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General Ridgway dün~ 
Ankara'ya geldi 

General, Cli.lnya Türkün muharipliğini övüyor, dedi 

ltidgway, hogüu temaslar a haşlıyor. G. kurmayıla 
~apdacak toplantı,r a 

GEMiMiZiN 1 

Wyınaıı da iştirr k edecek 

1TurruGu 
YOL 

l'AZAN: 

Ahmet Emin YALMAN 

liepinıiı: aynı geminin fçinde
lıı >iz. Ru gemi bir yol tuttur. 
?le 11~. gidiyor. Acaba i tik:ımcti 
ı !'(>le? Sc!Amctc doğru mu i
'"liloruz. lclıikcte mi? 
lıi Z~ınanlar olur ki bir millet, -
ııı dıselrrin akı ana lıiklm ota
cı az, ıncnhus bir talih karşısın
l a art:ı: ve carcsizlik hi i duyar, 
l al'lıla tığı baslnnın, kendi mu
lııateınct takatini ııstığını itirafa 
'f ttbur kalır. nugün öyle mi~ 

3 ~l~h hiı;bir z:ıman bir milletin 
:ıı ?iiııe bu kadar giilmcmlştir. 

General Ridgway, hau alanın da ihtiram lntasını tdtiş e<liyor. (Ankarndan hususi .:.urettc 
gr.tirttiğimi1. rcsimlerılen) 

llu111ıl J!• l o' .ı f:4t"I 

Ankara, 5 - Kuzey AUanlik 
Paktı askeri kuwetleri Başko
mutanı Orgeneral Ridgway ve e
~i bugün saat 16 da dört rnotör-
lü bir uçakla Ankarayı gelmi~- 1 Ş"k ·· 

General Ridgway uçaktan indikten sonra, Orgl. Nuri l'amut, l\le Ghee, Org : u ru tir. Ur:ağın bir tarafında genera- d h - tt r tfğl · J rden) 
lin forsu, dlğrr tarafında da Kanatlı ,.e General Arnolt'la beraber. (Ankara an ususı sure e ge ır ı mız resım e • 

::f~:~~;f·:;;g;;~~::~;I E· h e Vaşı·ngton'u 
Orgeneral Nuri Yamut, fkin<'J ısen ow r 
Ba~kan Orgeneral Zekai Okan, ' 
Kara, Hava ve Deniz Kuvvetle:ri 

