tereddüde dil
hammül edemem. şilren bir tek nokta var. Dunun 

Ray, titriyordu. Başını elle- ne olduğunu tahmin edersiniz. 
rl arasına almış, öne doğru e· Frerla size bütün bu anlattıkla
ğılmiıı oturuyordu. Etraflarında rımı bilmez. Fakat her halde 
derin bir sUkQt, yesilllk ,.e son- tahmin eder. Kilelik Emma'nın 
suz yıldız vardı. hayatımı öğrenmesini istemiyo-

Kur•. neden &onra konustu. rum. Ondan çekiniyorum. 
Ray, artık ağlamıyordu. Başını - Freda'ya gidiniz Ray, Em
kaldırmıs. kuru gözleriyle et- ma sizi tok ı;ever. O çocuk Oze
rafı seyrediyordu. rinde sizin tok tesirinlz vardır. 

6S 
Zamanla sakinle~ecekslnlı. Ha
yatınız intizama girecek, muva
zenesini bulacaktır. Şimdiden 
bir ~ey sö)lemck istemiyorum. 
Fakat biraz evvel söyledikleri· 
mi iylce dllşiinmenizl rica ede· 
rim. Kalbim, sizi bekleyen ka· 
pısı açık bir eve benziyor. Bu 
sözlerimi garip bulacaksıııız. 
Hislerimi ifade etme şekli tu 
haftır. Fakat ne yapayım? Söy
lediklerim tok doğrudur. Bu e
vin sağlam bir temeli \'lir. Ka
pısı \'e pencereleri size dalma 
açıktır. Ne zaman isterseniz ge
lebilirsiniz. Bu anda sizl bütün 
cimrümde istemediğim kadar 
çok lstb·orum. Bir mliddet )'al
nız kalınız. Hisleriniz durul
sun. Ben tam )'edi hafta sonra 
Youngstown'a geleceğim. Tica
ret Odasının hir toplantısı var. 
Ben oraya murahhas olarak ge
leceğim. Eğer daha evvel ban:ı 
ihtiyacınız olursa. haber ''eri· 

nlz, kosar gelirim. Sizi 2B Ağus· 
tostan evvel buraya geri eetır. 
mck isterim. Kocanız olarak ya
nınızda bulunmak benim itin 
büyük. çok büyük bir saadet o
lacaktır. Hislerimi iyice ifade 
edemiyorum. Kusuruma bak· 
mayınız. Sizi seviyorum Ray. 
Uzun ı;enelerdenherl sizi çok 
derin bir aşkla sevdim. Fakat 
bu geceki kadar çok :ıevdiğımı 
bilmiyorum. 

Ailenizin yanında birkaç haf
ta kalıp dinlenmek si7.e iyi ge 
lecektir. Fakat 5ayet bunu yap
mak istemezse~niz ba5ka bir şe~ 
dü~Unelim? 

- Hayır Kurt, onların yanı· 
na gitmek istiyorum. 

xxxm 

Ray, gitmeğe karar verdi. O 
gece kendisini o kadar )'orgun 
Ye bitkin hissediyordu ki, eş-

yalarını nasıl toplayabildi~ine 
kendisi de &astı. 

Walter'e bir tezkere yaıdı. 
Bu birkaç satırı hıç düşünme 
den ve pek kolaylıkla yazdı: 

•Se'l·gi!i Walter. Ailemi ziya. 
rete karar ·erdim. Bunun &ebe· 
bini takdir edereğlnlıt' eminim. 
?\e\·york ile olan alakalarımı 
bana danışmadan kesebilirsiniz. 
Ha)·atımın o safhası tamamıyle 
lı;npanm15tır. Belki bu münace. 
betin bu şekilde krsllmesl garip 
adderlilebllir. Fakat bundan 
sonra devam etmr!'ine de imUn 
kalmıımı~tır. Şimdiye kadar O· 

!anlar için size minnettarım. Bu 
karan ,·erirl.en tahmlnimdl'n 
çok daha sakinim. Bn~lr olabl· 
leceğine imkan \·ermrııflm. Si
ze miımkün olabilen her türlü 
saadeti temenni ederim. 

Ray. 

Ray ağlamıyordu. Ktndl ken
dine &öyle düsiindü: 

rekse at yarışında şansı tok IY1 

idi . Dört yüz dolar kazannııstı· 
Yol kıyafetini giydi. Odasın· 

da, kliçli'; bir masa Uzerınde 
sabah kahvaltısını etti. GUncŞ 
heniız doğmamıştı. Sokakta başı 
boş köpekler gez.lyordu. Ekınelt· 
çiler, f Prından e\•lere ekmek da· 
ğıtmak üzere dolaşıyorlardı. 
Puslu ve kapalı bir gün basil· 
yordu. Walter'e mektup yazdı\;:· 
tan sonra bir de Freda'ya yııı
mak ve geleceğini haber ,•er· 
mek lazımdı. Yoksa telgraf çel> 
mck daha mı muvafıktı? RaY• 
kendi kendine hunları diişUniı· 
yordu. Kim bilir Freda ne ka· 
dar şaşıracaktı? Kurt telgraf 
çekmesini tavsıye etmişti. Ra1 
şu mC'alde bir tel hazırladı: 

·Kısa bir müdılet kalmak ii· 
zere üçü yirmi gc;e treni)·lC 
geliyorum. Selgiler. Ray .. 

( Duamı var ) ,,,,,,,; 

s 
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Ortadoğu ve 
Amerika 
Yazan: E. T 

Stıı guııler zarfında Va lng· 
ton'dan ı:elcn haberler 8lr· 

~ Aıneı ika hukfımellnin or. 
~tu mt' cJelcıine gittikçe 
~ bir alaka go tcrmf'jk baş. 
~*uıı bildiri)or. Amerilıa, 

P ıncınıcı.:etırrl, hllha sa J\lı.

1 ile ntünn cbetlcrinl kun et· 
dirtnck azminılrıllr. !Ilı ır bu 
~ ta ilk fart olarak krndi İni! 
ıı \e teçhizat ltrilmrslnl ile. 
~llril or, Amrrlka imdiye kı. 
ı;.,_ bunu kabul rtmrzkrn şimdi 
~etini değiştirmiştir. Mısıra 
ı~ \f' teçhizattan baskn mali 

dttııda ıla bıılunnrııktır. Yal. 
htınun lı;ln bazı trmlnat ls

~ktedlr. nu teminat Sıi\'C) ş 
~ hnın müdafaası husu unda 

* Kuzt'y Allantik pııktı 
de' lttlr.rinin rlenir. ma· 
nr,·ral.arı ılf'nm ediyor. * Knreıle şiddetli ava~lar 
olmaktadır. * lran • Irak hududu !ize· 
rindi', Kürdistan mınta· 
:kasındaki .kabileler ara· 
ında çarpışmalar ol· 
muştur. * Kan ere :karşı ) rnl bir 
115ç bulunduğu haber 
Hriliyor. 

Bir seçim et'lketi 
Eisenhower lehine 
Netice verdi illik Paktı mcmlckellcrllc 

il'Ji!JdJr. A .. oe411Uıl Pr111 

t.~atırtardadır ki Amerika, Vaşington 14 - Amerikada 
:-'iilt,rc, rrıın~a , e Türkl)e Gallup Jstatistik Enstitüsü ta· 

lr'a bu husu ta teklifte bu· rafından yapılan bir anketten 
uııar, fakat ıeıııır kabul e.. gelecek cumhurbaşkanlılh ~e· 
'inişti. o 1,amanılanberi ıı. çimleri hakkında baz.ı meraklı 

~:,~ bii) uk değişiklikler olı!a neticeler elde edilmiştir. 
• ltıllt insanlar olan bugünldi ·Eğer seçimler bugün yııpıl~a 
~ ınet adnmlannılı bu mc e. idi hangi siyasi partinin kazan· 
'l.lı daha ciılıli ııretıf' ele ala· masını isterdiniz?• sorusuna \'e 
,11,_ııı, bu uretlc SÜ\'t'yş ka· rilcn cevaplar tasnif edildiği za 
1t(1daki lnı;iliı kun·etır.ri '""- man şu nisbetler elde edilmıs· 
11~ inin <le hallrılilrcrğl iin.lt tir: 
'111lU)'or. Cumhuriyetçi Pırrti, yiizde 51; 

b~ltırrikn, l\Jı ınla &iri ilen top Demokrat Parti yliz.de 43. 
" Ayni sual eski muhariplere 
~r ı lahatını. toprak ız kiiylü. ~orulduğu zaman ~ netice a· 

Sovyetlerin yeni bir 
planı açıklandı 

Sovyetler Asya ve Avrupada mümkün olduğu 

1 
kadar yayılmak ve muazzam bir hôkimiyet kur· 
mak için 1946 da büyük bir plôn hazırlamı_şlar 

1 
A •ıocuıttd Prıı• 

San Francisro, 14 - İkinci Dünya Harbi esnasında Birle· 
şik Amerika a kert çe\'rclcrine Japon orılusunun pJanları ve Rus 
yanın tasarıları hakkında geniş bilgi \'ermeye muvaffak olan ve 
bu mak atla uzun müddet Kuzty Korede easuslıık eden Kilsoo 
K. Jlaan isminde bir Koreli Soryetlerln A~ya ve A\'rupada 
mümkün olçluğu kadar yayılmak \'e muııızam hlr hakimiyet 
kurmak !çih 1946 clanberi blırük bir plan hazırlamakta ol· 
duklaıını a(·tklamıştır. 

Rirkaç yıldanheri burada bulunmakta olan Ilaan'ın \'erdiği 
tamamlayıcı hilgilcro göre Sovyetlcr hıı planlarını 1952 sene

sinin sonlarına do~rıı ilan rdcrrkleıdir. 
Jlaan, btitiin bu bilgiyi Sovyctlerin Sibirya temsilcisi \'ere· 

minin bir nporunu ele geçirerek temin ettiğini irldia etmek· 
tedir. • 

)lareşal l\"ikolayi Bulganln tarafından kaleme alınmış bu 
~izli raporda ~u hususlar kaydedilmiştir: 

.nusva ve dostları, kapitalis~ memleketlerin çemberine düş 
mektcn ·kurtarılmalıdırlar. Bu ~ehcplc Rusya yalnız kendi stra. 
tejik huduttan dahilinde ı:enişlemekle iktifa etmemeli fakat 
milleUerarası bazı rmniyet bölı:ıelcri ml'ydann J:l'tirmelidir.ııı 
Rusların bu ~ayc ile Monroe doktrinini örnek olarak alma· 

!arı ı:ayet cntercı;andır. 129 sene e\·vel Raskıın James Monroe 
tarafından ilan edilen bu doktrinde, müstemleke teşkil etmeye 
gayret etmenin ,·eya eski mi.lstemlekrleri tekrar ele geçirmeye 
çalısmanın Amerika aleyhinde bir te~ebbüs olıırak telakki edl· 
leceği dünyaya açıklanmakta idi. 

Keşan' da 
Yangın çıkh 

1 Kore ,de savaşlar 
Devam ediyor ~ ~Prak da~ıtılma ını çok iyi lınmıştır. 

~ı ını~tır. l 'rnl hükfımetin Cumhuriyetçiler yiizde 53; De ..tnalolu J.fann 

~p ~t 153 '"e sol cereyanlara mokratlar, yüzde 40. Keşan 14 - Bugün ilçemizin 
• b~ ını~ara ını H i rall'e kar. Enstitü tarafınrian sorulan § ı ııanayi çar~ısı biiyük bir yan· 
~ntlknm harbi hn7Jrlamağa sual bilhas~a lizerinde düşünül· gın tehlıkesi atlatmıştır. Fırın· 

4\ııı ıyarağını iımlt ediyor. meye de~er neticeler \·ermiştir: dan çıkan yangında, fırın ile 
Ctika, Ortadoğuda rap 1- ·Sizce hangi cumhurbaskanı a· beraber bir zahire mağazası \'e 1 
ile bir yakınla ma'ı çok dayı Kore harbini daha iyi bir üç dlikklin yanmıştır. Binaları'l 

tttııı kiin. gönnckledir. Fakat hu onuca erdirebilir?• taş olması halkın ''e garnizon 
tl tı, ıran ile ıle bir anlaşma· General Eisenhower, yüzde kuvvetlerinin büyük yardmı, U· 

'•rınok IAzımılır. iran lif' an. 67, Adlai stevı>nson, yüzde 9. zunköprü, Alpullu !tfaliyelerl· 
~ ak iı;ln yapılan teşeblıiide. Gallup Enstitüsünün şimdiye nin zamanında yetişme~i yanı:ı· 
~~hl~ biri i. şimdiye kadar kadar yaptı~ı anketlerde ha'a nın büyüme ine mani olmuş, Ge 
fJr ;nıJeıı netiır~I \rrml'mi ·ınisbeti yüzde 3/ 4 olarak kabul liholu hP.lediycsi de motopomp 
~;•k tunıan 'e Chımhill'ln miiş edilmektedir. göndermistir. 
~I ınııracaatlarının reıldeılil. --______ ::._ _____________ _ 

t~ acı bir ttsir ıı ·nnılınnıstır.: ili••• BU AKŞAMDAN iTiBAREN 
~at: bırkaç gün "''Hl yarılığı· 
•ııtrlıbı, "ltı addık ıuiizakt're ka. 1 

:\ııı 1
111 kapamıştır. Rlnarnalf') hı 

~!~ikanın ~ f'ni tt'şehbüslerde ATLAS Slnemasınila bir ~ehrin 

8 milyonluk hıılkı tarafından 

ınau bek leni) or, 

~ ~lrı,§ık Amerika İran'ın ace. 
it ~~I açlarını karaılnması i~ln 

""'l)on dolarlık bir mali yar. 

aranılan bir hasta kadının heyecanlı macerası 

teklif etmişti. imdi bu yar. 

