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R i d g w ay, bugün 
-----~ Ankaraya geliyor 

Yapılacak: görüşmelerde bazı 

anlasıııalarıııa varılacak 

• 
prensıp 

" 

General Wyman (solda) dün Ankarayı gcldlgi sırada 

General Wyman dün 

Montgonıery, ü~üncö ordunun 
ınanevralarında holonaeak 

Ankara'ra geldi 
Manevralar 
Başlıyor 

NATO Güney Bölgesi Komutam, karargôh merkezinin 
İzmir oluşundan dolayı memnuniyetini belirtti 

-0-

Birinci ve üçüncü 
Ordunun manevra
larmda bütün mo
dern silôhlar kulla-lfyıııaıı, Ridgıvoy ile yapılacak 

mlacak 
ıe11ıaslardo Jıa~ıı• 1Jııl11ııaeok Ruıuaı Jlıılıılıırimi:ıh" '------, ___ __, 

Haksız 
Bir tenkid 

\'A7.,\N: 

4hmet Emin YALMAN 
Son Urt ı.crahatimiı sıraı.ında 
~ğ 'l'urhal ckrr fabrikasına 
ıı/•dık~ Ortalığı kc iC bir faa· 
~ tt halinde bulduk. Trenler, 
ı.. llıYonıar, arabalar her taraf· 
~I Pancar tasıyor, kronometro 
~t ltllyCJI .kocamın makineler 
~ lıılrlıı; fş haıırlıyor, yüksek 
'-il tekııııe dayanan, modem ve ı 
ille lıe~ırıel bir işletmenin ali· 
~ tJerı her kö ede insanın yil· 
ııı:' IÜlü) oı·. llcr ey he aplı, 
ı.ı111takabeli". !.\lakinelerin taka· 
'-lı ·~~n bir islihsal imkanı an· 
>eaı ho,ıc kesif bir çalışma a· 
~tl~de temin edilert'k, türlü 
ltıı 11 irıza ihtimalleri biMe öu. 

1 '~rk... • 
ıı.~111~n dikkatlerini bu çetin 
llıeı •nızınayı işlttmrğe hasret· 
~tti~rı. li.ıım gl.'len fabrika ida· 
~bi t~ını üziintülü buldum. Se· 
~)'lnı aramağa merak ettim. 

tte dert döktfilrr: 
ıı,' Bizim hiç birimiz politika 
tııı2 Ulraşmıyoruz. Kendi i lerl· 
>ıtıı baıınıızı a5mış. Her tarafa 
ltıe an Pancarları günü gününe 
- .. llıekten baıka hedefimiz yok. 
lıııa_ Cayeyi temin bakımından da 
~t! unsuru mühim bir rol oy. 
'1~ r .. Bu sene iyi iKi tedari· 
~~ tkı zorluğu göıönünde tut· 
>-.ı Burada kurulu bulunan si· 
bah Partilerden ikisine birden 
dil(, 'lırarak yardımlannı iste· 
te11 ICendı süzgeçlerinden ce· 
'1tıı "~ tavsiyeye layık görülen 
ledı:tı tnakbul tutaeağımn:ı söy 
~bııİ ller iki parti işbirliğini 
L~ etti, Partllrrin mührlle 
~ bıiiracaat eden ı, taliple· 
~.ı'ıı bir c. Halk P. liye hf'r 
Ilı~~ sıhhi ıartları tatmin et· 
•·~ 1 itin is ,·erilememi5. Bu "-e dıı kızıyor, Ulus gazete· 
~le lıtr mektup yazarak, Turhal 
b, -: fabrikasına girmek için 
•ııt11' ilin tavsiyesine lüzum ol· 
>ıı,11 1111 ve burada partizanlık 
~1lını bildiriyor. Bunun Ü· 
4tıe lJJus hararetli bir müra. 
~ :t•Yor, kliıselrr neşrediyor, 
'itte \~·dolayı sile iklidar · parti· 
~ 1 U~ıımJarda bulunuyor. f. 
"'- 1' t Yıizüni; bilen Turhal C. 
~~0; haıkanı buna müteessir O· 
:'14! · llaklkatl bir mektupla 
'eııt~Yor, fakat Ulus tundan -.,t,t da hilcumlarından va,ıgrç· 
11111 ... •e hatasını itiraf cesare· 
1~11 1:ztermiyor. •Siyasi parti· 
" tıs ~.le 1-'r işe alet edilme· 
~t la lllsuıctür. diye bir te\il 

tıınak tanı anyor.• 

~il b~İltiyeyi dinledikten onra 
~,~ .. tomar Ulus \'C Zafer 
~ (!. •I okudum. Sonra da 'Tur· 

~lltiıaı il. P. bı5kanlle bizzat gö. 
'<lt111,., • VardıJım kanaatler un 
'qtı11' Çok ağır bir yükü saati 
:~ı,:. !•şımak ,.e yürütmek 
;:ıı 1~nı taşı)·an Turhal fahri· 

Elıııuıl ~ul.11' ,. ız4t"I 

Ankara 4 - Gilney Bolgcsi 
Kara Kunetleri Ba,.komulanı 
general We)man bugün bususı 
bir uçakla .,ehrimize gelmiştir. 
Generali ha\a alanında Kara 
\'e Hava kunetlcri Kurmay Baş. 
kanlan ile Deniz kuwetleri Ha· 
rekat Başkanı, Garnizon komu
tanı, Amerikan \'ardım Grupu 
başkanı. gcıt<'rallcr \·e Amerika
lılar kar~ılamışlardır. 

\\'cyman ha\ a alanında ken-
disi He görii~en gazetecilere, 

Ankara 4 .!.. Yeni silah· 
larla tamamen modern \'e 
birinci sınır bir muharip 1 
kuvvet haline gelen ordu
muzun bu silahlara intıbakı· 
ııı müşahede etmek maksa
dıyla Birinci \'e Üçüncü Or
dularımız, biı'i bu ayın ilk 
yansından ev\el, diğeri de 
yansından sonra manevra· 
lara başlayacaktır. 

Dirincl Ordunun manevra
sı 9 Eylülde başlayacak ve 
ayın onbe ine kadar devam 

{ Deumı Sa: 5 Sü: 8 de) 
CDenmı Sa: 5 Sü: 6 da) -----------

lDaimi Eıt('üınen 

tekrar degişti 
Danıştay eski encümen hakkmdaki İl Genel 

Meclisinin verdiği iskat kararını bozdu. 
İl "enel meclisi bundan bir l miş ve bu karar içişleri Bakan· 

kaç a; evvel toplanarak daimi lığınca dün vilayete bildirilmis 
encümeni düşürmüş ,.e yerine lir. 
bugün iş başında olan encümeni Bu karara söre eski e~cümen 
getirmi~ti. O zamanlar büyiik hakkındaki iskat kararı ıptal e
anlaşmazlık \ e münakaşalara dilmiştir. .. . 
sebep olan bu karar üzerine Vilayet bu hususta dun eskı 
eski encümen üyeleri İçişleri encümen üyelerine tebliğat yap 
Bakanlığına müracaat etmişler mı tır. 
ve Danıştaydan bu hususta bir Danı tayın karan ayni zama~ 
tefsir kararı istemişleı'di. da İçişleri Bakanlığınca 63 \"ı· 

Danı::tay tefsir kararıııı ver- !ayete de tebliğ edilmiştir. 

\'ukarıki reı.imde, eV\'elki akşam l\la~kada Setüstündcn yu\'lrlanan askeri kamyonet 

Altı kazada 3 kişi öldü 
50 kişi yaralandı 

lngiliz Kara Ataşesi Yaveri Si:n öldü. Yaralananlardan 
beşi Anl~rada, kırkbeşi de Adanada işçidir 

Evvelki gece l\laçkada a keri 1 olmustur. Ölüm üz atlatılan kaza 
bir otomobilin devril mesh le ne- nın tafsilatı şöyledir: 
ticelenen lıir taşıt kaza ı daha Çarşamba 6Ünü saat 13,30 sıra· 

~ ı. arecilrri, Ulus arkada ı· 
t~ııı. rarından çok haksız bir hü· 
'-~ıe Uiramışlardır. Bütün 
l~ı.11 ketın malı olması liz.ım 

Snclolar bir adada 
~ . 

larında Maçka Taşlık me\'kiin· 
den geçmekte olan 700366 p!Aka
lı a keri kaptıkaçtı. Şark kahve
si civarında, anlaşılamıyan bir 
ebepten kahve tarafına sapmış 

\'e dört metre l üksekliğindeki 
dm·ardan gazinonun i>ahçesine 
uçmuştur. İyi bir tesadiıf eseri 
olarak, tepetakla olıın arabanın 
içinde bulunan Deniz hastanesi 
baştabibi ile yanındaki üç baya
na \'e şoföre bir §ey olmamıştır. 

-·~ hı Jlartiler rihazı neden yal· 
~~,1;,.kıvga birliği diye telAkkl 
~ "' .. llu trikllAttan kendi çe 
~'tlt,11 ıırelerf hesabın: yardım 
~ ttı,11 Dleınlrket mü es eselrri 
~tt ııı~11tlu olsun! Bu ~•rdımı 

tı .. Partinin mahalli ,ki· 
10nüı ho~luği~ h ''e ı. • ı 
<l>e,·amı Sa: S SU: 3 d1\ 

topluca oturtulacak 
Bunların bütün polisler taralmdan tanınması 
için her sabah ve akşam hususi ışık tertibatij'le 

memurlara gösterilecek 
'l'ııısı 5 inci sayfamızdadır.ı 

De\Tilcn otomobildeki bayan. 
!arın bir amiralın l""İ \'e kızları 
oldukları anlasılmıştır. 

<Dnamı Sa: 5 Sü: 7 de) 

llıuıııı llu1ıdiriııı<:tf.-

General Ridgway Cumartesi 
sabahı Genelkurmay Başkanını 
makamında ziyaret edecek ve bu 
rada mühim bir toplantı yapıla
caktır. 

Ankara, 4 - AtlanUk orduları 
Ba:<komutam General Ridgway 
yar"ın akşam hususi bir uçakla 
~ehrinıize gelecektir. Generali 
Esenboğa hava alanında Genel 
Kurmay Başkanı, ikinci baııkanı, 
kara, deniz ve lıa\·a kuvvetleri 
komutanları ile Genel Kuı·may, 
Milli Savunma \'C Dışi~leri Ba
l:anlıkları ileri gelenleri, Ameri 
k:ın bü)iik elçisi, ~eJıriınizde bu
lunan Amerikan askert kolonisi 
tarafından kar~lnnacaktır. 

Bu toplantıya bugün şehrimize 
gelen General Vayman ile Mil· 
li Savunma Bakanlığı müsteşarı, 
Genel Kurmay ikinci başkanı, 
kara, deniz \'e hava kuvvetleri 
komutanlan, kurmay başkanları 
Dışişleri Bakanlığı umumi katı. 

İn1tlltere Genel Kurmay Başk:t nı Feldmareşal Sir Willialll 
SJlm Avustralya genel uliliğlne tayin edilmlııtir. Resimde eııile 
birlikte görülen 61 yaşındaki Mareşal yeni vazifesine kasım· 

(Devamı Sa: 5 Sil: 6 aa) da ba hyacaktır. 

1 Bıaşbakan 

13 Ekimde 
londra'ya 
Gidiyor 

Dün ıere evlenen En.ıı:in ve Ömer İnönü, İsmet İnönü ile birlikte 

Ömer İnönü'ııün dül}ünü 
dün gece yapıldı~ 

' 

ihtişamla tevazuu yanyana getiren düğün, sabaha kadar 
neş' e içinde devam etti 

Eski Cumhurbaşkanı ve C. H. F 
~· llde!·i İsmet İnönünün .~i!lu " 
Omer Inönü ile Engin Ogel-
man'ın nikah resmi dün Beyoğlu 
evlendirme memurluğunda çok 
kalabalık bir davetli kütlesinin 
huzurile yapılmıştır. Davetliler
den çoğunu, Halk Partisi zama· 
nında mevki i:gal eden devlet 
ricali, C. H. P. milletvekilleri \'e 
mensupları ve içtimai mevki sa
hibi şahsiyetler teşkil ediyordu. " 

Devamı Sa: 5 Sü: 5 de) 

Gül hane 
Ank'arada 

~ 

~-o-

Görüşmelerde, Türk
Yunan - Yugoslav 
askeri anlaşmasının 

ele alınması 
muhtemel 

Londra 4 - Türkiye Bas
bakanı Adnan :Menderesle 
Dı$işleri Bakanı Fuat Köp
rtilünün 13 ekimde Londra
ya yapacakları ziyaret iki 
devlet arasındaki an'anevl 
dosllu~un bir tezahürü sayıl
maktadır. Ziyaretin tarihi 
bu gece 1n~iltere Dı~işlerl 
Bakanlığı tarafından tebliğ 
edilmiştir. Türkiyeyle İn
giltere arasında 1939 da 
:ıktedllmiş bir ittifak mua
hedesi me\•cut olduğu gibi, 
her iki devlet Kuzey AUan
tik muahedesi teskilitında 
azadır. 

<Devamı Sa: 5 Sü: 1 le) 

Kalaca~ Öldürülen Cemal Yaııan Teğmenin karısı Perrin Katil Telmen Şerafettin Balta 

lltUtı•I ltuhabirlm(:ı!tl'I 

Ankara 4 - Gülhane Askeri 
Tıp Akademisinin Ankara Tıp 
Fakültesinden ayrılması hususn
da Meclisin taliline tekaddüm e
den günlerde uzun münakaşalar
dan sonra bir kanun çıkmıştı. 
Bu kan rna göre GUlhanenin şeh. 
rimizden ayrılma ı beklenmek
teydi. 

Bir teğınen Büyükderelr . 
N . . ... ld .. ~ ~d . . MAREŞAL FEVZi 

Bugün öğrendiğime göre, 
HükCimctin Gülhane Askeri A· 
kademislnin İstanbula nakli et· 
rafındaki tetkiklerj bitmiş ve 
Akademinin nakli uygun göı·ül. 
memiştir. 

<Devamı Sa: 5 Sü: 2 de) 

Milletlerarası 
Bankanın Türkiye 
Hakkında raporu 
Mexico City (Mexlco) 4 -

)lilletlerara. ı İmar \'e Kalkın· 
ma Bank:.sı bugün TUrkiyede 

ı Devamı• S•: .'.i Sü: 1 de> 

oterını o ur u ÇAKMAGIN 
Noterin karısı ile kızım da ağır surette yaralı

yan katil, cinayetten sonra kendi beynine 
kurşun Sııkarak intihar etti. 

Dün gece Büyükderede iki ki-!-:: 
şinin ölümü ve üç kişinin de 1 K.oııt 
Jaralanmasile biten bir cinayet 

1 

işlenmiştir. Vak'a yerinde yaplı. 
ğınıız tahkikata ıöre, hadise su Sf oı•%a 
şekilde cereyan etmiştir: 

Büyük derede oturan Şerafet·! 
0
• • 1t1u• • 

tin Balta adında bir teğmr.ıı 
bundan bir müddet önce Pervin 
adında çok :Uzel bir im.la ta· A.o«atıd Prm 

nışmış \'e onunla tesis ettiği mü Roma, <I - İki büyük dünyl\ 
nasebeti uzun zamandır yUrUt- harbini takip eden sulh muahe
müştür. Serarettln bu arada bU delerinin hazırlanıp ımzalandıj!ı 
yük bir aşkla bağlandığı Pervi· nazik ve buhranlı de,·relerdc t. 
ni iğfal etmiş \'e bu yilzden hap talyan harlciyeslnı irfarc etnıış 
se de düşmüştilr. olan Kont Carlo Sforzıı bu nk-

<Devamı Sa: 5 Sü: 3 de) <Devam: Sa: 5 Sii: 2 df'\ 

ANADOLUYA . . 
GEÇiŞi 

General Ali F uacl 
Cebesoy anlatıyor 

Teli la odam;. giren yave
rlın •Fevzi Pa3a Hazretleri 
te§rl! ettilrr, förilşmek isti
yorlar. dt'dl. \'erimdea se
vinçle fırladım. Papyı ka
pıda istl\bal ettim. Yilziln. 
deol pek yorgun oldatu an
ta:ıılıyordu ... 

Bugün 4 üncü 
'\ayfamızda 

Ut I cm 
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IGONON YAZISI 1 

İzmir rında, zir f 
makine ve alet eri 

Bu ene Fu· r fAZA~ : ' Jetleri imalMçı 
.. .. ziraat 

1 

ları memlcke-
mak ne ve A· ı .... timiz ıhtiyaçları 
ıetıeri u l\1tllllOll 11"0Ç na göre trak-

bilCımum tek· :..:=..,.,..,.,,. _____ ..,..._==------------• torler ve maki-
nik nsıtalar neler yRpma\a 
bakımından cidden çok kır· nzalar meydana ı;ıkarılır. çalıfmaktadırlar. Fakat ne de 
metli ,.e fa:ydalı bir eser ha· Makıneden anlamıyan bir ol·a Amerıkan traktôr 'e ma· 
llndedir. Ecnebi ve) erlı fırma- ı;ıftlık sahıbı en kritık iş de'I:· kınelerının uzun bır müddet 
l!r memleketimizdeki kalkın· relerinde makinistın esiri du· pi)a"alarımızda aranaca ı an 
ma hareket ni çok iyi ) erin· rumuna dUser. Ma lnist ise laşılmaktadır. Dövız olarak do-
den sezmişler 'e ziraat mev- çıkmak istemıyorsa Arıza icat lar \'arlığımızı çok he aplı sar-
ruu ü:ı:erme bUttln metafarını ede Me elA o akşam istedıği fetmeğe mrcburuz. Yalnız §U· 

te5hlr etmeğe çalışmışlardır. ~emek kendısıne ikram edılme nu daima hesaba katmak icap 
İzmir Fuarının çok &irin \'e dl ise erte i glin sUrdliğU tar· eder kı bu memleketin gelır 

genış kampında renk renk layı doğru dUrU t iı;letmez. ka) nakları zıraatten temin o· 
traktôrler, çeşit çeşıt ı.iraat A· Halt~ makınele5menin fay. lunduğuna gore zıraatimiı:in za 
letlerl gözt.l ı;eken kompozi·yon daları ve mah::ıırlan karşılıklı ruri ihtiyaçlarını b~ska ıhtiyaç 
lanı teşkil etmek e ve Fuar pekilde mukayese olunurken lar arasında ön safta ı:orme e 

(aymakaınlar arasında 

tayin ve nakiller. 
Şehrimizdeki kaymakamlar arasında yeniden bazı nakil ve 

tayinlerin yapılacağı oğrenllmiıtır. Bu arada Emini:\nU kayma· 
kaır.ı !llckkı Ke-kin'in KG ahva Valılığıne. Beşlktas kaymakamı 
Ekm 1 Çetınel'in de bir vilii)etin Vali \'ekillığine tayinleri ta
karrur ctmış vazi) rttedir. 

Ayrıca Bakırkoy, Sarı)er, Be~koz kaymakamlarının İstan
bul dahılınde nakıllt>ri yapılacaktır. 

Bunlardan ba ka Kadıköy kaymakamının Yalova kayma-
kamlığına nakledıleecğı bildirilmektedir. Bucak müdürleri ara
sında da geniş bır nakil li·tesi hazırlanmaktadır. 

Bir ge itinin 
Ayağı kesildi 

Yeni Tekniker 
Okulları açıhyor 

Yeşilkö) lUetr.oroloJi isıas
rnnunun tahminlerine gore 
hugun ~ehrimiz: \"e channda 
hau, ı;abahleyin deniz ~Uz.ti 
puslu, umumiyetle bulutlu 
\e Boğaz taraflarında meuli 
3 ağmıır ı;ağanaklt geçecek; 
ruz;gArlar deilşlk l tlkamet
lt'fden orta kun ette esecrk
tır. Sıcaklık derecesinde du. 
ne nazaran bir azalma ola
caktır. 

Dun ebrlmlzde hna lia· 
bahleJln az bulııllu, E.onrnları 
açık geçml5, ruzgarlar mulı
telı[ istikametlerden hafif o
larak esml tır. Gıinlin sıcak
lığı golgede Azami 30.6, as
gari 17.7 antizrat olarak 
ka}'dedllml~tır. 

kampını sU ıemoktedlrler. bu mesele en çok na:ı:arı dik· alışmamız IAı:ımdır. ltıraf e· nun Köprü vapur i:;keles
1
mle 1052-1953 ders senesinde An-

GUnUn en sıcak saatlerınde kati çeker. İşlerın baskı birisi- delım ki 9imdı~c kadar döviz feci bır kaza olmuş " bir ge. kara \e j tanbul Yapı Enstitfi- KUCUK HABERLER 
bile alAkalı ı;lftı;ılerım zln her nin keyıf \e arıusuna kalmarı tak ıminde z raatimize lhık mlclnin aya~ı kesilmiştir. leriyle, Ankara Erkek Tekn\k 
makine ba·ında topluluklar ha cidden ha.ta dU~t.lnülecek bır olduğu hıs c)i 'ermedik. 