Komutanlarıyle, Bn5bakan adına • k 1 A d d e 
~~~·=r~i~~: i~~-~~~~ü~~~-~~ıı:. : temız eme azım e ı 
~~: ~~~~~~ğ~j~~~~:i, p~~~;;~ ' 
Garnizon Komutanı. Amerikan 
Büyük Elçisi, Amerikan Askeri 
Yardım Grupu Ba~kanı, NATO Başkaıı 
teşkilatı askeri ata~cleri, şehri
mizdeki Amerikan askeri koloni
si ve basın mensupları tarafın. 
dan kar§ılanmıstır. 

Adayı~ « 1'aşi119ıoıı ı11eydaıı 

Ridgway·c General Yamul •llos 
( Devamı' Sa: 5 Sü: 1 de) 

11111J1111•ebesi» ııiıı ka%aııılıııas111d1111 so111•a 

«bııı•ış» ııı da olabileeeğ i11i söyledi ( 

, a3ıını7.da öyle bir D.r. iktidarı 
,~r ki uzun bir tek ~artı idare. 
lıı~deıı sonra, nıC$rU usullerle 'c 

11
1lleun büyük ek eıi,>etinin sel'· 

a tezahürleri 'e hasarı dilekleri 
ı:ıı;ıııda Is ba ına gelmiştir. 8u 
lıı lıilar, nıeınlckcte feragatle hiz· 
'-fi tt ctmrli: , e kendi he ahına 
ı .11 Uı: gu\en \t' zafer kazanmak 
1~~ hrr imkin \ e fırsata ı;abip. 

"!alova,, Vapuru dült/· 
gece ~ir moförü batırdı 

-ı J.11ociatı4 l'ruı 1 

J Phlladelphia, 5 - Gcnernl .E
lsenhower burada Cumhuriyet
çi Parti tarafından tertip edi-

l len blr toplantıda söz almış 
ve b:ırısı temin etmek için ev· 
\'elii Vaşington hükümelindc te 
mizlik ~ apmak Hizım geldiğni, 
bu gaye ile yapılacak • Vastng 
tQn meydan muharebesi• kaza 
ıııldıktan sonra cbarı • muhııre 
besinin de kaıanılaeağını soy. 
!emiştir. 

ANKARA'DA 
SİYASİ HAYAT 
CANLAN Dl 

Çarpııma Sarayburnu önünde oldu. Batan 
yolcusu denize döküldü 

motörün 80 
,
1 
•\caba I>cmokrat J•aı ti, ka~ı. 

l'ı ltdatı e si:ı: fırsat \e imkltııla
'~ inalı tıllcrini zahmet izce dev
r tııekte ınl m~guJ otuyor? Ne 
llıtttr ... Memlekete <-.andan hiz- Cnıı kaybı olıııı 
~l lolııyJc kendisini bekleyen 
lo arı \'c zafrrlcı l ayağıyle lti
ııı r, ~endi aleyhine çalışmak, u. 
l,11 tııı efkı\rın se\·gi n giı\"enini 
dıı>~tınr.k, 195f de kendisini 
ı,ltij t sahalarda ha?Jr hazır bek
ltı en zaferi tchlikr)e dü5ünnek, 
la~hıleket he ahına rcna ihtlllt
ıc 3 ol açmak için ne mümkün-

olı11ffılığı belli değil 

3'apı) or. 

1 

insan yutan 
Kuyuda- üç 
Kişi öldü 

1 Dun gece Sarayburnu açıkla- heıneıı motore iskele işareti ver. 
rında büJük bir deniz kazası ol- ıııış ve kendisi de bu işarete gö
muş \'C Şehir Hatlarının Yalova re diımcıı kırarak motörden u
vapuru, Kadıköye dolmuş yapan zakla~ınak fatcmişlir. Fakat böy. 
içi tıklım tıklım dolu bir motörc le bir işaret almadığını söyliyen 
çarııarak batırmı~tır. Hadisenin Karadeniz motörli kaptanı Ena
tafslliıtı ısudur: bir Can ,·apurla mfisademeden 

Dün gece Vaniköyünden knl· kaçmak için ikinci şamandıra 
karak Köprüye gelmekte olan istikametine doğru dümen çevir. 
Şehir Hatlarının Yalova \'apuru, miştir. Bu sırada Yalova vapu
saat 20,10 da Sarayburnuna ,>ak· ru önünü iyice &örebilmek için 

Eiscnhower bu konuşmasında 
Amerikanın emperyalizmi, yatış
tırma :siyasetini ve infiratr:ıhğı 
k:ıt'ı surette reddettiğini SÖY· 
lemi~tir. 
Bımdan sonra barısı temin 

etmek ~in 10 maddelik bir 
propııgramııı ana hatlarını çl· 
zen Escnhowcr 5unları iliı\'C et 
miştir: 

•- İtimat edilebilecek bir 
hansı temin etmenin ilk çare~ı 

(De,ıımı Sa: 5 Sü: 3 'lr) 

C umhurbaşkanr, 
Başbakan ve Ba

kanlar Ankara'ya 
döndüler 

l1ıu1.!11 V•ı/\• r•trlmız.1111 

Ankara, 5 - Yaz dolayısiyle 
uıun zamandır De\·let, HUkll· 
met \ 'C polltlka şahsiyetlerinin 
çoğundan mahrum olan Ankara 
bugün a5atı yukarı tam kadro. 
} ıı tck•ar kavuşmus bulunmakta· 
dır. Cumhurba~kan1 CclAl Bayar 

<Denmı Sa: 5 Sü: 4 de) 

?11tıııan yanlış )ol ne gibi bir 
ti ntalıiyet ta ı)or? Hu )Ol, eğ. 
ıq \e i abctslz hesaplara daya-
11 11 bir rey neılığıdır. Şu muhl· 
)ı;, lıı z6ml'f'yi, şu sınırı, su ferdi 
tiııı_~~uıı etmek suretiyle 1954 se
ltıa 101 kal'i teminat altına koy
\11~~ hırsı oı1alığa lıılkimdir. Hal. 
•tı, . eıı esaslı memleket menfa. 
~tinden ti\ lı: suretiyle :lc\·am 
ııı,,rt hüyJc bir mr.nfaal n gani
•ııt te\-zii, hiç kimseyi de\·anılı 
\·t :tı~ ınr.ınnun edemez. Filfin 
oıd ilana dü~cn ııayın daha yağlı 
~t ltğu hissi: bir dfiıbc rekabet. 
ta.1' kt!>kançhklar, enlrlkalar ya. 
lıiıı'~· ~ltckinı neınokrat Partl
liıtı 1~. bUnyesi, bir taraftan idra
~li 'l'iıı sc siı muku·emetinin. 
't-a tr taraftan menfaat avcılan 
lcı11~hda tarpı maların sadmeleri 

Bıuuri 11 .. >.dlrl111lılın 

İımir, 4 - Dün Torbalının 
Pancar köyünde şimdiye kadar 
eşine ender rastlanan bir hadise 
cereyan etmiş \'e üç kişi feci şe. 
kilde ölmliştür. Hadise şu 5ckil· 
de eere,>an etmiştir. Pancar kö· 
yünden Osman Atabeyin sahibi 
bulunduğu bağdaki kuyudan su 
çekilirken kova kuyunun bir ye. 
rine takılmıştır. At:ıberin dama· 

Jastılı vakit, 1 numaralı saman- projektörünü motörc doğnı çe-

dınıda bağlı . bulunan Vasaland virmiş \'.? -~ö~le1~kle m~tör _kap- Türkiye Turizm Kurumu tarafından bayramda cıUJudafıı upu· 
a~lı İsveç sılebını~ arkasından Jnnının onunu gorme ı~kanını rile iımlr ile Atinaya tertip edilen gezintide ' 'apurun g6,·crte· 
bırdenblre çıkan bır yolcu mo· ortadan kaldırılmıştır. lstıkamet 1 sinde Ulumaya s;alı~n biı· karı • koeagörülüyor. <Di&cr ı·e-
törilc kar~ılaşnuştır. Yal0\'8 va. mesele inde anla amıyan her iki simlrr 6 ıncı sa)'fadadır.) 
purunun süvarisi Osman Sars (Dc\'amı Sa: 5 Sü: 2 °rle) 

Sarıyer cinayeti 
ııede~ı istendi? 

...;, 

lt t kın-anıyor. 

Denmı Sa: 5 Sü: 5 de) 

Dolandınlanlar 
Dolandırıcıyı 
Yakaladılar 111~1:: a\<'ılığı namına terakki \'C 

ı~ fikirlrrindcn cehalet \'e 
l~liı P lehine boyuna _ta,·lıler Sarıyer~e. Canlıbalık Gaz.ıno
lıııu 1Yor, kanuni prensıııterden sunda artıstık yapan Hollanda 
llabı~tlı ııartililcr ''e onların a. tab'ah Korneris isminde biri 
tarı rı hesabına, tirkin ve z.ıı. karısı ile beraber Yüksekkal
~11 1 fedakarlıklar göıe alınıyor. dırımdan geçerk7n. •Bul ka. 
tltt ~en kanuni nizam \'C oto. rayı al parayı • dıye oynanan 

llltı temcileri sarsılıyor. İda- bir oyuna tutulmu~la~~~~r. Etraf\ --·~·" 
......._ ~C\ ama Sa: 5 Sü: G de) De\'8rnt Sa: 5 :;u: 5 de> 
~ l\lün gerel,;i kazada batan ~totiiriin kaptanı Enabir ile l'aJo,·a npurnnun SÜ\'aıisl Ömrr Sari 

• 

Dalan motöriill denize iökülen kaıazedelerladcn biri hastanede 

IMıSır'da, ıslahat • • 
ıcın 

..;> 

teşebbü.sler 
Ba_şbakan, köylülerin hayat şartlarmm ıslah 

edileceğini ve büyük arazi sahiplerinden rapor 
istediğini söyledi 

J. n«4olu J.Jıınn ~~----------~~-

Kahire, 5 - Basbakan Alil Bog"'az vapurunda 
l\lahır dünkü basın toplantısın. 
da bazı gnzetclerin seçinılf'rln K 1 (d 
§Ubat ayında yapılacağına dair avga ar o u 
yayınladıkları haberi tekzip et· 
nıiştir. Başbakan seçimlerin çok 
dah:ı önce tertiplenebilcceğioi, 
ve fakat tarihini daha şimdiden 
le bit etmenin mO'llkün olama..:ı
ğını söylemiş ve demiştir k!: 

« - Prensip olarak millet A· 
nııyasa ile seçim kanununu göz. 

(Devamı Sa: 5 Su: '1 Je) 

Şehrimizde uman zaman 
rastlanan asayişsizlik örnekle
rinden bir yenisi, dün gece bir 
Boğaz vapurunda cereyan etmiş 
ve halkı heyecana vermiştir. Sa
at 19.30 da kalkan 53 numaralı 
vapurun Be~lktastan hareketini 

(Dc\·amı Sa: 5 Sil: 6 «!a> 

• 

Ankara' da bir 
v ankesici 500 
Lira yuttu 

Öldürülen Noterin yaralı eşi ile katil teğmenin 
3 günlük eşi hôdisenin nasıl olduğunu anlattılar 

E\'vclki ı:cce saat 2a de :-a· c!ilrnl ktedfr. 
r.yc·::-de milthlş bir cin:ıyct ol· Hf.ltr ilk yardım ~1ııstahane· 
nııış, bir piyade te{!meni Sn· smGc yatan, mak:ıll noterin e· 
nyr,:: noterini taban.!<! ile 61 :ı l\ccmlyo bu eina7etj ~öyle 
dürdükten sonra, ~ot?r.n kıın· an:ıııınıstır: 

Hunııt Mıı'!lll>Mmf:dın sın:, kıı.ını, kcndı kı.ıısını \'C •- Kocam iyilik st'ver bir 
Ankara, 5 - Bugün şebi".!- bir komşuyu ağır surette yara- insandı. Per\'in i mindckl bir 

rnizde bir yankesicilik vak'ası lamıstır. lm, Sanyerdeki Ferah Sıncma· 
olmqş, yankesici yakalanaea~mı Teğmenin lşlcdiı1i t ınayctten ında ç.ılışıyormuş, Da' ııtpa,,ada 
anlayınca, çaldığı parayı yut· sorrd intihar etmesine rağmen ki teğmen Serafcttin tıu kıu 
muştur. lllidisc şöyle cereyan h3:iı rnın esas sc'>~bi ,.,hklk e CDenmı Sa: 5 Sü: 3 de> 
etmiştir: ' 

Hacca gitmek rızcre şehrimize Aınerika'ya kacan gelen bir şahıs uçağı kaçırdığı 

için hacca gidCltiemlştlr. Elinde • •ıd-» • 
bulunan para ile ailesine ufak kızlar detırı 1 
tefek almak maksadiyle carsıtla ~ 
gezerken bir yankesici tarafın-

dan bugün 500 lirası çarpıtmı§· Aysel ile Nermin kendilerinin Amerika/, gemi-
tıt. Yankesici parayı cebine • d ld ... ki d 
indirirken kendisini t~~•P. eden/ cıler taralm an ~açtrı ıgmı ve r.apfl. arm an 

<Devamı sa: 5 sn: 6 :la> da çok nadım olduklarım soyledıler 

A)sel ile Nermin izmirde vapurdan s;ıkt&Jıtaa sonra (Yazısı 5 inci ~a) fada) 

• 



V A T A N --~--------~~~--~--~--------~--~--~-------------------- ~----

Kıymetli misafirimiz Anlaşılmıyan 

Nokta . . ts•ı 1 9:>0 senesi- hazırlanırken 
nın aralık f ) Gcneral Mc Coy Daimi encümen 

üyelikleri ınücaaelesi 

1 HAVA~ 
VAltiYE; 

Tahmil, tahliyede 
Ferahhk başladı ayL · Seki· Dün Ankara'ya gelen General Ridgway, bulundu- kendisini Nika-

ıincl Ameri· ragun seçimine 
İstanbul neıcı1i) esın~n cıııe

\'e yeni ılalmi t'ncüın_ lıJI• 
ri arasındaki ihtilafın ı.a 
tıları hala sürüp gı.~ıyo~teıı· 

kan ordusu ğu vazifelerin hepsinde büyük muvaffakiyet gös- nezaret etmek i 1' eşllköy l\Icteoroloji İs. 
t:ıS)onunun tahminlerine gö· 
re bugün şehrimiz \'e clva. 
rında hına, sabah puslu ve 
açık, öğleden sonra az bu 
lutlu geçecektir. Rüzgarlar 
sabah deği lk )"Önlerdl'n or. 
ta kın'\etle esecektir. Sıcak· 
lık deree<'sinde deği:Pkllk 
olmı) :ıcııktır. 

Hasköydeki Antrepo sahası
nın işktmcye açılması üzerine 
gemilerin yükleme ve bosaltma 
işlcrindf! hissedilir bir ferahlık 
hasıl olmuştur. Liman işletmesin· 
ce alınan y1?ni tedbirler saye in· 
dl! vapurlardan çıkarılan mal
lsr, mavnalarda bekletilmeden 
anb:ırlara naklcdilmektedır. 

merkez.t Ko. termiş, dünyanın en çalışkan insanlarından biridir. çin gidecek be-
rede buz tut· yete katılmıı.ı?a llıı ihtilaf, bir nıuıtde e)I 

beri ortadan kııI!onı~ ~ ~ii· 