1 arttırması, iran'a başka 
aadeıerde bulunma ı mıim· 
!ıırüımektedir. Muhakkak 

ŞEHİR KORKU İÇİNDE 
< Frlihtened city) 

'l(t:ı bir şey nr a o da Amf!. 
bi •n, Araıı ıilrmiyJe olriuğu 
;~· f r~n ile> ıle nnl:ısmaya ur. 
tı~ lrın elindrn gelen bütün 

ti saı-Cedrı·eğiılir, 

. . EVEL YN KA YES -
Ba~ artıstlerı: CHARLES CORVIN 
Filme ilheten: PATHf; t'n ıon dünya haberlpri. Tel.: 40!135 

SÜTUNLAR ~~t&~~oro@~ 
~l(ŞAM 
;;--
.\PiSU,\l\'ELERDE 

<\s.\"\'tş 
~ A, Adnan • Adn·ar Üsküdar 

11 lll&ııanesindrkl arbede mil· 
~'el>tu~ le :>azdığı makalede 

l'ar ki: 

ko:llapı hanelerde sıkı teftiş, 

(Menderesin demecinden) 

.~uG koğuş gc-ıılerek ve sık 
.~,;., hattA bir demir çubuk bl· 
lef hırakmıyncak kadar sıkı 
nı.~l§ Yapılması \'e btlhassa ha 
liıu anenin hariçle ınünascbc. 
'°n n, Yani zl)aret usulunün 
tulnı derece tahdidaUI ttıbi tu. 
llıu ası 'e konuşmaların na· 
~..ıs ''e hay~iyetine itimat c
ttı l?cek üç beş memurun go. 
tı "e kontro!U önünde ecre. 
~ etnıcsl lliıımdır. Dlllyoruı, 
~ dı bize belki dudak büke. 

HER ŞEY ı:oı.tt ·nA:. , u " tııT .. . , nuı., ------
'te( bunlar zaten ;>apılryor di· dbor ki: 
r-,lt cevap \'erenler olacaktır. ..Biı ekonomik kudretimizi 
de at biz de sorarıı ki o hal· kat kat afan fedaktırlıklara 
roı hapi hanelere sokulun e- se\'e se\'e katlanmış bulunııyo-
~tler, bıçaklar, su~talı çakı. ruz. Dost milletin kahraman 
or~ hl!mrm daha neler nasıl generali, fcdekArlığımızın kar 

lı ara girmiştir? fı~ında, hiç şüphe iz, tam ye. 
baıı lındaıı başka bir de hapis. rinde bir anlayış • heyecanı 
l;u cnın içinde derebeylik 11• duymuştur. Şehirlerimiz, yol. 
lııtil.lnde koğuş a~alığı, kU\'\'Cl· !arımız, her şeyimiz. ne derin 
de ıı za~Jfa tahakkümü gibi, bfr sıkıntı içinde vaşadığımızı •a!

1
•1 hapishanede, serbest in. dile getirecek bir durumdadır. 

~il ar arıısında bıle onllne gc. Böyle bir dekor içinde, Turk 
ııı;ıncnıesl bir hilkumet !çın mlllctinin fedakarlığı ne hü· 

soruyor: 
Bu gemiler en son sistem 

radar cihazlarlyle mücehhez. 
dirler. 

Yanılnııyorsak millete bin. 
!erce liraya mal olan lıu ra· 
darlar, hu gemilere sisli giin· 
ler için konmuştu.. Bunlar 
siiı; olmadıklarına göre ara. 
ha neden işlf'tilmezler? 

Biz hemen cevap \'erelim 
O cihazları işletecek adamlar 
~oktur da ondan ... ]) 

SON POSTA 

Seoul, 14 - Bugün merkez 
cephesinde çarpışmalar çok şid· 
detlenmiş ve Güney Kore piya
de birlikleri kanlı savaşlardan 
ı;onra Parmak Sırtları diye anı· 
lıın bölı:rnin üçte ikisini ele ge· 
ı;ırmişlcrdir. 

Güney Kore birlikleri düşma· 
nı menllcrinden atmak lcin se· 
nıı:; ölçüde alev makinesi kullan
mı,la rdır. Bunu takibcrlen gö· 
~üs gö~üse çarpışmalarrla dost 
ve rlü~m:ııı kıınetleri süngü ve 
hafif ~ilah kullandıkları ı;:ibi so 
pa ve taşlardan da istifade el· 
mişlerılir. 

l\tuhıırcbrlrrde bulunan bir A
merikan subayı, bugünkll car
pısm;ıları son dokuz ~ün içinde 
'ııkııa gekn en kıınlı sarns O· 

lıırak \'asıflandırmı~tır. 
Komlinictlcr Parmak Sırtları 

denilen ttpeyi \'e Kııpitol Tepe· 
sini bir harta evvel ele geçirmiş. 
lerdi. Güney Kore birlikleri bu 
tepeyi komüni~tıerden geri al· 
mı lıırdı. Parmak Sırtlarının 3 
millik bir kısmı hfılA komünist· 
!erde huhınmaktadır. 

Savaşlar bu sabah şafakla baş 
lamış ve ak~am grı; \'akte kadar 
de\'am etmiştir, 

Diğer tnrıırtnn Müttefik tep· 
kili uı;nklariyle komUnist Rus 
r:ıpısı MIG-1~ tipi tepkili uçak 
tar arasınila Kuzry Kore sema· 
larında şiddetli bir hava çarpı~
ma~ı olmuştur. 

Bu çarpışmada bir dlişman U· 

çağı tahrip edilmiş iki tanesi de 
h:ısara uğramıştır. 

Mardinde arı bir 

genci öldürdü 

.Mardin 1~ (Ilusust> - Mar· 
dine haj!lı idil ilçesinin Yukm 
mahalle inden 24 yaslarında Sa 
moel iizüm yerken ağzına bir 
bal arısı kaçmış \'e kiiı;lik dilini 
~okmu~tur. Samnct doktora gi· 
derken yolda ölmü~tür. 

Somanın kurtulu, 

yıldönümü kutlandı 

Soma 14 CA.A.) - Somanın 
dlişman istill\sından kurtulu~11· 
nun otuzuncu yıldönümü, d:in 
kasaba halkının \'e köylü vatan 
daşların iştirAkl ile, kutlanmış
tır. Kurtarıcı kU\'\"etlerl temsil 
eden atlılar, şehre girerek C•Jm 
huri~ct alenın:ı gelmişler ve tı:ıy 
rnk çekmişlerdir. Yapılan geçit 
resmini nıUteaklp, Turgutn!p'· 
takt şehitlik ziyaret edilı:tlştı.-. 

NÜKET KARA 

ile 
iS.,IAh, GA7.Al'\FER 

Evlendiler 

11.9.1952 - Edirne 

1 NATO deniz 
1 Manevralan 
Devam ediyor 

Kıı/111 .ıl.iau. 

Londra 14 - NATO kuvvetle· 
rlnin Baltık sahilleri ile kuzey 
kutuplarında ·~fainbrace• de ya. 
pacakları deniz manenaları es· 
nasında herhangi bir müdahale· 
ye kar~ı gemi kumandanlarına 
ateş açmaları için emir verilmi~ 
tir. 

l\fane\ ra sahasında balık avı 
me\·simi ınaz.eretble Hus gemı· 
!erinin dola~makta olduğu bilin 
mektcdir. 

l\lainbrace m:ıne\'raları 5 kıs· 
ma ayrılmaktadır: 

1 - Ku\'\'eUi uçak gemilerin
den mürekl\cp hiı· fılo lngiliz il· 
manlarından hareket edecek 
t':or\'eç sahillerine yaklasacak· 
tır. 

2 - C:iincy lslikametinC:e ha· 
reket edecek ve yolda ikmal..l;ıi 
yapac·ak olan hu f'iln nanlm:ırka 
sahillerinde icra edilecek ma· 
nenal:ıra katılııraktır. 

.J I 
• 

--
3 - İskandin:wya mrmlckctle 

rindcn gelen gemi kafilelerinin 
muhafazası bu harckftt esnasın· 
d:ı tecrübe enilecektlr. 

4 - Amerikan drnlzdlerinden 
mürekkep bir •indirme• birliği 
Danimarka sahillerindeki kuv. 
vetlere iltihak için fngillz liman 
!arından hareket edecektir. • 

Basketbol takımımız dün kil 'müsabakalara ba~lamadın öne e yapılan törende • 

5 - Deniz mane,•ralarının son 
kısmı ise Kate,ı:at'da nanlmar· 
kanın Baltık sahilleri kısmında 
cereyan edecek ve bu hareklita 
Danimarka, Norveç ve İngiliz 
hafif birliklPri bir Danimarka· 
lı amiral idare~inde dcnlzııltı· 
lar ve sahil muhafaza teşki!Btı 
katılacaktır. Bu Mn harLkatın 
gayesi Danimarka sahlllerıni 
bir düşman taarruzundan koru· 
maktır. 

--o--

Yurlfa havalar 
Bozuluyor 

.i nacfolu .ifan.ıt 

Ankara 14 - BugUn &a~t 18 
den itibaren şehrimizde kuzey
kmey • ha tı istika metinden g~· 
len şiddetli bir rüzgar esmeğe 
başlamıştır. 

Oe\'let metroroloji işleri ge· 
ncl nıüdürlli~ünden aldığımız 
maliımata göre saat 16 da s~ 
kar) a hav:r.a~ında haşlayan ve 
ı<:skişchlrde kıızııyden saatte 30 
kilometre h17Ja gelen rlilgAr sa· 
at 18 de §ehrlmizde 40 kilomet· 

Ankarada kaza yapmı· 1 

yan ıoförlera mükafat 

verilecek 

Ankara, 14 (T.H.A.) - Anka. 
ra Belediyesi ile Şoförler Cemi
yeti mllştereken verdikleri bir 
kararla belediye l asaklıırına ri· 
ayet eden \'e kaza yapmayan ao 
förlere nakdi mükafat verilmesi 
için teşebbüse geçmişlerdir. 

Bu maksatla bir komisyon ku 
rulmuş ve bu gibi şoförlerin li6 
tesinl hazırlamaya başlıımıştır. 
Yakında, para mükifatları ve 

hazırlanan madalyalar 5oförlere 
te\'l.I edilecektir. 

Mardinde bir kavga 

l\Iardln, (Hususi) - Şehrimiz. 
de çıkmakta olan ' 'e D. P. nin 
naşiri efUrlıfını yapmakta olan 
•Mücadeleo Gazetesinin mes'ul 
mildlirU i~mail l\lungan evinin 
yanındaki sokakta belediye ten· 
1ifat memur ve amelelerindcn 
müteşekkil 20 kişilik bir grup 
tarafından süpürge ve değnek· 
!erle döğülmü~tür. Bu hAdise 
mahkemeye intikal etmiştir. 

Tf'nk!di yapan gazete de, tl'n 
kide uğrayan belediye de Demok 
rettır. 

re hızla esmeye devam etmiş· Tekstil ve örme Sanayii 
tir. 

Yağmur ihtimalinin mevcut i15ilerinin dünkü 
olmadığı kaydedilmektedir. / 

toplantısı Ardanuç'ta 

Ardanuç 14 (A.A.) ~ Gece Tekstil ve Örme Sana)·li işçi. 
saat 24 de başlıyan hafif yağ !eri Sendikasının Mahmutpaşa 
mur sabah altıya dogrıı ;:ök 6:i· şubesi dün saat 10 da, fahmut· 
rUltUsli \'e ~icldetll rüzgArla ka· paşadaki Hürriyet otelinde bir 
rı~ık dolıı halini almış, mey\·:ı toplantı yapmıslardır. Toplantı· 
bahçelerine \'e bilhassa üzlim yı a:ıt 10 da şube başkanı fs. 
bağlıklarına zarar vermiştir. Ev mail Tuğtekin kısa bir konuşma 
lerin caml:ırı kırılmış, yollar sel ile açmıştır. Merkez yönelim 
!erden yer ~er hasara uğra mı:· kurulu üyelerinden Akif Üredi 
tır. On beş dakika de\•am edP:t iş kanununun tatbikinin uyan· 
bu hal halkı heyecana dUşUrmliş dırdığı mcmnun!ycll tebarüz et 
tür. llrmiştir. Diğer ilyelerden Os· 

man işçinin ~ınıflandırılmasının 
Polis, Osman Hômit ile doğnı olmadığını belirtmiş, KA· 

zım da iş \'erenin işçi değiştir· 
Necip Fchıl'ı arıyor mek suretile ücret düşürme yo· 

Ankara 14 _ , Ulus• gazete· luna gittiğini ileri sürmüştür. 
sinin bildirdiğine göre, hakaret Sait Şamlı ismindeki üye de, iş· 
suçundan haklarında da\'a açı· çllerin gece gUndilz çalıştırıl· 

masındaki sıhhi mahnırları be· 
lan Ye ihzar mUzekkercslle mah lirterek bunun önlenmesini Is· 
kemeye getirilmeleri kararlaş. 

temlştir. 
tırılan •Yeni Cephe• gazetesi Müteakiben Sendika Başkanı 
sahibi Osman llftmit Tat ile, 
• Riiyiik Dnğu 1 ı::azetesi c:ıhibi !iyelerin tenkidi erini Ce\Cplan· 
:\'ecip Fani Kısakilrek polis ta· dırmı~tır. 
rafından bulunamamaktadır. Ay -0-
rıca bunlardan Osman Hamit Somerset Maugham sağ 
Tal'ın kesinleşmiş bir mahkiımi· 
yeti de hıılunma~ına rağmen za· l\"ice. 14 (A.P.) - Öldüğü 
bıt:ıca yakalanamanıası. fnkııt hakkında çıkarılan dedikodular. 
buna rağmen gazetesinin n~ri· dan sonra İngiliz yazarı Somerset 
yat yapmıya devam etmesi, hay. Maugham bu gece trenle İsviçre 
rete değer görillmektcdlr. ye hareket etmiştir. 