1 
5D numaralı §Chir hattı vapu- Öğretmen Okulu 'e İzmir Mi~at MUAJ,J,İl\ILEIÜN 

linde bunların hususiyetleri ve mahıurdur. Avrupa tetlı) e anlaşma .. ile ru ll'llat 10 50 de Kopriiden hare- pa a F.rkck San:ıt Enstitusiıne i 
meziyetleri ve kullan ıs ;ekil· Hayvanla çalı ıldığı zaman her türlü ziraat makıne , 0 tı ket ederken g mıci Ali Genç'in bağlı olarak birer •Tekniker• o- ZilIIR GEZİSi 
leri hakkında izahat aldıkları eun çoluğu, çocuğu, kadını, kı· Jetlerini kola;> !ıkla ıthal ede· a a ı halatın baba ara ında kal- kulu açılacaktır. İstanbul Muallimler Cemiyetin 
gorOlülor. zı onu kullanmağı bılırdl. Bu- bllıyoruz. Son srnl'lerde Amc mı \e bile indrn ke ilmirtir. Tahsil miıdde,ti iki sene olan ce ter!Jp cdılen ya:ı: ctüd gezi se-

Ben kendi hesabıma bir ta· gUn de e~ın dclıkanlıları bır rıka zıraat !!etleri fabrıkalan Yaralı ha tahancye kaldırılmı!;, ve Yapı En titulcri~ le. Erkek Sa rislnden olan İzmır Gezi-i 8 Ey. 
raftan makınelerı se ir ,e tet· merkebi idaredekı kolaylık de- Avrupada kendi patentlerı al· vapurun hareketi de bu l'fizden nll Bn tıtülrri mezunlarını ala- lfıl ııazarte i gunll 60 oğrf'lmtn-
kık ederken bır taraftan da E· re"e ındc bir hünerle traktoril tındaki makin" tıplcrini imal 15 dakıka gecıkmi tir. cak olan bu okullardan: Ankara den mutcşckkıl bir kafile ile ~ a-
ge bolgeslnln her buca11ından sUreb lıyorlar. ctmeğe baclamışlardır Bu mc T 1 'I · • 1 · Yapı Enstitll~ü. inş:ıat ve yol: fs pılacaktır. 
Fuara gelmis bulunan ° çıftçı- Bu suretle makln~leşme da· )anda bilhassa İnte~natıonal a ·sı crın gece ış cnıesı tanbııl Yapı ı::nstitUsU. inşaat ve İzmırdc kalınacak olan 6 gün-
lerle goruşorck makineleşme- vasında katetliğımlz mesafe)i Han·e .. ter fabrikaları Almanya hakkında bir teklif su: Ankara Erkek Teknık O):!rf't lük muddct zarfında İ7.mirin go-
ntn onların iş hayatında yap· \'e tuttuğumuz me\ktln ehem· ve Fransada büvtık ahada her . . rr.cu Okulu, elektrik: İ:ı:mlr l\til ~ riilme)e dl'>ıcr yerleri, bu mp. 
tığı tesirleri oğrenmeğe liral miyetini tebarilz etllrmeğl Is· tıp makine ve Aletler iınal et· Otomobıl kazalarını. oııleml'k hatpaşa Erkek Sanat Enstiusti yanda Fuar ge:ı:ilccck ,.e ayrıca 
kalkınmamızda makinelerin ro tıyorum. Ciftcimlze itimat e· meğe başlamı~larclır. İzmır FJı ga~r ı~le geceleri taksı arabala. ise motor, makin,., teknikerlik 

1 

Bergama ile Çeşmc'ye giclılerc't 
lflnU "clftçllerlmi:ı:in makine· delım. Zaman zaman acaba bu arında teşhir edilen lraktörler rıııııı tek \'C çıft numara olmak, şu helerini lhth·a etmektedir. tarihi eserler ziyaret· edılecek-
lere olan allka ve ulfetınl an- da eskisi gıbl bir macera ol· arasında Turk • 1nter firma· üzere mlınavebc ile çalıstı_rılına- İn5aat, yol ve ı;u trknikerllk. tir. 
lamağa calı5ıyorum. masın, memleketimiz bir ma· ı;ının getirttıği Fransız Cıma !arı hakkında beledıycy~ bır tek· şubclerıne. Yapı En~titlılrrini r;uı YllNA 'YF; KlJJRJ LI 
Fuar ,,6 kine mezarlığına donmesin en· fabrıkası mamu!U (F C,) Far- lıf yap lmı~t.ır. Dıı teklıf 1~ Ge- gcrlik, duvarcılık, taşçılık, rıı,•a- 1 uniSTLLR r:iT ri 
Çiftçiler dışclerine k t'ıyen mahal yok- mali tipi traktor büyük bir ih· ne! !ılcclısının Ekim dl'vre ı mil· cılık ve F:rkek Sanat F.nstitillr- Bir mUddcttenberi memlekı>li-

tur. Ko~lil isini biliyor. Hatta tı~aca cevap verecektır. zakcrelerindc gorü.ülecektır. rinln marangozluk şub,.lerındeıı: mizde bulunan Kıhrı h ve Yu. 

Herhangi bir makine ba~ında .. tl ı kendı kendine te 'kıl. anmış- 76 numara bir gazinoya elektrik teknikerlik suhes nrı. Er nanlı 200 turıst dun İskenderun 
yaptığımız gortlşmeler he- d hUk·.. t dU Ziraat makine 1 satanlann ı · · ı kt ·•· tır. Bu ara a ume e sen kek Sanat Enstitlı erının e r rıı\ vapuru ile l'ire \'e Kıbrısa gıt 

men etrafın aUka ını ı;ckiyor. vaz: felerın ihmal edılmeme 1 Çifte! kaılar ziraat bindirdi çılık, radyo'ZUlttk şubelerinden: mişlrrdir. 
Meraklılardan mürekkep bir Unmdır. Me el~ bir fe~kalfide Dilmesi lô.zım tö k' t k lk n: 
insan kalabalıtı bizi halkalı· 76 numaralı şehir hattı 'apurıı I mo r - ma ıne e n er. ı ~~- İKi c; l\ESÇİ'Nllli 
yor. Şuna dıkkat ettim. Içle- hal kar ısında u tun yabancı A lmanyadan ithal edılen trak dün abah 9 20 de Buyükd<.>re İS· b~slnc, Erkl'k. ~anat .~nstı~~lıPrl- nniFETi 
rinde makincleşmeden tazal· madde, yedek parça \e U tık torler arasında Ahmet Ve· kele ine ~an ırken manevra ha nın mo~orcüluk, trsvn~~ihk, i~-
lOm ve 5ıHyet eden ve neda- bulundurulması gıbl.. Bunu a"- il Menger fırmasının (Un!· tası yü:ı:lındm, 1 kele bıtışığın-I c~ tesvı ecllık, dc~~rcılık .• d_o-
met gost!'ren kimse yoktur. rı bır yazımızda açıklamak isti mog) traktorU Fuarda cok iyi drki gazinonun balkonuna çar- k!-'mcil~Uk, modcl?llık. teknik ıe-
Herkes elındekinın daha iyisi· yorum. teşhir edılmiştir. Bu traktore r>arak ha ara u ratmı~ır. Şl'hir 1 ııım_, ) apı Enstltı~leriııin ı.ılıhl 
ni gormeğe gelmi~tir ve öğren· Fuarı bağlı olarak bUtün (Ekipman) Hatlnrı İşletme ı hl'ıdı e hakkın- ı tes.ısııtçılık, kalorıfrrcilık şube-
mek he'e ındedlr. Geıclim lar \e tcchiı:at tatbıkatlı ola- ela tahkikat ~aııtırmaktadır. lerınden mezun olanlar alınacak 

Bir ~ey d ha dıkkatiml çek· Bu sene Fuarın 21 inci &ene· rak ziyaretçilere· gôsterllmek· G zıııonun balkonu çarpır.a ne tır. 
ti. Goru.stüklerim hep makine· &idır. 20 a~ııstos ile 20 tcdir. Bu pavyonda vazlfclen· tice ındc kı men çukmüştür. Gazeteciler Sendikası 
den anh)an çiftçilerdi. Kimisi e}lCıl ara ında büyük bir va· dinimi~ elemanlar takdıre ll'ı· 
b ir tulumbanın kaç kademeli tandas kutlesl İzmir Fuarını Ylaıkr. blr ~ekilde calı~maktadır- Mesud Bı"r Akı"d 
olduğundan, kimi ı uç demiri· gorür. Bu &ene de bılhessa saat 
nin çelikten l apıldığından, 18 den itibaren etrafa &erın· 
traktörlerin çeki kuHetindcn lık ba ınca büyük bir insan 
bahsedıyordu. Birkaç tane de kalabalığı Fuarın geniş parkı· 
makınıst iken ı;ıftçıleşen açık nı tıklım tıklım doldurmakta· 
goze rar,t eldlm. Bunlar ma· dır. Bazı yollar in an selt ha· 
kinist olarak ağalarının l anına lınde akmakta, ba:ı:ı pa\") onlar 
girmısler. fakat bırkaç sene f. hıncahınç ta makt dır. 
ç"nde çıftçlliğın temin ettıği Zıraat makıne \ e Aletleri 
bUyuk menfaatleri gordüklerin çok geniş bır sahada teshir e· 
den arazi ıcarlıyarak ve maki- dılmektcdır. Okuyucularıma 
neleri bl:ı:ıat tedarik ederek blltun gordUklerıme dair bll· 
çiftçilik hayatına atılmı;lar- gi \'ermeği mümkün gôrmti)O
dır. rum. Entcre an bulduklarım· 

Halkımızın her teşebbüste dan balı edecf'ğını. 
olduğu gıbl bu husustaki cesa· Lozan kapısından giriyoruz. 
retinl ve oğrenme kabıliyetıni Hemen sola donelim. Asfalt 

Ziyaretçiler pavyonları ge
zerlerken teşhir edilen maki· 
ne ,.e Aletler hakkıncl:ı ı;ayct 

g!'.'nıS maJQmat istemekte hak· 
lıd•rlar. Bunlan takdım eden
lerin mevıtı hakkında pratık 
bılgl sahibi bulunmaları icap 
eder. Burada Mm :zıkrctmeden 
bazı firmaların maalc ef &aat 
18 den en·el salAhiyctll ele· 
manlarını meşherde bulundur
mamaları, bazıların111 da •he· 
nü:ı: hılgi sahibi de~ıli:ı:. Naıııl 
olacağını biz de bilmiyoruz• 
ecklinde cevap \'ermeleri ten· 
kıd edılecek hallerdir. Hele 
fiat hususunda mlısbct nlnrn· 
;\ ışları zlyaretı;;ilı>rl tcreddilde 
sevketmekte, alftkalarını azalt 
maktadır. 

Türkıye Cumhurıyet Merke:ı: 
B nka ı umum mudurU Osman 
Nurı Govrr ın kı:ı:ı Bn. Ne\l:ı: 
ıle c kı ı lah a ınllletvekıli 
1 hmut Nedim Z pcı nın o lu 
Eıdo • ıı Zap ı'nın nikAhları 
dun Bl' o lu nıkah daıre·ınde 
ıkı t r r akr ba 'e do Uarının 
huı:urıle ~ pılmı , akşam da 
Su adı c p ')onunda ~ ıne iki 
tarafın a r b H' yakın do~tları 
bır a 'l\ a el erek ~eni C\ lılere 
saadetler d il' ı lerdır. Bız de 
iki genci tcbrık eder, yeni ktt· 
nı lan ym a ıı:ın l'ıhenk ve saadet 
clıler[z. 

umumi hoyoti toplanıyor 
İstanbul Gazeteciler Senrllkası 

nın ilk umumi he) 'et toplantısı 
pa:ı:arte 1 gtinil saat 14 de Gaze
teciler Ccmb etinde yapılacaktır. 

•Akbaba» örnek köy 
B koz ilçe in ba lı Akbaba 

ko3 unun Ornek koy olarak tan· 
:ı:ımine başlanmı9tır. 

Akbaba kbyiınden başka 1s. 
tanbula )akın di~er ko)lerin de 
bu şekılde tertibi cihetine gidıle
cektir. 

Karadoniı hattı cık"yor. 

Karadeniz hatt111daki sür'ııt &ı: 
rerleı ı. mntôrlıı gcmilcrrlı>n bi
riniıı tamirde di~eılnin hacı r-e. 
ferlnıle bulıınnıası rlolayı•ivle ve 
nidcn aksamıştır. Deni:ı:dlik Ban ! kası, sl.ir'atlcri mot•ırlll .ı:emilere 

Eski gilreşçilerden Senet Mc 
rlr: ile Sabri Demiray evven.i 
giln gıttikleri Flor;>a Hav - I.ııyf 
Plfıjında, bir hc$ap mesclı>si ~ U
r,ilndm rılfıj sahibi) le garsonları 
doğmıı6leı dir. 

H adiserlen sonra kaçan gllreş
çilcrin aranmasına başlnnmı5tır. 

TÜRK C:f:7.A 
J\JEVZUATU'WA REFOR 1 

Gaıette ele Lau~ nne'nin vazdı 
ğına gore, Paris l nıH•rsıtr 1 mu 
kayesclı Hukuk En tlt!i ü organı 
olan •Ceza ilmi \ p l\Iııkııyc~l'll 
Ceza Hukuku Dergııı· nın 51/4 
Uncu sa ı:>ındıı C<'za mevıualımız 
da bugbnc kadar tahakkıık etıi
rılen dcmokratık \e modrrn re
formu belirten ,.e Adalet Bakan 
lığında milteha ,,ıs yargıç hukuk 
doktoru Abdullah Pulat GnzUhll
yük tarafından yazılan •Tilrk C<ı 
za Mevıııatında Reform• bas!ıllı 
altında bir makale yayınlanmış
tır. 

Makale Unher~ııe, en titıı •.e 
rliğcr llgıli ç"vrclcrde hllyük bir 
ilgi 'c mu bet hır intıba yarat
mıştır. 

J\1, TA1'l'AD N 
HİR HEYET GF.I.iYOR 

Okullarda 
Derslere 29 
Eylülde başlanı •ot 
Şehrimizdeki lise ve orta o

kullarda dünden itibaren yeni 
talebe kaydına başlanmı tır İlk 
okulların kayıtları 15 EylOlde 
başlayacaktır. Bu sene ilk okul. 
!ara 19:16 doğumlular alınacak
tır. 

Bu sene büt!ln okullarda ted-
1 risata 29 EylCılde başlanacaktır. 

Gazoz vo şerbetçiler 

kontrol ediliyor 

Havaların birdtn bire ı ın· 
ması dolayıslle gaznzcular tekrar 
piya aya ev.safı dilşük \ e &ekeri 
az gaz.oz sevketmeğe ba5lamıslar. ı 
dır. ~ 

Sağlık ekipleri dıin bllhassa 
seyyar olarak gazoz satanları 1 
kontrol etmı lcrdır. 

Bu kontroller netice inde 1 
muhtelif mmler altında piyasa
ya ga:ı:oz se' keden on imalAtha
ncye ecza kcsilmlstir. 

Ayrıca seyyar crbetcilerden 
de n ımuneler alınmıştır. 
Bunların da ekeri ı'lin boya· 

lı ,.e &ckerll solluk sular &attık· 
ları te.pıt edılml tir. 

Oç gcnol kadın yaralandı 

2 oüreıçinin maı ifcti 

Galata Kadem sokaiıınrlakl 2 
numaralı e;enel e\ e saı hoş olarak 
gldt>n Kumkapı sakinlerınclen 
Şemsettin Tunçalp 1 minde bır 

şahıs, genel kadınfardan Sara ı 
Karagiıl, Zeynep Engin ~e E
leniyi bıçakla yaralamı tır. 

Sanık yakalanarak hakkında 
takibata ba~lanmı§tır. 

Ankara hayvanat 
Bahçesinde üyü 
Bir kavga ol u 

.tnl:ı:rı:ı Alon•• 

Ankara, 4 - Dun bıo;leden son· 
ra Gazi Orman Çırtıığınde buyuk 
bır arbede olmuş, çiftlik bekçi
lerinden beş kişi ile bahçe~i gez 
m<'k üzere gelenlerden iki kişi 
kavsa etmişlcrdır. Hadı.;e u Ge· 
kilde olmu~tur: 

Renkli kirpikler 
. . ma cehrfıl' 

Amerıkanın sıne " • ar·· 
de kadın artiStlrr. 11' 

sında renkli takma ~ı~~ u· 
moda olmuş, ~loda, tı: P 

1

1~11,, 
çal.tan sur'atlıdJr. onun nı.ıı 
bu renkli hlrplk modasıııııı 
bize de gelmeEi belki u 
ıürmcz. hangi 

Da) anlarımız: acaba dit 
renkleri tercih edecekler ' 
dcnlııiı? ıııll· 

hi ı;l)aset bakıntından 
ta!Aa etmek lb.ım geıı~:'. 
sanırım kl, mu\'afıklarlD n:ı;. 
leri , e kızlan pemb''. -uıe· 
Jıalifil'rlnkl k ra, must~:lere 
rlnkl de beJaz klrPı 
dort elle sarılacaklardır. • 
l\IU\.,\Z \ \OAN soNR.P 

ill'iFAK 0• 

J\Iıllet Partili Sadık A!d P 
ğan bir toplantıda ~ııP ~11 
.koııu·maıla ı;erim kanu ' • ·ııncı· nıatlüo cckllde tadil edı .. p.ır· 
ı;e rıııet Parfülle Halk ıe-
tı inin onumuıdeki seçiın e
re mu5tcrek liste ıle gir~r· 
sinin son çare olduğunu 5 

lcnıi:J. pe· 
Aldoı;an bir zamanlar ti· 

mokrat Parti ile Halk pıır ,.,r· 
si arasında bir mm11ıaa dl 
hğınd n ı rarla bahsettir c: 
Anla ılan Alıloğan. D.P. "ıst· 
Jl.P. rnll\ aza asından part f r 
ııe l!elml en h \Tl bu sc e 
bir 111, P •. C II.P. ittıfak111• 
dan ummaktadır. ümit d~ 
demokrn·lnin temeli ola e 
ııtıı an hakları .. ndandır; 11 

dıyebılirlz? 

Ölt~EK dt 
ein an hal larııı rledifll 

ı;at1rıJt1a (!eldi. ingiıtere~I~ 
k1Jmuıılst Nrtl inde k01 t 
bir kız. partisinin ta~' ip e ~ 
meih 1 bir e:ençle ni .anııı 
kalmakta ı rar ettiği I' 
ııartidl'n çık rıJınıq, 

11 
Sennck. insan hakların~. 

rn ha itlerind<.>ndir. Koı:ll 
11 

nlz.mln, in an haklannııı c 
b itlerini dahi tanunıHlıl1• 
na _u cıl arma hadiJesindr~ 
r1 ha o~ık bir misal olabiU 
mi? 
n U \Lll\, BAŞKA BALJl\ 

Nı\TO'nıın ı:: E) liılde /ı.\"'· 
rııpanııı kuıcl inıle ba$11l11

' 

rnk olan bııyıık rll'nit nıanr.'" 
ralan hblge~iudeki bir nd•; 
nın açığına bir çok So\1 r 
b;ılıkçı gemileri demlrleDlU· 
l.lman makamlarının ı;orın:ı· 

ı uıcriue bu balıkçı genıı~c~ 
rlnln k fıle b~ kanı bil)'" 
bir fırtına hrkl,.diklcrinl, fs· 
ı at lıman:ı r,lrmrk için pnrd•~ 
lan oln ~d• ından dı·ıır1 
ıiemlr atm:ı\ n mecbur oıdul>· 
larıııı b3 lrmıa, 

r.ıı ların •Balık. değil. 111'' 
nn ral:ır rtrefında ıbilı:"1' 
:nl•m•k 1 trdiklni ıne,d111 ' 
d ı. l"nkal, fırtın , para·ıı· 
lık iM uııl n b2henelrrle 
N TO' u a\•lıyamıyacekları 
da lıe:;brlli! 