hlc değil e ta\ saınış gor bir 
)Ordu. Ankurııdan .gelen rt•· 
tamim, ihtildfı ~enıden t:dıt· 
) a çıkarmış bulunmak <tı!• 

muş yollarda Muhtelif mecmualardan derlenen aşağıdaki yazı davet etmiştir. 
e e n u b a I k I k h k I Gen~ Rldgway 

Bir Ekimde toplanacak olan İl Genel l'ıleclisinin milz.nke
relerine tekaddüm eden bugünlcl'de Ü)elcr arasında ~enıden 
Encümen ve Komis~onlara seçilmek için mücadeleler başlamış 
tır. 

doğru gücllik- l Genera 'in as er i ayatını ısaca an atıyor kendi k!!ndine 

le çekiliyor. '------------------------_) şöyle düşünerek 
Subaylann er bu vazifeyi ka-
lerln h e p s i "Oğ ığuc, m•~ fevkalfıde dinamiz.ml, canlılığı. bul etmiştir: tOlimpiyat her 

Bu arada eski Daimi Encümen Uyeleri İcişlcri Bakanlı· 
ğının bir tamimini ileri sürerek eV\elce yapılan seçimle iş ba· 
sına gelrn yeni ü)elerin saliihi)etsiz.liklerini iddia 1?tmcktedir 
lcr. 

Gerçekten de. .vanı illl 
dııiıni cncümcnlerın seroıı· 
de\ rt'll'rini doldurınadall rııı· 
< e Genel l\leclislcr ta~ O' 

dan <lü~tlnilemiyerek_lcrıe ~ıı 
lunıl:ı bir karar \ crnıı~ ' ti" 
karar içi lcri U:ıkanıığı il' 
rafınılan 63 'il5yct arasın iş. 
istanbulJ dn tamim edil~ıııl 
Uuııun iızcrine !!Ski D~erf· 
Enciimen üyeleri k.~ndi it 
ııi haklı görerek enruın.e~,te
lerlni tekrar de~ ralmıık ıdll· 
mişler. Halbuki Vııli ,e lt
nin 'c mua' inintn bask:ı~oP 
ğmdn ~a1ıılan hıılmki Jılr ol· 
lantıda tamimin umoın1 t'/ 
ması dolayısile 'cya ~~ ... 
herhangi bir sebeple Js Ji
bıılu alikalandırmııınası ,,. 
7Jm geleceği nefiresi~e J• 
rılmı 'e ke> Ciyetin bır d rııl· 
İçişleri Bakanlığından &? 
ma•ına liizum gösterll111İfj,ır 

JQblyetin \·erdiği acının tesirile dır. Ridgway günde 16 saat ca- dört senede bır vardır. Fakat 
titri)or ..• Ortalığın tamamen lışır, bundan sonra kurmay he- Nikaraguaya gitmek fırsatı her 
donduğu bir gün öğleden son- yeti takatsiz bir halde yatağa· zaman çı'J...'lllaz. Orada hem yeni 
ra, bir tugay karargMıının ka· serilmek isterken o: bir memleket görmek, hem de 
pısı açıldı, tümenin kumandan- - Bacaklarımız uyu5tu, bir İspanyolca öğrenmek kabildir.11 
lığını deruhte etmiş olan Ge- parça yürümek isteyen yok Rldgway Nikaraguada çok 

Bu seni'.' scçılmcsi lazımgelen Daimi Komis)on için şimdi· 
den üyeler arasında üç listenin tanz.im edıldığl sÖ) lenmcktcdir. 
Bunlardan biri eski Daimi Enclimen üyeleri. ikincisi :Mu
zaffer Şahincığlu ve yeni Uyelerin listesi, üçlincU liste de Murat 
Güden 'e on altı arkadaşınınhazırladığı listedir. Buna kar
şılık tıırafsız çe\Teler daha müzakerelerin başlnmasından ewcl 
üydrr arasındaki propaganda gayretlerinin $ehir Meclisini ıki· 
ye, hatlfı üçe ayıracağından ve bu devrede de bir iş görlıleme· 
ycceğindcn bahsetmektedirler. Diğer taraftan eski encümen 
üyelerinin iddiaları dolayısiyle kendisiyle görüştü~ümüz Vali 
ve Belediye Reis Vekili Ffız.ıl Uybadın aşağıdaki açıklamada 
bulunmuştur: 

Dün schrimizdc hau sa. 
bahleyln az bulutlu geçmiş 
rüzgarlar, orta kun ette es. 
miştir. 

Dünya Federasyonu fikri-
ni yayma müsabakası 

neticelendi 
A\Tupa ve Dünya Federas· 

yonu Fikrini Y:ıyma Cemı)eti· 
nın tertiplemiş olduğu ııDlinya 
Federa.syonu yazı müsabakası• n 
da Hukuk Fakültesi Asistanla
rından İsmet Giritli birinciliği, 
Erzurumdan Hakkı Özgül ikinci
liği, Hukuk Fakultesi öğrencıle· 

neral Rldgway içeriye girdi. mu? şeyler öğrenmiş, orada işi hl· 
Kendisini hUnnctle karşıladı· Derdi General ancak bu ça· tince Panamaya, Filfpinlcre gi 

Güniin en )Üksek sıcak· 
lığı golgede 31,5 saııtlgr:ıt 
olarak kıu·drdilmistir. 

lar ve haritaları açarak: lışma sayesinde vaz.ifesinl mu· derek muhtelif vaz.ifelerde bu· 
- Generalim, işte rlcat plA· vaffaluyetle yerine getirdi. lunmuştur. KUCUK HABERLER Dt... Diye izahat vermek iste- Ridgway diyor ki: 

diler. General kısaca şu muka· - Korede bana bir vaıife 
belede bulundu: düşüyordu: Komünistleri mağ-

- Baylar, rlcat plAnlarınız lQp etmek. Japonyadaki vaz.üe 
heni asla aUkalandırtnnı. Ben ler bir değil, bir çoktu: 
taarruz plAnlannız.ı anlamak is 17 milletin iştirAk ettiği Ko-
terim. rf! hareklllını idare etmek, U· 

Yeni bir nıh 
A11lanıyor 

Bu sözleri soyliyen Ridgway 
ölr kaç hafta içinde vnzi· 

ycU değiştirdi, herkese yeni 
lbir ruh aşıladı. O cesareti kı· 
rılmıs yorgun askerler birden· 
!bire dcğistıler, düşmana hafta
da vasati olarak on beş bin 
kayıp verdirmeğe başladılar. 
:Bu hal dört ay sUrdil. Dört ay 
ıonra komliniıtlcr perJşan bir 
!halde şimale çckilmcğe başla
dılar. Kumandanları, imhadan 
kurtulmak için mutarcke iste· 
meğe mecbur oldu. 

General Rldgway bundan 
sonra evvelA ıeklzincl ordu ku
mandanı; sonra General Mac 
Arthur'un yerine geçerek Uzak 
doğudaki ku\"'iellerin başkomu· 
tanı sıratile çok büylik işler 
gördü. Gösterdiği iktidar niha
yet kendisinin, General Eisen· 
lhower'in yerine, Atlantik Pak· 
tının Avrupadaki kuvvetleri 
komutanlığına tayinine sebep 
oldu. 

Efsane\! bir 
Kahraman 

Ridgway, Korede efsanevi bir 
kahraman vazl)etinde Jdi. 

Seferber elbisesiyle gez.er, pal
tosunda daima bir el bombası 
asılı dururdu. Her gün Jıpl!!, 
helıkopterle, hattl yaya ola
rak cepheyi teftiş cdrr, ön si· 
perlcre kadıır gıderdi. Bu es
nada gostcrdiğl cesareti fazla 
'bulanlar vardL General bun
dan bahsedenlere şu cevabı 'e
rirdi: 

- Baz.an bir kumandanın 
tehlıke mıntıkasında bulunma
sını icap ettiren dakikalar var. 
dır. Bu dakikalarda tehlıke 
mıntıkasına gitmek zaferi 1e
!r.ln eder veya mağlClbiyetc se
bep olur. 

Dünyanın en çalışkan 
Adamı 

R idgway Uı.akdoğuda geçirdi 
ği son bir sene zarfında 

eok ıfğır mes'uliyet yüklenmlş
tL Vaz.ifcsini muvaffalnyetle 
başarabilmesinde yegane tının 

• 

z.akdoğudaki Amerikan hava, 
kara, ve deniz kuvvetlerine ku· 
manda etmek, Japonyada as
keri vali ınfatile vazife gönnek, 
Korede Birle5miş Milletlerin 
mütarekf! müzakeresini idare 
etmek. Bu vaz.ifelerl yerine ge
tirmek için durmadan çalış
mak IA:ı:ımdı. 

Neşeli bir 
İnsan 

General 57 yaşındadır. Şfş-
manlıımnmak için az ye

mek yer, spor :yııpnr. ?ıfükcmmcl 
nişancıdır. Yuz metreden on a
tıstan sekizinde tsabet kaydet
miştir. 

Ridgway ncs'eli bir insan· 
dır. Kalın ve yliksek sesle ko· 
nuşur. Baz.an hiddetlendiği de 
olur, Fakat kendine lıftkim ol
mağı bllır. l\laiyctl kendisini 
cok sever. 

Generalin hafız.ası mükem· 
meldir. Dimağı bir klAsör gi
bidir. 1stcdiği z.aman dimağın· 
dan bir çckmecf!yi çeker, lU· 
zumlu dosyayı alır. 

Bayan Ridgway kocasından 
20 yaş küçük, kara g<iz.lü, kara 
ka~ıı sevimli bir kadındır. 
1947 de evlrnmlştir, Gcnt'ralin 
üçuncü zevcesldir. Ridgway 
Japonyada çok sevilmesini ka
n ına borçlu olduğunu söyler. 

Harp okulunun 
Çalı,kan talebesi 

General bütün hayatını ordu-
da geçirmiştir. Babası Al· 

bay Ridgway But&er isyanı es
nasında Çinde hizmet etmistl. 
Oğlu şimdiki General Ridgway 
1917 de West Point harp oku· 
luna girdi. l\Jektepte de çok 
çalışkan, çok hareketli idi. Mek 
tl"bin defterinde: cWest Point'· 
in en çalışkan talebesi• diye 
yazılıdır. 1 

Birinci dünya harbine girme 
melde berabrr harpten sonra 
Uzakdoğuda vaz.lfe almış, 1920 
de bir Sf!DC mUddct Çinin Ticn 
Tain §ehrindeki bir piyade bö. 
lliğilne kumanda etmiştir. 1928 
de Olimpiyatlarda askeri pen· 
talton mtisabakalarına girmcğc 

SAYIN BAYANLAR BURA YA DİKKAT 
" AKBANK 

ZİYNET 1KRAMİYESt_ 
ÇEKİLtŞINDE KAZANABİLECE(;1N1Z 

HEDİYELERDEN BAZILARI: 

CEHİZ MASRAFI 
PIRLANTALI İGNE 
ASTRAGAN KÜRK 
TO:\IAR İNCİ GERDANLIK 
ADANA BURMASI 
ARMAl.1 BEŞİ BiR YERDE 
SlNGER DiKiŞ l\IAKINESl 

İştirak hakkı kazanmak için 
250 J,irayı son yatırma günü 

B EYLVL 952 
ÇEJdLJŞ TARiHİ: 31 EKİM L95% 

, ,. 
8UNDf:llt ALASI 

Yeni dünya 
Harbinde 

İkinci Dünya mırbi esnasında 
1942 de cephede ilk mühim 

vaz.ücyl deruhte etmis, bir müd 
det sonra General Bradley'in 
yrrinc 82 inci Tmen kumanda
nı olmuştur. Ridgway çok geç 
meden büyük kablliyetinl gös
termiştir. Bunun üzerine ken· 
disine tümenin uçakla nakledi· 
lir bir kolordu haline getiril· 
mesi teklif edilmiştir. General 
bunu kabul ederek paraşüt tn· 
limleri yapmağa başlamıştır. 

Kolordu olan 82 inci tümen 
Ridgwayın kumandası altında 
çok iş görmüştür. Normandi 
muharebelerinde büyük bir 
gayret sarfettikten sonra 18 in 
el kolordu kumandanı olmuıı, 
Nimegue ,.e Ardcnncs muha· 
rebelerine iştirak etmiştir. 

Ridgway, ikinci dünya hnr
blnden sonrn Birleşmiş Mıllet· 
lcr askeri komitesinde Ameri
kan murahhaslığınn tayin edil
miştir. Bir müddet Karaip bal 
gesi komutanlığında bulun· 
muş, sonra. kurmay heyetinde 
nz.ife almıştır. 

A \·rupadakl 
Vazifesi 
Ridgway Avrupada da Asya· 

daki gibi muvaffak olacak 
mıdır? Buradaki vaz.üesl aske
ri olduğu kadar siyasidir. Ge· 
ncral yirmi sene zarfında siya· 
si işlerle çok meşgul olmu5tur. 
Esasen her şeyi çabuk kavra 
mak gibi müstesna bir meıi· 
yete maliktir. 

&ECMl$TE 
BUGÜN 

iKi EROİNCİ 

•- Vaziyet gazetelere akı:ettiği gıbi değildir. Gelen tamim 
daha falza idare] husuiyeye :ılttır. Bununla aliıkası yoktur. 

1\lnamafıh eski enciimen fiyelerının talebi de naz:ın dik· 
kati! alınarak bakanlığa tamimin İstanbulin ilı;:isi olup olma. 

YAKAJ,ANDI ı rındcn Halük Özgül Uçünclilü!lü 
Sabıkalı . eroincilerden Snbrl kazanmışlardır. Birinciye 50, i

Cömcrt ile Ilyas Karabey Vezne. kinciye 30, üçüncüye 20 lira mti-
eıler ve Atatlirk Bulvatında ero- kufnt verilecektir. I 
in satarlarken suc ütil yakalan· P. T. T. Kore savaş birliği 

dığı sorulmuştur.• mışlardır. 
• Ero.ncilcr hakkında takibata pulları hazırladı 

Kaçak el satan Düg"" ün evinde l:aşlanmıştır. Korede savaşan kahraman 

---------------------------
10 KiŞİLiK niR Al't1ERiKAN Tugayımızın hatırasını anmak i· 

B• " k ( d K kf TURİST GRUBU GELDi çin P.T.T. Genel Mildürlliğil A· 
lfl ya a an 1 avga ÇI 1 Dünya turuna çıkmı& on ki· vusturya Devlet Matbaasında bir 
Beyazıt Hnzncdar sokak 12 Şehremini Molla Şeref ma· şilik Amerikan Papaz ve çlfçi. seri posta pulu bastırmıştır. 

numıırada oturan Ahmet Glin- hallesi Tomnıkçu soknk 43/l nu. sinden mürekkep bir heyet dün Pullar Savaş Birliğimizin A· 