~--------~--.:._ _____ __ 

l6 

Pakistan hlıkiımt'tinin memleketimizden ithal edeceği buğdaylıın 
ıormek ilıere Palı.lstan Tiearet nakanlıiiı l\lüste~an İskendenına 
gelmi~tir. Yukankl resimde l\Jü tesar, he;)etln diğer iiyelerl, İs· 

Jıenderun muhabirimizle beraber görülmektedir. 

Galatasaray, Bursada 

Bursa 14 (Hususi) - Cu· 
martesi gilnil ~ehrimize telen 
Galatasaray profesyonel fut. 
bol takımı ayni gün Merinosla 
yaptığı maçı 3/2 kaybetmiş, 
bugün de Bursa şampiyonu A· 
car ile yaptığı maçı ~/1 k:ı 
unmıştır. 

Adalet lımirde Altay'ı 

4 • 1 yendi 

İzmir 14 CA.A.) - İki maç 
yapmak üzere fehrlmize gel
miş olan İstanbul profesyonel 
takımlarından Adalet, ikinci 
ve son karşıla~masını bugün 
Alsancak stadında Altaylı y~;ı 
mıs \ e maçı 4-1 kazanmıştır. 

BUNDAN AlASI OlAMAZ I 
~JtP \e ıstırabı mucip olacak ~iıktür. Onun için, Generalin 

1 erın de men'i husu.-unda ~ordumuzdan ayrılırken sÖY· r.Sl\AFI~ ÖGLE 
TATİl.i 

HOŞ MEMO· Ayol, nereden 5ıktınız: ? 
:f~ Yapılmıştır? Halbuki her ledi~i sözlere büyük bir önl!m 
•r" tecavüzden ma un bir \'eriyoruz: cİhtiyeçlarınız kar. 
.d atın hüküm süreceği zan. şılanacaktır. Saldırgan bir düş 

~~ııılen hapishanelerde tahak- man karsı~ında kalırsanız, eli 
l'e lı "e tecebbUr alıp l ürürse mlıdcki bütün imkanlarla si. 
illet er g!in, her dakika hUk<ı· zl destekliyeceğlm .. ıı Türk gö 
dıı~ ln kontrolll ııltındıı bulun. nlillerlnln de aynı soı.ltrln yan 
de ~ larıedilen bir müessese. kılariyle seslendi~ini söyleye. 
~'he lı haller menedllemeıse biliriz.» 
~ıı ltc kJ bıı hıısu~ta yenlba~- HÜRRiYET 
~lik~fe başlamıık iktlıa ettiği 
~ r olur,]) 

~~I !STANBUL 

~ "t~tnAL Rinr.WAY 
~ llt:\JOKRASt BARIŞI 

tıı ~ ~ermı General Rldgway. 
ıı be~ anatından bahisle 

süs 
Riirriyet kulağımıza grlen· 

ler sütununda yazıyor: 

•DLİn sabah sis var diye ye
ni araba \•apurlarımıı ilk se. 
!erlerini yapamamışlar. 

Meraklı bir okuyucumuz 

ı:rciiment Ekrem TalU Son 
Po tada )alt)Or: 

cBizlm ticarethanelerde ça· 
lışan mü labdP.mler, ahalinin 
belki de en ma~ıiıır sınıfını teş 
kil ederler. Ekseri,!, in~afı 
sermayP~lyle maku,en müte
nasip patronların emri altın· 
da az parR ile çok iş görürler. 
Runlara üstl'lik durup dinlen
me de olmazsa yazık değil mi· 
dir? 

Şu ö~le tatili kanunu ve o· 
nunla beraber mesainin yal
nız sekiz saate inhisar ettiril· 
mesl demokrat idaremizin ge 
nl~ ölçüde hoşnutluk yarata· 
cak iki icraatı olacaktır.]) 

l>~~YAN/,.Y eN ??- /)UNY,A~N 
KOr(/ .şeyı .// EN Kor~ 
(U!Clt.Mı

0

1".. ,. ~ ş EJf ı 
'if1. iVE DEtiı.Miş? 
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« Yavuzlar Ailesi » 
Yazan TUNÇ YALMAN 

\'E:\'İ SE . OPERETİ'nde çal· 

1 
gılı \'od\il 3 Perde. 

Yuan: Program bilcfirmi3 or 
~akleden: B. ERGÜDEN 
R<'jisör: Program bildirmi.> or 
Müuk: M. UYGUN 
Koreograf: IUAGDA ALBI:S 
l>ekor: Program bildirmiyor 
Oynayanlar: ,\ \'!\' f DiU.iGiT., 

TOTO KARACA, BELKIS 1-'I. 
RA1', SALİH TOZAN, v.urni 
ERSİ1", TE\'HiD BİLGE, llİK. 
)JET KAR.\GÖZI,Ü, \'EDAT 
K,\U,\OKÇU, ALİ SÜRURİ ER. 
ULUÇ, NE\'Z.\T OKÇUGİI,, 
TURGUT BORAUOGLU, NE· 
\'İ1" IŞlK, KENAX BÜKE, ANA· 
UİT :JIOGOL, l\IESUDE SÜLEY. 

Danslar: Almanyadan yeni ge. 
len: IIELİOS HEYETİ. 

Program bildirmiyor ama, biz 
A\"ni DiUigil 

Fcnerbahçe • l"ugoslav maçındanı bir götü nıiş 

bildirelim, •Yavuzlar Ailesi• Ba. alemine olduğu kadar, hayatına 
yan Seniha Bedri Göknil'in vakti da tesir etti. Ekseri aktörleri· 
le, Otto Sclıwartz adlı bir Al· mizin aksine okumağa, tiyatro 
man'dan, dilimize her nedense konusunda kafa yormağa bas 
adapte etmek lüzumunu gördil· Jadı. Ve Şehir Tiyatrosundan 
ğli, cBoks Şampiyonu• adlı vod. ayrılarak, 0 sırada yeni kurul. 
\'İlin, ça1gılandırılmış bir tckra. makta olan Seı. Tiyatrosunun 

f. Bahçe, Beogradski'yi 
dün J • 1 mağliip etti 

rından ibaret. Hani şu 1943-44 rejisörlliğünü kabul elti. Ses 1 
sezonunun ba~ında Şehir Tiyat- «Hava • Cı\'ll» opereti ile açıl
rosunda oynanan, merhum Ha- clı. dla,·a • Cıvao gayet canlı, ı 
zım'ın kırmızı eşofmanlar giydi. akıcı bir tarzda sahneye konul
ği, Şevkiye May'ın dansöz Zizi mu§tu. Aynı sezon Avni Dilligil 

1 
rolünde • Ben l\Iadam olatza- Ses Sahnesinde Mebrure Alev. 
yfm!o di~·e ayak dirediği \"Od· ok'un tercüme ettiği ,o Adam.

1 

Sarılôcivertliler fevkalôde güzel bir oyun çıkararak 
galibiyeti hak etti. vil... adlı bir de dram takdim etti, 

•Yavuzlar Ailesiı> nin yeni fakat bu teşebbüs aliika görme
•nakillo 11Boks Şampiyonu• nda· di; operet faslı devam elli. 

Diln saat 14 de şehrimize 
gelen Yugoslavyanın Beog. 
radski takımı ilk maçını iki 
saatlik bir dinlenmeyi mütea· 
kip Dolmabahçe stadında Fe· 
nerbahçe ile yaptı. Stattaki se
~ ircl miktarı altı binden fazla 
idi. 

Sahaya evveU çubuklu ma· 
'i • beyaz formalarile Yugos
lav takımı, biraz sonra da Fe· 
nerbahçe çıktı. Sarı • lacivert· 
Jiler bugiln yaka ve kolları la· 
cıYert gö,·desi sarı ipek forma 
giymişlerdi. 

Fenerbahçe: Salabaltin -
:\lüzdat, Muammer - Mehmet 
Ali. Kamil, Akgün - Fikret, 
f'ahir, Feridun, Burhan, ,Ab
dullah. 

Beo..,rad kı: S\·etko~iç - Fi
lıpovi, Racic - Corceric, Mi· 
lovanov, Daridoviç - Paniç, 
Sfr;I.;, Tsoklç, Kaloferviç, 
Konstantino\'İÇ. 

Hakem: Feridun Kılıç. 
Oyun çok seri basladı. Rilz· 

gArı arkalarına almış bulunan 
1''enerbahçeliler ilk dakikalar 
dan itibaren hissedilir ~ekilde 
hücum teşebbüsünü ele almış· 
Iardı. 

Helsinkide gördilğümih: o. 
limpiyat ikincisi Yugoslav mil 
li takımından kimse bulunma
makla beraber, Beogradski 
derli toplu, süraUi ve enerjik 
bir takım manzarası arıedi· 
yordu. 

On beşinci dakikadan sonra 
Fenerbahçeliler baskılarını 
biraz daha arttırdılar. Yirmi 
ikinci dakika, AkgUnün kırk 
metreden çektiği mükemmel 
bir şUtil kaleci güçlükle kor· 
nere çıkarablldi. 

De\Tenin ortasına kadar Fe· 
nerbahçe hUcum hattı en az 
dört milkemmel fırsat kaçırdı. 
Bilhassa yirmi beşinci dakika· 
da Burhanın kaçırdığı fırsat 
tok mUhimdi. 

Otuzuncu dakikadan sonra 
Fenerbahçenin baskısı hafif
ler gibi olmuştu. Bu sıralarda 
ortadan süratli bir hücum ya. 
pan Jo'enerbahçelller Yugoslav 
kalesine indiler. Fahirin safa 
kayarak ortaladığı topu, kale
ci yumrukla karşıladı, faklt 
müsait bir pozisyonda bulunan 
Burhan mükemmel bir vole 
~uUa Fenerbahçe~e bir gol ka· 
zandırdı. 

Dene, ı . O bitti. 
1kinci devrede Fenerbahçe 

takımında bazı değişiklikler 
yapılmış Niko sağaçığa, Feh· 
mi solbeke. Süleyman kaleye 
alınmış, Fikret, Muammer, Sa· 
JAhattin çıkmıştı. 

ÜçUncil dakikada Feridunun 
sağa kaçarak yaptığı ortayı Fa 
hir, güzel bir kafa vuruşile ta· 
mamhyarak, Fcnerbahçenln 
ikinci go1Unü yaptı. 

Bu golden sonra oyun, on 
dakika kadar muvazeneli bir 
~ekilde devam etti. 

On altıncı dakikada ayağına 
bir tekme yiyen Fehmi oyun· 
dan çıktı. Nedim sağ beke, 
MUJdat solbeke geçti. 

Yol ~orgunluğu ve saha ya· 
bancılığına rağmen misafir ta· 
kım derli toplu, hareketli OY· 
nuyordu. 

Yirmi birınci dakikada Fe· 
nerbahçelllcr bir gol daha çı· 
kardılar. Fakat top, kaleye 
girmeden önce .\bdullahın eli 
ne çarpmı tı. 

Fakat Sarı . Lacivertlilerin 
üçüncü golü gecikmedi. Otu 
zuncu dakikada Abdullahın 
çektiği \ e kalecinin içeriden 
karşıladığı korneri Fahir bir 

kafa vuruşile tamamlıyarak Fc 
nerbahçe)·c UçUncU golil ka· 
zan dırdı. 

Fenerbahçcliler, güzel, ne
ticeli Ye göz doldurucu bir o
yun çıkardılar. Bilhassa ikin· 
ci devredeki tempo çok Iyi idi. 

Oyunun bitmesine bir dakl· 
ka kala, Yugoslavlar penaltı· 

dan bir gol kazandılar. 
Fakat hakemin Yugosla\'la· 

rm penaltı çift vunış zannede
rek iki vuruş yapmalarını na· 
zarı dikkate almıyarak, t~krar 
alış yaptırması bir hatadır. 

l\Iaç, bu ~ekilde 3 • 1 Fc• 
nerbahçenin gallbiyeti ile so
na erdi. 

İstanbul ücüncü basketbol • 

turnuvası dün basladı • 

ki Zizi'yi Zozo, Melfıhat'ı Saba- nilligil, ertesi > ıl, yeni kuru. 
hat, Sevkct'ı Şevki yapmış; de. lan İtmir Şehir Tiyatrosunun 
vlr değişti ya, iki de up:ırtllb başına getirildi. Oradaki faaJiyc. 
tipi <'klemiş; kantolar, düctolar, tini maalesef takip edemedim. 
dansfar, çalgılar da temsilin ora- Kendisini son olarak, bundan bir 
sına burasına rastgele serplşti· buçuk yıl kadar en-el Ankara 
ıilntJş; böylelikle yirminci a- Halke\•i'nlıı sahnesinde sevret
ınr •Beyoğlu Opereti. tarzının miştim. lımirdcki teşcbbUs ·dört 
ibret \'erici bir nümuncsi daha beş yıllık bir çalışmadan sonra 
meydana çıkmış, oynanıyor. bozgun:ı uğradıktan (veya uğra. * *ıldıktan) sonra 11Dizim Tiyat. 