Sarlı.ı" r; <;AVCI 

Konıur tev:ı:i mUe· csc·i me
murlarından Kadir Akgun ile ar 
kada ı Maske fabrlkıı ı boyacı-ı 
larınd ·rn Yakup Sabrı E Ubo lu 
dün oğlcden sonra uazi O man 
clrtlıt ndC'ki haynnat bahçe ıne 1 
gıtmı lerdir. Bunlar bahç" i g" 
zcrlrrkcn hayvanları rahatsız e
drcek tarzda harl'ketlerdc bu
lunduklarından hayvanat bahçe. 
sindrki bekçi vr hayvan bakıcı
larının aHavvanları rah1t ız et· 
meyin:ı; Şl'kllııdckı mu'lahalckriv 
le kareılaşmı~lardır. Bckı:ilenn 
bu m!ırlahalrlerınc r.inlrlcnen ON KEi j IEYI.E 
Kadir Akgün ıle Yakup Sabri Rır Amrril alna &öre ıtıı~· 
bekı;ilere çıkı mışlar ve nıhayet l ard:ı atom homba~ı ·olnnıı5·· 
bahçrnin bekçi \'e hayvan bakı- "Varn di,lellm, u3unıo•· 

ikaydetm den geçemlyeceğim. :-1 olun solu sıra ile ziraat ma· 
Traktôrlerlni kendılerl kulla- kine Hı .Metlerinin meşheridir. 
nıyorlarmı~. makınelerinl al· Karşımıza ilk çıkan grup Cu· 
dıklan zaman bir günlük dl· kurova &lrketının Jobn • Deerc 
reksiyon 'e &ovku idare ta· \C Cattcıpıllar fabrıka ının :ı,e
liml \e tarifi, bundan ı;onra .r.ıl 'c kanaryasarıın rl'nkh trak
da kendılerıne gU\cnleri işın torlcrı 'e :z.lraat ftlcUeri gözil 
olup bıtme ıne kafi gelmekte· tcki)or. Turk • inler &irk tınin 
dır. DUıUnilyorum, bır zaman· meşhur (Mc. Cormıck) fabrlkala 
lar herhangi b r zırat isletme· rı mamulfılı (\V 9) \'e (TD 9) 

Unımog traktörü dış gorl1· 
nU~ü ıtıbarıle hır jıp otomobıli 
ni andırır. Çıftçılıkte nakliye 
hızmctlerinin tarla i lcri dere 
CP.Sınde ehemmıycti \ardır. 
Çıflçllcrimı:ı:in U tık tekerlek· 
11 traktörlere ra bet etmeleri 
bu hu ud ki ihtıyarl rının ne 
derece bilyUk oldu unu gô le· 

na:ı:aran a:ı: olan diğer vapurlar
ı la f'kspres seferleri yapmaya ı:g 
lı~m:ıkta, fakat prn~r;ımln tatbl-

1 kı mıimkUn olmam:ıktııdır. 

cılarıni.:ın Mehmcıt Duman, NI· lll!l! f 
Memleketimi c Almanyadan pa )az! Arslan, Hacı Yıldızkava. Stl. T Ti.IS~ 

muk milbayaası için bir heyet leyman Uludağ ve Hamıt Kap., _,1 

ye makine alınaca,!!ı zaman, traktorlerl birçok takdlrkArl · 
makineyi kullanacak elemM rını baı.ında toplamıştır. Ya· 
mesele i "Ünlerce dil unlılur. kındoı;u ırlretinin te~hır ettiği 
boyle bir maklnıstın bılgisıne Allı • Chalmer fabrikaları 
itimat edılıp edilemi ece~i ve mamulfıtı turuncu renkli trak- rır. 
hele kendı~ine odenecck ücret torler \e z raat illetleri zengin ı·-----------
blr ha)l! hesap edıllrdi. Bu hır ek Jile ll'şhır edılmlş· ı Kartalların yardımı 
bir :zamanlar, çok uzıın bir geç lcrdır. Bütiln bu Amerikan ~a. 
mis def:ıldır. On sene e\vel pı ı traktorlcr çıftçılerımız ta· Çorlu. CH~sut) - Çorlunun Se 
bö)le duıunU)orduk. rafından çok beğ<.>nilmcktedlr ~ıundıklı ko)U fundalıklarında 
Çlfttlllğlmlı az zamandı AmP.rlkan ·arılımı ,.e bir korucu 3 metrelik bir yılanın 
Bu ük merhaleler Amerıkan ziraat ma1'inelerl hücumuna uğramıl) ''e yılımın ka-
Ratetml&tır h il 1~ ilk tb k t fa ve kuyru~u ile lndırdı~i dar. 

Narıı a P .. nının · ta 1 a bclerle ser emlceen korucu o st-
Maklnelı çiftçilıkte eğer ma· senelerınde bu traktorler rada !ı ılana hucum eden iki kar 

kine bızzat cıftçl tarafın- mcmlckctımıze ithal edılmlş talın yardımı ile kurtulmu tur. 

K ıu·tuluş 
gu lle i 

30 )11 C\ el buı;un, 5 eyliıl 
19:!2 <le Uilrr ıl;, Kanrlı· 

ra, f'huav, Demirci, Oılrnıl5 
'c Sulıhlı dm~man l~tilasın· 
ılan kurtulmuştu. i\lılli 'fıı. 
r.adclcılc !iCrdli \aııfcleri
ııi kıılıraınaııra )apınış \& 

bu utıırıl,ı tılce rıchıtlı-r nır
nıi~ olan bu vllıiyP.t \e ka· 
zalıırımız:ın kıırtıılu5 bay. 
rnmlaruu baı-arclle tebrik 
ederiz. 

TÜLBEr\TÇi 

dan kullanı}mıyacak, D)rı bır \e makincı!ı çiftçilik teşebbÜ• r 
makinist tutulacak a şoyle bır &ümüzde ilk mU\ affa ki~ ellerin 
takım mahzurlar dU Unlılur, d- Amili olmuştur. 1951 denberi Ray'ın yaharmalarına, ya. ~~~::: 

Iarshall pUnıle 'e son sene· karmalarına uzun müddet ku- ~ ·~~~~ 

Çamqırte.rınızın lam 
manamyle be~a.z kalma
aı için aon uya bir par· 
ça Colman ÖkUzb~ ÇI· 
\1U U!-we ediniz. 

lerın 1SA )ardımı le Amerl· lak a ma:ı:, na:ı:lanır. Kafa tu· 
kadan traktor ithal edılemc· tardı. 
mektedır. Yalnı:ı: çıftçill'rimı:ı: - Walter efer beni cidden 
bu Amcrıkan yapısı traktörler sev eniz, bu kadar yalvamıa· S: 
den bazı tıplrri o kadar beğen ma da)anamazdınız. Ş. ı,,,.,,,, .. 

1 Di •er tarafüın si.ir'ııt po ala. 
rına her seferinde hayvan alın· 
ma~ı ·cnidcn şik!ı,·etlerc ynl aç 
mı tır. nır zamanlnr terkrdıkn 
bu ıısullin bir mUrldcttenheri ye
niden ihdası hu hat yolrularını 
mU•kUI \azivrtte bırakmıştır. 

Banka, \'aziyctl teJAfi için 6 - 7 
a)dır tAmlrrle olan Ordu \'arıııru
nıı ha:ı:ırlanıaya calışmaktadır. 

Ankara vapuru bugün 

gidiyor 

Ankara vapuru bugün saat 12 
de Batı Akdenl:ı:e hareket ede
cektir. 

gelecektir. lan ıle Kadir Ak@n 'e Sabri t'" - TA \ ' i ~ 
lh?) et Azaları 1zmlr \'e Anka. 

ra)a da uıırayacaklardır. aralar nda ba~l1'an. tckml'h to 5 r.\I,l'L 1952 
katlı ka\•ga, bahı:eyı grzc11krl Cl' :il\ 

SUJ'\'I iPEK İTHALİNiN hır h~vlı h"ycrana dil UrmUrtur. AY D-Gl N :ıÔ-- mzIR 1"5 
ZAR lif.ARI Polislerin g[ıçlükle h~~tırdı~ı m::ıti 1368 _ AGl'~TOS :3 

Son gunlerdc hariçten fazla bu arhr!'!ede taraflıır birblrfcrinl HiCRİ lliil - zn.11tccrı 1S 
miktarda sun'i ipek ıthal edılmc- muhtf'!ıf Yl'rlerindcn varalamı \'asalı f;1ı 111 

ı;i ycrlı sanavlcılerl mu&kul du- larc!ır Sarıklar adalete tc llm SAS H 05.29 10 51 
ruma ı;okmustıır. rrlılmi lerdir. OGLl. 12.13 0'5 S~ 

Yerli ipekçiler bu husu ıın a. !ık blr Koro ho 'etı onum!udekl IKl'IJDİ 15.21 00 ~~ 
liıkalı makamlarcA dtifilntilnıc:;t. AKŞAM 18.36 12. ~ 
ni lstcmrktı:dirlcr. pazar l:llnU ak amı saat 21 del YA'ISI ::0.10 oı.S 

\çık Hava Tıyatro unda konser iMSAK 03.47 O!J ~ 
YU "AN İŞÇİLERİNiN KOUO verecektir. -::;-;1 

KO!\'SERİ Bu kon ere Türk Sa: \'e Se Gaıtt•mız• ııllndınıın ~n•• • u'' 
Sehrımizde mlsafır bulunan 1 an'atkarları da i~tırak edecek. •tnıt .. ba• ıın, ııanhıuuın 

Yunan ı el kaf•le ınden 40 ki I· !Mrlır l .,rn ...... 

a 
rccck sozlerle beni töklere çı· 
karıyorsunuz Ben daimi suret· 
te bunun ıki ı ortasında k:ıl· 
mağı tercıh ederdım. Öyle ı bt 
nım ıtın daha emin bir vazıyet· 
tır. 

mışlerdır ki fırmalar bunları Walterde oyle. bir susmak ~'l;.;7 
takas yolıyl" !ı'ani pahalı\•ıt mü kabilıyell vardı ki Ray buna " ~~1~11 
barlele slstenılylc gctlrtmeğe &aşar, kalırdı. ~" 
mecbur kalmışlardır. Çırtçlle- _ Walter, günün birinde 
rimızin bu makıncleri arama- ben size kızacağım. Ve eğ r 
Iarı, tUccarlarımızı, bu pahalı buna imklın olursa .. Si:ı:e kafa 

YAZAN~ FANNI' NUltST 
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çEvı'ritN~ 'REZZAN A.E. YALMAN 

- Ben sizı ne kadar ) iikseJ:Jc· 
re çıkar am a:ı:dır, Ray, sııe 
dayanmadı ım, sızden kııv\et 
almadığım tek saat yoktur. ııst 
tA ı;ızi iorınediğım zaman bile 
bana de tek oluyor unuz. Bil 
na ıııt olan her meselede sııiP 
fıkrlnlzı almak ısterim. Bıı heP 
bô)le olacaktır, nay. Ben b3• 
his m nu ı olunca, kendını o· 
ne atıp feda edecek bır tek iP 
san \'ar a, o da sız iniz. Siııtı 
ka) bedecek bır şe~ iniz yok ı-:· 
Ha~atta ne çocu~unuz, ne ıçl 
maı mevkiınız, ne paranız. ne 
de aılc ba !arınız \•ar. Tek ga· 
)eniz ben.m. Yalnız ben .. 

sistemle çalı mağa se\ ketmiş tutacağım. 
\e onlara ces.ıret 'ermiştir. _ nen kızmadım ki ... 
Mcsl'l~ Allı!ö. Chalmers'in (U) _ Kızdınız. 
tipi bır traktörü Marshall pil· _ Sız bo)le gclmls. bö)le 
nıle getirtildığl zaman 6175 11· 
ra) a satılıyordu. Bu fiatın içi· gidcceksinı:ı:, Ray. Hiç bir sey 
ne pulluğu da dahildi. Şimdi mi değiştiremo:. 
takasla getirılince pulluksuz - Ben sadece o)le dedim" 
olarak 8500 liraya salılabil· - Gulgcmde ya.adığ:nızı 
mcktcdir o)lcdınız. Bu benlm lç o hoş 

Avrupa zıraat makıne \'e l- ve kolay b.r vazı~et mı sankı? 

~~....,__ls~ta~n_b_u_ı---~_e_le~d-iy_e_s_i _ı_ıa~·~_ı_o_rı~~I 
1 DÜKKAN KiRAYA VERiLECEK 

Kapalıı;ar~ı Gelincik sokağında 27 numaralı kagir dükkfın ~ıl 
lık 18 lıra kıra bedeli üzerinden 5020 sayılı Millı Korunma Ka 
nunu hükmll dahilinde olarak kur'a ile 15 EylUl 1952 raıarte ; 
günU saat 15 de Dıvanyolunc a belediye merkez bınasında mü 
te~ekkll daimi komisyonda bir yıl içın kiraya \'erlleceklir. 11~ 
t minıtı 154 lmru&tur. Şartn·-1esı belediye merkc: bina ında 
ki Zabıt \•e fuamelAt J.Iüc!ürl .,unden alınac•k veya gorülecek 
tir. isteklılerin ilk temınat m kbuz \'eya mektubu ile birli t• 
kur'a i{lnll saat 15 de daimi komis)"orıda bulunmalaıı lazımdır 

(13753) 

Benim melk1ımdekl bir ada· 
mın ba,ka tilrlü hareket ctme
sıne imktın var mı? Hep ya 
lan, hep kaçamak, hep korku 
Çocuklarım bılyu~or. 1 I· rim 
)Üzunden dünya 'e Alemin go· 
zü benım ıizerimdc... ller ıın 
tehlike icindeyim. Tabiidir kı 
saklanmağa mecburum. nir de 
siz bana sitem ediyorsunuz. Ne 
istiyorsunuz? Ortaya cıkıp ha· 
)atıma bakım olma~ı mı? 

Bu sözleri so)liyen adam 
Waltcr mıydı., O nazik, O tat· 
lı sou~ &e\'gılı miydi? Daha ı;e
çenl nil'! Ray ona yardım et· 

mck için kendi biriktirdiği pa
ra ılc bir ~azı makinesi almış, 
gı:ı:lıce makinede ~azı yazmayı 
o6r<'nmısti. Buna minnettar ol· 
duğunu soylhcn aıİar.ıla almdl 
somurtmuş kafa tutan adam 
a~nı in an mıydı? 

- Aman \\ alter, bo) le bir 
&eyi na ıl dü ilnrbılir inıı:? 

- Gece gündü:ı: bu hayatı 
sürmek beni mah\edebllır. Sız 
bunun farkında değilsir.ı:z ki... 

Ray, o anda kendinde kUı 
d recede kuvvet \ e gurur hu 
lup Waltcr'c hıirriyetinl iadt' 
etme i çok 1 tedi. Biıı defa ho~ 
le rn:ı:ly<.>tlcr kar ı,ıncla kalın 
ca, bu 1 : bitlrmf'nin ne kadaı 
mllna ıp olaı:afını dü:ünm!i• 
tü. Fakat bunlara cevap ola 
rak, kollarını Walter'ın boynu 
na dola) ıp goılerinln içine tat 
lı tatlı bak.yor, hıddetinl yen 
meğc calışı rordu. 

- Waltcr, sevgimiz bUtUn 
bu çeki kl rinı·e d l'rme:ı: mı" 

- Detmese devam ettirir 
mi)dlm: 

- Bence de öyle, Walter bu
nu pek AIA bilırsiniz. 

- Ben hlt bir §ey bllmiyo· 
rum .. 

- Walter, sevgılim, bunu bi· 
lirsin'-:. 

- Peki. yine cSiz haklısınız 
dıyeylm de ol un. bıtsln. 

Hay için bu tarzda mllnaka· 
alıır çok acı idi. Walter nat· 

!erce kendi içine kapanıp ka 
lırdı Rav ne yapacağını ııaşı· 
rırdı. Çok rlefa: 

- Ben ı:ıdiyorum. Diye kcıl· 
kardı. 
-· Walter, bu halde gitmeyi 

niz. Buna tahammül edemem. 
Göz!ime uyku glrmiyccek. He 
nımle dargın olarak gitmeyi· 
ni:ı:, ne olur? 

- Peki, ne )·apmamı istiyor 
unuz? 

- GUlllmsey 
keyfınlz ~rl •in. 

nesrll olun. 

- Bana sö~ if'diklerinizden 
sonra ke) ınf olmak bıraz ~~t .. 

- \\'all0 r, aklımdan bıle geç 
memis şeylen bana atfcdı3 or
sunu:ı:. Eğc:r ısrar etme e de
vam cdersenız, Sızı kuı:uk bır 
çocuk gıbı cc:ı:alandıraca~ım. 
Odanın bır ko,cslnde &)akta 
durduraca ım. Şunu bılmcnız. 
lfızım sevdığını Sizin glılgcnız.. 
de yaşamak benim lcın bir ba 
kasıle cennette ya.aınaktan 
jaha iyidir. Operadakı locanız.. 
da oturmak henını içın saadet 
rleğılrlir. Ancak sizin bulıınılıı· 
ğunuz yerde olmak ile mes'ut 
olurum. Si: IUks bir otel olan 
Crillon'da kalırken, ben, yanı
ba~ındakl sokaktakı aile pan 
siyonunda kalmaktan haz duya
rım Kuçıik v:ıpurla seyahat et 
mek de :ı:e' kli l;ılr şey, Waller .. 
Ben yasadığım bu apartmanı 
sizin kAşencnize d!'.'ğı nıem, Ha 
yalımdan. her §eyien memnu
num Waltcr, ııevS?ılim .. 

a:wwwwww -

Bô)"le bu tatlı so:ı:ler karsı 
sında Walter'ın hıddcti nıha· 
yet geçerdi. Ray'a dayanama· 
dığını hi· ettikçe, kendi kendı 
ne kızardı, fakat sonunda bır
bırkrine sarılarak şo) le konu
~urlardı: 

- Bana. e:ı:il et etmeyiniz, 
Ray. 

- Ben size eziyet l'tmckten. 
se, k ndl sag elıml kestlrmeğc 
ra:ı:ı)ım. 

- Sız benim her sel imsinı:ı:, 
Ray. 

- Sı:ı: de benım, Waltcr. 
- Hutün yaptıklar:m siz· 

den aldığım kuwet sayesınde
dir. Siz olma•anız mıivaffal:ı. 
yct d ni:cn l:ıu korkunç kuma· 
ra giri;cmezdım. 

- Aman Walt<.>r, si:ı: ne ga· 
rip bir adam;ınız! Bır an beni 
yerin dıbinc soku~orsunıız. 
l\Jah\lnıza sebep olabılcce!!i mi 
50) lıirnrsıınu:ı:. Bir an cı>nra 
her ŞP)lniz oldul!umıı hi~ ttı· 

Waltcr durmadan aBen·· 
ben. ben .. 1> demese olmaz nıır· 
dı? 

- Sizi seviyorum, \Valter. 
- Sizi se\iyorum, Hay. 
- Tekrar ediniz ne olıır? 

Beı:im her ~eyimsiniı. 
Ray. 

Siz de öyle, Walter, bif 
tanem ... 

xxx 
Waltcr, hem siya i. hem W 

timal 'e iktısadl fılcmdc ıııO 
him roller oynadı 

' neumı nr > 
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~iŞ ~al 

~eıika a 
~liicadele 
tııış yor 
Yaıa~: E. T 

~ r~kada setim mlicadelesi 1 ' 
~tladı. Demokrat 'e 

* Jnglltcre biikfımetinln da· 
\etlisi olarak nıışhakan 
Adnan lcnılt'rr.s ile Dış· 
isleri Bakaııı Fuat Kıip· 
rulü 13 ekimde J.ondra· 
)l 7İ~aret rdeceklcrdir. 

et ıy,lti Partinin başlıca 
ı tarar tarar nutuklar i 

/• karın tarafa itlcJrtli 

* Guney Afrikadald ırkçı· 
lık mesf'lcsinln nirlcş· 

mi lilletler Trşkilah· 
na ha\11le r.dileccği bildi· 
ı ilmektrdir. 

~l'da bulunmorlar. El· 
a ış rıolltikıı hnkkınita iki 

81 ra 1nda fikir birli 1 ur· ı 
lı naeııalr) h srçlnılrrde dış 

elan balı eılilmbre«'k, bu. 
~ ak:ı alar iç ıı~litlkıı f't
~ na1~3P•lnraktır.,, l>enllhor 
~ ~ ki ınliraılrlc IJB la\111· 
~ ~'>lit linnın ıla iç ııollllk:ı 
4ığ una• a•:ı mıwzuu olmağa 

th 1 gıırulmli tlir. 
~ ııı· 
, h llb:ıkıı~:ı. , nrılma ı ;ı17u 
t~ıl tdl'f hııkkınılıı drğil, ta· 
hıtı eet>k )ol ctrafınılııtlır. İ· 
te kele komunlzmc nll'J htar
rttııı:lllfinlzıniıı faali~ etine 

r k lstemckleıllr. 1 akat 
\ dallar bu hu u .ta füılıa U· 

ı.,1 atraıın orlar, J'r) k nırın· 
el'<\ ,~ı hu;:unkii iılarc şckli-

1tnırsc se\ k edrr.rk pro· 
~. c'arıılınasıııı ~eter gıirıi· 
d 111lıhurl) etçiler!' gelince, 
ı 1b.~ lıoat'ı hlr ol lutul-
11111 lı\oılar, ıli)oılar ki: 

a11,; 1?'1n onııııe grtnırk i· 
~ t,~a da lıu idarr şrl\Jinl! 
~ h ek lazımdır. nunun için 
'tıkla '1lkının konıiınlımc lrnr· 

lltııasıııı temin etmeli-

Cııllıhu...: t • ı· "k 
~ "H' çılcr dış ııo ıtı ·a 

ı '<.adda demokr:ı~l:ırın tiiın· 
~'41 :ır bu\tık h:ıtalar i lc

ıı,.; Rn lara manasız t 'iz· 
t~lUınlduguııu ııoyhı) or· 
4rı an, Yalt:ı, Pot dam an-

111 iddctle trnldt celi· 
• t)' 
le . •Ugtinku bel lann , e 

~ ~ın sebebi bu anlaşma
lı. ~ortaı-. 