çağlayan adında bir §nhıs Aksa· maralı evde yapılan düğUnde I şehrimize gelmiştir. Heyet bu· na vatandan ilk kafiksl ile ha· 
rayda kaçak et satarken yaka· Mustafa adında bir sarhos kavga gün Atinaya hareket edecektir. reket ettiği 25 EylUl 1950 tar!· 
lanmıştır. çıkarmıştır. PAKİSTAN l\IÜBAYAı\ hinin ikinci yıldönUmünc rastla· 

Eller mlisadere edilerek Ah- Kavgayı yatı tırmak lsllyen HEYETİ GELDİ yan 25 Eyllil 1952 tarihinde sa. 
met hakkında takibata b:ışlan· Kemal Z~hlrll.oğlu ismind.eki S:1 Pakislıın Gıda Satın Almak tışa çıkarılacak ve 25 Haz.irnn 
mıstır. hıs, henüz hü\'lyctl tc5bıt ~dı· Komisyonu Müdürü Mehmet 1953 ııkşamı satıstan kaldırıl~-

Atina Ticaret Odası J~mlyen birisi tarafından şışle 1 r~rnmın ba kanlığı ııltında 8 ki- c:ıktıCr .• H. P. n'ın 29 uncu 
) aralanmı.ştı~. . şilik bir mübayaa heyeti PAkis-

heyetinin tetkikleri Kemnlı şışlıyenin aranmasına l tandan şehrimize gelmiştir. An-
Şehrimizcle misafir bulunan başlanmıştır. karada lilakalı şahsiyetlerle te

Atina Ticaret \C Sanayi Odası- Rüşvet alan öğretmenin masa geçecek ol:n heyet, buğ· 
na mensup 35 ki&ilik bir hey'et d d ed"ld" day mUbayaatı için müzakereler. 
Belediye Reis Muavini Suat Ku uruşmasına evam 1 1 de bulunaeaktrr. Heyetin 50 bin 
tadı makamındıı ziyaret etmiş· Rü vct almaktan sanık öğret- ton buğday satın alacağı haber 
lerdir. men Ali Ulvi Tcomanın mnhkc· \erilmektedir. 

Hey' et başkanı; Tfirk.Yunan mesine dün de O ncu Asliye Ce- ı MÜZEDEN KURŞCN 
Sanayi talebelerinin mlibııdele- z.ıı Yargıçlığında devam edilmis· ÇAl..AilKEN YAKALANDI 
sinden iyi neticeil'r nhnabilcce· tir 
,,1 ı üll ı :. . 1 Evvelki gece saat 21.30 da, 
ı:. n bu arada brızı marn er n Oğretmenın rilsvct almasında ı S .1 . dek' '''" k 1· lAm 
d Ü k ~ı.· d'l • ı · ., . .1. u eymanıye ı A ur ve s " e m stere ·en tc.,..ır e ı mesıy e araCJlık eden Hıeabı nın vekı ı 1 . il 1 1 il t'" d ki 

d k. lil k b ti k 1 üd f d ti kk'l' . t eser f!rı m Zf!S n n s un c ara a ı zumsuz re a e n a • nı a ansın a m ve ·ı ının a· kurşunları sökerek kaçan Mus. 
dırılacal!ını söylemiştir. Hey'et mamen su~suz olduğunu ~acle 

1 

tala Tekin ismindeki bir şahıs 
üyeleri karşılıklı dilek ve menfa c~eUrek ezcümle §UQları soyle- su,.üstü y.ıkalanmı~tır. 
atlt'rin tcsbitl için 1stanbulda mıs r· ~ " 
bli)ük ve mfiştcrek bir Esnaf c .....:. Henüz tıılebe olan Hica-ı . Kur un hırsızı hakkında ta· 
ve San'atkftrlar kongresi yapıl· bi, hocasının tesiri altında kn· k_lbata başlanmıştır. 
ması için teşebbüse geçilmesini !arak bu isi yapını tır. Onun i· KA~n _ırnR~IASl~NDA~ 
istemişlerdir. çin karar \erilirken bu hususun SOKAKTA 01.I>C 

yıldönümü 
C.II.P. n!n 29 ncu kuruluş 

yıldönümüne tesadüf eden 9 Ey 1 
lfıl 052 Salı günil saat 17 de. 
Parti İl Merkezinde bir kutla· 
ma töreni tertip edllmlstir. 

İl merkez.inde yapılacak olan 
bu toplantıya, siyasi parti trm 
silcileri Basın cemiyetleri, Ga· 
z.etf!ciler sendikası. başyaz:ırlar, 
gaz.ete sahipleri, Üniversite rck· 
törleri, talebi! teşekkülleri. Cf!. 
miyetler. partili milletvekilleri, 
Grnel İdare Kurulu üyeleri de 
dı'h•etlidirlcr. 

Töreni müteakip parti trski· 
lat binaları süslenecek, ışık· 
l:ırla tenvir edilecek ve p:ırlilıler 
kendi aralıırında toplantılar 'a· 
pat'aklardır. Belediye mahrukat bılhassa naz.an iUb:ıra ahnması· ı Evvelki gece saat 22 de Sirkc-

nı istiyoruz.» cı Ham idi) e cnddesindm geç-
tnzim satışlarına llfazcretinc binaen mahkeme.! mekte olan Abdurrahman adın- •Ankara• ''apuru dün saat 12 , 

hazırlanıyorr )'t gclmlyen Alı Ulvlnın avukatı- daki ş hıs hır knlb kriz.i netice· de 477 yolcu ile Batı Akdenize · 
nın müdafaasını yapabllmesl i· sinde ölmüştür.. hareket etmiştir. ı 

«Ankara» ile gidenler 

Önümüz.deki kıs günlerinde çin duruşma başka gilne bırn· FİKRET OT\'Al\l'IN Gidenler arasında İzmir millet 

niz burada lıerhaııgl ıt
tarar haklıdır yey:ı bakSya· 
dır, onun münakaşasını );Si• 
p:ıcak değiliz. llaklı~J, bı et· 
:u ilgili mnkamlıır a~rd gi
sln. Ynlnız temcit ıula'1 11 
bl ikide blrrlc orta) n çılc~11 ı sı · hu çlrte ('nrlimen mese e Jeti 
de anlasılma}an bir no ve 
\Brdır: Bir tek progran'ıaJI• 
bir tuz.tik etrafında top iJI• 
mış olan aynı partiden aJll 
$anlar arasında bö)le dC' ,e 
lı 'c ı rarlı ihtilafın nasıl 
niçin çıktığıdır. • . 1f' 

Bunu yalnız biz degıl. t<l' 
tanhul halkı anlamaın~ııe 
\C tanıdıfumız olanlar biif• 
ormaktadırlar: Hunla~ ul· 

le bir düzü\ e birbirlertlt 1,. 
raşo durul'larkcn biıiill ı· 
terimizle, dertlerimizle 

1 
~i· 

raşnıağa nnsıl ukit bU a 
ll'reklerdir? eıı· 
Doğrusu, brlirtileıı b_ıı eıı· 

clişe, pek d" haksız b1r 
dl e cif' ildir. 

1\'UllNE J>(N\'.ı\ . ltt• 
nizılrn eV\ el ki nl'sıl ı+ 

) ani babalarımız, dedcl~ıı 
ml7., fütüııde :rasadı~• •' 
Hrytn:arlağı için Şu k0~ıt• 
dümaı; de,ip durmuc;Jar •· 

mahrukat :fiyatlarının aşırı dere. k 1 1 · · k' ı mıstır. ERGİSİ ACiLDi vekıli Osman Kapanı, Te ·ırdag 
cede artmasına mAni olmak için 
Belediye tarafından tanzim sa· 394 müessese hakkında Yıız mevsimi münasebetiyle milletvekili Şevkf!t Mocan ve Na 

Kanuni Sultan tısları yapılması düşünülmekte· b "d 1 bir müddetten beri kapalı olan pollde yapılacak kadınlar kpn· 

Bizler buna bt'lki bir ııı .. 
na \ eremiyorduk. F:ıkd bok· 
lnr yerdt'n l!Ö e kadar 

1
1• 

lı\mı lnr. B~kc;anmı. ıcr;gı. 
da arastarmalar 'ıın"'1 11, 
llz. alimler, 25.000 ooo st ıs• 
eV\•cl yaşamı bir tn'l' ~I· 
. insanın kl'miklerlni , za ıt tutuı u 1 Maya galerisi dun Fikret Otya gresine iştirak edecek olan l\Iu-

SU leyma n ın dlr.Bu hususta Tarım Bakanlığı Belediye iktisat MtidurhığU. mın yağlı boya ve gravür sergi· alla Anıl başkanlığındaki Tlırk 1 

ÖIUmtl lle yapılan tcm:ı~lar mllspl't ne· tarafından, Ağustos ayında kon· si ile açılmıştır. Galeri pnzardnn Kadınlar Birliğinden bir heyet 1 

mu b~ ~· 
Uiz lıeniiz 1\11lfıdın ,.ı~ cB 

d \'c Hicretin on ıHir~u~,. 
asrında,'lz. llolhuki ihil1 b-' 
ııııı varlıifı. vukarıitn bl f1I' 
ı:eçen ke-;trJe 250,000 ~ 
cn·cl" cıkıJor. Al"lln.~~ ,.,. 

3
86 yıl ewel bugün, 6 eyUH tice verdiği takdirde satışlara trol edilrn 8036 müesseseden maada herglin saat 14 !Ui l9 ara bulunmaktadır. 1 

1566 da Kanuni Sultan ba~lanacaktır. 394 tanesi, belediye niz.amlarına sı. açıktır. . . BüyükadO:da fundalık 1 
Süleyman ölmüftü. Sultan Marmaradaki Balyos riayet etmediklerinden, hakla- TiCARET ODASI 500 ÜNCÜ yandı I 
Blrlnd Süleyman, Osmanlı rında z.abıt tutulmustur. F~TiH YILI tçlN ADRES 
impantorluğunun eıt kud· feneri otomatik hale KiTABi JIAZIRI.IYOR Dün BUyukada Tcpcköy arka· ı 
retli devrinde kırk altı yıl • 'I k Ticaret Odası tarahndnn, baş sındakl fundalıkta bir yan~ın 

getırı ece r-TAW'.T vı· 1 ,-~ ka memleketlerle i" yapan firma· çıkmıştır. Bu yangında 80 met. 
tam bir lhtlpmla saltanat • \ ~ b ! d 1 k d 

Denizclllk Bankan Kıyı Em· ı 6 E\'l •• ...,ı. 19-.:• tarı gösteren yeni bir adres ki· re murab aı un a ı ·, 25 a c t 

Su kölıne (l;;ıwa' S(ltll 11,. 
dır le hrınıl:ın bihle bit ~ 
itllıır ııŞu köhnl'nln 1töh" 
diin.} an dememiz J1zıındıt• 1 sürmüştür. Ordulanmız.ı Y•· ı 'U u" f'd 13 b- ük niyet sletmr.sl, l\Iarmarada Ka· CU"'IARTESİ tabı hazırlanmaktadır.. çam ı anı ve uy çamın nm asra )akın bir uman " d' l i v · pıdağ Yanmndasıvın batı kıyı- AY g-Gu··." 30-lllZIR 124 Şehrimize ait turistik malQ· ıp f!r yanmıştır. A angının hır 

uferden ıafere koşturmuı. ,, · d ktı"' t h · d ı 
İmparatorluğumuzun hudut· sında bulunan Balyos fenerini RUMi 1368 - AÖUSTOS 24 matı da ihtiva cdccl'k, Türkçe. sıgakradain çı ı;ı a mın c ı. 
lannı Atlas deniı.indr.n Um· yakındn otomatik nsetilenli fe· HiCRİ 13il - ZiLHiCCE 16 Almanca, İngilizce, Fransıca ol- me tc r . 
man denf7Jne, Viyana kapı· ner haline getirecektir. \'asıltı Ez.ani mak üzere dort lisanda hazırla- Hastahanede çalınan 
lannclan Kazana ,.e Cenup- ,.. O O .il4 U M SABAH 05 30 10.54 nacak olan bu kitabın İstanbulun yu'"zu""k bulundu 

u ö 500 Uncü fetih yıldonümUnc ye· ta da ti Babeşistana kadar GLE 12.12 05.36 İ 
ıL"İNDİ 15.50 0".14 tistirilml'sinc ç3lıcılncaktır. Nrcla nal isminde bir kadı 

geni~letml5tir. Bütiin diln· Nurten Hlldaloğlu ile Y. o. " " 

Sadun c::i c: y(, 

o~ KEI.bJE\'1$ ııaır 
Ru<ü a, bize karşı 5 ~f' 

hıırblnl arttırmak fstl> 
muc;.. 1 

Kendi sinirleri bozutıı~f 
T\TI.t"f:" 

t 'hl • k dl in 1 h" Elektrlk 'llihcndisı' Remzi AKŞAM 18.34 12.00 BİR C'.11.P. nın, Ortaköy Şifa Yurdundaki 
ya arı erı en 5 <en u· 1

' OCAGI ACILIYOR. çekmecesinden kaybolan 1500 '1-----------
yük \'c muhte.,em diye hah· Hüdalo,,lunun bir erkek YATSI 20.0D 01.34 ı Ö n 

" 
6 t C.H.P. nin Taksim Oca"ınm Jıra kıymelind<'ki '1izil11lınü, has· N Nu TR \.Kl'A setmişlerdir. Cihan Padişahı cvlfttları dünyaya gelmiş- MSAK 03.48 • 09.12 6 

J 
6 İ ·oR 

Kanuni Sultan Süle.vmanı bu tir. Tahsin ismi verilen Parmnkkapıdııki yeni blnıı;ının tane müstahdemlerindf!n Rabia SEYAHAT NE ÇIKI1 · ıııı!t 
oııntımıu '6ıuüriıın ıııız• cı H· acılış töreni bugiin saat 17 7de Kutbayın çaldığı anlaşılmıştır. Bır müddetten beri .. şehruıııill 

birkaç satır içine sıJdırmağa yavruya ve ana babasına rimln hnlltn, baıtlman" eaııı yapıbcaktır. Ylizük sahibine iade cdılmic: de bulunan İsmet tnönu ol1 e 111 

i k" yokt mes'ut uzun ömürler dlle· ı1a " ıt Y m .. n ur. riz. ' mu. Törende İsmet İnönü de bir Rabia hakkında takıbatn başlan- deki hnfta Trak~a sc)ahatı 
~=======T:C:ı:,n:E:,N:'T:Ç=t L~!!~~~~~~~!!~~~-----------...:~k~cı~n!!u:!ı;m!!!n ~'~·a~p.::,al'~a~k~tı!!;r;.· ____ .:.!mıştır. l ı caktır. 

Metropoliten operasında, ha· 
yır Cemiyetlerinin toplantıla
rında birçok defalar Waller, 
başkan veya başkan vekili ola· 
rak söz almış, ateşli nutuklar 
söylemişti. Ray, bunları uz.ak. 
tan uz.ağa dinlerken, Amerika
nın içtlmat ve lktısadi Alemin· 
de Walter'in tuttuğu yerin ne 
kadar mühim olduğunu seziyor 
ve bundan giz.il bir iftihar du
yuyordu. Tarihe mal olabilecek 
kadar mlihim olan bu nutukla
rı söyleyen mevki sahibi adam. 
la, kendi tanıdığı siyah saçlı, 