Yugoslavya, lran'ı 74 - 38; Türkiye, Avustur
ya'yı, 80 · 28 mağ/Up etti 

Halbuki Ses 'l'i\':ıtrosunıııı 'c. roo adlı bir hcyrt kurmuş, 
ni temsiline, bü~iık iimillc~lc memleketi dola şıyordu. Ankara 
diyemiyeccğlnı, ama, hiç değil. da se)Tettlğim temsil •Sana Rey 
se, yeni bir düzen bulacağımı. Veriyorum-. du. Dilllgil'in reji. 
ıı umarak gitmiştik. Uzun ut· si ve bu1u§ları sayesinde, Cc
mandır bu tiyatronun bir reji· \"at Fcl1mi'nin piyesi Şehir Ko· 
söre kavuşmasını temenni etmiş, mcdi Tiyatrosundaki temsiline 
her tenkidimde bu clhetın nze. kıyasen, çok daha başarılı bir 
rinde ısrarla durmuştum. llu te. c er h aline gelmişti. O zaman: 
mcnnilcrin bir faydası olup ol. ıSeyyar kumpanya idareciliği 
madığını bilemem, ama her hat. kendisini körlctmedcn, bu adam 
de, Ses sahnesi bu yıl bir reji- lstanbulda bir yaratma zemını 
söre kavuştu. Bu vazife Türk ti. bulabil.e! ı diye dü~ündüğümü 
yalrosunun en tecrübeli eleman. hatırlıyorum. 

A \'Uslurya, İtalya, Yugoslav. 
ya, Fransa, ve TUrkiyenin is
tirak ettikleri ÜçUncU İstanbul 
Milletlerarası Basketbol Turnu 
vasına dün gece Spor ve Sergi 
Sarayında ba~andı. :Mutad tö
renden sonra ilk karşılaşmayı 
Yugoslavya ile İran yaptı. Ge
çen seneki turnuvanın galibi 
Yugoslavya güzel bir oyun tut
turarak ilk devreyi 37-16 ga
lip bitirdi. 

ikinci devrede yine güzel bir 
oyun çıkaran Yugoslavlar oyu. 
nu 74-30 kazandılar. 

Türkiye - Avusturya 
Günün son oyunu Avusturya 

ile Türkiye arasında oynandı. 
Fransız ve Yugoslav hakem

lerin idaresinde oyuna başlan 
dı \'e hftkimlyeU derhal eline 
alan Tilrk takımı ilk anda iki 
basket kazandı. Avusturyalıla
rın yaptığı iki basketle oyun be 
rabere vaziyete girdi. Ceza atı· 
şından bir sayı kazanan Avus
turyalılar, biraz canlanır gibi 
oldular, fakat Türk takımında 
yapılan değişiklik; kendini der 
hal gösterdi ve üst üste yapı
lan basketlerle takımımız dev
reyi 40-11 gibi bllyilk farkla 
bitirdi. 

Türk takımının tatbik ettiği 
oyun sistemi fevkalide idi. 

İkinci devrede aynı güzellik· 
le oynayan takımımız oyunu 
80-28 galip olarak tamamladı. 

Türk takımında biltiln oyun· 
cular kendilerine düşen vazi
feyi hakkıyla yaptılar. Avustur 
yalılar ise geçen seneye na· 
zaran biraz zayıftılar. 
Avusturya, 9.45 de Türkiye -

Bugün saat 20.30 da italya
A\-usturya, 21.45 de de Tilrkl· 
ye - İran takımları kar$ıla
sacaklardır. 

Oyunculanmızın yaptığı 
sayılar 

Hasım Tankut 
Sacit Seçkfiz 
Ayhan Demir 
Yalçın Granit 
Cemil Sevinç 
Sadi GUlçellk 
M. Ali Yalım 
Turan Tezol 
Altan Dinçer 
Yalçın Okaya 
Gün.ey tllmen 
Yüksel Alkan 

<Turnuvanın Fikstürü) 
15 Eylül Pazartesi: 

İtalya - A\'usturya. 
Tilrki\'e - İran 

16 Eylü
0

l Salı: . 
Fransa - Avusturya 
ltalva - lran. 
o,ri bnan - 'J'ilrkl) e) 

7 
1 

11 
g 

16 
o 
9 
9 
2 
R 
6 

17 El·lül Çarşamba: 
'ı'ugoslawıı - Avusturya. 
halya - Fransa 
<Lübnan - İran) . 

18 Eylül Per5embe: 
:ııaç yoktur. 

19 Eyliıl Cuma: 
İran - Avusturya. 
Yugosla\'ya - İtalya. 
(Lübnan - Fransa), 

20 Eylül Cumartesi: 
İran - Fransa. 
Türkiye - Yugosla\'ya. 
(Lübnan - İtalya), 

21 Eylül Pazar: 
Yugoslavya - Fransa. 
Türkiye - İtalya. 
(Lübnan - Avusturya). 

22 Eylül Pazartesi: 
Türkiye - Fransa. 
(Lübnan - Yugoslavya). 
Not: Parantez içinde ywlı 

maçlar, Lübnan takımı geldiği 
t:ıktirdc oynanacaktır. 

Ordulararası atletizm 

müsabaka lan 

tarından Avni Dilligile tevdi c. O zemini Dilligil işle sözüm 
dildi. Sevindik, sezonun açılma- ona şimdi buldu. •Hava • Cıva. 
sını bekledik, neticede geçen ya v:ıktilc koyduğu mizansen, 
geceki temsille kar~ılaştık; yani (aynalardan aynalara iç içe ak. 
kabiliyetli sanatkarlardan ve i· sede aksede tanınmaz hale ge. 
sim yapmış kabiliyetlerden mü. len bir imaj gibi), sekiz yıldır 
teşekkil bir heyetin köhne bir operetten operete tekrarlandık
\'odvil iskeletini ayakta tutmak tan sonra, Dilligil yeniden Ses'e 
için hosuna çırpındıklarını, har. rejisör oldu. Bir yenilik getirme
candıklarını gördük. Avni Dil. sini bekliyorduk. :etiremedi ve. 
ligil'in getirdiği yegane ymilik ya imkfınlar getirmesine mani ol. 
kalabalık sahnelerde aktörleri du, BilmiyoruL Bundan sonraki 
bir kompoı.lsyon çerçe\'esi için- temsillerde Ses'fa modası geç. 
de gruplamaktan ibaretti. Fakat miş vodvil artıklarından kur-
0)1lanan metin «Yavuzlar Ailesi tulmasını ve Dilligil'in kendini, 
olduğuna göre rejisör ne yap- gösterme imkanını bulmasını ı 
sındı, ne yapabilirdi? temenni edelim. 1 

Avni Dilligil ~·eniden rejisör cYavuzlar Ai!sio İstanbul se· 
ve aktör olarak İstanbula dön. yircisine iki yeni sima tanıtı-

Kopenhaı:: 14 (A.A.) _ Bu· mUş bulunduğuna göre, son se- yor: Henüz pek iCnç bir kabili. 
gün Kopenhağda yapılan mil kiz;, on yıllık faaliyetini bura- yet olan Nevin Işık ve sahneye 
letlerar:ısı askeri atletizm şarn da hüliis:ı etmek, tiyatro merak· hakim, olgun, ı:östcrlşli bir ak. 
piyonasının ikinci \'e sonuncu lılarını belki aliıkaiandırır. tris olan Belkıs Fırat. 
günilnde Türk ve Yunan ııt· Dilligil, bilindiği gibi, 1943 e Almanyatlan yeni gelen dans 
leUerl ilk üç derece alanlar a kadar Şehir Tiyatrosuna men· heyeti oldukça kıvrak viicutlu 
rasında ekseriyetle temayüz et .suptu. •Hamlet• tc T.aertes'i, genç kimselerden müteşekkil. 
miye mu\'af(ak olmuslardır. •Aptalıt da Rngozin'i başarı ile Fakat dans sahneleri \'odYile 
Yunanlı Sillis 400 metrede j. temsil etmişti. bermutaıl rastgele yamanmış. 

l:inci gelmiş, yine Yunanlı Kl 1943 baharında İstanbul Ame. Mesela Toto Karaca'nın cÇarlis
poros uzun atlamada ikincili· rikan Kolejinde Sofokles'in ton1> oynadığı hoş pasajdan son· 
~ı kazanmış ve Kalimanls de cElektra. sını sahneye koydu. ra .. Alman kızlarının sahneyi ıs. 
ciritte ikinciliği muhafaza et· Dllligil'Jn amatörlerle giriştiği tilfı edip .. ÇarllstonD u devam 
miştir. bu ilk rejisörlük denemesi o ettirmeleri hcı· nedense akla geJ. , 

Burada büyük bir sempati zaman oldukça büyUk bir alaka nıemiş ... Sonra durup dururken, 
kazanan Türk atletleri bugja uyandırmıştı. (Elektra'yı şimdi aktörler boks'lan bahsederken. 
de iki parlak derece kaycıet· tıVatano ın New York muhabiri . Mavi napsodio çalınıyor, hula 
mişlerdi~. TUr~ takı~ındnn olan Sara Ertuğrul oynuyordu). etekli havaycn kızlar sahneye 
Ekrem Koçak bın bes yüz met ııElcktrao bilahare avnı amatör çıkıyor, ıırkadan bir ıpanter ka. 
r~de A~~rik.alı Hodib:ıugiı':. tn grubu tarafından ş°ehir Tiyat- dırı• beliriyor ve ipe sapa gel· 
kıh~~ ık~neı .. gelmiştir .. '\ ınn rosu sahnesinde de, Kızılay mcz dans seyrediyoruz. Velhasıl, 
k,tıbı.Iıl-:~tıı Turk atletler~~~~~; ı menfaatine, üç defa tekrarlan- Ses Tiyatrosunda şimdilik her 
Cahıt Onel 3000 metr<'cle ıkı .. ~ı rlı. nu deneme A\'ni Dilliııil'in iç şey «eski hamam eski tasıı ... 
gelmiye mu,•affak olmuştu:-. ----------------------:-

Uıinkü futbol matıncfan diğer bir görünüş 

Dahili isvanl r arşısında 
' 

Ormana girdiğimiz zaman vaziyet birdenbire değişrniıtı. 
Ağaçların üstlerinde gizlenmiş olan ôsiler üzerimize ateŞ 
ediyorlar, « Fuat Paşa teslim ol ! » diye bağ1rıyorlard1• 
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Geyn boğazının 
Silkitnetl bozulmuştu 

15 Mayıs sabahının erken sa-
atlerinde maiyetimdeki ı.ü

vari bölüğil ve iki makineli tü
fekle beraber Doğançaydan Dc
ğirmendere istikametinde hare
ket etmiştim. Hem Geyve bo
ğazının §İmal methalindcki mil( 
rezelerimizi tertiş etmek, hem 
de bir taarruz olursa iş başın
da bulunmak istiyordum. Yo
lumuz, evvela Kışla ça~,ndan, 
ı;onra da çok sık ağaçlıklı ve 
arızalı olan orman içerisinden 
geçerek Değirmendere garbın
daki tepelere çıkıyordu. Tepele
re saat onda varmı~tık, fakat 
henüz Binba~ı Saffet Beyin ta
arruz koluyle irtibat temin e
dememiştik. Buradan daha ile
riye gittiğimiz takdirde boğaz
dan çok uzaklaşacak ve bugiin 
başlaması muhtemel olan mu
sademede iş başında bulunamı
~·acaktım. Bu yilzden Doğança. 
ya dönmek kararını vermiştim. 
Saffet Beye de, oradan ·Asiler 
boğazı fazla sıkıştıracak olur
larsa tısilerin yan \'e gerilerine 
taarruz ediniz • emrini gönder
miştim. 

Doğançaya avdetimizde Kışla 
çayına kadar olan mesafeyi 
tam bir sükunet ile getmiştik. 
Saat on bir buçukta Kışla çayı. 
nın garbındaki bir dağın yama. 
cında bulunan ormanlığa girdi
ğimiz zaman vaziyet birdenbire 
değişmişti. Ağaçların üstlerin
de gizlenmiş olan asiler üzeri· 
mize ateş açmışlardı. Bunu Do
ğançay taraClarındaki dij:er n· 
teş baskınları takip etmişti. Bu 
suretle boğazın gUnlerdenberi 
devam eden sükuneti bozulmuş
tu. 

Fuat Pa5a 
Teslim ol! 