* Afrikada 1cnrilerin be· 
) azlara karşı is) an hare
ketlerin,. başladıkları bil 
dirilmektrrlir. * On rlört ii)c ılc\lrtin 
Cirlcşmis l\lillctlcr Te -
JdUitına alınma~• için 
r.u ~ a t:ırııfından ) apı· 
lan teklif C.ı!' enlik Kon. 
"C' inde rrıldNlilmlştir. 

Afrikadaki ırk 

Meselesi, Birleşmi~ 
Milletlere verileceJ' 

A11odııltıf 1'rtll 

Ncw York 4 - Tunu~ mesel"
sınin Jlırkşmis l\lıllctlcr genel 
:ı~ambll'~ine ha\•alc cdılml'sini 
de tekliyen Arııp·Ao;va blokuna 
men up 13 devlet Glincy Afrikn· 
dakl ırkcıhk mrsclesinin dl' Bir
leşmiş MıllctlC'rc havale i için 
hazırlıklar yapmaya baslamışl;ır. 
dır. 

Hıntli bir sözcünün bildirdi· 
ınc ı:orc bu bloka dahil 5 de\'· 

lcl gı,ınry Afrıka başbakanı Dr. 
t:ılan'ın iı~<;an haklarını ihlfıl 

rttı ı hakkında Hındıstıın ,.e En
donez a tarafından Heri süıiilrn 
trkl ıfi desteklıycccklcrini ~imdi
den açıklamışlardır. 

Hatırı rda oldul!u lizcrc ı:il· 

Afrikada IS)ran 

lıa eket.i başlaıl 
Zencilerin topraklanntn kendilerine iade edil

mesi için mücadeleye girişdikleri bildiriliyor 
~ •ıt1~ıaltd Prt..1• 

Londra, 4 - Afrikada Kenya mü temlekesinde tedbl~ ha
rcketlennın çok şıddetlendigı bildirilmektedir. Burada bulunan 
zencilerin ml!nsup olduğu bir gizli rı>mlyet üyeleri Jngıliı: ida. 
recilerıni •denıze dökmek i~in• scniş çapta hır mücadele açmış 
bulunmaktadırlar. 

Kiku~ u aşiretine mensup binlerrc ~erli zenci beyazları Af
rikadıın kovmak \'e bu memleketi öz sııhipleri olan tencılı>rc 
vermek için çok ciddi bir nıücad,.lc~e gıri~mişlerdir. 

Geçen hafta zarfında İngiliz Do~u Afrika HükOmeli gizli 
ccnıiyctP men~urı cıldııkl:ırı kanaatiyle bu aşirete bağlı olan 
550 ~erllyi tevkif etmiştir. 

Gecelcri ~okaklara çıkmak yıısağı konmıış olduğundan 100.0o:> 
kad:ır ) erli şehrin !iç muhtelif bölgesinde toplu olarak tutul
m;ıkt;ıdırl:ır. 

hyan \'!! şirlclrt huekcllc•·i hilhassa Nairııbinln kuzeyinde 
bulunan bol~elrrrle ı;on drrere §İdı!rtlcnmi~tir. 

Anrak son günlerde şr.hirlcrde dı> tedhiş llArekctlcri \'e cl
na~ etler şimrliyC' kadar sörülm,.dık hir şr.klldc artmı~tır. 

Kenya hilkumPtinin rakımla ÖZl'I hlr komısvon teckfl ede
rek yerlileri ml!mnun edccrk rcforml:ırı hazırlaması beklenmek
tedir. 7.lra isyan \ c tedhış hnrekellcrinin eksl'risi arazi sahibi 
\e hattı\ oturacak kulühelerl bile bıılunınayan zencıler tarafın
d:ın çıkartılmaktadır. 

~~___,;.~~~~~~~~~~ 

G. Konseyinde 
Bir Sovyet 1eklifi 
Reddedildi 

New York ·1 - 11 Yeni !iye 
drvlctin Birleşmiş Milletler teş
kilfltınıı alınması icin Rıısya ta. 
rafınd1n ilr.ri siirillen tı>klif dün 
t.Ovr.nlik Kon eyinin il üyesi ta
rafındıın rcddedilmlştir. 

Türkive dclr;?rsi Selim Sar
per, Rusyanın italya, :rıırtckiı 
"" İrlanda s:ihi drvlct!C'rln üye· 
ilklerine tckrr trkrr itiraz 1'1-
mro:ine hayret rtti~ini söylcmlı; 
'e bu dc\'lrllcrin Rusyanın lire· 
lıklrrini toptan ileri sürılü~ü 14 
cfe,·letc dahil olduklarını kaydet
miştir. 

Kore meselesi 
B. Milletlerde 
Görüşülecek 

.ıl ııadolu A fanıtt 

nirle miı,ı Mılletlcr: (Nev 
York) 4 - Jyi mahiınat alan si
~ nsi çr.vrr.lrrin bıldirdıklr.rıne 
gore, Birle~ık Amerika ile ingıl. 
tere r•ki durumlarıııı dC'l:iştirc
rrk çıkmaı.a girmiş olan Kore 
mi.ıtarckc müzakrrelerlni Birleş. 
mış Milll'tler Gl'ncl Asamblesine 
arzetmeğe Amade bulunmakta
dırlar. 
Şidılrtfi hir Jul\a arpı~rııa ı oldu 

:0ıırau:ıra ı;elincc, bunl;ır 
1ı. ltcr 

1l'ctçilrrı11 ~<'ter (fr.ret c
~' ı, 11~c sahihi olıııaılıkların· 

lıkı tna ı;clırlcrse lıfı) uk 
orı ar l :ırıar:ıklarından balı c ar. 

ney ı\ml'rika dc\IC'tlerindrn hir Selim Sarper bu 14 devletten 
ço~u 'r bılhassa Brezilya Birlr.ş. hrr birinin alınıp al ınmıyaca~ı 
miş lılletlcrin Paristc yapmıs 

1 
konıısıınrl~ müzakrrrler yapıl· 

olduğu son ı:cnel toplAntıda sli· ma•ına taraflar olduğunu söyle
ncv Afrıka hükümeUnin ırkcılık mişhr. 

dfı~alıırını siddetle tenkit etmiş. fn~iltcı e dd,.sesl de aynı 

Scoul: 4. (A.A.) - 5'nci hava 
ku\\ C'ticrl tarafından bıld irildi
t!ine ı:orc, Amerikan Sobrcjrt U· 

çakları ile komOni~t hn,·a kuv· 
'etlrrınc mensup ucaklar arasın
dıı hııgiin çok şıd<ir.tli bir çarpış. 
ma rrrcyan et nıislir. 

llıı çarpışmada clüsnıan ha· 
'a ktıV\'l'llcrine mensup 11 
el\hı:n rllişlirlilmlış \ c 3 tanesi 
ıfo hasara u~r:ıtılmıştır. 

hıırj~ r.tçllcr dı5 ııolltika 
~· cnl'la lJullr son
de hou er ' ıt:ısı) la ten· 
e 'f bıııunmu larclır. Du ten 
'. ol'lltıan lıiu.at ~' :ıp u~r· 
~a 1~ l>olıtık:ı etrafındaki 

lcrdi. teklifi rfc~tckliyerrğini, biıtUn 
Dığcr taraftan Arap - Asya adav devil'tlrrın Mnıı:Ptliklcri· 

bloku Cczaır'ın Francu: idarc~in· nin • t<'krr trkcr rlı> alınması ica
drn 'akı $ika~ etlerini de ı:ünde- bettığıni bildirmiştir. 
me .aldırmak için bir te~ebbüse B 

8
.. "'k El , . 

rçm• bulunmaktadır. onn uyu çımıze 
tal'f anr:n, oııumuzıkki hartn-

bnda, daha zi3ade genl!i· A~ı bir kayıp 
1~ ıı0:1~;~ncbilir.. h Merhum Nuri Conkcr'in hem· 

llf>t J~ '3 r,rlıncc C'uın u- cıresi Cemıl Bozok \'B Sa blha 

ı1 _ııe "ok "~01 ~rtalt 1 
Partinin Yrnrn'ın annelerı, İsmet Ye· 

'(!' • il lal' e llH 11111 C· ı ı·d •. • nakl J • •• • l nl'n ın kavınva 1 esı. 
ldar P erıni sıııı ıııııa • HAY\!\. nün 1 n; nozoK 

lt~ı e rııııkincsiniıı bozuk 4 eylfıl 1952 akşamı ant ola
oı~dc l§lcıııesiııden suçlu rak Allahın rahmetine kavıı~· 

\te r, lJeıııokr:ıtıar bu ten· muştur. 
,.. Cl!\ap 1 • 1 Cenaze namazı 5 eyliıl cıı m:ı 
'h~ \er3orar. . .,.1 .. t k 

~ "'&hurb • 1 ünu Oı, e namaunı mu C'a ıp 
lııQdd a~ı.:nm scçım ne iki Çamlıca Altunlzarle camiinde kı· 
~tfttt daha \ardır. Jlıı ınüd- lınarak \'e merhu~e Kı.sıklı 
~t Qdl mlinaka anın her kabrıstanına defnedıleceklır. 

ateıını nrttırması bekle- fülıitları: Cemil n0111k, Sabiha 
Yrnrn \'C 1 met Yenr.n 

niıan verildi 

Bonn, 4 (AP.) - Cumhurba~ 
kanı Thcodor Heu~ bugun, Tiir
ıkiyenin Bonn nuyiık Elçisi Ni· 
zamettin Ayaşlıya Ratı Alman· 
yanın en hii) iik nişanı olan aLİ· 
yakat marlalya-ı büyük ı;alihini• I 
sunmuştur. Türk clçi~i ~imdiki 

1 
,·azifesindcn a~ rılmaktarlır. natı 

Almanya Cumhurbaşkanı Heuss, 
Ayaşlının, Türk • Alman müna· 
ııebctlcrınin ) cnirlen kurulu5un. 
da biıyük hizmetler iordilğıinü 

b!'yan etmiştir. 

On beş gün içinde iki bet.ti öldiirulrlükten sonra: 

Etmelıyiz ama, bu çok na· • erliyebılmek için çrslt çeşit 
:zik dA' ete. sevımlı Hasan Po. gUçlüklerle karşılaşmı~tır. Or-
latkan acaba icabet edebıle- tadan kalktığını sandığımız 
cck mı?ıı taas up, yine hır k\l\'\'et ola

YENi !STANBUL 

Ül\"İVERSirE \'E 
İ1''KİLABil\JJZ 

Jlablp Edip - Törehan 
Cumhuriyet deHlııde ~ apılan 
Ünhcr ite teşkilatından ba
hisle ünİ\ cr~itelr:imlz!n lrıld· 
lftp konusunda da ~ apacaklnrı 
\'nzireıt.- olrlu:unu &O) iti) or, 
dl; or ki: 

•Bilhassa son iki asır için· 
de uğradığımız inhitatın ı,e. 
beplcrıni hiç bir ecnebi mü
tehassıs bir Tıirk kadar anlı 
yamaz. l\temlekctımiz, laassu· 
bun çok bfiyuk zararlarını gör 
muş '!ie bu yüzden kendini -

rak dirılmcye çalışıyor. Milca. 
delemizi tamamlamak zonın· 
da~ ıı. Biz, tam bir aydınlığa 
ancak bu uretle v;ırabilıriz. 

Üniveı ~ilrlerimızin SC'•ni
nerleri tıııkı birer tahlil !Abo
ratuvarı ı;ılbi memleket mesc· 
lrleriııi mr.tocll u hir ~urctte 
ele almak, yetlşfüilen t:ılebr
lere yalnız itapt;ı okunan ele. 
ğil, kenrli memleket dli~lince 
ı·e tecriibelerinc ı;tlire bilgile
ri 'rrmı>k ınecburiyetinrlcr'ir 

Onun için fınh·Prsıteleri· 
mizdcn ve nnların rle~erll Öğ· • 
relim heyetinden buo;ilnün ın. 
kılabına \'akı~acak isler bek· 
lıyor ve bu huı:usta artık kay 
bedecek uktımiz . lmadığını 
soylemek istiyoruz • 

Pusııf'da l'çnn J>ıılrc görülılu 

Pusan. 4 ( .A.) - Bugiln 
Pusanda bir uçan daire ı;örül 
mtişhir. Dıı iki ay içinde gorülen 
ıkınri uçan dairc<lir. 

Uçan dairryi görenlerin bil
dirdiklC'rinc gorc br\·az renkte o 
lan bu yuvarlak cisim Pusan fi. 
zerinde 11 dakika ~a\'as ya\'aş
dondüldC'n sonra baş dündUrlicü 
hir sür'atli' kaybolmuctur. 

Muhtelif yerlerde 11 O ev 
hasara uğradı. Beı 

ki,i yaralandı 

Mu~: 4 - Dün burada vuku· 
bulan deprem, birkaç kişinin 
yaralanmasına 'e hasara sebep 
olmuştur. Sağlık ektbi ile birlik
!"' sabaha kadar deprem bölge
sini gezen Zühtn Öner, A
nadolu aJ:ınsı muhabirine dep
rem hakkında aşağıdaki mallıma
tı vermiştir: 

u Deprem dolavıslyle Akcan 
kbyünde mc,·cut 98 ev ağır ha· 
sara uğramış, bee kişi de haiif 
~aralanmıştır. Yaralılar tedavi 
altına alınmışlarrlır. Akcan bu
r.ağı merkezi olan Sakn\'l köl'lin
de de on ev yıkılmıstır. Arlit 
kôyünde bir e\•l,. bir ahırın dam· 
ları çbknıüı::, birkaç rvin de du· 
varları çatlamıştır. Hlı;hir ,·atan
cks açıkta bırakılmamı~tır.• 

Akcan bucağı bölgesinde dep
rem fasılalarla de\·am etmektc
dır. İlgili makamlardan 250 ça· 
dır muhtclıf vardım malzemesi 
istenmiştir. ihtiyaçlar halen tes
hit edilmektedir. 

Ayvahk'faki 
Taşh foplanflnm 
Akisleri 

llu1116I .ıtı.haUrlmıutın 

Balıkesir, 4 - C.11 .P. lılerln 
Ayvalıktaki açık ha\·a toplantısın 
da taş, ~umurla \'e domatrs yas
muruna tutulmanın akisleri de· 
vam etmcktedır. Bu sabah C.11. 
P. il idare kurulundan bir lıe)'ct 
Valiyi makamında z.lyaıet etmi~ 
tır. İki saat süren bu ııyaret so . 
nunda dışarı çıkan C.H.P. Jılerin 
heyecanlı hali içeride elektrikli 
konuşmalar geçtıt:i hissıni ver
miştir. 

Sızan lıahcrlcre göre, C. II. 
r. lılerin bu~ün \'ali ile yaptık. 
lım konufma sırasında, önilınıiz 
dekı GUnlcrde ~apacakları müte
akip toplantılarda konuşma hilr
riyctlcrınin ne dereceye kadar 
teminat altına alındı~ını sormuş 
!ardır. 

Bugün kendisi ile konu~tu
ğunı bir Halk Partıli, zabıtanın 
pasıf hali dc\'am elliCl takdir
de bu kabı! toplantılar için bir 
sıgorta şirketi ile mukavele yap· 
manın en do ru hareket olaca. 
E'?ını ifade etmiştir. 

ı-

, 

" 

/. 

nlrkııı; gün cnel Kalirorni a'da yapılan ~ arı!Jlarda iki otomobil ı;arpışmıe 'e bunlar~an biri şo 
för Jim Rigsby ile hirlikte r.kiz metre bau a fırlzımı~tır. Otom ohil yetmlj metre de uıağa dil· 
11>.rr.k yanmı~. yaralanan (ıofôr hastalıantye ,oturulürken yolda olmü5tur. 
nesimlrr sıta~h le: 
l - Otomobil ·srkh metre) e rır ladığı &ırada : - Otomobille ölü nıe doğru uçan Jlm Rig&by otur
duğu yerde göriılme.ktedir. 3 - Otomobıl çarpııtığı ııoı.tadan 70 metre oleye du5erl.en 

---c~_.... ...... 

Birlrşik Am,rikada J\llşiganda yapılan uçuıı terrubelerlnde F • 89 lPpklll ucı uçağı havada 
iki.)e höliiıımüş \e nihayet par tılanını(tır. Altta J:orulen di~er uçağa bir ~ey olmamıstır. Tep· 
kili a\'('I uçağının pilotu binba il Donald Adams ile yer~e r.~1·ırcllerden hlri dilsen 1111· 

çalardan ölmii~lerdir. 

Şehrrmlzde misafir bulunan 210 kl5Uik l"unıın 1 çiler! kafilesinden bir grup, Taksim iblde-
lnc çelenk Jııı) arı.en 

---~ 

Gece uçak seferleri 

baılıyor 

'Ankara, 4 (A!\KA) - Dev
let Hava Yolları Genel Müdür· 
lüğü, Uçak sefrrlerinin gördliğU 
rağbet karşısında bazı şehirleri. 

miz arasında ı::ece seferlerinin 
de yapılmasını araştırmaktadır. 

Bu seferlerin ilk olarak Anka· 
ra - Yeşllkoy, Ankara • İzmir, 
Ankara • Adana arasında yapıl· 

ması muhtemel görillmektedir. 

Fransada bır infilakta 

ölen ve yaralananlar 
oldu 

Marsilya, 4 CA P.) - Dün ge. 
ce şehir civarında bir benzın de· 
posunun infilak etmesi Uzerıne 
5 kişi olmilş 3-l ki~i yaralanmış 
tır. 

Polis makamları infilAk nokta 
sı yakınlarında oturan halkı ev· 
lerınden çıkartm.111lardır. Kaza 
dUn gece tam 23,20 de vukua 
gelmiştir. 

Yunanıınan a 11ıdenlt 

döndüler 
Turkiye Turizm Kurumu ta· 

rafından bayram mDnasebeti~le 
tertiplenen İzmir Fuarı \'8 Yu
nanistan geı.lstne J?ıden yolcular 
diın cUludağe vapuriyle saat 
20.30 da dönmüşlerdir. 

Bır harta 6ilren bu gezide 
iki gfin İzmırde 'e iki gtin de 
Atına'dıı kalı.ımı~. gerek Yuna. 
nistan'da gerek Izmirde muhte
lıf yerler gezılmlştir. Bu seyaha· 
te 655 yolcu iştirak etmiştir 

• 
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Karayo llarınm gazeteciler için tertiplediği yolculuktan notlar : 2 
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«Ankara-lstanbul yolu hiç 
bir zaman bilmivecek ! » 

Bu söz Karayollan teşkil ôtmm uyanık zihniyetini 
belirtme~e. kôfidir 

.. 

Mc\cut bir l ol, de\ Jet ı.taıııhudına uygun hale cctiriliyor. 

MıllcUerin, ccmi,>ctlerin, ba. 
zan fertlerin hayatında bir

çok umulan ve umulmaıhk o
laylar, mükemmele yakın şart
lıırın doğmasına sebep olur. 
Bugün Türkiycnin kalkınma
sında ön plilııda bir rol oyna
makta olan Kara,>olları Genci 
l\Iüdtirlüğu de son yıllarda çe. 
şitli mtisaıt unsurların bir a
raya gelmesi neticesinde \ar o
labilmistir. Memlekette YOi ih. 
tiyacı e kidenberi şlddetİe his
sedilmekteydi. Fakat bizim ce
miyetimiz bir ihti.> acın kar.-ı. 
!anmasını ya sadece amılamak
la .>clinmeye, yahut da en kes
tirme )oldıın o ihlf,>acın karşı. 
!anması içın ) ine kestirme (ve 
çok zaman mu .. akknt) bir ça. 
re bulmaya alısmı~tır. Herhangi 
hır dcrdımizin halli hususunda 
derdi her cephe inden cwelA 
lnccleyıp, sonra dört bnsı ma
mur bır teşkilAt kurup, daha 
sonra da 'crımli bir çalışrr.a 
sa) esinde ihtı.> acın bugün iı;in 
oldugu kadar, yarın için de 
karşılanması .>oluna gıtmc' e 
Jeni )eni :ılı ı~oruz. Koy E~s
titiılcrı bu gibi olgun ve anla

.> ışlı bır zıhniyetle kurulan nadir 
dc\'lct teşkillıtlarımızdandı. Ay
nı eyi bugün Bayındırlık Ba
kanlığının Knrayolları Te~ki:atı 
için sci) li) ebili:lz. 