elA gözlli sevgili arasında bir 
münasebf!t olabilmesine ııaşı

yordu. Uzaktan gördUğil bu mU· 
him ııahsıyetln kendidnden 
yardım ve alAka gören Walter 
olabileceğine inanamıyordu. O· 
nun söylediği nutku, birkaç sa. 
at evvel yazı makinesinde yaz.
dığını, hatta birçok yerlerini 
de düzeltmiş olduğunu dUşün
dDkçe, ne kulaklanna, ne de 
göz.Ierlne inanamıyordu. 

bit 
na yardı~ etm1?k, onlar. i~I~ ıb· 
\az.ifc, hır bor tu. Her ıyı k3 

0
, 

li insanın kendi clnsınd~n )1it 
1 nlaro yaı'dım etml' 1 tahıl ! 

YAZAN~ FANNV NUllST 

ey ..• Fııl·at Yahudıler. co~-ı~rl 
ki z:ımanlardanbl'ıi çckt~k iJll' 
ıstıraplar 'e t'ziyetlcr yUı ıclt 
den olacak. kendilt'rındl'n f~ııt· 
\•c yoksul olıın Yahudiler<; ~er· 

ÇEViREN-:. 'REZZAN A.E. )'ALMAN dım l'tmeiU fidcta borç b~tır "fa· 
eli. Nitekim Wnlter, bUtUn nı' 
hudi h:ıyır c1?miyetlerind~ nde 

Waltcr, ateşli ve usta bir ha· 
tip değildi. Kendisinden eV\ el 
konuşanlıır, dinleyicilerin göz.
lerindcn yaşlar akma!ıına sehep 
olmuşlardı. Hele Belediye Rci. 
sinin nutku bir şaheserdi. Wal
ter'in sözleri, hl'p hesaplı ve is 
tatlstikler üz.erine kurulmuş. 
cansız ve ruhsuz şeylerdi. Aha
liyi harekete getirecek, coştu. 
racak ve bu sayede mllll istıı.. 
ra7.ın tahvillerini :ılanlan ÇO· 
ğaltacak ateşli climleler rlc ıl 
di. Walfcr konuşmuyor, yaz.dık 
!arını okuyordu. Hay, öne doğ. 
ru eğilmi&. Walter'in ağz.ından 
çıkan bir trk söz.Ü kaçırmama 
ğa bakıyordu. Fakat Waltl.'r'ın 
sesi, insanın kalbine hıtap et 
mi)·or, hislerini tahrik edemi 
yordu. Halbuki küçilcük 11p:ır. 
tımanda aynanın önünde mıt 
kun talimini yaparken, bam 
başka idi. Ray, ona kuvvet "·e 
şevk vermcğe çalışmıstı. De
mışti ki: 

56 
- Sanki kendi çocuklarınız 

açmış gibi, sanki onlar için pa
ra topluyormuşsunuz gibi; söz. 
lerinlzi hlssedrrek telaffuz. edl· 
niz., Walter. Halkı coş\ır:nak 
için bl:zz.nt coşmanız JAzııfı ... • 

KUçUcük odada serbe~tçr 
konuşmağa pekllll. muvaffak o 
lan Walter, operanın geniş 'c 
kalabalık salonunda ba~maka 
lıp bir şekilde konuşuyordu 
Ray, bu hal karşısında fen~ 
hıılde sıkıldığını hissetti. Oıııı 
coşturmak için bir şeyler yap. 
mok istedi. fakat uzaktan uzağa 
l'llerini bırbirine kilitleyip ter 
dökmeden başka elinden bir 
şey gelmedi. Aynıının karşıSJn 
dnki hatip ile orada konuşan 
Walter, sanki bambaşka iki in
sandı. nay, büyük bir hayal su 
kutuna uğradı, Uz.Uldü, ıstmıp 
çekti. Halbuki Corinne bu üzün 
tülcrden no kadar uzaktı! O da 
çocuklamie beraber operanın 
bir locasındardı. Başında tü:v 

lü ve siislli bir şapka, sırtında 
kı) metli bır kürk jnkf!t 'ardı. 
Zengın ve ihbar sahibi bir ada. 
mın kansı, çocuklannın namus 
lu ve hürmete lfıyık anası oldu
ğu, her halındrn tepeden tırna
ğa kadar belliydi Corinne, ken:ı 
disine ayrılmış olan yere vıık. 
tınde gelmiş. oturmuştu Bütiln 
hayat boyunca dn bu bövle O· 

laeaktı. Çocukları sanki onu 
korumak için etrafını almı-1tı 
Ril'hard ne anasına, ne ele ha· 
hasına bcnzcmiyen n:ırln bir 
oğlandı. Her halde anas•nın 
tarafımı, Friedlandcr'\erc çek
mişti. lrma ise 'lınası gibi tom
bul. altın gibi s:ırı, kıvırcık ı;aı;-. 
lı bir kızdı. Bütün aile efradı 
nın, rahat ve huzur içinde bir 
hayat yaşadıkları hallerinden 
belliydi. Locanın yan tararmd:ı 
iki tane akraba da vardı Wal
ter, onlara ait hıkllyelerl Ray'n 
anlattığı için genç kadın ken
clılerinl tılnımadon itim old•ık. 

leli. Hattll. hastanelerin 1ıır\ 0• 
bir, (Corinne Sakscl) P3'~ır· 

lannı hemen anlamıştı. Velha- • mı inşa ettirmlsti. Yalıudi 1ı sıl Ray, karşısında. tam bir :ıi- liklerine yardım eden ~·ıl1°111 
le saadetini temsil eden hır \Vıılter dr~ildi. Bütlin :ı:e0g 11 
tablo görüyordu. Kendi aıle iy- ııilcler tıcaretltrıneler. b:.I~· 
le bu ailenin hali arasında ne gayl't tabii bir ~kilde yapı)O 
bUyük farklar vardı! Birkaç ay tardı. 
f!\'Vcl Emma'dan bir mektup 
almıştı. Çocuk, teyzesinin gön
derdiği paraya tesekkUr edf. 

:'I ıt111 Ray, Yahudi olnıodı ı .0r. 
bu birlik his ini duy~ll) dl· 
kendini onlardan n}rı b.sse 
}Ordu. 

yordu. Mektubun altına ilave 
etmiş olduğu iki satırdıı; bll· 
>ilk annesini, )'api Ray'ın fi. 
ley annesi Tagcnhorst'un halı 
silkerken pencereden düşüp <il· 
düğünü haber veriyordu. ney, 
istediği kadar para göndersin. 
kendi soyu sopu olmadığı hııl. 
de onlarla alfıkadar olsun, vın" 
de karşıda gördilğil Yahudi ai
lede olan beraberlik ve ba~
lılık hissi, onlarda ~oktu. Yıı
hudilerin arasında ~uvveUI bir 
birlik vardı. Aile ,.e dostluk 
mefhumunu bambaşka bir tarz.
da kabul ettikleri bel?iydi. Kcn 

dl dinlerinden olan her insa. 

r'· 
Operadan tıkarken, bir ~ııı• 

!ık Saksel allcsınln tam ya ı:nııl 
dilştil Corlnne'in sakin \'e ~ır· 
rur haline gıpta ile baktıd~i1t 
lıışmıs olan saçları kcn f;· 
ba ka bir az.ıımet verfyordll· ... 

ıı .. • 
llnl uzatsa. Wııltcr'e \e ~oc ,ı,r 
!arına trmas edebilecek ıcs k'' 
onlara yakındı. Etraf cok I rı 
la balıktı. Walter'in ) anak ~1 
kızarmıştı Nutku hak~ında ısı' 
!enen iltifatlı ı.özlerı kaY1 

( De,·amı "'~ 
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Yunanistanda 

bu cereyan 
Van Fleet Kızılları 

Keser hikayesi 
Sevimli Koraltan, Şırktı 

havli guzel laftır etti. 

Yazan: E. T tehdit etti 
Mesel~ ilerlememizin serf 

olduğunu anlatmak için di
yor ki: 

•Bugün, 3 anndan bir se
ne grrlfle kalı.)or. Ru tempo 
ile gidersek 3 akın bir ati
dt' ... • 

f-.•nlstan'da Pla(tlras \e Ye· * General Ridgway dün 
.tr.ır4olu Afafllt 

~ llizf'los partllerl}le birkaç Ankarayı gelmlıtlr. Seul, 3 - 8 inci Ordu Komutanı General Jam-s Van Fleet 

~ lıilden mıirf'kkep bir kı- * General Elsenhower, diln 
~ lf ba~ınıtadır. Kabine mec. \erdiği bir beyanatta Tru 
"'9t la~f bir ekseri~ ete daya· man idaresine kırıt çok 
"ı' Geçende rc e müracaat ıiddetll hucumlardı bu· 
'\ 

1
tl tamın ( ll8) e karııı an· lunmuştur. 

ı bugun yaptığı basın toplantısında komünlstlPrin Koredekl kuv
' etlf'rinı tak\ iye ettikJerini, fakat Birleşmiş l\fılletleı- ku\ vet
lerinın her ttirlü taarruza kar~ı koyacak durumda olduğunu 
sciylemlştir. 

Sonunu anladınız tabii, 
fO.) le nlacak, bö.) lf' olacak. 

Peki ama nfak bir hesap 
yıpnerin de bakın bu tempo 
bizi naı.ıl göturü.) or. 

~ 1127) re,le itimat 'kazın- * Mısır Başbakanı, memle. 
lfttt~' Bu kadar za~ ır bir •kse. kette arazi ıslahı tının 

Kumandasındaki kuvvetlerin teçhizat \'e sllAh bakımından 
hiçbir eksiği olmadığını belirten Van Fleet sôzlerine de\·amla 
demiştir ki: 

Her gun hlr sene oldulun:ı 
göre 365 günde 365 ııenr. \'a 
ni hiz Allahın i1nl \f' Knraltı 
nın JOtru ili' hlr yıl geçerse 
2317 senesini idrak ederdlı. 

~~ ! işleri idare tmek birçok bir an lince yapılıcığını 
' i! sebep oluyor. Bu yuı· bl1dirmlştlr. 
~tnl bir seçim yapılması lh· * Koredf'1d Birleşmiş Mil· 
~ilden bıhsedi1ml'ğe haı- let1er komutanı Van Fle. 

·- Şahsen komünistlerin yeni bir taarruza geçeceklerini 
zannetml ·orum. Bununla beraber boyle bir hücuma kalkıştık
ları takdirde de bilmelidirler ki, orduları sa\·a& uhasında mah
''olacaktır. 1'a iki sene sonra? 

~.':"· Hıtti nçlmln nihayet et, komünlııtlerf tehdit e. 
Son üç ay z~rfında komünlstlt'rln 75.033 ölU, 14.382 yaralı Hayır bir ay değil, iki ııe

ne sonra ı;evlmli Korııtanı. ' rıtı yapılırığını iddia e- den bir konuımı yap· 
Ilı .. bile nrdır. mııtır. 

lıt-.er taraftan birçok milııhlt --· ·--------

• 'e 283 esir \erdiklerini tasrih eden Van Fleet «daima kuv· 
\'f'lli kalmalıyız ve gerek askeri. gerekse m~nevl bakımdan sar 
sılmayacağımızı düşman her an anlamalıdır.• 

mız r.aliba: • 
• Riz. diye<'ek. bu memle

keti 1460 ı;ene demokrasi ile 
idare ettik ve artık yorul. 
duk.• 

~ hııılıcak seçimin 'ıılyetl 
~kilde değlıtlrmlvettllnl 
~rlır. Bunlara göre seçim 
~ il blokun beı on meb'uı 
~ r tl\arınıııını temin edebi· 
ıı; .::•t bu, muhılf!fetln ıtır 
~ lıı yıpmasına m1nl ola
~ lliıtiin mesele buıtın hil
tt •liren llıtlHdl buhrana çı· 
~ ... l•bllnıtktlr. l'unınlıtın, 
llııl.: \ittin olmak üzere, birçok 
~~nU !!atımı)or. Tütiln ft. 
,•li1ntekte, depolır ılttllıçe 

l' ~dır. 
-.L .. •ıılıtın'dın Amertka~a 
~ lltllıtarda kuru lnrlr ı..v
~I. Bu memlekr.tin lnrlr
~"•n gümrük rf'11mlnl art· 
~ 1 incir lhrll'ıtını da mil· 
~de 1ııltaraktır. 

Rus silahlan 
Hakkında bir 
Açıklama ffl 

41HCY!ı4 ,.Pi,. 
Bonn, 5 - Batı Almanya Em. 

nb et umum mildUrü Hıns Egidi 
bugün bir gaıeteci)e verdiği be 
yınatta, Rusların roket sil~hları 
geliştirmek bahsinde bü) Uk te. 
nkkiler kaydettikltrınl ve bu 
gibi sillıhları Baltık hblgesınde 
evvelct' Nazilere alt Doğu Al· 
manyadaki üslerde tecrfibe ettik 
lerlni sö)lemiştir. 

Egidi fUnları belirtmiştir: 

Çin Hindin' de 
Komünistlere 
Darbe 

.A ııoeltıl•" 1'rtu 

Hanol, 5 - Hındi Çinideki 
Fransız ha\'& kuv-; etleri genel 
karargAbından bugün bıldirlldi· 
ğıne göre, üst üste yapılan ağır 
bombardımanlar neticesinde Kı· 
zıl Çinin komünist Vietminb ha 
reketi kuvvt'tlerine iki ana şose 
üzerinden yaptığı malzeme sev· 
kıyatı tamamiyle durmuştur. 

M itha t En ç Ameri· 

ka'dan döndü 

Dort avdanberi Amerıkada tet 
kik seyahatinde bulunan Anka· 
ra Korler okulu mudurü Mithat 
Ene memleketımize dönmüstfir. 

s; dl güçhiklrrden bııh, 
S':llt klblnelr.rde kendini 
~ hlasettlrr.n; ılyaııl müı
~ de vardır. Aradı ne ita\ :ı tennüd oluru olıun. 
~ •r "rlllrlıfn. bıkanlar 
~ kendi 11artl1erl11ln men· 
\, 

1 IOıönünde tutmaktadır· 

Ruslar Baltık sahilini Doğu Al 
mınyadan Sovyet hudutlarına 
kadar rsaslı surette tahkim et· 
mııterdir. Bu arada Nazilere altı ,. Ö L Ü M ... 
eskı Roket fabrlkılan \'e Doğu -,,. 
Almanyadaki deneme alanları 1 Merhum Hiısnti Bckiroğ 

~ıca Muhalt'fet Pırtlıılnln $:; olın Mareşal Pıpagoıı 
S ' lııl'll ılddet11 bir mil
~ ._e •tınıetır. Pap:ıııı;o~. mrv. 
~ ll!ııünlııtıere mbllyim hare· 
~ilfllğindrn eikAyrt f'dhor, 
.. ._ ı~ı nutııklarflı mtmleke· 
t\ l\ı ibitr \e vatınpf'rvtrltr 'dl
~>'t •Ynlma~ını ı~u~ nr. Bıs
~ l>JıstırH bu fikre ıu ıu· 
~ •l'e'ap \f'ri)or: ırRöyle bir· 
~11llı hile gr.tlrt1emn. Yu
~·•ıı, lkht' avırmak e4)de 