Bu ateş acaba, Asilerin cw<'l
ce haber aldığımız taamız. 

lannın bir baslangıcı mı idi? 
Üzerimize ateş edenler: 

- 1''uat Paşa teslim ol! 
Diye bağırıyorlardı. Biz, bu 

garip baskın esnasında sık a-
ğaçların altından geçen patika-

~filli müfreıe kıımandıınlannılan İpsiz Recep ,.e arkadaşlar' 
11
, 

dan atlarımızı teker teker süril- na dağıtmış olan bö!ü~ ~u~tl' 
yorduk. Eğer asiler patika Uze- danı, vermiş oldıU;u bır. ıŞS ~!· 
rindcki ağaçlara çık:ıcakları at üzerinden asiler hafıf ııı ,ı· 
yerde patikayı ı::örel.ıilrcck ağa(' ncll tiıfcklcrin makas atet~~ 
!ara çıkmış olsalardı, ilk ates tına alınmışlardı. Derbal b ~ 
baskınında bir hayli uıyıata uğ fisinin vurularak yere ~illi dı· 
rayacaktık. Atıştan civarımız- sinden ateşimizin çok tesır ~ 
daki ağaçlara çarpıyordu. All:ıh duğunu anlamıştık. Art.ık ıı:,w 
bize acımıştı. Önümde az bir bir tedbire lüzum görın.e f11' 
mesafe ile, yaverim idrıs CDı tik, ateşe dah:ı şiddetli bl~tri' 
sişleri Bakanlı~ı Levıızım l\lü rette de\•am ediyorduk. -,pr 
dürü sayın İdris Cora), ~ü\':ıri istirak etmeyen kısmımız dıl' 
takım kumandanı Sami Efendi ların altında kıpırdamada!S riJt' 
ler, emirbcrler i ile öncü olarak ruyordu. Atlarımız da sil";,ıs• 
gidiyorlardı Arkamda bôliik ku ri kadar silkOnetlerini ıııu 
mandanı Recep ı:fcndi elindr za etmişlerdi. ~s· 
hafif maldneli tufck okluğu hal- Biraz sonra asilerden sal rii'I 
de tl'k<'r kol nizaınıııcla yiirii- !anlar, ağaçlardan kendile~,. 
ye~ slivari bblüğünun b:ışında )ere almışlar, kaçmağa b~ 
gelıyordu. mışlardı. Bunlardan bir ııı~ 
Pusudan nasıl c~ir cdilmi~. diğerleri orııı~ıf' 
Kurtulmuştuk? sık \e Arızalı olmasındıııı ,ı~· 

A silerin ateşinden müteessir 
olmamıştık. Yalnız baskın 

ani olduğu için ş:ışırmıştık. J3u. 
na rağmen dagılmıımış, bulun
duğumuz ) erlerde slıkOneti mu 
haraza etmi~tik. Pek kısa z:a. 
man sonra da kendimizi topar
lamıştık. Bu gibi htıdiselerdc 
tedbiç bulmakta gecikmeyen ve 
ormanıı girmeden evvel bölük· 
teki hafif makineli tlifckleri 

dalanarak kaybolmustardı. iıol' 
sademe bu suretle nihayet ~· 
muştu. Bizi esir almak ın• " 
dı~ le çok iyi düşünUIJ1lilf tıl 
tertip edilmiş olan bu pus~ 
hata yüzünden mürettip! UÖ~ 
aleyhine dönmüştü. PUS~ 
zayıat vermeden kurtulın şr 
bilhııssa bölük kumandanı#. 
cep Efendinin sükOnet ,,e U oJ• 
retle hareket etmesi i.111 
mu~u. , 

kolun basına, sonuna ve ortası- ( Devamı~ 

At .. met Zogo1 Farukta~ 
daha akılh imiş! 

Faruk' un paşına 
çok zaman evvel 

.. 
gelecekleri 
keşfetmiş 
~ 

Son değijiklikler üzerine Zogo, eski Bulgar Kralı Simeon 
ve Suriyenin eski Cumhurbaşkanı Şükrü El Kuvvetli Mısır'don 

ayrılacaklar 
~ 

raruğun istifasından ve Mı· 
sırda bir Naipler heyeti 

kurulmasından sonra, ikinci 
dünya harbinin sona erdiği 
gündenberi, bu memlekette 
yerleşmiş olan eski hiikllm· 
darları telaş almıştır. Bunlor 
bir gün jfısırda idare şeklinin 
değişmesinden \'e l\endı vazi
yetlerinin tehlikeye dilşınesin· 
den kol·kuyorlar. Bu Eebeple 
eski hükümdarların '.\tı_ırdnn 
ayrılmağa lıazırlandıklan bıl· 
dıriliyor. 

Mısırda simdi belli başlı iki 
hükümdar \'ardır. B•ınlardan 
biri Arna\'\I tluğun >'!·iti kralı 
Zogo, diğeri Bulgaristıının es· 
ki küçük kralı Slmeon'duı". 
Zogo, ikinci dünya harbi başla· 
mazdan az e\'\'el 1tatyaııların _ • . . 
Ama,·utıuğu isgal etmeleri ii Arn8\utlugun eskı •mıh Zogo 
zerine ailesi erkAnile 'lirlikte 
karadan Yunanistana geçmiş, 
oradan fstanbula gelmişti. Es 
ki kral bir müddet $"hrimiıde 
kaldı. Sonra buradan h:ırekP-t· 
!e Mısıra gitti. lskenderiye~e 
bir köşk satın alarak bu bina· 
da yerleşti. 

Zogo'nun Faruk'la arası pek 
ıyl idi. Faruk, kendisinin de 
başına hu halin gelec.?ğini tah· 
min etmemekle beraber, baht· 
sız arkada"Şına iyi muamele et· 
miş, elinden geldiği kadar le· 
selliye çalışmıştı. Bir aralık 
sık sık görüşürler, Ramazanda 
birlikte i!tar ederler, birlikte 
camie giderlerdi. Dostluk hay
li zaman de\•am etti, fakat bir 
gün sarsıldı, Faruk Zogo ile 
her türlü münasebeti ke~ti. 
Hatta. Zogo'ya mümkün oldu Suriyenin e ki ruııılııı• • ..... 1; n 
tn k:ıd:ır r:ıhıık ~'' ~"""",, ııv Şükrü CI • KuHetli 

Dulgnristanın eski kralı Sintto' 

rılması için haber gönderd~ 
Değişikliğe Zogo'!lun . se' 

harekeUcrini tenkid etınesı ~ 
bcp olmuştur. Zogo, kratııı Ot 
kınındaki bazı insanların d ıııı: 
ru hareket etmediklerini, ıııl 
nım fena tesir yapabileceJ ı• 
açıkça söylemiştir. F.uuk Udi 
buna kızını~. •kim oluyor ıcll 
benim işlerime karışıyor. ,4di' 
olsaydı tahtını kaybetınet it 
llemlş, Zogo'yu istiskal etJ11 
tir. . ,ı 

il Ukümdarlar birbirlerin1 Jıİç 
raba tutarlar. Aralannda bil' 
bl. karabet olmıyanlar aP 
karsıhklı •Yeğen• diye bl~ 
ederler. Zogo işte bu akr~ıil' 
ığa dayanarak Faruk'un g ıı• 

nu açmak istemiş. 'gkat ~-~ 
meram anlatamamıştır. et 
lı •ıki vek:ıyi \rn:n"ıtlııfüırı ) 

mr\'amı ~a: 5 Sü: 8 dt 
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Diişii11diirii<!ii iki haber 
Q azetelert okurken insan hazan dikkate pyan \'e dü5tindü

rücü haberlerle k:ırrıla~yor. Teknik tininrslte cinayeti 
llıuhakemcsl bunlardan biridir. Bu muhakeme hakkında eu ve
~ hu ~ekllde bir söz siiyleyecek değiliz. Yalnız adli takibatın 

i buçuk ı;enedenbrri de\'am etmesinin dikkoti tekmesi 11\zım 
ieldiğini kaydedeceğiz. Ru. yalnız Teknik tinh"erslte <'inne
~ine nıünh 5lr de ildir. Diğer blrtok hrıdiselerde aynı var.l)~et
e karşılasıyonıı. Dört, be5 sene süren cinayet dil\'olDn da 
tardır. 

Bund&n dola) ı ldmsc) i suçlu tutama) ız; takip edilen usul 
bunu icabettlnnekleılir. O halde bu usulu gözden geçirerek 
lslah etmek llizımdır. Cinayet gibi dır vııkalar ka11ısında der
hal hfikum \"ermek gerçi güçtür. Fakat takibatın haddinden 
fada uıa~asının i)i tesir ;)apmadı ını da unutmamak Uzımdır. 
Cinai \"1lk'alarda \erilecek cezanın, müessir l'e başkalan için 

b
lbret verlcl olma ı ancak kararın mümkün olduln kadar çabuk 
lldlrilm.esi)le mümkündür. 

Aynı gilnkO gazetelerde bir de · le bir haber ,·ardı: An
~ta'da ı;o.,.~ete)c mencup iki kadın. iki kiıd ile birlikte Soğüt:u rımkllne gllml~. Burada bir hayli içip eğlenmlsler. Sonra 

1 
lldllerlntn kaçınldılını lddla ederek pallse müracaat etmis

er. Yapıla11 tahkikat, kendi rualanyle ,ıttiklerinl gösterdiğin. 
•tıı ıosyeteye mensup hu iki kadın hakkında fantajcılık yap
llıak cürmble takibata girl1Uml1 ... 

Gaıetelerde tıkın tiCl.il hakikaten bir f&ntaj 1Uphesiul ak
la gctirbor. Biz bu hususta da hiılrlim \erecek nr.lyette değiliz. 
l'alnız •ııosyeteye men up• ka)dı üzerinde duracai:ız. •Sosye
lere mensı•p• d~mek, cemiyet hayatına kan!lmış, içtimai mev
~U olan demektir. ictımat mevki sahibi ild kadının iki erkekle 
ırtara giderek içmesi" nrbo~ olması akla getirilebilir mi? ... 

lııınu sosyeteye mensup değil, aklı başında hiçbir kadın yopa
ltıaz. Su halde gidenlerin sosyete ile birbir alakası olmadığına 
hükmetmek lhımdır. Şantajcılık cürmlyle baklannda takibata 
baılanması da bu hukmü te)it etmez mi? ... 

Enis Tahsin Til 

Kaza yapan uç ağ m pilotu tevkif edildi 
~,1 ( Baıı 1 incide) 
he er yaptıkları \'C bu hedefleri 
h Yecana düşürmekten tıdeta 
oaıahdıkları soylenmektedlr. 

~ı:u itibarla Esklşchirdeki son 
~~ ıse, hem ad~let cihazı, hem 
~ıehrlmizden giden askeri tah
te• heyeti tarafınd:ın ehemmi
~~· incdenmektedır. Askeri 
tı ik heyetine llnva Kuvvetle
C ktoınutanı Orgeneral Muzaffer 

0 &enin riyaset etmektedir. 
lıı~Adisede ham bir :rara alan 
ler endis Suat Sumer mUı,;ahedc-

Uıl şoyle anlatmaktadır: 
~~- Kar:ı yolundan ayrılmış, 
lo . bir arazide bulunan Doğray 
~~ kurutma kanalmdaki i~ ye
tııı ıze gidiyorduk. Birrlen karşı
llıı Zda beliren uçak yan tarah
~~a bulunan hayvan sUriıleri 
•aı ne pike )':ıptı 'e tekrar ha
~ andı. Biraz sonra da kamy1J
~uzun s:ığ yan tarafına bilttln 
liııd le çarpu. Ben, şofor mahal
tıı e bulunuyordum. Hemen e
ta:-ek suretiyle kcndımi kurta-

Udim. Sırtımı yaralıyarak ge
~ uçak, kamyonu partaladı \'e 
~abanın içi o anda Meta mezba 

1~ dôndü. N yapacağımıı.ı ıa
lı'k §tık. Hafif yaralı olan iki 
ı~ adaşımla bırllkte yakında bu· 
turtan Emecik kbyune ko~up du
lilrııu. anlattım. Oradan temin et
ta~ınız arabalarla Beylikahır bu-
ı;ına geldik.• 

• l'ilot hakkında tevt.ıı karan 
\ nrlldl 
\ 1 tsklsehlr, 14 (Husus!) - Es
~'hlre 120 kilometre mesafede 

gün de devam etmiştir. Eskişehir 
Hava Harp Okulu askeri mahke· 
mesinin kararı ilzerine Teğmen 
Doğan hakkında blUme sebep ol
maktan, tevkif karan· ''erilmiş
tir. Yalnız kendisi hastanede te
davi edilmekte olduğundan tev
kif kararı hastanede kendisine 
tebliğ edilmiş 'e sanık nezaret 
altına :ılınmıştır. Ankarad:ın ge
len yilksek askeri he:r·etin tetki
kinden sonra uçağın enkazı kaza 
yerinden kaldırılacaktır. Muhiti 
heyecana veren hAdise bir t:ıkrlr
le Eskischir milil'tvekillerl tar:ı
fından Bliyük l\lillet l\leelisine 
getirilecektir, Kaz:ı yerinde ince
leme yapan heyetin tetkikleri ne
ticesinde kaz.anın şekli belli ol· 
muştur. Uçağın ilk çarpışı, per
vane inis takımları ve sol kanatla 
olmuştur. Uçak otomobile çarp
tıktan sonra 200 metre yeri sür
tercesine ilcrkmiş ve sonra ye
re ilk defa motôrle vurmuş ve bu 
hızla motor 10 metre ileriye fır
lamıst1r. Derhal ilk imdat J..apı
larmı açarak kendini dışarı atan 
pilot. kazanın dehşetinden ne ya
pacağını şaşırarak beş dakika u
çağın etrafında dol:ışıp durmuş, 
sağ lıacağının yaralı olmasına \'e 
alnından da kanların akmasına 
rağmen beş kilometre ileride bu
lunan Yalınlı istasyonuna gide· 
rl'k istasyon şefine hfıdiseyi an
latmış ,.e acele yardım istemiştir. 

Tahkikata bugün de hem C. 
S:l\ cılığı, hem de Hava Harp O
kulu askeri heyeti a~Tı ayrı de
vam etmişlerdir. 
Yaralılann üçU. de iyileşerek 

Memleket hastanesinden çıkmıs
tır. 