• K:ırayolları • ) alnız sol in
şa ettiren bir şebeke dellildir. 
nu teşkıliit memleketin .>ol ih
tiyacını her yönünden incelemiş 
\e incelemekte; bir yandan vc. 
ni yollar açarken, bir yandan 
da mc\ cut .> olları ıslah ettir
mekte; bakım cihetine ön plan
da önem vermekte ve c:ı mü. 
himi lOl dava ına •bilmeyen \e 
bitmeyecek bir dava. nazarivle 
bakmaktadır. l'ılcsclii Karavoİla
rı Tcskilôtınn mensup blrh:irıc 
•Ankara - İstanbul l olu r.e 
zaman bıtecek? • diye sor:ıc:ık 
olursanız, alacağınız cevap ş l 
olacaktır: •Hiç bir zamanı. rı~en 
fi bir mfına taşır gibi gorüncn 
bu cernp aslında gayet müsbet 
bir goruşu belirtmektedir. Kas
tcdılen mana şudur: Ankara -
İstanbul yoluna hiç bir zaman 
bltmis göziy le b:ıkmak doğru 
olmaz. çtinkii şartlıır de~iştikçe 
yolun da mütemadi değişiklik
lere tabi tutulması gerekecek
tir. l\Ic ela bugün için g!lye kıs 
men ycnı güzergahlar :ıçarak, 
kısmen mevcut yoldan fayda
lanarak İstanbul ile Ankara·,., 
dörtyuz kü ur kılometrelik, l::! 
metre geni liğindc asfalt bır 
~ollıı birlbirine bağlamaktır. Fa 
k.at bu gayenin tahakkuku, ih. 
tımal; yolu kullanan vasıta :ı
dcdıni ö.> lesine çoğalt:ıcaktır 
ki, ılcride a falt kfıfi göriilme
~ecek. beton bir yola Jhtiyaç 
cluyulnl·aktır. Def:lşcn şartlar 
bu beton yolun belki d:ıha da 
genişJcmcslni lcabcttireeek, ı::O. 
nl.İn birinde trafiğin iki istika
mette rahatça akmasını sağia
yacak iki tnraClı bir yol yapıl
ması icabedcccktir. Dıyl'lim kı, 
o zaman da, trafiğin fazlalığı 
karşısında, mevcut yolun kı
saltılma ı dü finülecck: tünel
ler açılarak, dı er çarelere b:ış
' urul.ırak, Ankara'yı istanbul'a 
daha da yakınla tıran ) cm bir 
yol guzerglıhı açııacak u• hu 
gelişme bö,lece devam cöip 
gidecektir. İşte bu misalde:ı de 
anlnsılacağı gibi yol davası so
nu gelmeyen \e bünyesi sağlam 
bir cemiyette sonu ı:elmc;ııesi 
liizım gelen bir davadır. 

KAR\ '.'01.1.A HJ 1 EŞKILı\ Ti 
NASll. DOGOU? 

Bugünkü ) ol z,jhnlyctınin nü
ve 1 İkinci Dlinya Harbi sı

ralarında meydana geldi. .\s
kcrl zaruretler me' cut yollıır
da ı liıhat ~'apılmıısını ~erek-

~ tirdi. Trakyada bu maksatla b:r 
' .Bölge Tcşkilfo .. ihcias edil-

dı. Bayındırlık Dakanlığının bu
gün 'fürkiyeyi ağ gibi s:ıran on 
bir ·bölge• sinin ilki böylelik
le doğmuş oldu. Bılahare. Tah
ran'ı Erzurum )Olu)le Trabzo
na bağlayan transit yolunun 
mc\ cut bakım teşkilatı genişle
tılcrck bir • Karadeniz bölgesi• 
meydana getırildi. Çukurova'dn 
ki lktısadi gelişmeler buranın 
yollarına önem \"erilmesini ica
bettirincc burada da bir tc~ki
lfıt kuruldu. 

Yurdu, yol bakımından ayrı 
ayrı bölgelere ayırmak zihni
yeti böylece gelişirken; bir yan 
dan da, Amerikalılardan gör
dilğUmüz maddi ,.e manevi yar
dım. bu işi öylesine genişletti 
ki, Karayolları Genel l\Iildlirlü
~unün kurulmasına ihtiyaç ha
sıl oldu. Amerikalıların bu hu
sustaki yardımlarını iki ayrı 
kola ayıra biliriz: 

ı) Askeri Ynrdım \'e l\lar
shall Plilnı k:ınallariyle maddi 
)ardım. Yol )apımı, ıslahı 'ile 
bakımı için m liinc \<:ll\İ/li. 

2) Da,·nnın incelenmesinde 
'e çalışma programının hazır. 
!anma ında büyük faydası do
kunan Amerikalı müs:ıvirlcrin 
mcmleketimlzc gelmesi. Kara
yolliın Teşkilatı kurulurken, is 
tişat"C. suretiyle, Amerikanın bu 
salındaki geniş tecrübelerinden 
faydalanmak imkan111a sahip o
luşumuz. 

* Bugunkti Karayolları Tcşkl-
Jatmın kuruluşunda Amerıknn 
yardımı muhakkak ki, mühim 
bir rol oynamıstır. Fakat Tür
kiyenin bu d~\·aya dört elle sa. 
rıldığı; çok kısa bir zam3nda, 
hiç yoklan muazzam bir teş
kilüt meydana getirdiği; da
vayı tamamen benim emiş bu. 
lunan mühendis 'ile elemanlar
dan mürekkep hakiki bir ·ide
alist ordusu• kurmaya muvaf
fak olduğu ve Amerikan yardı
mının beher dolarına mckabil 
bu davaya üç doların mukabi
lini tahsis ettiği de ynbana a. 
lılmay:ıcak hakikatlerdir. 

YOi, 
ŞEBEKELEnbıiz 

T urkiycnin )'Ol ebckelcri ma-
li cihet, yapılış ve bakım 

cihetlerinden üç ayrı katcgori
~ e ayrılmıs bulunuyor. Bu liç 
scbekeyi şu şekilde adlandıra. 
biliriz: 

]) Devlet Yolları Şebekesi. 
II) Vilayet Yolları (veya 

2 nci sınıf yollar). 
Jll) Köy Yolları. 

* Bunlardan kısaca bahsedelim: 
J) Ul~VLET YOLLARI ŞJ<;. 

BEKESİ - 24.000 kilometreyi 
bulacak olan bu yollar. bugü
nün ·devlet standardı. na uy
gun olacak (12 metre J?enişli· 
ilinde, sür'at \'e emniyet gü
zctılerek in,a edilen stabilize 
şose) ve memleketin büyük şe. 
hirlcrini, limanlarını: endllstrl, 
ekonomi \"e ziraat merk,.zlerlni 
en kısa yoldan blrlbiri:ıe ba~
Jayncaktır. Devlet Yolları l)e
beke 1 tamamlandığı zaman: 
Türkiyeyi muhtelif arzlarda Ba 
tıdan Doğuya kateden !.iç, ,.c 
muhtelif Uillerde Kuzcydrn Giı 
ne)c bağlayan dört ayrı dc\lct 
yoluna sahip olacağız. Arza'li 
ydlar şu istikameti takip ede. 
cek: 

A) Edırne - 1stnnbul - An 
kara - Yozgat - Sı\·as - Eı·· 
zlncan - Erzurum - Hudut. 

!1) İzmir - Ankara - Kay. 
~eri - Pınarbaşı - lllalatya -
El~zığ - Mus - •ıa:- - ııu. 
dut. 

C) Ege IIa\'Z8S1 - Af)on -
Konya - Ulukışla - Adana -
Gazinntcp - Urfa - Mardin -
ni"arbakır - Van - Hudııt < İ
leride bu yol H·kkfıri'yc kadar 
uzatılacak). 

.Kuzeyi Güneye bağlıyan dört 
ana yolun genel istikamctlcu 
ise şöyle olacak: 

A) Bandırma - Ege - Ak· 
deniz. 

B) İstanbul - İzmit - Bi. 
fcclk - Kütahya - AC;,;on -
Antalya. 

C) Samsun - Kırıkkale -
Çelikli - Ankara - Konya -
Silifke. 

D) Trabzon - Erzurum -
Elazığ - Malatya - Maras -
İskenderun. 

Bu saydığım yollar tamamlan 
dığı zaman Türkiye'nin bütün 
merkezi noktaları kapalı bır ı;e
lıekc halinde biribirine bağlan
nıı olacak. Fnkııt bunların ik. 
mali yol davasının halli de
mek değildir. Xitekim iki ~ol 
scbekcsinin daha mc' cut ol
duğunu söylemiştik. 

II) İKİ:'\Cİ SINIF YOLLAR 
(Vilayet Yolları) - Bunlar vı
la)ct dahilinde 'ile \İlayet 
ölçüsünde önemi olan nok. 
tı:ıları (kazaları, buc-:ıkları) 

merkeze ve vilayet merkezini 
de en yakın devlet yolun:. balı· 
]ayan yollardır. Bunların mns
rafı akaryalnt ,·ergisinden. vi
layet biitçesinden \'e devletin 
\'ilaycllere yaptığı yol yardımın 
dan temin edilmektedir. Vlla
~·ctıcrin hazırladığı yol progra. 
mı Karayolları Teşkilatmın tet
kik ve tasdikından geçer. Her
hangi bir yol inşa:ıtının proje
si, ihaleye çıkarılmadan, yine 
Karayolları tarafından ~sdik 
edilir. Teşkilat simdilik \'İlayet
lere icabettikçe teknik ve me
kanik yardımlarda bulunmakta 
'ile ileride ,·iJayeUeı-i yol ma. 
kineleriylc teçhiz edebileceği
ni ummaktadır. Vilayetlerde 
)Ol inşaatını idare edecrk tek
nik elemanların (bunlara tek
niker deniliyor) nasıl yetişti
rildiğinden ileride bahsedece
ğim. Bugünkü tasavvura göre 
\'ilfıyet yollarının uzunlıığu 26 
lıin kilometre olacaktır. 

III) KÖY YOLLARI (Üçün
cü sınıf yollar) - Köylerimizin 
vilayet ,.e dolayısiyle devlet yol 
Iarına bağlanabilmesi için 150 
bin ki lometrelik •köy yolu• n:ı 
ihtiyaç vardır. Karayolları l:ıu 
maksat için 'w"ilayetıere Mar
shall PJanı yardımından parn 
\·ermekte. \'iliiyet bunu malze
me olarak köylere dağıtm:ı.kta 
ve bu yollar bizzat köylünün 
emeğiyle insn edilmektedir. El 
deki programa göre ilk pl5nn:ı 
nüfusu 500 il aşan köylerin yrl 
davasının ele alınma ı 11err•t. 
mcktedir ki. hu dıılıi 50 000 kı· 
lomctrc yol demektir. 

200.000 KİLfülETltE 
\ 'Ol. 

VukarıClaki rakanıl:ırd:ın ela 
.L anla~ılacağı gibi. bugiin Tıır 

kiye için zaruri göriilerı yol
ların tutarı, 24 bini devlet. 26 
bini vilayet ve 150 bini köy vo. 
lu olmak üzere. 200 blıı kılo
metrcyi bulmaktadır. Fnkat 
Karayolları Teşkilatı işe övlesi· 
ne bir azimle ~lrlşmiş tııılunıı
yor ki. bugiin bize •astronomik• 
gibi görünen bu rakamın '\ a
kın bir istikbıılde hakikat ola· 
cağına iman edebiliriz. <Hiıkn 
servi c konulmuş. vlini devam. 
lı bakıma tabi. yolların tutrrı 

20 ooo kilometredir). 
Fakat evvelce de SÖ\'lrdiğim 

gil:ıi bu, 200.000 kilometre \•ol 
ins:ı etmekle bitecek bir dAv:ı 
değildir. Yap ılan lırr yol inki · 
saf ellij!i nishelte önem kua 
nar.ak; iizcrinrten s:eçen vıısıtıı 
ııdedi eoğaldığı nisl:ıettc dalı:ı 
da inkişaf etmesi lftzım ı;eJc. 
rek \e bu devamlı tcr3kkl ih 
tiyncı , her memlekette olduğu 
gibi, Türklycdc de. soıııı gel· 
mcyen bir •yol di'ıvnsı• nın mrv 
cuclivrtinl her znm:ın için zarıı

rı kılıır::ıktır. 

1 SERBEST KORSO ( 

Heybeliada çaınları 
•:\luhterem gazetenizin 26.8. 

1952 tarihli nüshasında Ada 
çamları hakkında Sayın A vu
kat Teologos'un yazısını oku
dum. Ilir Adalı olınaklığım hu· 
~cbiyle kendilerini çok iyi tanı· 
rım. Bu zatın çamlara hizmet 
ettiği pek aşikardır. Ilatt~ bir 
zamanlar bu zatla birlikte Bey
koz fidanlığından Heybeli:ıda 

Sanatoryomu arazisine dikilmek 
üzere blnbir müşkülatla bera· 
bercc köknar fidanları bile ge. 
tirdik. Yukarnla adı geçen mil· 
essese: bu zata hizmetlerine mu
kabil yardımlarda bulunurdu. 

Benim ve benim gibi birçok 
Acial\lnrın :;ördüğü ve bildiği 
bir hakikat nırsa o da ~udur: 

Bu zat glinün erken ve geç 
saatlerine k:ıdar amelesiyle bir
likte çamlarla meşgul olur, bÖ· 
cekleri toplatır, hasta çamların 
dallarını budatır, ağaçların biz· 
den istediği hizmeti ifii eder, 
onlara taze hayat vermeye ça· 
lışırdı. 

Son zamanlarda çamlıklarımıı 
hakikaten bakımsız kalmıştır. 
Bilhns~a Sofyanoz Gazlnosu ci 
varı, Camlimanı yolu Pilaj ci· 
rafı, Sanatoryom yolunun me
zarlık kısmı. Telsiz :\fektebi ve 
civarı Kliçüktur yolunun gü. 
zergahı ... Göze görünen mahal 
ler bunlar olmakla beraber mev 
sim dolayısiyJe mesireye gelen
leı·in bıraktığı çöplerden kağıt 
parçalarından ~eçilmez bir hal 
arzetmekledir. Tepelerde ten· 
ha yerlerde taze kesilmiş ağaç· 
tarın gövdelerine de tesadüf el· 
llğimiz vakidir . 

Değerli faal Kaymakamımızın 

r 

sarfeltiği mesai ve gayreti bu
rada açıklrunaklığımıı. lazımdır. 
Bu yoldaki mesailerinden dola
yı kendilerine alenen teşekkür 
ederiı. 

Adamız c~rafından Sadık Gü 
zel Osmanın da bu husustaki 
gayrelleri gözümüzden kaçma· 
maktadır. Bu keyfiyet böyle ol
maklıı beraber bana kalırsa her 
işi devletten; cemiyetten veya 
hutt:ı resmi makamlardan bek
lemlyeliın, çaml:ır yalnız onların 
değil hepimizin malıdır. Biz 
fertler de her han~i bir vesi· 
le ile çamlara çıktığımızda te· 
sadü! ettiğimiz böcekleri, kuru 
mu~ dallan imhaya çalışalım, 
gezmek içın geldiğimiz günler
de ağaçların albnda ateş kay. 
mıyalım (tamim esasen bunu 
yasak etmiştir) yakanlara bu· 
nun memleket hesabına zarar
lı olduğunu anlatalım. 

Bu ,·eslleyle bir noktaya da· 
ha temas etmek isterim. Çam
lıkların müteaddit yerlerine va
tanda~ı ikaz edici mahiyette lev 
baların asılması ,.e bilhassa pa
zar günleri hariçten mesireye 
gelen halka da~ıtılmak üzere 
kısa 'ile muhtasar broşürler tab 
ile bu hususta onları bir k!re 
daha ikaz edersek çok ~·erin
de bir hareket etmi!I oluruz. 
Davamızın bir memleket da· 

\'ası oldu~unu kabul ettiğimiz. 
de bu işler kendiliğinden hal· 
ledilmi' olur.• 

IlEDRt ERDİL 
Ilüseyin Rahmi Sokak 

No. 44 
Heybeliada 

1 Okuyucu Fikir 
Ve ŞikA.yetleri 

imar Müdürlüğünün dikkatine 

Biı· arsanın lıikayesi 

Ilu vazi,> et karsısında tekrar 
eski arsamız.ın çapının verilme
. inde ısrar ettik. Bu defa ar a. 
mızın 1771 harita numaralı gay· 
rımenkul arsaya tahsis edildi
ğinden bize verilmesine lmk~n 
olmadığını. yeniden tahsis ya· 
pılamıy:ıcıı~ını, mahkemeye mü. 
rac:ıat edilmesini bildirdiler. 
Halbııki eski yerimize hiç bir 
tahsis yapılmamıştır. Bıı ar-.a 
üzerinde bı11.1 kim~c ler Gecekon
du yapmışlardır. Eunlar ar.snnın 
sııhipsiı olrlıığunu iddia ederek 
tapuva tesrili için uğraşıyorlar. 

Bu ''aziyet kar ısında resmi 
vesikalara \'e te~bit ve tahsis ha· 
ritalarına lstlnad ederek tekrnr 
mUracaatta bulunduk. Fakat bi. 
ze bir tUrlU cevap ,·eremiyorlar. 
Ileledlve. mülkiyet hakkına taal· 
hık eden bu konuda kanun \C 

nizamlar dışmda lureket etmek. 

Seçilmi~ Hikayeler 
Cilt: ti - Sa11: il 

dt.rı:ulııln fi ıneı didinin fi ıncı H~ısı 

dolgun mlindereealla eıtmı~tır. Bo ea• 

,-ıda 1lhan Tuus. 31. l::. S~ Umun ~•· 
zıt, \"uı'at O. nener, ıi•zlha Merit, 
İlhan Mua!t<'&Plı Ye Kemal lle~lrlıı lıl• 

1'belerl, Otuz J.:lıım Atak, iackuu 
rrevert (Çniren: Can Yucel), $. Al· 

demir, Ahmtt Ari! •• •hık \'elinin 
ıllrlorl, Sahap Sıtkı, İlhan Da:;ozun 

:rau!ıırı nrdır. 

Ol.;u:rucularıauıa tanbe ..ıerlz. 

* i~ Bulma İdarehaneı.i 
~l~mlekellmlıde çolı: ınnnılı olan 

Danalt İatraı l'nln dlllml;e tnrlleıı bu 

on UtUndl romanı da otekiler ka•lar 
ıürükle1icl u hareı.eııı bir mnna ta· 
hlrıUr. A lrlfeıı"ln [lühot• ce~eo na· 
telık rıllarını 1.nlalan bu kllabı da dl· 

Urulze \"a•ar Nah! çnlrm!.t • • \'arlık 

Ya7ınnl 1 Ura tl:raUa D~Html~Ur. 

* Havuz na~ı 
Geoo ııellln eıı ünhi h!U7eclsl Ealt 

Fal\:'ln almdl7e kadar kitaplara ı~oı .. 
mis hlkbeforlnden mfıreklctp hu elit 
ı lira fısallA \'arl~ Ta)ınnl tara.!10· 

daP cıbrılwı~tır. 

Mareşal Fevzi ÇakınagıJJ 
Anadolıı'ya ge('işi . 

Telôşla odama giren yaverim, «Fevzi Paşa Haıretle~ 
teşrif ettiler, görüşmek istiyorlar» dedi. Yerimd~~ ;~ 
vinçle fırladım. Paşayı kapıda istikbal ettim. Yüıur1 e 

pek yorgun olduğu anlaşılıyordu. 
- 181 -

Birinci 

Basın, Yayın ve Turizm Ge· 
ne! .l\Iüdürlü~ünün himayesin· 
de, Türk Fotograf Ajansının 
tertiplediği fotograf müsaba
ka~ının birinci elemesi ne~icc· 
lenmiştir. l\lüsabakaya, ama· 
tör \'e profe~yonel 52 sanatkar 
kr.tılmı~ bunlardan 22 ki,inin 
eseri ikinci elemeye i§tlrak 
hakkını kazanmıştır. 

Ancak bu ayların diğer mcv 
simlere naz.aran fotograf çek 
meye daha elverişli bulunduğu 
mütalaasiyle bir çok sanat· 
kArlar, iştirak mUddetlnin uza· 
tılnıasını istemişlerdir. Genel 
müdürlük bu mliracantları ye. 

rinde gördüğü için müsabakııya 
katılma müddeti 1 Ekim 952 
günü akşamına kadar temdit e. 
dilm~tir. 

tılüsabakada birinciliği kaza· 
nan resim sahibine 1000, !kin· 
ciye 500, üçüncüye de 200 lira 
nakdi mükafat verilecektir. 
Resimlerin 1 Ekim tarihine ka. 
dar Türk Fotoı:raf Ajansına 
gönderilmesi lazım gelmekte
dir. 

Aşağıda isimleri yazılı foto
graflar sahipleri ikinci elemeye 
katılına hakkını kazanmıslar
dır. 