~"'. lllPmlf'ketln ı;aadrtl için 
~ ~I hirle6tlrmf'lh İl • 8ıı~1ıa
~ ;rdırncl!I) 'P. nı,1,1,rı ••. 
~ '"lreloıı da: .rıı'pıgnıı'un 
~ ~ bizi \a sdın, )·ıılıut ııo· 
~ •ııııhetl altını götürür ki 
\, t,:nu edilir ıey ddi1-

tamır edilmiştir. Bu fislerden tunun eşi, merhum Yuk· 
Baltık denizi istikametine rokf't sek Milhendis Fahri Beki. 
atışları yapılmaktadır. Esir dü· roğlu, Yüksek Maden Mü· 
şen Alman ilim adamları V2 U· hendisi Bedri Bckiroğlu ve 
pindt'ki uçan bombaların gt'listl- Behire Ba§kurd'un se,·gi· 
rilmesinde Ruslara geniş ölçüde 11 anneleri, Yilksek 'MÜ· 
yardım etmişlrrdır. hendls Hasan Basri Bas· 

ktırd'un \"e Bclkis Bekiroğ 
Eı:ıidl, yeni bir harp. vuk~un· ıunun kayınvaldeleri, İnci 

da, Sovyellerin Do~u bölgesınde Başkurd, Milnci Başkurd, 
kı istasyonlardan Batı Almanva Savcı naşkurd ve Handan 
yı roketlerle bombardıman ede· Beklroğlunun sevgıli Bil· 
bıleceklcrinl fakat Batı Alman- yükannelerl, Yarcıtay E-
yanın bu tehlikeyi göıönUnde mekli Üyelerinden Cemıl 
tutarak yeni bir hava korunma Ayatanın sevgili ablası, iş 
sistt'mi kurmakta olduğunu söy. Bankası eski mUdürlerin-
lemlştlr. den Cemal Durusoyun sev 

ll lıtır. 
\ ~~ı l"unanlııtan'da ıtddet 
~. •ı Politikası mıicıdele e
~ 8ıı mücadelenin, ılmdlye 
~Olduğu gibi, itidal tlraf· :sb 1~ galibiyeti ile netlcele· 

la.hının ediliyor. 

. 

EV LIYA ZADE 

HALEFLERi 

NUREDDiN 

LTD. ORTAK-

LIGl'n d a n 

Satış memurlarımızdan Fuat 
Azat'ın müessesemltle hiç bir 
alAkası kalmamıştır. 1 

AlAkalıların nazarı dikkatine 
arıt'deriL 

glll teyzesi 
NEBtYE BEKiRO~LU 

4 Eylôl gece~i Hakkın 
rahmetine kavu§muştur. 
Cenazesi bugün öğle na
mazını mtiteakıp Teşviki· 
ye Camiinden kaldırılarak 
Ferikôy kabristanındaki a· 
ile makberine tevdi edile
cektir. Tanrı rahmet eyle· 
rıln. 

!üTUNLAR ~~r:ı~~uro@~ 
~~ - .__ -
~· ~-ıo:::"'1>AN ~.._/ 
S -'dnan - Adıv1r ltclntn, 
!'- 11rtırı, muallimin, profrsö. 
~1 •eıı"llk tatilinden bıokl 
Ilı "i 't dairelerinin 17 ıün ta· 
"aİıı•Pnıası küçümsenrmlye. 

1 •iiylU) or, dl~or ki: 

ttt1 'liildiğlmiz Garp memle
ı, tının hiç birinde senede 

t ~Un ba)ram edildiğini tes
' ldı tnıek mümkün olamıyor. 

tu ~11llize göre ingılterede 
~ ~ ıle, let dairelerınin res
"ıı :ul.i olarak ancak altı 
,.__lı •rdır LAikliğl 'e blzde 
SJı' olarak dinslılil!I ile ı 
!:-ı.i" ~ olan Fransa baıı Ka· - OtobBae mi çırptınıı. rTıNI taH'!f"Bf!&J 
4-1tt1 

1Yrımlarını dı resmi:..._-....,...---------------------
~."er için dahi bayram aa- ıu bddaşamıyan Halk ve Mil· İzmir, 4 (Hususi) - Yukı-
~ı , bayram gUnlrrinln ıde- let Partileri bırleşirse bunun rıdakl iki havadisi bugünkü 
lfı. .\rca)[ 12 ye çıkırabilml.. ifade ettiğı mlnı aslı kfiçUm. cYeni Asıu arkadaıımızdan 
~•ıı nıanyada Hltler fırtını- ıenmemelidir. alıp takdim ediyorum. Gue-
._" IOnra bayrım ,.e bay- Sayfiye ve Floryı hayatı tenin birinci sahifesinde Sa· 
tat 11~UlllbUşU çoğalmıstı. Fa. ııonı etdiğlne iÖre bu hayati med'in fotoğrafı da vardır!• 
'I. \>da~ evvel orada da No- noktalar etnfında dilşUnmek 1 1 
~«e~lbıııı, Pa5kalya günle- ve kararlar vermek iktidardı· YEN STANBUL 
"t d bıekı bUtOn 1nemle- kilerin hem vazife hem bor· 
>tq11 ~lreıerıne &amil 1'ayram cudur. Hattl vırlıkl1rı buna 

~· 4.d bağlıdır.• 
... ~. nan-Adnar yaı111nın IO COMHOllYn 
SL~ bq hı) ram tatilleri 
~ı....ı111n len iden trtklke 
~ •ldutunu ııö lüyor. TRAJİ - KOMEDYA 

~ S.\8AH Dolan Nadi yaıı~or: 
'la.~ cManisa 3 (Hususi) - Bu· 
~ gUn 5ehrımıze gelen Samed 

tı,froR Aboflu halkla konu5masın· 
lıt. ~ da .Ası~ ış yolundı değıl 
~. e':ıi Sıbah iktlılınn ta· mi". dıye ıormus, halk d~ 
,~ tı Yoldan hoelınmı· •Herşev yolundı:• cevabını , >ti\" •talt'rlnln perde per. vermletir. 
'a,~'1dlfinden, Rılılıeılr Manisa 3 (Hususi) - Şerir, 

S..e Yer toplant ıJarındın jandarma komutanının önün. 
diyor ki: 

ı..'tırı deki makineli tllfeti kaptıjı 
t~~er Yer topl antısında, Mil· ilbl tarlaya kotmuı. Kendisi. 
-!.ııın.t 0nUmüzdekı aecimle ne yilz vermiyen kııı ve er· 
~~""~rı er .. k lıste ile katılmak kek kaı:deşlni öldUrmüs, biz. 
I(_. lt' rıı da lıhfr etmişler. zıt jandarma komutanını dı 
.."lt ~r halde bu mU~te.rek ıtır surette yaraladıktın son 
,ıı, •lk~ılırı. birlikte dil· rı, mermisi bittilinden, yı-

Cektı:. Evvelce bir tür kılınmı$tır. 

İZMİR DRAMINDAN 
SONRA 

M. Nermi, İmılrde Z1 va. 
tındııın ölumüne sebep fı· 
dadın bahlıJe diyor lıt: 

«İlmirdekl Is dramı, daha 
oncekileri gibi, çok ciddi bir 
ıht1r savılmalıdır. Hük<ımet
çe ve vetkllllerce incelenrn, 
bir kaz.a konusu fizerinde, 
türlll tlirlU ihtimalleri ızözden 
geçirerf"k, durmak fikrinde 
değiliz. Fakat, Cumhuriyet ku
rulduğu zamandan slmdiye de· 
ğin, kıırıılıştığımız kazaların 

çok bUyUk bir vığını. dünya. 
dı şöhret bulmua körO-kllrU· 
ne tevekkOkO hıyat anlayışı. 
mızı. dotrudan dotruyı ilgi· 
lidlr. 

İmparatorluğun cökOs tııri · 
hı, a,·nı zamanda ihmalıı-ıhln 
de karınlık tıblolırla dolu 
soS)'al tarıhldlu 

Yugoslav 
Askeri heyeti 
Geliyor 

Aıtırıl<ılu A/-

Belgrad, ~ - Bugun Belgnd 
radyosunun bildirdığine gore, 
Genf'ral Pavle Varbıc'ın başkan· 
lığında bir Yugoslav askeri he· 
) f'ti Yunanı tana bir hafta süre. 
cr.k bir nezaket ziyaretinde bu· 
lunmak üzere 15 eylülde bura· 
dan hart'ket edecek, ondan son· 
ra tia Türkiyeye gldf'cektir, As· 
kert heyet Yunanistanda aske
ri şahsi ·etlere mülAki olacak ve 
askf'rl tesisleri gezecektir. 

Türklyeye yapılacak ziyaret 
hakkındıı heriıangi bir teferrüat 
yayınlanmamı&tır. 

Bu ııyaretin, her fiç memleket 
alryhine herhangi bir tecavüz ha 
lınde birlikte harekete geçmek 
hususunda genis surette askeri 
bir anla&maya yol açacağına bu. 
rada Adeta muhı~kak nazariyle 
bakılmaktadır. 

Pren s Faruk ltaly a 'da 

tato aldı 

ECVET GÜRJ.:SİN 

Amerika 'h bir 
Radyocu geldi 
Amerikanın Harlford &l'hrinde 

kı WTJC radyo istasyonunun ka. 
dın programları dırektoril Ba\an 
Jean Colbert dün gl'cc &ehriml· 
ze gelmiştir. Ba~ an Colberl Türk 
halkını Tılrk millr.tıni, Tıirk A· 
detlerıni Amerikalılara tanıtan 
ve onları bu hususta a;-rdınlatan 
bir kaılmılır. Kendisi bir ay ka. 
dar memleketımlzde kılacak ve 
bu arada, Bursa, İzmir, Ankara 
ve cfrarını grzeceklir. Bayan 
Colbert 26 e~ lölfle memleketi· 
mi•den ayrılacaktır. Kendisine 
eşi :Mr. James Cleminshaw refa
kat etmektedir. 

Balıkesir'de kamyon ka

ıasında bir kiti öldü 

Balıkesir, 5 (Hususi) - Bu
gün Edremite gitmekte olan EO· 
fôr Hikmet idaresindeki kamyon 
de,·rılm~. içinde bulunan yolcu. 

Roma, !J (A.A.) - l\lomento !ardan· Bekir Kahraman, l'ıfeh
Srra gazetesinın bildirdd!ine gö met Oğuz. Celil Özdil ağır şekli • 
re. eski Mısır Kralı Faruk, .Mus· de yaralanmışlardır. Bunlardan 
solinlnin mühim kararlar ittihaz Bekir Kahraman kaldırıldığı hııs· 
etmeden ewel iltica ettiği meş. tanede ölmilştflr. Kuanın yolla 
hur Delle Rocca şatosunu, eski ra bol miktardı kum dokfilme
diktatörün karısından 180 mil· sinden ileri ieldiği soylenmek 
yon lirete utın almıştır. tedir. 

100 Unca 

.. 
Türkiye Is Bankası 

~ 

Nevşehir 

Şubesi Açılmıştır 

• 
BÜTÜN YURDDA 

100 
ŞUBE • AJANS • BURO 

AYRICA 

Gezici Bürola r 

lstanbulun 13 Semtinde 

Fuar Bürosu 
lzmir Fuar1 Devamı Müddetince Her 

Türlü Banka Hizmetleri Görür 
• 

• 

·-

Dün Harp Akademisinden mezun olan ıubaylara dlplomı vena e &örul 71pılmı1tır. Yabndül 
resimde kurmay ıabıylu topla bir halde göril liiyor. 

ithal mallarının çoklulundın iımlrde antrepo dırlılı başlımııtır. Yakandıkl resimde, malla
nn istif edildiği İzmir Kordonunun bir kısmı göriilüyor. 

Hindistan Komünist Çinin 1 
para yardımını reddetti ı 
Yeni Dclhl, 5 (A.P.) - Hin-

distanda açlık felAketinin hüküm 
sürdüğü bölgelerdeki halkı yar. 
dım için komüni~t Çin tarafın. 
dan teberrü edilen 84 000 do. 
lar tutarındaki Hint HOkümctı 
tarafından reddedilmiştir. 

Miltetlerarasa Kalkınma 
Bankasının verdiği bors 

l\fexko City, 5 (AA) - l\fil . 
letlerarası İmAr \e Kalkınma Ban 
kası bugün ya~ınladığı yıllık ra 
porunrla. 1952 mAli yılında 16 
memlekete 298 600.000 dolar hı 
tarında 19 istikraz muamelesinde 
bulunulduğunu htlclirmcktedir. 

Yf'di A\'rupa devletine 161 mıl 
yon 200 bin dolar borç \'erllmis 
tir. 

Belçika ve Belçika Kongosıına 
münferit olarak istikrazda bu 
lunulmuştur. 

Türkiye, Finlandh·a, bJanda, 
İtalya, Hollanda ve YugoslB\''YI 
da borç para alacak memleket
ler arasındadırlar . 

Bulgaristan kabahatli 

Blrleşmis l\lilletler 5 CA. 
A.) - Birleşmiş Milletler aske· 
ri müşahitleri, son Yunan • Bul 
gar hudut hSdiseleri hakkında 
kaleme aldıkları raporda, Rulga. 
rlstanı kabahatli bulduklarını 
belirtmişlerdır. 

Urfa'da bir adam tarlayı 

ve sürüleri ate19 verdi 

Urfa, S (Anka) - Ak7.iyarat 
bucağının Külaflı köyünde bir 
hAdlse olmuştur. 

Etrafı dikenlerle örtülO bir 
tarlaya dört sürü davar ı:lzllce 
sokularak tarla tahrip edilmiş 
tir. Bu hail gören tarla sahıbı 
derhal tarlayı dört ta rafından 
ate~e \·ermlştlr. Birdenbire ı
l~v \'e duman içinde kalan sü 
rtiler, nereye kaçacaklarını şa . 
sırmış ve alevler ortasında kal 
mıştır .• 

Çobanlar imdada yetişmişse 
de tarlada ateş içinde kalan 115 
koJun tamamen yanmıştır. Ko 
yunlar•n bir kı~mı alevlere sal 
dırıp taçmak i~temlşlerse de 
tüyleri ~andığı için ağır suret· 
te yaralanmışlar ve ate~ten ka· 
çan koyunlar diğer tarlaları da 
tutuşturmuştur . - ----

jAnkara 'da b ir b üyücü 

yakalandı 
Ankara, 5 (Husus!) - Cebe

cide Yusuf Ziya adındı kadın
ların göğüslerlne yazı yazıp son
ra dıliyle yalayan bir bOyOcll 
yakalanmııtır. BDyUcO genç kız-
lara koca bulacağını, erkek ço
cuk isteyen kadınların dilekleri
nı ~erine getireceğini vadederek 

1 

bfiyU yapmaktadır. Yusuf Ziya 
dün evınin bir kösesinde birçok 
genç kız ve kadını toplayarak 

"I bOyO yaptığı sırada polisler evi 
basmışlar ve bilyUcUyü suçtlstll 
yakalamışlardır. Sanık adalete 
teslim edilmlstlr. 

Bir .enedenberi Tokyo Blrleşmiı 
ftlllletler hası.nesinde vazife gö. 
ren Baıhemılre Seher Şimıek, 
dun memleketimize dönmüttür. 