!ray kbyünde \'Uku bulan u
~ ka~asının muhitte uyandırdı
~n he)'ecan ve üzilntil bu--------
lleş kişi öldü altı 
kişi de yaralandı 

Sa C Ba ı 1 incide) 
S llısunda hlr kıı.ı rnrdnlar 

ııı,:ınsun 14 (ANKA) - 'fer 
~~1121n l'ılesur köyunden lılehmet 
tor Abdullah, eskidenberl göz 
t1~1duğu Haticeyi kaçırmak içln 
ltıı, n evine silllhla baskın ) ap· 
'l:eıi· fakat Hatice gitmek lste-
19 ıği için tabancasını çekerek 
~,,/asındaki genç km kalbin· 
fla vurnıustur. Kmn feryadı· 
d (•Yetişen teyzesi Sarrılye Fın· 
lp •n üzerine de iki el ateş e· 
-•Yeağır surette yaralı)arak ci· 

il i mahallinden kaçmıştır. 
lı 0

1
uda bir cinayet lalendl 

~f~ u 14 (T.H.A.) - Geçt'n 
b<r Bolu emtia pana>ırında 
~atr Cinayet islenmiş. panayır ti· 
tıı. 0sunda bir kiı;;i öldUrlilmü~· 

lıu . 
)'•tr cınayet azerlne polis, ti· 
bQı 0 kumpanyasına dahil olan 
lııış klrnselerl nezaret altına al
~ıı ve bu suretle tiyatroyu iş-

lı ınenetmistir. 
lı~tsada, 1 olii, iki yaralı 

b,h rsa 14 (Hususi) - Bu sa· 
b<l' lıfustafakcmalpaşa yolunda 

9eotornobll kazası olmuştur. 
~.Ydhtimlz Ulccar terzllerınden 
bı:ıucar Güris karısı ve kızı ile 
lııır f le hususi otomobilıle 1z-
1'ta~ tıanna gitmekte iken hıs· 
~ed eınalpasaya yakın bir me· 
~ce/ lbtiğlnin patlaması ne· 
r~a 1 otomobil de\Tilmlş. bu ın· 
hrı ltapıyı açarak kendisini dı· 
~Qtl atmak lstlyen Haydar 
tiıa:ı: .~si otomobilin altında 

lta 8 olmUştiir. 
111'. Ydar G!lriş ve km yaralı-

11~•ra .. , " tren bir kolonyacı)·ı 

4.ıııta rlğnedl 
i4!1 s ra 14 (T.H.A.) - Bu· 
'•% aat 14.30 da Sincanköy is· 
t~r. 11Unda feci bir kaza olmutı· 
l! 

hir ~Yram Yiğit isminde seyyar 
9 ııu '.llonvacı istasyona yaklaşan 
illa\ ~aralı banliyö trenine atla· 

sterken muvazenesinı kay· 

betmis ve düşerek parçalanmış· 
tır. 

Ankara C. Sa\'cılığı Udlseye 
elkoymuştur. Tahkıkata devanı 
edılmektedir. 

Knrakçılarla mfisademe oldu 
tardin 14 <Husust) - Ev

\'elki ak.sam Eehre gırme~e ç:ı· 
lışan bir kaçakçı febckesile istlh 
barat teşkiltıtı ve jandarmalar 
arasında Boherki deresinde ~id· 
detli bir miısademc olmuştur. 
Yanm saat devam eden bu çar
pışma sonunda bir kaçakçı ile 
(6) ÇU\'al muhtelif cins k'açak 
eşya yakalanmıştır. Havanın bu 
!utlu ve fırtınalı olmasından Is· 
tıfade eden diğer kaçakçılar fi· 
rar etmişlerdir. 

Bir muharebeyi andıran bu 
müsademe şehrin cenup varoş· 
larında cereyan ettıği için bu 
mahalle halkı çarpışm:ıyı sonu· 
na kadar takip etmiştir. 
Jandarmalann silahlarını alılılar 

Mardin 14 (Hususi) - Mld· 
yatın Enhll köyü ch·arında 3 ka 
çakçı, köyden d•mmektl\ olan 
iki jandarmanın üzerine atılarıık 
ellerinden silahlarını almıslar 
ve kaçmışlardır. Hadise haber 
alınır alınmaz. Mardin valisi Ca 
hıt Beti!, yanında il jandarma 
komutanı ,.e emniyet müdürü 
olduh halde Midyata giderek 
tahkikata başlamıştır. 

Kansere karşı 
( na~ı 1 lnc:lde) 

de Rio de Janeiroda toplanarak 
olan Beynelmilel Altıncı Kanser 
Kongresinde bu hususta bir teb
liğde bulunacaktır, • 

cA Noite• gazetesine \'erdiği 
beyanatta, Doktor Azvfjo. cNeo 
man ın vticudun her hangi bir 
kısmındaki kanserli höcreleri or 
tadan kaldırdığını dUnyay:ı bll
d•rmek içın beş senelik tecrübe 
dc\Tesinin sona ermesini bek
lediğini bildırmi~tir. 

Cumhur baskanı Cel41 Ba)ar Doluda halkla görü~ürkcn 

Abani turistik bölge lşıı·ııak 
Olarak ele ahnd ı İlcesiııde 

( Başı 1 incide) 
.. 

esscselerin ve hususi teşebbüsün KaI• .. t l l lllU 
iştirakine de saha açık bırakıla- fi 
caktır. İhtiyaç programında bü· 
yük bir <>telle gençlik kampı ,.e ~nadolu #ut#t 

gazinosu, çadırlı kamplar, hafla Şırnak 14 - İlçemiz çUtçlle· 
sonu evleri, villll sahibi olmak rlne geçen yıl Ziraat Bankasın· 
isteyenlere hususi sahalar ve u. ra sağlanan krediler sayesinde, 
mumt eğlence ve spor tesisleri el\'erişli bi.itlin arazi ekilmiş ve 
vardır. Bu yolda ilk adını olarak çiftçilerimizin yüzlerini güldü· 
özel idareye geçen hilen mc\•cut rerck mahsul alınmıştır. Bu. yıl 
dağ evi ile diğer lojmanlar, ilk da ilçemize kredi ve iyi ev afta 
yeni tesisler kuruluncaya ka. tohumluk sal!landığt takdirde. 
dar, ziyaretçilere bugünkü sart. gelecek yıl d? ayni bereketli 
!ar içinde azami kolaylıkları sağ. nı~hsul alınabılecck. sürillme· 
lıyacak bir şekle setirilerek sırf mıs arazi bırakılmıyacaktır. S~ı 
turistik gayelerle i~letilecektir. say~de, .. t?humsu~uk. ~·~ kredı· 
Ahanı:lın önümüzdeki senelerde sizlık yuzılnden çıftçılığı terket 
turistik bir merkez haline gel- m~ş çiftçilerin de eski işlerine 
mesinln, umumiyetle Bolu ve rlonmelcrinl sağlamak kabil ola 
sureti hususiyede civar köylerin caktır •. 
kalkınmasında büyük bir rol oy İl~emızde, hummalı bir inşaat 
nıyacağı muhakkak sayılmakta: faalıyeti de başlamış bulunmak· 
dır tadır. Bilhassa 1943 yılında kıt· 

· lık fel~ketine uğrayan vatandaş 

C.H.P. nin siya si 

toplantı lan 

C. H. P. Suadiye ocak \'e Şeb· 
remini bucakları tarafından 
dün birer siyasi toplantı yapıl
mıştır. Toplantıda konuşan ha
tipler dırha ziyade mahalli ihU· 
yaçlardan bahsetmişler ve D. P. 
nln lktı~adi bir politikası olma· 
dı~ını belirtmişlerdir. --

!ar. kalkınmaya başlamışlardır. 
HAien ilçede 200 kadar yeni bi 
na inşa edilmektedir. 

Bu yıl, ilçemizde sıtma sa\'aşı 
na da hız verilmiş. sağlık ekiple· 
ri, aa muhtarlık böl~csindc :Caa 
liyete geçmiştir. 

Ayrca, lll53 :rılında ilçemizde 
bir de sağlık merkezi açılacak· 
tı:. KöylU uzlvetten çok mem· 
nundur \'e bilttin gilcile çalı~· 
maktadır. 

"~kar.ada sahte bir 
Savcı yakalandı 

Bir barda hadise çıkaran Mustafa Kandemir, 
polislere ben Savcıyım, eledi. Hüviyetinin sahte 

olduğu anlaşılmca karakola götürüldü 
llıuurl Uu11o!rirfmf:4tft 

Ankara. 14 - Dün gece Taba- ı kadasından kıskanmıştır. l\lusta
rin Bar'da bir hadise olmuş, ha· fa. hırsını yenemiyerek masada 
nn altını üstilne getiren mahke- bulunan şişe Ye b:mlakları arka
me katib~ :~en savcıyım• diye- d:ışının başına ''urmaya başla:nıs· 
rek kendısını yakalamak isteyen- tır. Hadise yerine gelen polisle
leri tehdit etmiştir. Vak'a &öyle re •Ren savcıyım, siz beni yaka
olmıı~hır: lıyamazsınıı• diye batırmava 

KLrıkkalıı mahkemesi k~tibi baslamış \'e önündC'kl masayı 
Mustafa Kandemir, bir arkadaşı yumruklıımı~tır. Polisler, böyle 
ile birlikte Tabarin Bar'da bir bir sarcıyı tanımadıklarını söyll
hayll içip e~lenmlş, bar kadınla· yerek l\lustafayı karakola götür
rıyle oturup kalkmtfi, bir ar:ı mü~lerdir. Sanık hakkında taki· 
yanında bulunan bar artistini ar- bata başlanmı tır. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
""""""'~-....~ • 
iş işi gösterir 

( Başı 1 indde) 
!erle a)·arlamağı ümit edemeyiz. 
Esaslı tedbirlere ihtiyacımız var
dır. Bunlar da; bilhassa rlrai is
tihsal için genlıı olçüde muhtoç 
olduğumuz tcchizatı \'e takım ta
kım is11htak eşyasını memleketl
mbdıı yapmııktnn, bunlar için f. 
cabeden dövizin hiç olmazsa, Is· 
çillk, işletmecilik, amhaUıj, nak
liyecilik \"e ı;igoı'ta gibi kısımla
rını tasıırrur etmekten baska bir 
ııey olamaz. 

Dün sınat Jsllhsnl fmkAııları
mız mahduttu. İhtiyaç miktarla
rının az olması, makul fiyata mal 
istihsali imkanını ortadan kal
dınyordu. Rugün Türkiye, bir
denbire genls mlklnma ithalat 
eşyası satın almak kudretine \Br
mı tır. Amrrika Sefirinin geçen 
gün prk doğru olarak söylediği 
gibi, 'fürk piyasası, umn seneler 
istilıtak kudretinin ortması umu
lan bir piyasadır. Çiinkü memle
ketimiz, henüz el süriilmemi!5 
ser\'et ka) nnklanylc doludur. 
Eğer haz.ılannın i tediğl gibi, 

yıllarl'a Tiirkly,nin geli mest i
çin bir plan ynpılsnydı, bu plRn, 
18 3 n ındo giirbliz bir dcllkanlı
)"a gi)dirilmek istenilen bir to· 
cıık ı;ömlrğine benıh ccektl. 

llükCımetln esas itihan~lc isa
betli bir z.irant sh·asetl takip et
me l \fi geniş kütleler arasında 
eskiye kıy:ıs kabul etmi}ecek !bir 
salın alma kudreti yaratılmuı, 
bir taraftan da meınleketln he
men her kısmının bir kalkınma 

}nr:ı~ına atılması: birdenbire ye
ni bir \aıiyet yaratmı!itır. Dur
gun bir 2lrai istihsal safhasında 
bizim için bir luks, bir özenti 
manzarasını ı;cistercn sınai 1 tlh
sal işl, bugfin bir ururct mahi
yetine girmiştir. Yeni bir sınai 
,.e ticari slyosetc &lddelle ilıtlya. 
cımıı \'ardır. Yeni \11liyelln :ra
rattı ı kaplar, mmııkkat tedblr
lcrlf! karşılanamaı. 

Bu kaplar nelerdir ,.e nnsıl 

karşılanmalıdı~ niğrr bir ~azı
da bu me\'2uun üıerinde duraca
ğım. 

Ahmet Emtn YALMAN 

«Genç Türkiye» 
Gazetesi kapandı 
Ankara, 14 - Millet Partlsln-

Ciıı B. E lcisi .... .,. . y 1 
den Profcsôr Hikmet Bayurla. ugos avya Profesbr Vasfi Raşit Seviğ tara-

~fJı•ıııfJ::aflıııı 
fından birkaç gündür Ankarada Yunanistan çıkarılmakta olan ·Genç Türki
)'e• gazetesi, gazeteyi basan mal-

G 1 
baanın baskı isinden vazgeçmesi 

örüşme eri üzerine bugUn intlsar edememiş-
lnıufoıu A./ann tir. Gazete sahiplerinden Profc-

, ~·atın ~lan1t sör Vasfi Raşit Sevlğ, gazetenin 

Dö11dii 

Ankara, 4 - Çin büyUkelçlsl Atına 14 - •Sunday Times• 1 cıkmayı~ı sebebini ııu suretle an-
,.e kordiplomatiğin Doyen'i Dr. ı~zeteslnln Atına muhabirine !atmıştır: 
Ti-tsun Li, ml'mleketlne yaplı~ı gore yarın Yunanistan baş •- •Genç Tilrklve• gazetesini 
bir aylık ziyaretlndcn sonra, bu 6ehrinde be~lenmek.te olan Yu· yayınlama imtiyaz;nı almamıza 
gUn Ankaraya, vazifesi başına goslav as~erı he,yetı, Tilrklye · rağmen, Ankarada bu gazeteyi 
donmUo; bulunmaktadır. ~ugoslaV) a ve. \un an kuvvetle, parasıyle basacak matbaayı bul-

Dr. Ti·tsun LI. hükfımetlyle is n arasında müşterek askeri ma mak hususunda büyük güçl'"kl e 
ti rede bulunmak üzere 25 tem nevr~l~tı yapılmasını teklif e· uğradık. Nıhayet bir matb~a ~~e 
muz:da Formozaya hareket etmiş decektır. Bu hususla ilk temas- anlaşmaya \'ardık B ı tb b' 
1 • lar \'Ukubulacaktır. .. · . 