Mustafa Özertem. Ba:ıılınna: 
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5 • 9 • 19~? ----~--------------------------------------------------------------------- V A T A N ----------------------------------------------------------------------------------~ 8tı~tutar bir odada 

1 

'°Ptuca oturtulacak 
."10rın bütün polisler taralmdan tanınması 

her sabah ve akşam hususi ışık tertibatiyle 
~r memurlara gösterilecek 

~.·ıı.nllı~ddettenberl şehrimizde dılen bir odada her sabah ,.e 
~at ~ •tnniyet Gcneı mlldilril her akşam suçlular, hususi bir 

11 Y&Un, d1n kencllsble elektrik ıeı~ı altındı memurla· 
eı 

1
gazetecilere. emnı~et ra goıterllecıkttr. Fıkat bu es

: er ne daır şunları sö)le- nad sadece polisler uçluyu iÖ· 
"n . recek ı;uçlulıır ise memurları aö-
• aıına suç iıleyen sabıka· remiyeceklerdır. 
r, ll!:ıdıyc kadar )•alnıı: l~e- Bundan bıaka ) alan SÖl le· 

lar'Uçlarla alAkalı eube yenleri me~ dana çıkaran makine 
~ ınca tanınmakta idıler de <inümUıdekl gunlerde dığer 
eııın sonra sabıkalıların bU. terUbatla beraber tatbik edilme. 
• 11 Yet mensupları tarafın· ğe bolanacıktır.• 
k<.a 111rnası zımnında tertibat Kemal An:ün dün ak&am An-

Yız. Bu iş icın tahsis e- kara.) a hare ·et ctmlstlr. 

~Mardin» İzmir' de ölen 
~ ~lebj n in i ŞÇİ aile 1 e f İne y •nl "lil'" ımkl loh<lkl"' l•ı•kkü<le mukoı..ıe rdlı "I". 

1~11~~,J.~l~Jer Taz.mi~.~N!~ilecek Ömeı.• İııöııü'ııiin dügünü 
'Saeston (Birleşik Amerika) izmır: 4 - İki glinden beri 

ln gunlerde talihi bozuk şehrimizde bulunan Gümrük ve ;! • • g Jd 
buUrk bandıralı ·Mardin· Tekel Bakanı Sıtkı ı·ırcalı, facf. (1.UD ece yapı 1 

- "!lıa ırun Güney Carolınanın adan sonra tekrar işbaşı yapıl. 
ı ııından ayrılmıştır. Gemi ması dolayısıyle bu sabah saat 

~ 10:ta Charlestona \'ardı. 10. da Tekel Soları Tütün Depo- < Bası 1 lnridP) 
'1erı k i d n · Attlee'nin kızının e'lenmesinde o '- a ·s tesa il er hır- suna gıderek tonga daırestndc, 
~o~ala t ı ı k zamanki muhalefet lıderi Chur· mış ır. , mana ya ·• vangın baı:lanı;ıcına sebep olan . 

~!lln, krom ce\'heri boşalt- Aspiratör lle sıyırma katını, 18 Chıll'ın şahıt sıfatı.le ~ulundu-
3 re Hnaşmak isledi •i :ıh kadın işçinin olUmUne ııebep O· ı ğunu hatırladık. g~zuı:'lu~ şahsi 

~•lt•tnııı kadar açıklarında a-ı lan \O halen tamir edilmiş hu- münasebetlere partı hıs~ı karır 
dı ı tUkenmistir. Yakıtını lunan merdh·eni ı;i.irmüş ,.e ka- madığı!1ı go trrecek boyle hır 

•lı:rtde>n sonra yilkünU bosııt. u hakkında tetkiklerde buluna-ı m~~.~knı kmıın7.ahraydı. ar0~rlı. f .. 
lla ın b f d ü i 1 1 11 ı u ·se nı ıı en ıs nıer no· 

'lun b~'lmukslc cil; lilokıı 'k. rGak b~ralarda ca lısain it ere nll. ciddi hlr tahsil görmuş a· 
te b a a g ı: çe • • eçmı§ olsun• dem şt r. 1i • • • 

Urada bir hıı~ll bekle. ... h , t k d 1 1 t 1i • e;ırbaşlı hır gençtır. Sırf bab;tsı· r J "'ı a)e a ın arın ı:.a ış 16 11 • • k.. · .. d 
Ce • 0 t k tt ki 1 1 t 1 nın ı:ıyıısı mev ıı yıızun en uzıın ten h en s a a ş e mc sa onuna 1 l"rld t h k h 1 ğ 
~. afta iyi bir haber alın· gelen bakan, mikrofon başında mı e. a ~ız urı'.m ara 11 • 
~ b Cenıinin acenteleri, Cu- işçılere hitaben eunları ıö) le-ıramış H! umumt efkar kıı~Şl!;IS:· 

~tı ı.r Geker na\•lunu bulun- mıştir: tı.a .zan al~ında kalmıştır .. Kendı-
haber vermişlerdır. nu- B 1 f l'k tt d !ıını H' eşınl candan tebrık erler, 

lt!tin . aşınıza ge en . e a e en o- yeni yu\•anın ahenkle ve saa· 
\e c •Mardın• hareket et layı kendı şahsım ıçın ve hUkQ. d ti d 1 1 d 1 • 
lıtadtanı limandan çıkacağı met adına hepinize ba~ağlığı eB; k o u ı~a~asını . ı erıtz. t 

a Atlantlkte bÜ"lİk bir dil S ddl . ı ır aç n " ın aynı saa e ras 
r ia p • . J erım. ızın ma \e manev gelmesi \C hepsinin de bir hayli 

llıi b aUak \ ermıştır: acılarınızı can Ye yürekten pay: davetlisi olması dün ne)·oğlu ni· 
.ı_ U~un Uzcrine lıman af. ıaııyoruz. HUkClmet ve Tekel k• d ı · · . 
"t!tnırlcmi" ve bir ha~u b k 1 ··ı 1 1 ·ı 1 il b "" a. re .ın! bır mahşer ~eri· llıııı t ,, ~ a an ı ı o en er n aı e l'.'r e u ne çC\·ırmıştı 

'e . ır. Fakat rüzgAr hır- kaıadan zarar görenlere, kanu- · 'f.. 
dın 13hkamet deği3lirınce nun ıcap ellirdiğindr.n başka 

>...'"-~· Ya'>aş yava~ taramaya kanun dışında da elden eelen Dün geceki düğün 
~~ ı: ".e karaya oturmuBtur. yardımı yapacaktır. Bundan üç dürt ay kadar Ö'1-
. uııu tekrar l ilzdUrUlmU~- Glimrük ,.e Tekel Bakanı ı:a· ce: hir akşaın füeri matba~da 

hl ı.etecılere verdiği beyanattı de. gUnluk yazılarıınızı yazarken, .ö. 
U' fı" f 11 • mlştir ki: mer İnônıl nişanlanıyor• diye hir 

~ 1 care rejımı c Memlekete toplu olarak ge- haber duymuştuk. Bu haberin nı! 
~kk lecek ecnebi turistlerin lımanla- dPrereye kadar doğru olduğunu 
il 1 nda rımııa çıkışında kafilenin be- tahkik etnuık için, gece ı::eç \ a. 

t- yanları ıle iktüa edilecek \'e her killere kadar baş\ urmadığımız 
JOll" hanı! bir arama )apılmıyacık- )er kalmamıDtı İnıinü ailc~inl ya U soru tır. Milnferiden gelen belli bas· kından tanıyanların bir çoğu. boy 

.\ı:ı:4r • l• şahsı etlerin de aranmaları le bir ·hayırlı İŞ• den haber1eri 
~ 1 a, 4 (A.ı~KA) - C.H.P. tncak luzum göriilür, )ani ihbar olmadı~ını soylilyorlar, bir kısmı 

l!uıı:hek!li Server Somu- vaki olursa yapüacak. fakat ise; ·Evet i§itiyoruz. Ömer İ-
tııı Yük Mıllet l\lecllsi Bas· prensip olarak beyanlariyle Jkti- nlinü, saçlarını daima ı;fmit şek-

a hır sözlü soru vermi&- fa edılecektir.• linde saran güzel bir kızla nişan 
gOııı lanacıkmıı! Amma, ismini hiç 
'dUncuoğlu'nun Başbakan Kont Sf orza öldü bılmıyoruz!• diyorlardı ... 

ı ''!ı!n CC\'aplandırılmasını Nihayet, saot 24 n geçtiği Si· 
~I ...._ •ı &orul1r ıudur: CRııı 1. dile) ralarda Ömer İnönlinlin Park o. 

Aradan kısa bir mDddet ıeı:· 
tikten ııonra !~met inönU, eıi 
,.e km lstanbula gP.lerek, Engin 
Ügelman ile Ömer lnönünün ni
şıınlannı yapmı~lardı. 

* Nihayl't diin Engin Ögelmanın 
soyadı de~işti. F.:ngın İnrinli ol
du ... NıkAh şahitler! SUIPvmıın 
Snmi Kepenek ilıı. Ömer fniinn. 
ııiın amcal'>ı Hasan Rıza Teme111, 
mr.r;ısiın rsnasınrla o kıııfıır ı;r.. 
vinç içindeyrliler ki, bn iki yaşlı 
zat sanki yeniden gençlrşmiş
lerıH. 

l\tr.rasimln scınunrla otonıohll
lr.rle Tnslıktaki köşke gidilrll. .. 
Ve gerekı dliğlinün hazırlıkları 
böylo başladı ... 

* BelediY<' Gaılnnsunun kapıları 
l'rken saatll'rde hayli kalahalık
lasmıştı. Herkes grllnle, ı:üveyi 
Jıönnr.k armsu içinde çırpınıyf\r. 
du. Saat 20.30 da gazinonun önlin 
de rluran otomohildrn F.nı:in f. 
nönü ,.r. Ömer İnönii indıtcr ... 
Her ikisi de ne 'rli \'P. ı:liler yii1-
ll'. mrrrlİ\"rnlr.rrlr.n çıkarkP.n kPn 
ılill'rini alkışlaynnlara, tP!ırikıfe 
hıılunanlara teşekkiır ediyorlar
dı. 

Onbl'ş dakika sonra, yani; 20 43 
de İıımr.t İnonii. r.şi ,.e kııı lJP 
beraber halkın ıılkışları arasında 
otomobılden indi. noğrıı. salonun 
kapısına giderek ev sahibi sıfa. 
tıyle da\'etlilcri kabule baıladı. 

* ihtişam ile trvazuun yanyP.ıtıı 
gellşınl ı:ormek 'ır.rhalde her n 
man milmkün o .ıazl 

kını 'Reııt Semseddin Sirer, Tıh 
ıin Banıuotlu, sı:Jık Eıkını Ke 
mali llayant, Nihat Erim ve bll
tün C. H. P. Prkflnı ... Hepsi dü. 
tünde neş'e içindeydiler. Zaman 
zaman, fnönii ile Sadak'ın veya 
Banıwo~hı ile Gülek"ın başb'lşa 
konuştuklarını ı;örmek mlimklın 
oluyordu. 

* Dlln ~ere ki dlığUniin hiıl ün 
yüklinil İlhami SAncarın çektiğine 
muhakkak nazariyle hakmak la
zım. Erken saatlerrle ı:elen İlhıı 
mi Sancar. hmet inönu ile he· 
raher mesalArı dolasıyor ve Ge· 
ne! Başkana yardım edi)ordu. 
nuğtine 1043 kışi davetli oldıı· 
~una sıöre, büttin davetlileri ıı. 
~ırlamanın zorluğunu artık siz 
dilşüniln ..• 

* Saat 22 de ha !ayan dülllin me 
raslmini Engin İnönli ile Ömer İ· 
nö.nü Adeta uçar gibi dancede· 
rek açtılar. ;:\lüzi/iin ikinci kısmı 
i aşlayınca pist davetlilerle dol
du. Bu arada Erdal inönU ile, 
mavi tuvalet sıiyen kızkardP.Sİ de 
neş'e içinde clanscrliyorlardı 

Diiğüne ııelen bayanların hep 
si milmkün olduğu kadar guzel· 
!eşmeye çalışmış ve ekserısi ga 
yet şık gıyinmişti., 

Erkeklerin ise aralannda der 
bederİcri görmek mlimkun olu· 
yordu. l\lcselA Kasım Giılekın 
ruıan pabuçları ıeçlm zamal\ı 
olmamasını ratmın acaba neden 
bu kadar eaki idi? 

BAŞMAKALEDEN 

Haksız bir tenkid 
C 8111 1 lnrldel 

niyetle kabul ettlJine göre <U· 
luı> ırkıdııımıı: Turhal r. H. 
P. teıkllltından t•lefıınlı hıki· 
kati anlamak mıimkıin iken, dcılu 
dlııin netrlvıtı ıtılmaklı ılır 
bir hatada bulunmuıtur. Hıtı 
meydanı çıkınu, f'll dotru yol, 
bunu itiraf etmf'k cesaretini 
ıöııtermektl. Böyle hare· 
btler, dllrht ın'anelerin poll· 
tikı hayatımııa ıltJide ılrmul· 
ne yol açardı. Halbuki hatada 
ısrar rdilerek tevil Jolunun tu· 
tulmısı, ıecell (tinduzlu çalı-
11rak ve ıoı: açmıyarak, ıtır 
bir vaılfenin altından kalkmak 
1orunda olan Turhal fabrikası 
ldaredl"inin kalbini kırmış, iş· 
leri kin ranlı bir halıfe tutmak 
zorunda oldukları ~nkl kt.S· 
mlştlr. 

Memlekette baskı yok mu. pır· 
tilanlık yok mu'.' Yer yf'r 

Demokrat Partllilf'r, idare me· 
kani7.masından imtiyazlı mua· 
meteler koparmığa çalıımıyor· 
lıır mı'.' nemokratların muhali'· 
fet mevldlnile iken tenkid et
likleri harekrtler, kendileri la· 
rafından iktidar me,·lıiinıfe ya· 
pılmıyor mu nya mbı1amaha ile 
karşılanmıyor mu'.' Hemen her 
tarafla hem de faı.lulle ... Bun· 
lan bulup ortaya dokmek ve u· 
mumi Pfkirı ikaı etmek muha· 
lefet partisinin ba~ nzifesidir. 
Fakat f'le geçen mücadele mal· 
zemesini ilk iinr,. &üzgeçten ge· 
çirmek, yapılan bir ihbarın doğ· 
ru olup olmaıhğını asıl ~-ninden 
ara~tırmak lhımdır. Yoksa bir 
f P.k haksız hıicıım, ınuhalrfet 
mücadelrsinin ikn~ kudretini 
kırmağa ve nlre haklı tPnkidlP· 
rlnl r~a~sız diye gö~termeğe se· 
hep olabilir. 
N e yazık kl memlrkelimlıde 

politika oyununun hiç bir 
kaiıfe~" kulak asılmadan yurü· 
hihnr.si htl'niyor. Hakemt', u&u· 
le hakılnıadan oynanan l-ılr fut· 
hol maçının nP. glhl hil" <'Ur· 
cuna yar:ıfacağını göliıniırün Ö· 
nüne ı:etirinh:. Politika ha atı· 
mmla htı> böyle hir currıına ha· 
usı '·ardır, hl'saha gt>lir hiç bir 
ölçü n usule nıstgelinmcı. t. 
şilt' ı:iirlyle mcşı:ul ılalrrll'r, hu 
rurrıınanın ~aılmt>sini çrkivnr 
lar ''" iki parti ara~ında ezlll· 
\•orlar. Halhııld demnkrnl me· 
kaııizmasıııdan g;ı 'f', umumi ha· 
ntın \"erimini azaltmak n kör· 
lr.tmek dl'ğil. •kslne olarak yilk· 
sı> llmek ,., ıUven \'e rahatlık 
yaratmaktır. 

0P.mokraslml7e ana gayeye 
uygun bir ruh ,·ermek hlıe bir 
giin nasip olacak mı'.' Elhetlem 
7Pmln çok musait ıılduğunı gö· 
re ııabır ve r.ebatla çalıımak 
sayeııindtı •lbPtte buna munf· 
fak olaraJıı. Zaten bekamız ve 
tuakklmh: h~abına muvaffak 
olma#& mecburuz, mahkt\muz. 

Ahmet Emin YALMAN 

llıi llış Ticaret rejiminin şam ölmüştür. trlde misafir kaldığını ögrcne-
te icccği hakkında Ekono- Asil ve zengin hlr ftalyan al· rek, oraya ı;itmis rn kcndisindı•n, 

~: !'ı~ ıcaret Hakanının ~mme lesinin mensubu olan Sforz:ı, ya- e\•Jcnc<'et?i kızın kim oldu~ıınu 
.'Cl h.: tnuhtelif tarihlerde yap rım asırı a~an bir mlirldettl"nhe. ı;öylcmrsinl rira etmiştik. Öır.er 

Halbuki, diln geceki düiHlnile 
hıılunanlar, Engin İnönü ile ö. 
mrr İnönilntin blrblrlerlne yakıı 
tıklan gibi, ihtişam ve tevazuan 
da yanyana ı:r.lişinln verdll!i ol· 
ı;un ve hoş havayı duydular, te
neffüs cltill'r ... 

Ömer İnönü ve eşi blltOn mı· 
11ları dolı~arak mlufirlerine lk 
ram ediyorlardı. ismet İnönu de 
biı!On muıları dola ıyordu. Bir 
aralık yanlarına ~ıklafarak ko· 
nuş!"ayı ~a.iJadı~: Muhalefet li· i GI Rı"dgway bugu" n 
derı neıe ıçınde ıdı, 1 • ,. 

h • anlarla M11rkez Bankası· ri memleketinin 5i~·ast hayalın- İnönü ric fıı7.la ısrarımıza elaya. 
< Uıa~~i Bankaları taz)1k ede· dn ön plAn~a rpl o)·namı~tı. Ge- namıyarak: Jo;ngin ösclman lsmi 
lıcrek l.ı durdurmak ) olundıı. çcn yıl ıııhhatlnln kltayclsizlıj!i nl açıklayıvcrmisti ... 

~ 1 ttı ne dereceye kadar dolayısiyle 1947 denberi elde tut iste, ertesi giın sizlerin de .va 
...._ c U:tir? tu~u Dışişleri Bakanlığından ay- tan• da \'e daha bir gazetede O· 

tP~~ktinıet. l'ılerkez Danka- rılmak zorundıı kalmıştı. 15 Ey- kııduğunuz, haberin elde cdilmc
iltın lrierını memleket iktl· lOlde 79 yaşına girecekti. i bu §Ckilde mümkün olmu~-

~ ı. ın icaplariule ne der"'- Son defa Dışieleri Bakanı ı. t '-ad J .,.. ~ u ... 
,~dır~ar uygun telakki et- kım, memleketinin tcmsikM sı- ------......... ----~-
•-.... 1 · fa tiyle İtalyan Sulh l\Iuahedesıni 

c~ hracata önem "ermekten imzalamak ödevi kendisine te- ~ /-.ıi# 
il~{ak . d15 Ticaret açığını rettüp etmbti. Halbuki bu vazl. ~ 
tiiıı icın Merkez Bankası· !eden İtalyanın birçok siyası ıı. 
tb dırektülerinden gayri derler! kaçınmıslardır. 

~itlkleUtsulel. rveartcadsbl,rlcr düSÜ· Jtalyada Fa istler iktidarda f. ken Sforza, memlekr.tinden kaç-
mış ve horiçtc menfa hayatı ı;ür { 
mUştu. Birçok kitap yazmıştır. 1 
Fran~ızcayı ftah·anca karlar kn. 

b. lay yazar, fasih İngilizcP., Alman. utnka y·· k• ca ve Fran~ızca konuşurdu. 

~ nın ur ıye Kadim Pi1.a Üniversltr.sindc hu 

Lktnda raporu kuk doktorasını yaptıktan son. 1\ ra hariciyeye intisap etmiş \'C 

18~6-1904 arasında Kahire, fs. 
>ıı b ( Bası ı incide> tan bul 'e Paristeki İtalyan r.1-
'dıı~eketli bir mah ul id· çlllklerinde hizmet etmiştir. nıı. 
i' f tını, elde bil) Uk bır ha sonra Pekin, Bükrrs. Madrit, 

1 llıa azla ı bulunduğunu, fa Londra \'e Budapeştede de \'azı. 
rlarn ~e ısleri \e hububat fe ı;örmüştür. Son defa 1922 de 
er~ ınea mı derpiş eden Paris büyuk elçilığine tayin edil
e latbıkınde ) er alan mlşti, ıu~solininin iktidara ilci· 

ııı n &ebebı~ le bu mahsul diği gfin istifa etmiş ve 1027 den 
l tı 13 ellenmesini kısmen !Ubııreh ı i yıl menfada yaşamıa-

* 1!149 ~ene~inde olsaydık; Be-
lediye Gazinosunda Bakanlar Ku 
nılıı toplanmış! dl) ehilirdik. F,s. 
ki Ulaştırm:ı Rakanlan Kasım GO 
lck. Kemal Satır, Hariciye "ı;\nka 
nı Ne<'meddin Sadak, Maarif R:ı· 

- Hoı geldin evllt. Nc~emizc ı 
neıe kattın .. 

Dedi ve koluma ıirerelc heni 
bilfeye dolru ıötfirdll. İnönü 
misafirleri ile &•Y•l 11mlmi ko· 
nuşuyor ve hep ikram ediyordu . 
Ve böylece dUIUn ııbıhı kadar 
devam etti. 

~ .. .. ... .. 