Resim, Bn. Şimıek'i gösteriyor. 

Suudi Arabistan'ın 

Hac tebliği 

Cidde, 5 CT.H.A.) - Hac mev 
siminin sona ermesi dolayısiyle, 
Suudi Arabistan Dısişleri Bakan
lığı bir resmi tebliğ yayınlamış. 
ur. 
Tebliğde belirtildiğine göre, 

hac esnasında bu yıl bulasık hiç 
bir hastalığa tesadüf edilmemiş 
~e 350 bin kişi l5tirAk etmiştir. 
Bunların 110 bini deniz yolu 

ile, 35 bini hava yolu ile. 3500 fi 
kara yolu ile gelmiş olup, geri 
kalanlar da Suudi Arııbıstanlıdır 

Hac sırasında güneşten ve lh· 
ı ' arlıktıın ölenlerin sayısı ise, 
843 olarak tesbit edilmiştir. 

Haydarabatta 

nOmayi,ler 

Haydarabad, 5 (A.P.) - Bir 
müddettenberl bAzı isyan hareket 
lerine sahne olan Haydarabad V(' 

Sceunrlerabad'ta dünden itiba
ren gecelerJ sokağa çıkmak yasak 
edllmıstir. 

Dfin Haydarabad şehrinde po
lıs kuwetleri nümayişcilere iki 
defa atPş açmak mecburiyetinde 
kalmıelardır. 

Abdülhamit'in t orunu 

Neslişah geliyo r 

Ankara, 5, (Hususi) - Ab
diılhamid 'in ikinci oğlu Abdlll
kadır efendinin kw Nesliph 
Abdulkadir önUmOzdeld salı ıtl· 
nO Kahlreden uçakla ıehrimize 
geleeC'ktir. Nesllpb bunda cnı1-
tesl doktor Naci Subl?'las'da nı!
safir kalacaktır. Budıpeşte'de 
doğan Neslişah kollej tahsilini 
orada yapmıstır. Türkçe, Alma;ı-
ca, İngilizce, Macarcayı ıayet 
iyi bilmekte, yilmıe. kayak, at 
sporlan yapmaktadır. 

lktısadi devlet t919kkül
leri üzerinde sah,mala r 

Ankara, 5 - hletmeler Ba
kanlığı, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin elinde bulunan FabrL 
kalardan hususi teşebbüse devre
dlleceklerl üzerinde yıpmakta 
olduğu tetkiklerini tamamlamış
tır. 19 Fabrika \'e İşletmenin 
hususi tf'şebbOse devredilebilece 
~ı netlcf'slne varılmıştır. Ancık, 
bu de' ir keyfiyeti 3460 sayılı 
kanunun tadili suretiyle müm
kün olabilecektir. 

İşletmeler Bakanlığı bu hu
susta bir kanun tHarısı hmrla
mıştır. Yakındı Bıkanbr Kuru. 
!unun tasvibine sunulıcak olan 
tasarı hUkllmlerine göre, bu 19 
fabrika ve işletme anonim eir
ket haline 1ıetlrilecek, bunların 

münferit ııahıslar değil, şirketler 
devre temin olunacaktır. Teşldl 

edilecek anonim şirketlerin bil
se senetleri borsalarda iabl• 
bilecektir. 
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Kara;> ollarının bir köprü in sa alı 

Karayollarının gazeteciler için tertiplediği yolculuktan notlar : 3 

ısı-anbuı.-ızmıf-- rasiDdill 
mesai e 20 Km. k·ısahyor 

Bu yazı serisi Karayolları Teş. 
killi.tının gazeteciler için ter

tiplediği üçüncü, yıllık yurt ge 
zlsi mOnascbetiyle yazılıyor. 
Bayındırlık Bakanlığının bu :;:e
z.ileri tertiplemekteki maksadı 
nedir ve bu seneki yolculuğun 
özelliği ne idi? Kısaca bunları 
da izah etmek Hızım. 

Gaye, sadece; başarılmakta o
lıın müsbet bir işten, basıı;ı yolu 
He bOtün memleketin haberdar 
olmasını sağlamaktır. Yurt Ge
zilerinin tertibinde en ufak bir 
politika \"eya parti propaganda. 
sı kokusu yoktur. Karayolları 
Teşkiltıtı yol dft\'asını, memle
ketın ekmek ihtiyacı ile bir tut
makta ve ba§anlan memleket 
i ini §U \'cya bu partiye mal 
etmeyecek ,kadar medeni dav
ranmaktadır. Yapılanları umu
mi efkara duyurmak ve açık
lamak arzu u, Karayolları Teş
kilatının zaten her faaliyet sa
hasında görulen, •Amerikan\·a 
l'i- dbebilcccğimiz, dınnmik ça 
Jışma metodunun tabii bir nc
ticcsidır. Eğer ba~nlan isin du 
yurulması aynı zamanda halen 
iktidarda bulunan p:ırti için 
bir propaganda mevzuu te kil 
ediyorsa, ne mutlu Demokrat 
Parti'ye! 

İki yıl C\'\ el, ilk tertiplenen 
yolculuğun esas gayesi Karayol
Jarı'nın nasıl (alıstığı hakkında 
bir fikir vermekmiş. O gezi dört 
glln sürmüş. Geçen seneki se
yahat biraı daha geniş tutul
muş; altı günde gazctecllere in· 
şa edilmiş ve edilmekte olan 
yeni yollar gösterildiği gibi, 
Bayındırlık Bakanlığının 1iman 
\'e su işleri hakkında da izahat 
\·erilmiş. Bu seneki yolculuk 
12 gün sürdü. 19 vilüyctin yol
larından geçtik, 3500 kilometre 
yol aşlık. İyi yoldan, ziyade kö
tü yol gördük. Maksat biraz d:ı 
bu~du zaten. Karayollan bu 
yıl gazetecilere şunlan göster
mek istemisti: 1) Eski mevcut 
yolların hali; 2) Bunların na
sıl ıslah edildiği .,.e istifade e
dilir hale getirildiği; 3) Islah 
edilen yolların bakımı; 4) Doğu 
illerinde kışın yolların- kapan. 
maması iı:ln nasıl tertibat alın
dığı; 5) Dağlarda, bayırlarda 
yepyeni yol güzergahlarının ne 
gibi şartlar altında ve nasıl 
açıldığı; 6) Bölge teskilatının 
nasıl işlediği; 7) Yapılan yolla
rın, halkın gündelik hayatında 
ne derece müsbet değişiklikler 
sağladığı ... 

Bu seyahat, aynı umanda, 
bizlere Karayolları mühendisle
rinin ve personelinin feragati
ni; yol dd\'asına ne derece can
dan bağlı bulunduklannı ya
kından görmek fırsatını da ver
di. Bundan başka, seyahati ter
tipleyenler, her gittiğimiz yer. 
de, mahalli dertler ve hayat 
şartları hakkında bir fikir edi
nebilmemiz için temas imkiln
lan sağlamaktan da geri kalma
mıljlardı. Bu temaslar sayesin
de Doğu İllerimizin bugünkü 

durumu hakkında oldukça ge
niş bir bilgi edindik. Temas et
tiğimiz idari amirlerin çoğu 
genç \'eya genç ruhlu, dinamik 
kimselerdi. Eski, alışageldiği
miz, mağdur, uyuşuk, göbekli, 
ıevct c!endimcio yüksek me
mur tipinin yok denecek ka
dar azaldığını sevinç ve, ne y:ı
lan söyliyeyim, biraz da hayret 
le müııahede ettik. Tcmns im
kıinını bulduğumuz illerin ço
ğunda, valfük. kaymakıımlık, 
belediye reisliği boş birer sıfat 
olmaktan çıkmış; memleketin 
ihtiyaçlarını tamamen müdrik, 
bunları karşılamak için cırpı. 
nan, \'aıifcslni kutsal bilen kim
selerin işgal ettiği makamlar 
haline gelmişti (Eskiden öyfo
miydi halbuki?). 

Ankara \C f5tanbul'da şu gun 
Jerde ipliği pazara çıkmış bulu
nan •demokrasi- kelimesinin: 
Doğu İllerinde, kaza, nahiye ,;c 
köylerinde derin bir mllna Ha
de ettiğini gördük. Bur:ılarda 
halkın seçtiği hükfimetin ada
mı ,.e halkın doğrudan doğru
;) a seçtiği adam, lıalkn hizmet 
etmeye çalııııyordu; Ye parti 
münasebetleri •maksat birbi
rimizi yemek değil; maksat bu 
memleketin kalkınması• zihniye 
ti sayesinde ahenkli bir ma[\
zara arzedlyordu. (Mediha hn
nım adlı bir partizanı, sırf par 
tizan olduğu için, İstanbul Be
lediyesi Şehir Tiyatrosuna, 600 
lira aylıkla müdür mua\'inl tn
;)in ettiren İstanbul D. P. teş
kilatı, demokrasi sahasında ek
seri kaza ve bucak teşkililtla
nndan muhakkak ki, pek çok 
~ey öğrenebilir). 

1·01,CULUK 
BAŞLll'Oit -
yolculuğumuz 8 Ağustos Pa-

zartesi sabahı başladı. Saat 
sekizde Gazeteciler Cemiyetinin 
lokalinde buluşulacaktı. Sa:ıt 
dokuz oldu, belli başlı gazete
lerden gelmesi beklenen arka· 
daşlann dördü henüı gelme
mişlerdi. Sağa sola telefon edil 
di. Seyahate katılmaktan vaz
geçmişler. Karayollannın Birin
ci Bölge 1ılüdürU Tarık Draz 
ve altı gazeteci dört otomobil· 
lik bir kafile halinde yola ko
yulduk. 

Bugün; bakıyordum da 3500 
kilometrelik yolculuk boyunca; 
boyuna not tutmuşum. Tarık 
Draı \'e yol bölgelerinden geç. 
tiğimiz diğer altı Bölge Müdü
rü bizlere mütemadiyen izahat 
verdiler. istesem, mevcut yol
lann nasıl kısaltılmakta ve da
ha verimli hale getirilmekte 
olduğu; hangi )ol lnııaatınııı 
hangi mUtenhhitler, hangileri
nin Karayolları tarafından cm:ı 
neten yaptınldığı; varyantlar, 
köprüler, tabiat kuvvetlerine 
karşı alınan tedbirler v.s. hak
kında uzun boylu izahat vere
bilir, bir sürü isim, rakkam ve 
tarih sıralayabilirim. Faknt 

böylesi ne okuyucuyu ilgilen- ' 
dirir, ne de sanırsam Karayol
ları Teskillltı bunu yapmamı
zı bizden beklemektedir. Bu 
seride daha ziyade umumi intı
balarımı nakletmekle yetinmek 
niyetindeyim. 

İstanbul - Ankara yolu hak
kında şu müjdeyi \ereyim: Yol 
birkaç ayn kadar •Devlet )'O
hı standard• ınn erişmiş ola
cak ve istanbul'dan Ankara'ya 
altı, yedi saatle r:ıhat rahat 
ı;:idılebilccek. Yolun tamamının 
asfnltlanması da bir, iki yıl i
çinde tamamlanmış bulunacak. 
Eski yolun bütün lüzumsuz do
lambaçları kaldırılıyor. Dıizı kı
sımlarda ise yepyeni kestirme
ler insa edilmekte. Mesela kör
i'eı bol unca yapılmal.1a ol:ın 
yeni bir yol, yalnız İstonbul'ln 
İzmit arasında 20 kilometrelik 
bır kısalma sağlayacak. llôlcn 
hummalı bir faali~etc sahne o
lan Sarıbayır, Kızılcahamam ''e 
Kargasekmez varyantları da İs
tanbul - Ankara yolculuğunu 
kısaltacak 'e modernleştirecek 
yeni yollardır. 

İlk gün öğle lCmeğini Sapan
ca'da Karayollarının bir şubesin 
de yedik. Bölge l\Iüdürlllkleri
ne bağlı olan bu şubeler, bu
lundukları havzanın yapım ve 
bakım isleriyle mcsgul oluyor
lar. Her mıntnkadaki sCITis is
tasyonları bu şubelere bağlıdır
lıır. Bakım ekipleri sabahlan 
)·ollara şubelerden dağılır. Ka
rayollannın motörlü vasıtaları 
tamir, bakım ve ikmal ihtiyaç
larının karşılanması için şube
lere uğrarlar. Ve )·ol inşaat yçr
lcrinde kurulan muvakkat şan
tiyeler yine şubeler yolu ile 
bölge teşkilAtına bağlı bulunur. 

Şubelerde yol bakım ekiple
rinin her türlü rahatı düşünül
müştür. Her şubede, makinele
rin de rahatını temin m:ıksadiy- , 
le. bir de tümir atelycsi ve ye. 
dek parça deposu mevcuttur. 
Teşkilatın motörlü vasıtaları a
karyakıtlarını şubelerden te
min ederler. 

İlk gün Sapanca Şubesinin iş 1 
çilere mahsus yemekhanesinde 
karnımızı doyurduktan sonra 
Ankrıra istikametinde yeniden 
yola koyulduk. IV üncü Bölge 
1ılüdürü Cihat Bnsak kafHemi-
zi knttılnmak için Ankara'dan 
Bolu'ya gclmi~ti. Yollarda sı!{ 
sık durup, bize refakat eden 
ıki genç bölge müdüründ~n i
zahat aldık. Ankara'yn varısı
mız gece yansını buldu. Otele 
eşyamızı bıraktıktan sonra, Kar 
piçte bizi bekleyen sofraya o
turduk. Bir gilnlilk yolculuk he 
pimizin yol da\'asını iyice be
nimsemesine kftfi gelmişti. Sof
rada konuşma mevzuumıız hep 
•YOi - yol - yol• du. 

Halbuki asıl yolculuk ertesi 
günU baslıyordu. Sabahleyin ye 
dide dört arabalık kııfilcmlz 
Doğu İlleri istikametinde h:ı
reket edecekti. 

\ izmir~e )Cni )ılın llk kuru iııcir mahsulü borsaya getirilmi tir. Yukarıdaki resimde satıcı \e 
alıcılar göriılu) or. 

\ 

Maya Galerisi sanat 
• • • 

açtı ınevsımını 

Yazan : Safa M. Yurdanur 

E\'leriınize resmin henüz gir