1 
ma aa ır 

t . Blıytikelçi. hür Cinde beş Yusoslav askeri he,·et' ,, 1 kaç gun gazetemızI bastıktan 
hafta knlarak, hükfımet adamla- cek hafta içinde Ank;ra;,'.a .,geef~ ~~.nr~. bu lşde? va.z~eçti •ini, çün
rlyle temaslarda bulunmuş ve rck ayni sahada tekliflerde bu· ku bızim gaze.emızı basmıya de· 
bıı arada Cumhurbaşkanı Chiang lunacaktır. ~·am ederse hükumetten resmi 
Kai-Shek tarafından iki defa ka Yugo lav suba~ları Tilrk \e ılAn almak hı~st~su~da ıorluğa 
bul edilmiştir. Yunan kurmay baskanları ile u~ra~acağını bıldırdı. Ankaranın 

Çin ordusunun kara, deniz ve Balkanlarda mil, terek bir mü· dığrr kuçlik matbaaları da besle
ha\'a birliklerini, yeni fahrikala dafaa tedbiri alınması Uzerinde m~ gazet~lcrlc ant~ tıkları ,.e ge
rı ''e sanayi tesislerini gezen Dr. bilhassa duracaklardır. llrı ~ol b.ır k:ızanç yol? buldukla-
1.I, Taipehde bulunduğu sırada Sunday Times gazetesine göre rı fçın bız.lm ~azl'temı!l bas~ak
Çınlılerin hayran oldukları Türk nıiinaka~ainr araııında en çok tan cl?lma içtınap ettıler. Nıha
ler \'e Tilrkiye hakkında 6 kon dunıl:ıcak ve münakasa edile· ~et cllın baııka hlr ~atb~a. ile im 
forans vermiştir. rek noktanın Balkanlarda Tilr- meuuda anlaBarak kendısıne ka-

ntlyükelçi, c:arşamba günü sa· kiye, Yugoslavya ,.0 Yunanistan P?~o ''erdık ''e dllnkll niishayı 
at 6 da basın mümessillerini el- arasında bir dalmt temas bUro d!zıp sayfalarını bastıyarak ma
çilik binasında kabul ederek. For sunun kurulmaııı için yapılacak kıntoye teslim ettik, Fakat son 
moza intibaları etrafında bir ko- görüşmeler"olacaklır. dakik:ıda matbaa sahibi gazete-
nuşma yapacaktır. mlzl basmaktan vazgeçtiğini bize 

Yıldııe lide kırmızı inek bildirdi. Bu suretle gazetemiz de, 

Ccıacvindo y eni bir 

y aralama 

Üsk!ldar Cezaevindeki 1".hdise 
terden sonra ewelki gün Sul· 
tonahmet Cezaevindc de baıı hA 
discler olmuştur. 

Dün öğle ilzeri Sultanahmet 
Cczacvinde mahkumlar yeniden 
kavga etmişler ve bir kişi ağır 
surette yaralanmıştır. 

Sabıkalı yankesicilerden Ali 
Dalmışın taraftarları ile fofôr 
Ferit Gü\'enerl öldürmekten sa 
mk Hayrettin Yorgancı taraf· 
tarları kavgaya tutuşmuşlardır. 
Bu arada eroincilerden İlhami 
Girginkaç şlsle ağır surette ya 
ralanmıs \'e hastaneye kaldırıl 
mıştır. Savcılık tahkikata basla 
mı§tır. 

sergisi açıldı 
YıldızPll 14 (A.A.) - Orta A· 

nadoluda llretilmesine gayret 
sarfedilen doğu ırkı kırmızı i 
nek serı;isl, bugün Sivas \'alisi 
Necati İlter tarafından açılını~ 
tır. 

Kızı lay, Sena ryo 

müsabakası açtı 

matbaa bulamamak vUzlinden fteş 
riyatını &imdilik talil etti. 

Sonradan Ulus matbaası, gaze
temizi basmak nezaket ''e anlayı
&ını ı:österdi 1 halde bu cihet d . 
parti noı..;aı nazarından mahzur 
lu göriıldtl. Bö lece gazetemiz dr 
resml makamların baskısı yiırün 

M uhaceret k omisyon un-

d a Bulgarfotandan gelen 

Türklerin durumu 
Ankara. 14 CT.H A> - Tür-

kl~e Kızılay Genel Merkezi, Kı- görü~ülocek 
zılayın harbde \'e sulhta yaptığı CenC\Te 14 CT.H.A.) _ Birleş-
hiımetleri canlandıracak bir se· mlş lllilletler Muhaceret hleri. 
naryo hazırlanması için bir mil İstlsare Komisyonunun ikinci 
sabaka tertip etmiE"tir. toplantısı yarın yapılacaktır. 

Kızılay Genel Merkezi 111Usa- Bu toplantıda, son z:ımanı~r 
bakaya katılacak olanlar~ irap da Bull':arl~tandan Türki\ .... 
eden bUtUn dökumanlan 'ere· ııöç eden 250 bin J:Ö'"menin d ı 
cektir. • rumlart incelrnecrkt.ir. 

5 

Çorum D. P. kongresinde kadına 
kadm haklan tenkid edildi 

Ahmet Zogo 
Faruk'tan daha 

akıllı imiş ( Başı 1 incide) j probl'ammda kadın ve erkeğe 
da ka~ı~ ~.emurların e\'lenme. eşit bak ,·erilmlştır. Kadın me
~iklerını, tunkii evlenmeğe ih- murlar memuriyetlerinden atı. 
tıya.çları bulun~adığını, al.dıkla- lamaılar. Gilzellik kraliçeliği 
n üç bes yüz lıra maaşlanle is- müsabakasına hilk!lmet mildaha 
t~dlkleri şekilde ,.e yerde eğlen le cdemez.11 • 
dıklerini hükumetin kadın me. 
nıurları tamamen isten atmasını Bakanın bu konu~ası kon
ve memurlara doğum, olilm ,.e bl'CCe umumt bir hOillutsuzluk 
çocuk zammının verilmemesini la kar~ılanmıştır. Bunun farkı. 
talep etmiştir. Daha neler söyli- na varan Ba.kan sözi.ı d~ğistire
yereği bilinemeyen delegeyi rck hilkümeti oğmeğe başlamıı,;. 
Milletvekili Şevki G!lrses işaret Bu a.rada. D .. P. Milletvekilleri. 
ile kürsüden indirmiştir. Bu de. nJn ıdealıst ınsanlar olup yal
lcgenin konuşmasının her nok· nız , maaı,;larile getindiklerini 
tası kongrece fiddetll alkışlar- m.eb us maa&larındın yapılacak. 
la karsılanmış ve dilekleri ka. bır tasarrufla servet sahibi o
bul edilmistir. lamıyacaklarını ve 1954 de mal 

. (Bn51 4 üncfide) 
ki kralının Faruk'tan akıllı ol· 
duğunu go·termiştir. 

Zoı;o ) apılan istisk'll üzeri· 
ne Mısırdan Amerikay-l gide· 
rek orada yerleşmek i•t,,mısti. 
Hazırlıklarını henüz tamamla
madan Mısırda bugtlnkU deği· 
ı;.kl k oldu. Bu değışıkl·k lite· 
rlne hazırlıklarına hız \erdiği 
ve İ&kenderiyedekl köşkünü 
satınca Amerlkaya gidcccğı bil 
dırıli) or. 

Bu arada ilk temennilere ce- mil.Ik ~a~i~l olmuş bir Uı1letve
vap \'ermek üzere söz alan Mu. kilı .gorülurse bu servetinin 
ammer Alakant demiştir ki: ga~Tı mes:ıı. olacağından şüphe 

_ - Uiklik dinsizlik mana· edllinemesını, resmt ilftn te\'Zi
sına gelmez. Mason dernekleri· inde haksızlık bulunmadığını 
ni . kaldırmağa hükumetin yet- ve memlekette asa~i~in berke-

Bulgaristanın küçiik kralı 
Sımeon'a ı;elince, buaun nere· 
)e gideceğ.ı belli d ğ ldir. Sı
meon, anne·! ile birhkte h· 
kl'nderiyede oturmaktadır. BU· 
yük babası eski İtalyan kr:ııı 
Vıktor Emanuel'den kendisine 
epeyce para kalmıştır. Bunun 
içın istedıği yerde yerleşebi· 
hr. Küçük l.ralın annesıle blr
lıkte, fcviçreye, yahut Porte
ki:e gideceği tahmin ediliyor. 

kisı yoktur. Demokrat Parti mal olduğunu söylemi&tlr. 

bazı bölgelerinde 
çarpışmaiar oldu 

?ılısırda bu iki hükümdardan 
ba~ka bir de Suriyenin eski 
Cumhurbaskanı Slikrii El Kuv
vetli ''ardır. Bu ut Surtyede 
bugtinktl idareye muarızdır ve 

( Ba&ı 1 incide) 
:tılucadele Lahuni ve Ja\•anrudi 

kabıleleri arasında başgöstermiş
tir. 

Vukuagelen çarpışmalarda 6-
lenler de vardır. 

Klirdlstan tugayını destekle· 
mek ilzere, hafif bombardıman 
uçakları Mdise mahalline gön· 
derilmlstir. 

Geçen tarpmba gUnU, karga
§alıklar bölgesi üzerinde uçan 
iki av uçağı, halkı sükuna davet 
eden beyannameler atmıştır. 

Dr. Musaddık Şah ile g<irtl~tü 
Tahran 14 (Anka) - Bugıln 

İran Basbakanı Dr. Musaddık 
Şah ile 3,5 saat sUren bir görliş
mede bulunmuştur. Siyasi çevre 
ferin bildirdiklerine göre. bu 
görüşmede çok mUhim mesele
lerin konuşulduğu ve bu arada 
lranın mili durumu ile son gün. 
lcrde İran - Irak hududundaki 
Kurdistan mıntakasında çıka'l 
isyan hareketi bahis me\'ZUu edil 
miştlr. 

Malum bulunduğu gibi Musad· 
dık her zaman Şah'a bildirereğl 
meseleleri saray nfııırı vasıtasiy 
le bildirir, ancak çok mühim me 
selelerde bizzat gorilşmede bu· 
lunur. 

3,5 ı;aat süren bu §ahsi görüş
meden, meselenin ciddiyeti an· 
la~aktadır. 

Dr. Srhacht •İran parası 
ı;ağlamdıu diyor 

Tahran, 14 (A.A.) - Tah· 
randa beş gün kaldıktan sonra 
bu ubah uçakla hareket etme
den ev,·el France • Presse ajan. 
61 muhabirine beyanatta bulu. 
nan Dr. Schaclıt şunları sôyleml§ 
tir. 

cİran parası sanıldı~ından çok 
ı;;ı:lamdır. Altın karşılığının e· 
hemmiyeti dolayısile İranda yeni 
kfığıt paralar mahzursuz olarak 
basılabilir.11 

Schacht Basbakan Musaddıka 
henüz raporunu vermedığini ya· 
kında yeniden İrana avdet ede. 
ce~ini bildirmi~ \'e ~unları söy. 
lemi§tir. 

11Dôrt gün içinde blr proje ha 
ıırlanamaz. Fakat Ba~bakanla, 
ba;lıca Bakanlarla ve bankacı 
şahsiyetlerle temaslarda bulun. 
dum. Para meselesi hakkındaki 

iki karılı kocanın başına 

gelenler 

Kasımpaşada, Zindanarkasın· 
da oturan iki karılı Mccit Dal· 
gır; isminde bir adam, bır m!ld· 
ıiettenberi dargın olduğu karısı 
Mediha ile Selimenin evine git· 
miştir. Mecit iki kadını da bı
çakla tehdit erlinct>, kadınlar 
l\lecidl evden içeriye almı~lar 
\'e adamakılı dövdükten sonra 
kapı dışarı etmişlerdir. Hadise 
karakola aksetmi~ ve tahkikata 
başlanmıştır. 

D.P. nin dünkü siya si 

toplantısı 
D. P. Üsküdar ilçesi, dlin saat 

11 de Üsküdardaki Sunar sine· 
masında siyasi bir toplantı ter· 
tip etmiştir. Toplantıda O. P. İs· 
tanbul milletvekilleri ve parti· 
liler hazır bulunmuşlar. ı;öı a
lan hatiplt>r, muhalefete çatan 
nu tulilar söylemi~lerdir. 
Akşam ilzeri de D. P. Kumka· 

pı buca~ında bir siyasi toplantı 
yapılmıştır. il'-----

PAPAZYAN 
Biçki n Diki& \'urdu 

KURTULUŞ 

\'eni kayıtlara başlanmış· 

tır. Feriköy Tepeüstü 116 
No. Papazyan apartımanı 

bütün meseleleri kendileriyle 
birlikte tetkik ettim> 

l\lerkez.i iranda petrol 
bulundu 

Tahran, 14 (Anka) - Bir iki 
senedcnberi gayri muntazam 
şeklide sondajlarda bulunan hu 
susl bir petrol arama firkeH 
merkezi !randa zengin pet-
rol kaynaklan bulmuştur. 
Bu kaynaklar Tahranın ce-
nubu nda kum ~ehri civıınnd3 
dahili lstlhl~kini tamamiyle kd:' 
şılayacak ve cenup petrolleri de 
ihracata tahsis edilecektir. 

Dr. Scharht trana çalısma 

taniye ediyor 
Tahran, 14 (A.P.) - Alman 

maliye mütehassısı Dr. Schacht 
bu iece Tahran hava alanından 
uçağa binmeden evvel gazeteci. 