Yılıntıı 

f 

ll~a 1 kaydetmiştir. tır. 
\ ıı' 'l'urklyedcki bu te is· İtolyan devlr.t adamı, bu ak. Facianın cereyan ettiği oda ve Xoter Cemal Yazıanın reaedl 

~4ı:ıoa 1 lçın 7 temmuz 1050 şam Tlirklye satiyle 21.30 n rio/:-
11 atı~oo dolar tutarında kre ru Romadaki bir klinikte blmıl~ 

~~bor ına ına ) elki vermiş- tıir. Temmuz 19.32 veya sıhhati 
~~lıtı da in&aatın ne sebeple bozulalıdıınberi hususi ha~taha-

r ita 8'1:tklanmamıe, fakat nrlerde tedavi görmekte~ 
~llıaıı Ydedılmiştir: 
\:..lt1'r1 ıı· 'e hububat sııoıan Gu" lhane Akademı·sı· 
~' ın gerçekleşmesi. bi· 

ôl!ozönünde tutulan pro" 
~rabre grcıkmiştir. Bunun· 
!lı.-ık~r buğday ilhan için 

~· b a olan 29 çelık sılonun 
' *ı b~ ha~ li ilerle mı~ olup 

'. l}~h tesisler ıkmal edıle· 
~." da ~ide kurulan bazı si· 
"I'. 3 u Yıl ikmali muhte· 

t ~ aa hU~ tık liman silosu· 

er.aşı 1. dill'l 

Bir teğmen Büyükdere Noterini öld~rdü 
<Haşı ı. cide> ı etmi~tir. Katil, hiddetini yene- 1 nın yarası fazla ehemmiyetli de 

Katil, mahkemenin kendisi mi) erek tabancasını bu sefer ğildir. 
hakkında ,·crdıği bir aylık ceza .Noterin karısil'i kızına tevcih el· İki kişinin b!Umüne \'e üç ki· 
mahkı'.ımlyetinl tamamlıyarak nıiş ve her ikisini de a~ır şekil ~inin de yaralanmasına sebep o
bundan bır kaç gün ev,·el ceza de yaralamıştır. Bu sırada e,·. lan bu cinayet h!disesi muhitte 
e\ inden tahliye edılmış \'e ha· den fırlayarak dışarı kaçan Per derin hır teessiır yaratmıştır. 
pisten çıkar çıkmaz rervinle ni. vın, karşı sıradaki evlerden bi- HAdiseye C. Savcılığı el koymuş, 
kfıhlan kıyılmıştır. Muhitttı gil rlne ıltica edereCi anda katilin gerekli tahkikata başlanmıştır. 
zel bir kız olarak tanı- ın l'en in silahına hedef olmııstur. Namlu Cinayet sebebinin bugün anla
Bilyukdere Noteri Cemal Yazgd· dan çıkan mermilerden biri. ev şılması muhtemeldir. 
nın yanında çalış'llakta \'e onun sahıbesl Ririknyı bacaklarından -----
evınde kalmaktadır. yaralamıs Penfo de bu suretle 

Pun ı;ecc, henuz bilinmeyen tehlike çemberinden sıynlmı,_ 
bir sebepten dolayı sinirleri iyi· tır. 

Romanyc la on bin kiıi 
tevkif edildi 

Ankıaraya geliyor 
> 

C Ba~ı l lnridf' 1 
bi, Amerikan aske.ri yardım gru· 
pu başkanı, Genel Kurmayın 

NATO ile alakalı daire başkan
ları iştirak edeceklerdir. 

General Ridgway pazar sabahı 
beraberinde bazı yuksek rUlbelı 
generaller bulunduğu halde Er
zuruma ve Karsa gidecektir. Ge· 
nr.ralin bu seyahati dcirt gün de
\·am edecek 'e bu müddet zar
fında üçüncti ordu birliklerini 
teftış t.dr.cektir. Başkomutan a· 
yın onunda Ankaraya a\ det ede
cek ve 11 inci ı:ünü de Parise 
girlect'ktir. 
"Raşkomutan, Ankarada bulun 

dıı~u müddet zarfında .Mılli Sa· 
\'tınma \"C nışi~leri Bakanlarını 
ziyaret edecek ve Atattırkilıı kah 
rine bir çelenk koyacaktır. Eu 
arııda General, şehrimizde bulu· 
nan zırhlı birlikleri, tank oku
lunu, ordu tamir atölyesini de 
gezecektir. 

General Ridgway'ın Cumartesı 
gUnil Genelkurmayda yapacağı le 
masların e~asları hazırlanmı~ bu 
lunmaktadır. Bu toplantıda NA· 
T(} Ba~komutanı ile Genel Kur 
mayımız tarafından hazırlanan 
raporlar üzerinde bir prensip an 
laşmasına varılacaktır. Karara 
varılacak menular hakkında ge 
rek Genel Kurmayımız ı:erek a. 
!akalı Amerikan mahfılleri her
hanıi hir haber sızmamasına 
azami t1ıkkati sarfelmektedir. 
Maamafih hu ıçtimada, NATO 
emrine \·erilecek Türk askeri 
km•Yetlerinin nasıl silflhlandırı· 
lacağı meselesinin birinci pllnda 
geldiği tahmin edilmektedir, 

General Rid;;',·ay'ın Parise dö 
nüsunli müu.,akip NATO kuv\•et 
leri Başkomutanı yardımcısı Feld 
.Mareşal Montgomery şehrimize 
gelecek \·e muhtemelen üçıincli 
ordunun mane\Tılarında buluna 
c~ktır. 

Bu hususta beyanntta bulu
nan ?ılllll Su-unma Bakanı lltı· 
lüsi Koymen, nakıl meselesinin 
e~asen binasıılık )-Üzflndcn ele 
alınmı, bulunduğunu, 1 ·.dt Ye· 
dek Subay Ok,ılunun Piyade sı. 
nıfının Çankınya nakli suretıy. 
le iki bina temin cdılmis olduğu· 
nu. boylece .\kademinin istan 
bula naklinde bir fayda bulun. 
madığını ve Akademınin Anka
raı\a kalmasının mu,·afık görul· 
dliğünil soylemiştir. 

ce bozulan Şcrafcttin naıta sa· Katil bu sırarla e\•ln bahçesine Viyana, 4 (Nafen) _ JJura. 
at 21,30 da Noter CPmalin evine girmiş ve tabancasının nanılıı· ya li(elen raporlara gore, Romım 
gıderek Pı:rvıni dı~arı çıkarmak sunu şakağına ıiayıyarak intihar yada komiıııi•t poliş &imdıye ka- r,eneral Wyman 
istemıştir. Noterin karısı Nacı)e etmek i&tr.nılstlr. SilAhran tıkan dar ıortilmedik fılçUıie biıyuk ~ 
Yazgan ile kıı:ı NecJAnın kapıya mermi heyin nahlye~ine saplan- baskın hareketlerine girlemis ve 

Ankaradı Çankaya yoluntla alıca 
ılclllll otomoblll 

nrpaq '\'uıoslavra 

Alfl kazada 3 kişi öldü 50 kişi yaralandı 
tRa,ı J lıırtdel !'Umu tehlıbli ıorülmektedlr. 

HAdiseye elkoyan a~kerl ve .ı\nkarada iki taşıt kazası 
adli makamlar tahkikata devam 
etmektedirler. Ankara, 4 (Anka) - Ragıp 

tnıillı ataşesinin yneri Akbile idaresindeki 2460 pllkalı 
otomobil lıııuındt nldü huşusl bir otomobil Barajdan re 
Ankın. 4 <Hususi) _ Bilgün lirken 10 uncu kılometrede fren 

fstanbuldın Ankarayı ntnmobil· lerhıin patlaması yüzünden yo
le ıelmektı olan İngiliz lc;ıra 1 , lun kenarındaki hen~~ğe yuvar 
tasesi yaveri Sim yolda bir oto. lanmıştır .. Arabanın !çın.de bulu 
mobıl kazası geçirerek ölmilştUr. nan Na?ıde adında~, hı~ kadın 
otomobilde bulunan diğer bir 1 derbal olmUs ve Zihni ıle Ra
şahıs da ağır ı;urette yanlan· gıp da ağır surette yaralanarak 
mıştır. hastaneye kaldırılmısla:~~r. 

Kavaklıde.re Güven e\lerlnde . Dığe~ tarafta~ Kalecık ın. ~ 
oturan ya\'erin evi bugiln allka. ü.ncü kilometresınde. sıene bır ~ı 
1ı elçilik memurları tarafından &ınin olumu ile net1celenen hır 
mlihürlenmistir. Ya,·er beUr· tasıt kazası daha olmuştur. İs· 
dı tınbul 369 pllka uyüı kamyon, 

· virajı dônerken devrilmls ve 
Ankarıdı bir otomobil bir ki&inin ağır surette yarılan-

kaıaıı masına ve bir kisinin de ölümüne 
Ankara, • (Husus!) -· Bugün sebebiyet vermistir. 

öğleden sonra Knaklıdere vo
lu üzerinde bir otomobil ku""ası 
olmuş \'e Yugoslav elclliğlne 
mensup bir otomobil, frenleri 
patladılı lı;in bir akasya dacı· 
na çarpmıştır. İçinde bulunan 
Miko ,.e Domilo adındaki sahıs
iar yaralanmışlardır. Yaralılar 
hastaneye kaldınlmıstır. 

Adanıda 

Adana, 4 (Hususi) Bugün Ka· 
rataş • Adana yolu üzerinde Mih 
mandar mevkiinde bir kamyon 
kazası nlmuı ,., iterşindı elli 
işçi bulunan Adını 1680 pllka 
sayılı kamyon bir traktorle car 
pışırık d!!\Tllmiştir. Bu kızadı 
4:'i işçi yarılanmı~. yaralılar 
memlPket hastanesini' kaldırıl· 
mıflardır. Be~ işçinin sıhhi du· 

Başbakan 
13 Ekimde 
Londra'ya 
Gidiyor 

<81~1 t tnctdf' > 
Ziyaret arasında basbakan 

Chur<'hıll ile Dışışleri Ba
kanı Antony Eden, Türk li· 
derleriyle Ortadoğuda İn
giliz • Türk menfaatlerini 
ilgilr.ndiren meseleleri ele 
alacaklardır. Bu meseleler
den muhtemelen en müsta
reli, Ortadotuda kurulmuı 
tasavvur edilen Müttefik 
Komutanlık Te~killtıdır. İki 
rlevlet, Blrlıışllt Amerıka ve 
Fransa ile birlikte bu pro
jeyi derpiş etml~lerdir. Res· 
mi mahfıllere göre, ziyaret 
sıra ında muhtemelen bir 
Türk • Yunan • Yugoslav 
askert anla~ması meselesi de 
ele alınacaktır. İngiltere 
boyle bir gelişmeyi teşvik· 
ten geri kalmamıstır. Bu 
arada Eden, Yugoslavya Bas 
bakanı Mare~al Titoyu ziya. 
ret etmiş olacaktır. Yugos
la vyaya yapacağı ziyarette 
Edenin, biıtiln Balkanlar 
mudafaar.ı meselesini Tito 
ile ele alması beklenilmek· 
tcdlr. 
Ba&bakan Plutiras, i&blrUğl 

istiyor 
Belgrad 4 CA.A.) - Bel· 

grad sabah gazetelerinin bu· ı 
gUn bıldirdiğine ı:ore, Yu· 
nanfstan Ba§bakanı Nicho
las Plastiras. he.rhangi bir 
tecavüzden korunmak için, 
Türkiye, Yunani~tan "e Yu
gocla\'Ya arasında işbırliğı 
talep etmektedır. Gazetele· 
re görP, Atinada Yugoslav 
sazettcilerini kabul eden 
Yunan Basbakanı Plastiras, 
kendilerine Mare·al Tito ile 
bir anlaşmaya \'armağa ha· 
:zır olduğunu belirterek söı
lerine §Öyle devam etmiş· 
tir: 

• Yu "Oslavya ile herhangi 
bir anla~ma yapma~a hazı. 
nm. Türkiye. Yu.nanistan H 
Yugo!lavya dostluk bağları 
ile bağlandıltları tııkdirde 
Balkanlarda emniyet temin 
edılmlş olacaktır. Her üç 
milletin de muharip bir ru. 
ha sahıp olduklarına emi· 
nim ve birleştikleri takdir· 
de ba~ımsızlıklarını ıhlAI 
için hlicuma geçecek her
hangi birine kir9ı harikalar 
~·aratacakları muhakkaktır.• 

Mazhar Osman 
Uzman 

31 Ağustos, Ord. Prof. Maı
har Osman Czman'ın olumU
nlin blrinci yıldonumüne rastla· 
yordu. Bu mUna&ebeUe eski tı· 
le bel eri. dostları kabrini tiyaret 
etmlşlerdır. 31 Ağustosun bu 
sene bayramın birinci gününe 
rastlaması Mazhar Osman'ı se
,·en ,.e kendısine hurmet besle
yen bırı;ok kimsenin bu merasl· 
me lştırakine m!ni olmuşt•ır. 
Fakat yine mühim blr ıiyaretçi 
killlesl vardı. 

l Memleketimizde Akıl ,., Si· 
nir haştahl.:larının tedtvlal un
larını kuranlardan biri elan ve 
bu hususta btlyuk bınımıtl seb 
ketnıis bulunan Matlıar Osmut 
Uzman'ı bu milnasebetle hlirmet. 
lt1J anarız. 

Manevralar 
Başhyor 

<Ra11 t . tide> 
edecektir. Manevraları biz· 
zat Nato cenup kesimi Baş
komutanı Amıral Carney 
takio edecektır. Mane,nla· 
ra Kara, Hava, Deni? kuv
\"Ctlerımiz istirak edecek ve 
çok mıktarda cephane kulla· 
nılacaktır. 

Üçüncü Ordunun manev. 
raları ise 20 Eylülde b•il•· 
yacak ve bir hafta devam 
edecektir. Bu mane,-ralara 
da Kara ve Hava birlikleri· 
miz geniş mikyasta i&tirak 
t>d<'cek ve halen diinya nr· 
dularında kullanılan butıin 
ateşli ı.ll~hlar bu manevra. 
!arda tecrilbe olunacaktır. 
Manevralarda hava kuvvet· 

1 
!erinden Crp fılolan ile pi
ke bomba ve Avcı uçakları· 
na geniş mıkyasta yer veri
ı~rPktır 

Toplantılar 

Sarıyer Genı:lilı Klubil 
B ışkan lığından 

il I: IQI ll\2 <'uuıortul akıımı Taralı 

)"ada E:ıro)" Park Oaıhı<'fnıı4~kl ı.ııo

mnı uılihlm b t ulıopten dol171 la'ın 

ahın ~adar tthlr edılml&tlr. 

~\. l>l tı ile il"ıli mühendis· 
\ tıı lıııaerı hcnUz hltırilmcmis· 

a 1 Inukabil liman tenli 
l ~1UtıeProfolcriyle ilgili tek· 

1 tabı· bıtırilmlş Lşaat ve 
ı·ın 1Ye malzeme ve tec· 

arlanmı~tır. '------· "1dc:ııı'ı n 

Bu karar, bılhassa İstanbu l 
ve Ankaranın tanınmış doktorla· 
n \'e onlarır devamlı hastaları 
arasında 1.11.ıyiık alAka uyandıra
cak Ye ~eni münakasaları rııu
cip olacaktır. Bu karıır dolayı
sıy., operator Recai Erglider 
Kulakçı Vahdettin Ogan gıbl I· 
lh adamları Ankarada kılacak. 

ınnıeleri üzerine münakaşa bil· mı~ ve se::arettinin ağır ~ekilrle .. rr.jim dii6manı· diye on bin ki- Du"n Ankaraya geldı· 
vümüş. bu arada Noter Cemal y:ıralanmasını: SC'hl'p olmuştur. şiyi te\'kİ! ederek kamplara sev- ttmi&tir. General, Ridl"·ay ile 
Yazgan da sanığa karsı ileri ge- Katil ve di~er yaralılar bArli~P ketmiştir. fBası ı tn('fd,.> yapılacak temaslarda hazır bulu· 

İdare h•1ıtl 

ri söylenmiştir. Bunun üzerine 'erine ge!P.n ı:ıhıta tarafından Buraya gelen raporlar, Romen Türkiyeye ilk defa geldlginl, nacağını, Rıdgway ile Doğ:ıya 
tehevvlire kapılan Serafettin, ya Baltalimanı hastanesine kaldırıl komiinist partisinin, memleket fakat Tilrk Ordusunu Kore'de ıitmiyeceğini, İzmire di#er D·v. 
nında ta:ııdığı silahını çekerek mı$:ıu-dır. Ancak Şerafettln a· dahilindeki mukavemet hareket. çok yakllldan tınıdıtını, bu in· !etlerden de askeri temsılcilerin 
Note .. Cetnalın üzerine doğru •· j ~ır •aralı olduğu için saat 22.15 !erinin genlşlemesinde-ı ürktü~un san toplulufunun muhte:ıem bir gelip gelmiyecelirıin henüz tıellj 
teşlemişlır. Çıkan kurşunlardan de ifade \ eremede'1 ölmüştür. den \"~ her çare~e ha . urıırak bası kudret olduğunu belirtmis ve olmadıtını ilAve !!lıJ' ştir. Gene
blri '·oterin kalp nahiyesine 1 ı\"oterln karısı Naciye ile kızı kıyı eıddeUendırmeye çalı&tığın- t-\ato merkezinin İzmir olusun- ral birkat ıun sonra l.zmire &i-
rasUamı& \e hemen öltimü inta~ NeclAnın yaralan ağırdır. Rlrika dan bahsetmAktedir. dan dolayı memnuniyıtinl izhar decektır. 

* C H P Xllllluı>ı Ocıh ıl7ut bir 
•ııplaııtı t•rt!:P elml&Hr. 

Yodı •.rlQI puar ıti.ııl! ıaat 20,ao da 
E'.umk.&ı>ı4ıld Orak merkuii •e raJ>ıl&• 

~•l: llu töı>lanun Cuıııhıır!ytt Hallı: 

Putl&ı Gtııtl Baıl.:ıııı lııa•t lııiial! dı 

nl•rek l r koı:ın:M& :rıı>ıtıktir. 

• 
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KOMANDİT ORTAKLIGI 1 s TAN BU L Sultanhamam, Katıreıoğlu Han- P: K. 774 -Telefon : 26758 -

JI ~~~~~.c~. - 1 1 1 • .. -.-.•• -
.. ------.-
.. -.----.-:=· _;ı •• ;: --~-ı---. ·=----------

<: dan :-ata: l - 'J'ur• ı anda bir 

~·1 ir . '.! - U ır mu• ki art . ll -
.KuruHrıMtrden biri. ' - • hlr para. 
:; - Ek. 6 - ı; in cllbı: nır 1>lçu . 7 -

Arı ruvouı . 8 - Jlo.azldnln ~·r .. mtı. 
'f'ukarıdan ı.,atıra: ı - Parazit. 

!! - An1:1ın. 3 - Don.a11ma • .C. -

Li•aıı: Bir ha> un ;rem!. ri - Ilir me:ıı 
ltbt. 6 - "'atlaııı. 7 - Bır cetnl; 
Dir uz'l"umuı. 8 - Kelim; ).(drtkli:rp 

b r ~oru. 

OÜ~KÜ BUL-'l.\CA~L'' H.\LLi 

GAİBE İHTAR 
Afağıda kimliği ve müspet ~uçu ı:österilmis olup, halihazır 

ikamet.:alı adı·esleri tesbit edilemeyen erlerin, ilan tarihinden 
itibaren bfr ay zarfında, As. Şb. Başkanlıklarına, birlik komu
tanlıgına veya resmi bir mercie mtiucaat etmeleri As. Y. U. l\. 
215 inci maddesi gereğlnce ihtar olunur. 

Sanık kimliği 

ı - Yusuf oğ. 339. Dl. Şehmuz Özmen 
2 - Mehmet oğ. 330. Dl. A!i Rıza Yaz 
3 - Osman oğ. 330 Dl. Mümın Ölçü 
4 - Ali oğ. 341 Dl. Salih Biber 

ADL! A!'tlİR 
lllüsnet 

suç 

Firar 
• 

• 

10 EYLÜL AKŞAMINA KADAR ZJRAAT 
BANKALARINDA 150 LiRALIK VADESiZ, 
VEYA 250 LiRALIK EN AZ 3AY VADELİ BiR 
TASARRUF HESABI AÇTIRIRSANIZ 27 EKiM 
iKRAMiYE ÇEKiLİŞİN E KATILABiLİRSiNiZ 

Bu Çekilişteki ikramiyeler · 

ISTANBULDA, GÖZTEPEDE BÜTÜN 

KONFORU HAiZ 

E 
( BiRi TEK, DiGERi iKi KATLI) 

l'ugo 13\)a)a giden güreşçilerimiz hau alanında 

!:>oldan 1'a.a: 1 - ııorra. :: - A· 

lır s - ı.h ' - t.bu~ı.. r. 5 -
Tekir & - Ot; Dua. 7 - l:!u. s -
Ara: l;cıu. 

5 - Ali oğ. 929 Dl. İsmail Candanbağlı 
6 - İsmail oğ. 341 Dl. Hasan Taşkın 

• ,.-

1 Tane 0,000 Lira 
1,000 Lira 

SOO Lira 

Gilı•eşeileriıniz 
rııgosıa,7)ra)ra gitti 

l'al..arıda n A ?atıu: 1 - l ı eto !! -

Beler. ll - Onla.:; l 'a, ' - Abide. 
5 - Yner; Sıı. 6 - Al. T - Uıı. 

8 - A:rırma. 

7 - Abdullah o~. 930 Dl. Sıtkı İlhansoy 
8 - Hüseyin oğ. 929 Dl. Sabri Dilgüdaz 
9 - Recep oğ. 927 Dl. Ali Sofu 

10 - Jılahmut oğ. 930 Dl. Ali Topçu 
11 - Davut oğ. 929 Dl. Davut Güngör 
12 - l'ıfusa oğ. 928 Dl. İsmail Karakoçan 

• 
• 
• 
• 
• 

S Tane 
10 Tane Yugoslav Gurcş Federasyonu 

taıafından, muhtclıf musahaka 
lar ~apmak lizerc davet cdılcn 
istanbul Giırcş Kulübü. 13 l:i-
ılık hır kafile halinde dün u. 

çakln Bclgrnda cıtmiştir. İçlerin 
de aınplyon gureşçilcrin de bu 
Junduğu güreş takımı Yugoslav 
~anın muhtelif şehirlerinde Gre 
ko - Romen \C Serbet stilde al
tı mü abaka yapacaktır. Güre 
<;ıler hır a.} dan beri antrenör 
Kuçuk Hıiseyinin nezaretinde 
hu se~ahat için hazırlanmışlar
<!ır. 

Kafıle, ismail Vefanın baş
kanlığında şu gureşçilerdcn mil 
1eşckkildir: 

52 Kil.O: 
Fehmi Büyükıııutlu (Greko -
Homen). 
ismet ·rosun (Serbest). 

Bursa' da 
Yapılan yüzme 
Müsabak~larr 

Bursa, 4 (A.A.) - Ankara
Balıkesir-Bursa ve İzmirli ;;ü
züeülcrin iştirakiyle Bursada 
Havuzlu Park'da Su Sporları }'e 
dcrasyonu bölgelernrası mU•a

bakalarına devam edilmiş "" 
aşağıdaki neticeler alınmıştır: 

%00 Ietrc 'crbcst: 
İz.mirden Engin birincl. 
Bursadan Nüshet Güturen i
kinci. 
Ankaradan Arif Toplu Üçün. 

CÜ. 

100 le(re ırHi tü: 
Balıkcsirdcn Celal Seyhan bi 

rinci. 
1zmirdcn Atılü Apak ikinci. 
Ankaradan irfan Erkaya U
çuncu. 

400 i\lelre Serbest: 

1zmirden Erdoğan Ertunç bi

rincl. 
Bursadan Nüshet Götilren i
kinci. 
Balıkesirden Seyit Tekkan:ıt 
uçüncü. 

3 100 Bayrak: 

1:ı:mir takımı birinci. 
Balıkesır takımı ikinc:. 
Ankaıa takımı üçüncü. 
Sutopunda hmir takımı D:ır 

sa takımını 7-0 mağlfıp etmiş. 
tir. 

l\lilsabakalardan sonra Fed~
rasyon Başkanı nı:ı:a Salih S.ı

ray, Türkiye birinciliğine ka
tılacak ~üzüeül::ırin şimdiden 

daha &ıkı çalısmalara devam 
etmelerini 'e Bursada yapı:·.n 

şelıirlcrarası bu müsabaknda 
karde çc yarı makrı 6Ö::cr-.ık 
çok se\ındlgını soylemiı \e ka 
7.ananl:ıra mlikafatlarını ""•ll!tS 
tır. 

l!mumi ta niftc İzmir. bırin
d, Bursa ıkincl olmuş \ c bırcr 
~ıll almı~lardır. 

57 KİLO: 
Kemal Demırsiiren (Greko -
Romen - ~erbest). 

62 KİLO: 
Halil Kaya (Greko - .Ronıcn). 
Burhan Pandül (Serbest). 

67 KlLO: 
Nurettin Zafer (Grcko - :no. 
men - Serbest). 

73 KİLO: 
Hakkı Omay (Gı·eko - Ro
men - Serbest). 

79 KİLO: 
Muammer Vıırboz (Greko -
Romen - Serbest). 

87 KİLO: 
Hilmi Tafracı (Greko • Ro· 
ıncn - Sçrbcst). 

AGIR: 
Mustafa Çakmak (Gcrok - Ro 
nıen - Serbest). 
Seyahat 20 gün sürecektir. 

Türkiye atletizm 
Birincilikleri 
İstanbul Atletizm Ajanlığı ta 

rafından tertip edilen Türkiye 
.Atletizm Birinciliği müsabakaln 
rı 6-7 Eylul 1950 cumarlesi 
ve pazar günleri saat 15.30 da 
Fencrbahçe Stadında yapılacak 
tır. 

Puvanlı yapılacak bu müsn
bakalara: Ankara, İzmir, Geliho 
lu. Eskisehir, Konya, Bursa . .Ma 
Jatya, Ga7.iantep: Aydın; 7.on. 
guldak, Adana, lstanbnl bölge
'e kluüplerine mensup atletler 
istirak edeceklerdir. 

1\Iı.isabakaların programı 
6 Eyhll 1952 Cumartesi: 
Saat 
15.30 da 110 Engelll, 
15.40 da I 00 Metre. 
15.50 de 400 l\letre. 
16.- d:ı 10.000 M. yürüyü:. 

Sınk. 
Gülle. 

17.10 da 110 Engelli. 
Uzun atlama. 
Cirit. 

17.20 de 100 Metre. 
17.30 da 800 l\Ietre. 
l 7.40 da 5000 l\fetre. 
18.- de 400 ?ıletre 
18.20 de 4X400 Bayrak. 
7 Eyhll 1932 Pazar: 
15.30 da 400 Engelli. 
l 5.50 de 200 Metre. 
16.- da 10000 l\letrc 

Disk atm:ı. 
Yüksek atlam:ı. 

17.- de 400 Engelli. 
Cekiç atma. 
'Üç :ıdım. 

17.20 r1e 200 .Metre. 
17 30 da 1500 Metre. 
18- de 4X400 Bayrak 
7-8 Eylül saat 10 rla Dekat-

lon. 

5 E>hıl 19SZ - cmL\ 
İSTA:SBUL 

12,S7 Atılıs Tt pro:ram, 13,00 Ila· 

btrler 13, lS Tur\:uler (1'1.) 13,B•> Ka· 
rı.:ı.k hafıt mülk (!'!.) 13,43 Sarkılar 
Okııruı ~!zir t.1ııear u,::o IJuı ,.. 
ua milıl.f;i (!'!.) ıt,ts ':arkılar ıs.oo 

* l" 00 A ılıı n tur'ldiltr 1!,IS E'11:1 
hııeU, 10,00 Halıerlu 111,lli F.adro un 
fon! ofhst.ruı koııaerl '::O,<ıO Sarltıl&r 

Okııran llııraidı Sentr ~o.ıs Radro 
ı:ı:e esi ::o.ııo ı::ua ~lılr habtrlul :o.as 
~u uerlerl Z0,50 :'!ohbeUer :ı,oo Uaıl 
:ro k!L\lk Tarlı: mnildıl toıılalııfu 21,(0 
Keman ıoloları ::,oo earkılar Oturan 

.Akile Art un :::.:ıo lluıik (Pi.) :~.:ıo 

!;u uerleri, :2,tr. Haberler ::ı.oo'Xam 
bı10 • Bona ,.. pro:ramlar :::ı,07 Dau 

mliı..fl ::::,45 lhılk (l'J.) :ı,oo Ka 

pınıı. 

ANKARA 
1,:ıo Acılıe, proı;ram •• l!. "'· A1arı 

;,35 Klı.'.ıır'uıı .Eu!m. 7,•s llalıerler, 

S,00 Sarb!ar • Tlirhltr (PL) s,::s Ha 
,.. raııonı, s,:ıo llıitllc (l'L) 11,00 Gii· 

nlin pro:ramı n hııaaıc. 

* ı:,ıs · ı;,ıo A•ker aaatl: 
ı:,ıs lıemleketttn aeUm ı:,:ıo lfeııı

lfl:rt• atllm ı:,ıo Sırl..ılar OL-uraa 
D•hlre Abo1, ı:ı,oo M. S. Ararı ,., 
haberler, u,ıs Mıızik crı.) u,ao Ö~· 
le ra' tul, U.~ S llafıt Franaı2 ıar· 

kılan CPJ.) 1-1 ,00 Ilna raporu, Akıam 
pro~amı ,.. l.apanı~. 

* 18,58 Atılı.ıı, proınm u ll "· Arı 
n, l 'i',00 ~arkılar (l'I.) 17,llO 1ncuu, 
18,15 Miiıl.:.. (Pi.) 18,•S )!ılzık ( rı.) 
ıo,oo )!, !. Aran ,.. haberler, 111,lS 

Tarihten b:r 7apral:, 111,20 Hani mil• 
z kl•rl (Pi.) 111,ııo J\6yiin uatl. :o.ıs 
nıd7o ruıtuı, ::o,no Sololar (Pi.) 

21,00 ı::onuema :ı,ıs l!lizilc (l'I.) 
:ıı,to Haftanın lurlmı konu~lJ !! ı . .c.o 
"'arkılar. Ol:uran Vedat Giirıtl :ı:ı.oo 

Dan5 m;w:-1 (l'J.) :::,<la .U. 8. Aran 
,., hahuler, !!8,00 l'ronun ,., t&pınıı. 

1Zll l R 
l4,S8 A~ıU., n pro:rım, lS,00 Ha· 

t.t mw:ik ( !'!.) 15,80 Enkılar, 18,00 

.Urımııın mlid!i (Pi.) 16,l!> Saı t•u 

ltl'l. 16,30 Yurt tür'lciilerl 17,00 Oını 
mülltl (!'!.) 17,80 Sarlıılar 1 S,00 !er 
bHt nal 1',05 Konn~ma 18,1& 1'onaer 

aalonlannda (Pi.) 18,80 Yurt tllrktilerl 
19,00 llabulu, lll,lS Btrabtr aö:rlü:ro
ruz. 19,l>O l!iitllı: dilnramııilın ıulır 

:ıo,oo :ı>on11$ma :o.ıos.rwt uat :ıo.ıs 
nad:ro ~ue•esl, ::o.:ıo htedlflnb ur
Jı:ılar (Pi.) ~ı.oo Sarkılar :ı,80 I'ro; 
ram u lıpanı,. 

TEK!;İK O~ln:r...slTE 
t0,15 Acıtı, n l:lb:l: ~b 

(Pi.) :?:?,00 1".apanq. 

mııılil 

13 - Abdulkerim oğ. 929 Dl. ::\Iuhsin Orhan 
14 - Osman oğ. 930 Dl. Suphi Utkan 
15 - Salih oğ. 325 Dl. Hamit Balcı 
16 - Şehmuz oğ. 928 Dl. Temel Katar 
17 - Abdulselim oğ. 341 Dl. ll:ısan Zeytinci 
18 - Recep oğ. 331 Dl. Fehmi Güler 
19 - Hasan oğ. 339 Dl. Ali Yorulmaıı: 

Her eezahanede bulunur. Xel 
400 gramlık kutusu 350 kuruş. 
tur. P. K. 301 İstanbul. . 

Sarıyer icra Memurluğundan 

• 

951 /230 Esas 952/ 4 Satış 

Aleksandıra Kaner; Kostanti- ı masında en çok arttıuna ihale 
nos Kancr, Yorgo Potinadu, Ste- edilecektir. 
matya Petunodakinin sayian mu- 2 - İşbu gayrimenkulU al
tasarrıf oldukları Boğariçindr., mak isteyenler arttırma başlama 
Emirgan mahallesinin Boyacı- dan evvel 951/230 esas 952/4 
köy Sezaibey Sokağında en es- satış sayılı dosyayı tetkik etmi~ 
ki 16, eski 26, yeni 26 • 28 kapı ,.e gayrimenkulü görmüş \'e be. 
numaralı ve kadastronun 134 a- ğenmlş ı;ayılaeaklarından bu hu
da 7 parselinde kayıtlı, 218 met- susata alt itirazlan mesmu ola
rc mur:ıbbağa mesahalı (11.540) mıyacağı gibi arttırma baslama
onbirbin beşyüz kırk lira kıy. dan evvel kıymeti muhammir.e
meti muhammineli bahçeli ev: pin % 7,5'u nisbelinde teminat 
yapılan açık arttırmasında ve parasını yatırmıyanlar arttırmıya 
26.7.1952 tarihinde 8250 lira be- iştirak edemezler. 
del mukabilinde talibine ihale 3 - İrtifak hakkı uhiplcrinin 
edilmiş ise de verilen mehil z:ır- her türlü iddialarım ipotekli a
fında satı~ bedeli ödenmedi~in- lacaklıların faiz Ye masrafa dair 
den ve ondan sonra en çol< pey dileklerini i~bu mn tarihinden 
süren de almayı istemediğinden itibaren on gün içinde evrakı mils 
mezkur gayrimenku_ıe aft ihale biteler iylc birlikte icra memur
kararı feshedilerek icra İflas Ka luğuna bildinnelerl lAzımdır. Ak 
nunun 133 üncil maddesine tev. si takdirrle hakları tapu ıılcili \'e 
fikan yeniden ve 20 giin mild- veraset ilamı ile ı;abit olmıyan
detle açık arltırmıya çıkanlmış- !ar paranın paylaştırılmasından 
tır. hariç kalırlar. 

ı - 15.9.1952 tarihine rastlı· İşbu gayrimenkulü bu ilanda 
yan pazartesi günü saat 14 ile 15 ,.e şartnamesinde yazılı olduğu 
araSlnda yapılacak olan arttır- iilere satılacağı ilan olunur. 

imtiyaz sahibi: Sİ~AN KORLE 
Bu sayıda yaı-ı islerini fiilen idu e eden me5'ol müdür: 

l\lELİJI \ 'E:SER 
<VATAM Gazetecilik ,.e l\latbaacıhk T. A. s. - İstanbul 

V ATA N I A TBAA S I 

• 1 ZI 1 
ÖZE l 

• • 

L SE 
Kuruluş tarihı: ıu.:-.: ORTA - LİSE - KIZ - IiRKEK - \'ATf!:>lt 8at· 
Yabancı dil ve fen dersleri ögretimine önem verilir. nu dersler için haftalık ders 5jçill 

!erine daha bol zaman ayrılmı~tır. Ged kalmış öğrenciler için özel kurlar açılır. Kayıd22s,~~ 
uazardan ba~ka her ı:ıü11 saat 9 • 16 arasında okulıı müracaat. Sehzadcbası - Telefon: 

'' VOZO MÜK 
GOZEL BiR CiLDE , 

ı UVUŞMASINI ICREU PERTEV E 
BORÇLUYUM" 

t.v-- --
l<TlEM 

{/Jertev 
VATAN 

fl\üshası 15 Kuru ur 
&boa• uraıu 'l'" r.l.'W•d• H .. •ıe! • 

Bil o bt 

Oo 0 1.t• 

Alb a1lı• 
Sa.ae!ia: 

&.60 ı..ıra il 00 ı..ıra 

12 ou • 24.00 • 
22.60 • &ll 00 • 
'3.00 • 94.00 • 

OlKKAI : 
&&ıetaııılı• cauderıle.o H T&k ,.. , ., 

tılar acındl'ain., ıdtlıııMla, tadı 

ı!ıuuııu. rıaoıardu ..... ... ,,.. •• 
bal •dlluıa 

AIJUNt:Llm J,. 
DiKKı\rt~~ 

Adres deiiştııınelı ıstenildı 1 
ii takdirde 50 kuruşlulı po\ 
ta pulu cönderilmesı rl~ 

nlonnr 

İstanbul Sıhhi Kurumlar Arttırma ~e 
Eksiltme 

CİXSİ !\IİKT,\Rl 

Komisyonundan e 
ı.: jJı.Jlld 

'.\Iulıammen İlk teminat ~ıı SJ' 
bedeli ıı ı 

Lira Kr. Lira Kr. / 
--- tS·~ 

İ!Aç 85 kalem topyekun 6310.- 473.25 13,ıo 
'fıbbi alet 16 kalem topyekun 2485.- 186.40 

Yukarıda ihtiyaçlar Bakırkiiy Akliye Hastahanesine ait olııf' 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. g <-

1 - Eksiltmeler. 10.P.1952 çarsamba gilnii hizaların~ ~~ 
terilen &aatlcrde Cağaloğlundaki Sağlık ,.e s. ııı' ıD 
lü~ü binasında toplan:ııı sıhhi kurumlar satıııııl 
misyonunca yapılac:ıktır. ~ ıc~· 

:? - İstekliler. bu işlere alt §:ırtnamelcri çalışma ~ıı 
de komisyonda sörebıllrlcr. ·:ıs• ~ 

3 - İsteklilerin, c:ırı seneye ait Ticaret Odası vesi!: re\ 
2490 sayılı kanunda y:mlı belgeler \'e bu i.,ıere ıtıl D' 
ilk teminat makbuz ''cya banka mektuplan oldıl rt· 
de belli gün ve saatlerde komisyona müracaat1~41 , 

~ 

Hali Tasfiyede ş.ark Demiryolları 
Memurin Tekaüt Sandığı ,~~' 

ı 31.12.1918 tarihin ie tasfiye halino girmiş ol~ ~t~ 
Şark Dcmiryolları l\Iemurin Tekaüt Sandığı me\·cU~ ;ıe. ~1 
hak sahibi memurun sermayedeki hissesi ni~betı~811 1 ~ 
Eylıil 1952 tarihinden itibaren, ten.lata baslanacağınt8,.tııtt r 
geçen sandıktan alacağı kalmış olanların mezkur ~rl~ 
itib~ren ~lı \'C cuma glınlcri sa.at ll.30 dan ı2.30 8

111 Sl i 
tasfıyc halındc Şark Demlryolları Işleticl Kumpam·ası.~c Sil 
keeldeki De\'let Dcmiryolları binasında tasfiye dalresı ~ 
zarfında müracaatları rica olunur. • ,,,., 

Sandık Likidalörü Uenrı ,/"':; 

Bu hafta yapılacak • 

,,,.~u!~~i •. "'.~~ ı~: şem Y J N U L D J N OKU l.ı •T"'" A'~~~!,~ Tio~~ro~!~~~~"~': H•ı"' '~~~ 
NIŞANTAŞI • ÖZEL TAKSIM • Ö Z E L TÜRK. AVUSTURYA TİCARET ooA~1 

Stadmda Beşikta~ ve Beyoğlu- G Ü N O Ü Z l O ş U B E S 1 yazılı gündemde cösterilen hususatı müzakere ctnıc:ıı ~~. 
spor profesyonel takımlnn ara- reken kararluı almak iueı e 10 F.ylul 1952 çar~arn - 0ı:•1;,, 
larında hu usı bir karşılaşma YUVA • iLK - KIZ • ERKEK YUVA. iLK. KIZ. ERKEK. YATILI • YATISIZ Galatada Ahen Mtinih nanında Tütüncüler Biriıi!I ~ pıS' 
yapacaktır. . ·ı de saat 16 da fevkalade olarak toplanacaktır. sarır 

Di er taraftan yine pazar gü. ~Iuadeletl ta dıkı Yeni açılan yatılı kısmın<ıa öğrenci kayıdlarına, 4 Eyllll per· rın bu toplantıya iştirakleri ehemmiyetle rica olunu · 
nu 

4
i'enerbabçc Stadında Vefa- Kayıdlara ba~l anmıstır. Eski öğrencıler, 15 Eylule ka- şembe günü başlanacaktır. ?ılahdud yatılı öğrenci alınaca~ından GÜNDE'.\l: indeıı~ 

Adalet, Fencrbahçc _ Kasım· dar kayıdlannı )enllemcdiklerl takdirde yeni müracaatler acele edilmelidir. 1 _ Oda hesaplarının rilyetl ve tarihi tesis tşs!• 
paşa profcsroncl takıml:ın bi- kabul edilecektir. Iüracaat: Her gün 9 • 17 arasında yapılır. Telefon: 40181 herhangi bir faaliyet g!Sstcreıniyen odanın 
ıcr karşılasma rapmak için .c- Müracaat: Her ı:ün 9 - 17 arasında yapılır. Telefon: .ıoı8t Nisanlaşı Te~vikıye Caddesi :\o. 135. si hakkında karar ittihazı. 
~cbbtise geçmi:Ierdir. .. ••••••• Otobüs sen isi nıdır . .............. lll::W••• Otobüs ı.ervhi urdır. •••••••I a::ır;;ııamll!!iiiİmnRmmmmi!ıilm!!!!!!l!!!!!!!!!l!!l!!!ll'I""" 