Mısırda ötedcnberi az çok si· 
yası fa alı) ette bulunmuştur. 
Faruk da Suriyede bugunkil 
hukOmeti iyi goıle görmediğın 
den bu faaiıyete miısamaha e· 
diyordu. Yeni hükumet her 
ttlrlil siyasi faaliyeti kesmesi
ni kendısinden istemiştir. Ye· 
ni l\lı ır hükumeti Suriyenin 
&imdıki rejimılcı sıı.., dostluk 
teJJs etmek \O işbirlıği yap· 
mak nbetindcdir. Stikrtl El 
Kuvvetli'nin bu sebeple Mısır
dan ayrılacağı ve başka bir 
yerde )'erleşeccği tahmin edi· 
llyor. 

ÖLÜM 
lere hitapla §unları söylemilitir: Bolu Vali muavini Alaettin 
.. c~ucenmez.seniz size bir şey Eri~ Ye Iznıir Memleket hastane 

soylq·ecetlm: Tembel insanlarsı sı doktorlarından Necmt'ttın 
nız. Iranlılar çok daha fazla ça. Eriş'in anneleri ve Te el id:ı
lışmalıdır. Raporumu henüz ta· resi memurlarından Sabrinin 
mamlamadım. Dört ~ünde bunu ze\•ceı;i Bayan Kaya, m:.ıpteıa ol
yapmaya lnık~n yoktur. Gerekli duğu hastalıktan kurtulamı~a
makamlarla temas ettim. Bir çok ra Hakkın rahmetine knusmuli
bilgiler topladım. Raporu hazır- tur. 
lıyacak ve yakında buraya ı:e- Cenazesi, 15 eylOl 052 Paurte. 
tlreceğim.11 si Eünii Haydarpaşa Numune has 

Dr. Schacht, İran petrol mese tanesinden kaldırılarak öğle na. 
lesi hakkında fikri sorulduğu va mazı Sclimiye camilnde tılın
kit C'evap \"ermek istememiş \'e dıktan ı;onra Karacaahmet kab
bu ı;lyasl bir meseledir ben si· ristanındaki aile mezarlığına def 
yasct_ adamı değilim, demiştir. nedıleccktir. 

15 EyhU 1952 - Pazartes.I 
lSTASBUL -l ! 

L ACA , 1 

ı2,S7 Açılıı ,.. proıuı:ı. 18,00 Ha· N 
btrltr 18,lS Tilrktiler (Pi.) U,U 

Earl,lar okuran Rııa !Ut U,:?O Danı M 

•e C&I muz!tl (rı) U,..IS Sar\:ıl&r 

(PL) ı5,00 Kıımı.ıı. • • 

18,00 Atılıı ,.. !rkiiler H,ıs İn·/ • = =
tUııc:e du'I ı .ao E:ukılar olmrın • 

A.f1fe !:dıbofıu 19,00 Habtrlor 19,15 ı· 
~ırlı:ılar Olra:raıı :ı:;'a dlr Hllbt Culha ... _ - - -
19,80 Dana mliıltl (Pi.) 20,00 $arkı· • 
ur ol.-ıı:ran TiiHln Aun 20,ıı; Radyo ;_..:.._,;,..:....::;:;.;.o-.; ____ _ 

rudul 20,80 Kısa ,eblr habtrluı Soldan 
ıo.ss Elime fulı :?l,lS Raıt:ro lı&ftuı teı.;erındın bir 2 - Eaba b r ıı da: 

21 80 Sın ıoloları 2ı,H Danı mliıltl 
Bir nota. 8 - L ıeku emt: Bır har 

...ıı a - Zamaıuıı k ıımlar ııda:ı: 

Zarf edau; Bt an edatı 6 - ll ... 
bus11. 6 - 11 : Kara parca•ı. T -
llıırafu 8 - Tar hl b r d Tlet, 

Fasıla. 

(Pi) 22,00 Sarkıhr Okuran Alhtt.ıı 

l"uııcı 22,80 Romanı!ar (l'I) 22,n 
Haberıtr 21 00 Xımb~o • Botta ,.. 
Prorn::ılar 23,07 Dac.ı ,., aı cı zı:ı 

(Pi) 28,80 Dlıılericl btü;lırl :?&,00 
Kapı~. iııkandan A.lll'; ,-a: ı - !'akınları· 

am'1aıı b r. 2 - Rq; Bir muı .,j t.• 

!eti. 1 - ('.ı:> a'k' a - B..r m~vve. * TE:In;İE exh'"ERSİTE 
20,15 Acılu .. , l::Aı!l: S - 1ıUmııı liart ırıııdan tı rl 6 -

Bau mllufl fCucak cocuıu yemdi. 7 - 1uwl. 6 -
( Pl.) 22,00 Kıpını.ı. 

ANKARA 

Balkanlarda b r ıtl: r. 

DÜNKÜ BlJLl\IAC.:ANlS R,\UJ 
Soldaıı Sah: l - Btıyııkada. 2 -

Adam 8 - nahıbo. a - Alı: 5 -
Un; lu. 6 - ~.unt, \t, 7 - Ra;. 

S - Aul; En. 

7,2~ Acılı& .. , proınm, 7,SO lf S 
Asan. 7,81 Xrttll parca!n (Pi) 

7 'S Bı~rltr 8,00 ISarkılır, Turkiiler 
(Pi.) 8,2~ Hın raporn, E,80 Bale md iukandan Aıalh a: 1 - Darbnıı· 

Pte.-Yamı :ra 2 - Xe S - Yuha .ı. - hınd &lklerı (PJ.) 9,00 Gıınün 

u kapaıııı. 

* 12 ıs • ıs.ao A.ıl:f?' auu: 

12,15 lhmlehtt4" "ıım 12,20 Uem 

lelı:ete •• ~. ı2,80 Ordndan habulU' 

12 as Sarkl!ar Ol:u:ran lfedlha De
m1rkırın 13,00 M. 6 Aran .. , ha'bn· 

ler, lS,15 lltlodllu (Pi.) 18,80 Öf?• 
ruete l, ıs 45 lluzlk (PL) U,00 Una 

S - Kab: St 6 - Adı a; I'.e. T -

Da: \'an. il - Amcatı.}'. 

Konnıma. 17,IS Eartılar Ol:u1an· 
tar :ı.:aıml Y kae en, G nul Akıncı, 

U,H Mü 1c (Pi) Ul,00 M. S A an 
,.. habnler. 10 ıs Tarıhten b r ;aı:>ra\: 

1 o,::o S.neına <ır.:'\11la melodiler ( Pl ) 

10 80 K yün uatı 2'> ı ~ Rairo ı:a· 

rıPOnı, .Al::am prornmı ,.. lı:aıııııı,, tetul 20,&0 :.V ı 1ı: (Pi) 2ı,15 Ko· * anıma, 21,80 Klhlk Turk m ı!ll ıı:.,. 

ltl,SR Acılı~ ııroıranı n M. 6. ı.. roın ::2,00 Danı m ıı }I (Pi) ::~.'5 

rarı. ı7 00 Sarlalar (Pi.) 17,:&0 Sar l1 S. Aran ,.. hı'berltr 23 00 'l'rorram 
kılır Oknran Mıınlıh@r GU;er 11!,00 ... bpaıııa. 

ANNA PEÇAROPULO 
BİÇKİ ve DiKİŞ 1TRDU 

Kayıtlar basladı Paza~da.n maada hergUn saat 10·18 e kadar. 
BİÇKİ - DiKiŞ - NAIOŞ - çtçı:J{. 

\'esaire dersler özel metodlar ile .Kurtulus Hanının genlii 
salonlarını:!~ verılır. 

Galatasaray İstiklal Cad. Kurtulu,) Apt. 285, 3/6 Tel: 43222. 

NIŞANTAŞI ÇINAR CADDESi ÖZEL 

iSLi TERAKK~ l 
Kuruluı tarihi : 1879 

. Lise kısmına ivi " e pekiyi diploma .. almıs olanlardan mahdut miktarda talebe alınacaktır 
Dığer sınıflarda boş yer kalmamıştır. Oğleden sonraki ders saatleri; tamamen ecnebi öğret

menler tarafından okutulan yabancı dile tahsıs edilmistir. 

----------··:-..---------------
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8~Y041.v ı /sllKllİl CADDE.Si Ntl. '16 
SİAKFcl • H,f/M/0/Yc CAOIJcSI NO. 16 
KAOIKÖYı KAD/ICÖ" 'A~A.S Nil. S 

TElE,ONı 453$? 
TEUFONı 28201 
TEl.EFONı 6199~ 

Shov 1 • Oragline Clamshell Kanal açma tertıbatlf ... 
~00 Beygirlik MERCEOEZ BENZ Dizel Mo· 
torü ile çalışır kendi etrafında 360 derece 
doner, seri kepçe atar. 

Bo~ y~dek parça mevcuttur.1 

Sabit ve- seyyar tamirhanelerimiılc fabrl· 
kanın uzmanı devamlı olarak muşterileri·. 
mizin emrindedir .. : 

Sürat, iş kabiliyeti ve motorlerinin~ üstün· 
lüğü ile temayüz etmiştir• - "' 

TÜRKIYE- UMUMJ MÜMESSILr: - -

TÜRK' iNTER MAKiNELERf A. o.· 
, Galata, Bankalar Han Kat 2 ·Telefon t' 42983 

A"KARA AOAllA ESKIŞENIR ' lllıllR 
' . --Posta Caddası 78 , Karşıyaka, serv.s ıstas B·rl K Cad 8 Cumhurıyıt Bulvarı 95 

~ıfefc:ı :_ 14342 Tele!on: 1185 Telefon: ım ,Telefon: 5637 

IAKİNİS'r ' 'e 

. 

Yeni Ses Opereti 
Her akşam 21 de 

Yavuzlar Ailesi 
Operet 3 Perde 
Çarsnmba halka 
Cumartesi talebe-

ye tcnzilfıth ,.e· Paıar ,uoü 
Matineler 16 da 

Tel: 49369 • 

Tazyıkli 
Otomatik 
tencerelerle 
Azami sürat 
Azami ekonomi 
Lezzet ve 
Emniyet elde edersiniz 

Merinos Parça Kumaşı Sahsı • 
Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi 

Müdürlüğünden 
Bursa Merinos ,.e Herekc Yünlü ve Halı Dokuma Sanayi 

)lüessese i .Merinos Fabrikas. imaHitı olup halen İstanbul 
Cibali depomuzda bulunan takriben 2839.70 metre parça ku· 

1 ma~ satılacaktır. 
Taliplerin iş bu işe ait şartnameyi görmek lüznnılu iza. 

halı alarak teminatı vatırmak ve teklinerini vermek üzere 
24.9.1952 çarşamba giınü :;aat 16 ~·a kadar müessesemiz ' 
yünlü şubesi müdürlıiğüne müraraatlan rica olunur. 

l\lüessescmiı satısı ~·apıp yapmamakta :.erbesttır . 
01i22> 

1 lyi tranolmuş erkcğf 
her kadın beğcnir.l 

% 
IEMENS 

Radyoya son derece meraklı olan Perihan Altındağ 
evinde bizzat Siemens Radyosu kullanmaktadır. Bı.ı 
tercihin sebebini soranlara kıymetli ses sanatkArı 
~öyle cevap veriyor: 
"~ll;)tE~S .. ciılılrn harika lıir ratlyoılur. Alman 
Siı•ıııcn• radyosu, çr:itli aazların \C insan "e inin 
lıiitiin pcnldrrini en talıii ahenk içindr, lıı•rrak \ e 
net ak•tltirir. Bu pazar İstanbul raıl)O uıı<la nn'r!'f:İlll 
konseri bir SIE\IE;\S'tc dinle) iniz, SlEM ı-::•Sin 
kıymetini o ıarnan aola)ıu:ak•ıııı.ı • ., 

• 
Hot : Radyonuzu alırken sanatkarın hediyesi olan imzalı luks fotoarah 

bayiınizden isteyiniz. 

. TÜRKELI Ltd. Stı. 
Gılııı, Bınl.ılır C:ııl. ) ıDıUıpı ::ıoı..aı. 

1 tlefoD : UtıZ 1 

• 
Dl 

TH(GENERAL ELECTRIC COMPANY LTÔ. OF ENGJ.AHD 
Tı.ırkly• Umum a.yıi ve Toptan Sıtıı Yeri 

ADIL GABAY ve ALBERT KOENKA 
K•r•koy Palu kar"aı No 80 

T•I : 44700 • 44709 Telg• • AOAKO. l•t•nbul 

İmtiyaz sahibi: Sl~AN KORU; 
Bu sayıda yau islerini fiilen idare eden mes'ul miıdür: 

MELİH VE:SER 
(\'ATA:\') Garetecilik \C i\Iatbaacılık T. ı\. s. - İstanbul 

\'AT.\~ l\lATBAASI 

-· 

Operatörü alınacak 
Anadoludaki muhtelif ljantıyelerimizde çalılittrıl· 

mak üzere Ekskavatör, Buldozer, Grııdcr; Scraper gi. 
bı )Ol makinelerinde çal~mış tecrübeli elemanlara ih· 
tıyaç vardır. Taliblerin ehliyet ve ikalarile birlikte 
talep edeceklc.ri ücrete mütedair müracaallerinl mek· 
tubla aşağıdaki adresimize yapmalarını rıca ederiz. 

Flüor sant La~batar:ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ili Bol Işık Verir - Fazla Dayanır 
.- fe;nin- ın son yıniUklerine göre imal ıdilmiıtir. 

.ADRES : 

Garantı insaat Ltd. O. Yeni P ostnbane caddesi, Garanti Han 

İSTANBUL 

ıaaı 

GENERAL~ELtCTR\C 
• En tabii ııık kaynağıdır. 

• Son derece iktisadidir ... az ıarfiyat yapar. 

• Vasati olarak 7500 saat dayanır. 

• Komple renk çeıidi ve kullanılan yere göre muhte· 
lif modelleri mevcuttur. 

GENERAL (j ELECTRIC 

-Ilı .. 