mediği muhakkak. nirkaç me 

raklının, scrgilcrclen tablo alma. 
sı tatmin edici bir ölçü olamıya 
cağı gibi, mobilya mağazaların
dan alınan kartpostal kopyası yağ 
lıboylar da resim sayılmaz. E\·et. 
resim sanatı evlerimize belki 
ancak bir müddet sonra girecel:
tir, fakat şehir hayatımıza res
men ~·erlcştiği de muhakkak. O 
derecede ki, artık bürük hir ga
leri ihtiyacı, tiyatro binası gibi 
gilnümiiziin bir menuu haline 
gelebiliyor. 

Bn. Adalet Ciıncoz. :\faya Gale. 
risini ııçtığı 7aman sanatse\'er
ler bu hadiseyi sevinı;le karşıla
mışlar, atılan mayanın tutnıast
nı temenni ctmisierdi. Küçüciik 
galeri, Adalet Cimcoz'un sabrı ."c 
sanatseverlerin samimi alakasıy
lc tutundu \'e bu koca şehir için
de mutena bir sanat kösesi hali
ne geldi. Dün genç ressam Fik
ret Otyamın eserlerinden müte
şekkil bir sergi ile yeni me\·simi 
açan galerinin bir sene için_ ~e 
gelecek' mevsimin ilk ayları ıçın 
bütün günleri şimdiden tutulmuş 
tur. Bu ~ene l\Iaya'da Arif Kao
tan'ın sernmiklerini ve J:Iasan 
Kaplan'ın toplu eserlerini Istan
bul'da ilk defa olarak göreceğiz. 
Diğer taraftan biitün genç res
samların eserleri bu sene 1Jay:ı'
da müşterek 'c münferit sergi
lerde te~hir olunacak. 

Fikret Otyam'ın sergisi, llto 
ve yağlıboyalardan müteşekkil. 
Son senelerde çıkan güzel bir !i
dete uyarak Fikret litolarını ay
nca bir albüm halinde topl:ı-
ınış. 

Litoların siyah beyazları he
men de hepsiııdc ıyice tartılmıs 
ve böylece siyah.beyaz muvaze
ne i sağlam olarak kurulmus. :Fa
kat buna mukabil bazı litolarda 
desenin karikatüre doğru kaydı
ğı görülüyor. Sanatk9.nn şahsı 
endişeleri bakımından clcsenln 
şu yahut bu şekilde olmasını bir 
kusur olarak müşahede etmek 
şüphesiz: hatalı olur. 

Fakat Fikret, biız.ı e· 
serlerinde iki ayn ushipta 
desen takdim ediyor ki. gözleri 
tırmalıyan bu oluyor. Mevzuları
nı umumivelle kö\•lülerdcn alan 

sanatkar, lltolarını :yer yer bir 
saç örgüsünün yahut, bir kadın 
elbisesindeki su motiflerinin a
hengiyle süsl~ebilmiş, bunu l·a
parken de ölcüyii elden bırakma 
mış, resmi süs unsurlarının zin
cirleri içinde boğmamış. Rcalız
min muayyen bir şekline sadık 
kalmak istiyen Fikret Otyam, li. 
tolarda hafifligc kaçmıyan bir 
sadelik temin edebilmis. 
Ynğlıboyalarında ise büyiik boş 

Iukl:ır. lıallcdilemcmiş parçalar 
var. Göniil isterdi ki, Fikret yağ. 
lıhova tablolarında da kendi res
ınin.i yapsın \'e ·Köprii> lcrrle ol
duğu gibi oyunlara gitmesin. 

Fikretin resmi daha ziyadP 
·Sıtmalı Çocuk• kompozisyonun 
dakidir. Buradan hareketle ba
şarı sağlıyabilir. •Rıhtım• lar \'!? 

.oyun• kompozisyonu için de ay. 
nı şeyi söylemek isterim. Fikret 
yağhboyalannda: litolardaki de 
sene ve kompozisyona ba!;lı kal
dığı uımanlar iyi eserler Yeriyor. 
•Hiitıra • tablosu da bunlardan 
biridir. 

TEŞEKKÜR 

Gec:en harta, muharrirlerimiz 
elen Zarifi Atamer'c ait • Lei· 
ca ... fotograr makinesinin içinde 
ki lüzumlu filnıleı·Ie birlikte o
tomobilde unutulduğunu ,.e Al· 
tıncı Şube tarafından aranmak 
ta olduğunu bildirmiştik. 

Bir haftadır yapılan takip ne
ticesinde makine bulunmuıı ve 
dün bize teslim edilmistir. 

Bu iste gösterilen alakadan 
dolayı zabıtamıza Ye bilhassa 
seyrüsefer müdürü Bay Orhan 
Eyüpoğlunn, şikiıyet \'e ceza ko
miser mua\'ini mı eyin Özkul 
ile polis memurlanhdan Şilkı·ü 
I ıkkaya \'C Yusuf Erçine ,.c 
12085 plaka No. hı taksi şo
förlinc tc ekkilr ederiı. 

Nt:tı.t\ OH<,.llN 

ile 
ŞERIW ORÇt"N 
Nikahlandılar 

i tanbul - G Eyliıl 195~ 

' Hür Fikirleri Yayma Cemiyetinin Tertiplediği 1 

' , 

r 

l\1Ievsimin Son Balo u 
Bu akşam 

Büyükada - Anadolu Klübünde 
Not : Kaliscler de iştirôk ediyor 

• 

PROTEJIN 
(<'rengi ,.e Belsoğuk.luğunun 

teminatlı bir koruyucusudur. 

DERMOJEN 
ı·nnık, Ebema \e 

cilt yaralarına 
fe\kalade iyi gelir. 

, 

1'1aı~esal 
..:.. 

Anadolıı'ya • • g ~~ışı 
Fevzi Paşanın Ankaraya karşı olan vaziyetini derhal ~U: 
zeltmek zarureti vardı. Bunu benim yapmam lôzımdı. 0 

kat teşebbüsümü hissettirmek istemiyordum. 
- 18j

FevM Paşa İı.tanbuldıın 
Ayrılıyor 

Eski Harbiye Nazırı Fevzi 
!'aşa (rahmetli Mareşal 

Çakmak) Anadoluya naSJI geç
tiğini anlatmağa devam edi
yordu: 

- Binbaşı Remzi Beyle ka
rarlastırdığımız gibi MülAzım 
Salih Efendi, 17 Nisanda Bey
kozdaki evime gelerek rnlifrc
zesinin emrime hazır olduğunu 
bildirdi. Atlarımı sordum. Pa
~abahçcye getirmi3 olduğunu 
söyledi. Bunun ~zerine gece 
yarısı Abraham Pasa koru:.u
nun kapısında birleşerek hare
kete geçmeğe karar \'erdim. Hir 
mı evvel istnnbuldan ayrılmak 
istiyordum. Genç mliltızım, bü
tün emirlerime harfiyen riayet 
edeceğini sliyliyerek müsaade 
isteyip aynlrnıljtı. Randevu ye
rine gittiğim zaman her şeyi 
hazır buldum. Gece çok karan. 
lıktı. Ev\'ela Polonez köyü yo
lunu takip ettik, sonra orman
lar içinden geçerek ~afakln A· 
lemdağına geldik. Orada bir
denbire Üsküdar jandarma ku
mandanı Remzi lleyle bazı sivil 
arkada Iarına tesadül ettiğimiz 
zaman §a::ırmıstık. iisklidar 
jandarma daiı-csinin basılaca
ğını haber nlmalan üzerino on
lar da benim gibi Anadoluya 
geçmrğc karar \erınfslerdi. Hep 
beraber bir kafile teskil etti!-. 
Gündüz Alemdağınd:ı ımklnn
dık, aksama cloğru Pa5aköyü ü
zerinden tekrar yola koyu!dLtk. 

l<'C\'Lİ l'a a 
Lcfke'de 

Fe\'zi Pa~a. gece ;)Ürümek, 
gündüzleri mümkün oldu

gu kadar gizlenmek suretiyle 
l{artal \'C Gebzeniıı serilerınde 
bulunan köylerin arasından ge
çerek Knndır:ıya geldiklerini 
'<e geceyi orada seı;lrdikleıini 
anlattıktan sonra sözlerine şöy
le devam etmişti: 

- Ertesi günü l{andırtı'dan 
hareketle Adapazarına yakın 
bir köye gelmistik. Kasabanın 
son vaziyetini öğrenmeden içe. 
dsine glrmcği doğru bulmn
mıstık. O sırada Adapazarından 
gelen bir zabıt katilcmlze yak· 
!aşarak beni sordu. J(cndlml ta 
nıttıktnn sonra ı;:örüıımcğe b:ıs
lodık. Vermiş olduğu malumat 
pek sathi şeylerdi ve hakikate 
uymuyordu. Ortalığı sOUlman 
gösteriyordu. Adapazarına <'m
niyctle girebileceğimizi söylil. 
yordu. Kandıradan gelirken köy 
lülerden duyduklarımız bu za
bitin anlattıklarının tamamen 
aksi idi. Mlilhım Salih Efendi
yi birkaç atlı ile Adapazanna 
gönderdim. Salih C:fcndl. endi
şe verici haberler getirmişti. 
Mahmut Bey müfrezesi Düzce 

Rahmetli reni Çaknıak •l'llareşal• üniiorınası ile dl' 
ıcı~' 

yolunda dağılmış ve kentlisi de Fc\'zi Paşayı yalnız bıra jlclcıııt: 
~clıit edllnıisti. Kasaba l\lillici- ğı için makine basına bCııl ~ 
lcr tarafından kamllen boşaltıl- di. llürmeUcr.ini arzad bir~ 
mıştı. Aleyhimize olan bu vali- mur etti. VazlyeUnı!ı e P c • 
yet karşısında tarlalar iı;-inden ğişiklik yoktur. nır 111> c~ 
gizli bir yol bulmak suretiyle Gey\'e boğazınıı gidctet,53f'·J 
Gcy\•e boğazına geldik. Boğazda nı kuv\'eUice tutmıık P d 
tatn bir emniyet vardı. Durası rundayız. Fe\'zi Pasa~13-e !' Ankaranın kıtnları ile \C milli on beş gün eV\'cl IID 111, 
müfrczelerlc tutulmuştu. Ge~ve zırı iken Ankara)-ı ~1\ /. ı 
istasyonundan buraya da drezin hususunda aldığı vazı~,,.~ , 
ile gcldfk. doluda duyulmustu. ~e~ ~· 
Mustafa Kemal l'aca•a yan mıntakalannda •.ıctİ ,JA • 

" J anın bu muhalif vaztJ r"" 
Haber \eriyoruz hlnıizc bir hayli istis~ ~t~ 

Fe\7.i Pasanın Ankaraya kar- miştir. Paşanın birde~ 0tll1 
sı \'alİyetini derhal düzelt- diliğinden bize gcçınıŞ ıeb 

mek zarureti vardı. Bunu be- isyan mıntnkalarınd9 ri!$c'~ 
nim yapmam lazımdı. Fakat te- miza iyi bir variyet yıı r t1ft. 
şebbüsümü hissettirmek istemi- şiiphesizdir, Bu Iınl! hC1~ct 
yordum. Paşanın yanından u- i~aa etmekte gecık~ ıı!tV'. 
zun müddet ayrılmam, nazarı Paşanın eski vaziyetin afo Ge; 
dikkatini c:ekebilirdi. Dışarı ı,;ı- kendiliğinden bizim tar111rı:ı (f 
karak erkanıharp reisim Bin- tiğlııden bütün arkad;Şğılltıl 
başı Saffet (rahmetli Saffet A- beraber memnun kal \iııır , 
nkan) Beye şu talimatı ver- Ankarada kendisine !!!afi',~, 
dim: yurduğunuzu bir tcl.b'{iıc1"'4f 

- Hemen telgrafhaneye gi- dirirseniz, hem muhit. Jıt1l1 ~ 
diniı, Mustafa Kemal Paşanın iyi bir tesir bırakacak·~ ~,.o 
pek mUhim bir mesele için tel- kendiliğinden Anado1ği :ı!V'.'~ 
graf başına gelmesini rlc:ı etli. Paşa, sizden bekled 11ıı o.ı~ 
ğimi bildiriniz. Geldiği ı:ım:ın, kabulü görmekle m~ın;e~cı· 
eski Harbiye Nazırı Fevıi l1:ı- caktır.• Fuat Paşa bır~ v
sanın Lcfkede bulunduğunu ricası bundan ibaretti!· 
haber \'erdikten sonra nıımıma nizi bekliyoruz. 

1
,,.r1 

~unları arzedinlz: ·Fuat Paş_a, _______ <_D_~ 

Foto Güzeli Müsabakamızı kazanan 
okuyııcnlarımız hediyelerini aldılaı• 

--
il 

I _J 

• 

. - ·~~ . -- v " • i Jı.o·· , 
Fotcgrat Gfü:eli ıuüsab:ıkasırun kur'a51nda ikramiye kazanan okuyuculanmızın adlarını evveke illin .etml~tik: Bu he.dl.)eıerden 1:homas çamaşır makın~ Eleı.:tri 
do Bay lllehmet Fasih Özbayraktar'a çıkmıs \·c makine, bu talihli okuyucumuzun İı;tanbul'dakt \'tklli Bay_ feyzi .. Bırgill'?c teslı~ edilmiştir. Gen.e~a s ,,uı '10: 
çamll$ır makinesi Şi§ll'de Bayan l\lellha Güler'e f abct ctmls \'e hed_l~esi, tekiline verilmiştir. Osrr..an Guıel Muesscscsınln \'erdığl. ı.eonar~, ~hılı~kurucııl'. 
Jabı ikramiyesini kazanan Ay\'Dlı1''ta Ba)an Necla Şcnköken'in vek lı Bay Halit Onaran da, lıcdiyesinl gazetemizden almıştır. 'lasnıdakı dığe~ .. ı:ıcc ıl 
rımı~n lı~diyelcri. de kc~di adre Iulne gönderilml~tir. İstanbul.da bulunanlardan ikramiyelerini almıyanlann ı;azetemlze bas\'urnrak bunları bıraı:ı u / 
malarını rıca cderız. 
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~~ 
Dünyanın 

Sarıyer eiııayeti 

neden işlendi? 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Gemimizin 
Tuttuğu yol 

Seyahat Acentelerinin 

hizmeti m eccanidirl . 
llıüsterek derdi 

~ . ..;, 
1~ik dünyanın her tnrafınılı ycniaen gilnUn ıneselesi ha· 

lıtı ıııı •lnıağ:ı basladı. Hangi memleketin gaıetesfnl açsınız 
tı lldaıı şikayet edildiğini görürsünüz. Bütün demokrat 
t~leketıere h:ırp mab:enıesi. tcrhiz:ıt. makine nsalre .re· 

•· ıren Amerikadn bile lşsızlik bir müddettenberi :kendini 
~ltirınektedlr. 1.u dert diğer memleketlerde, Amerlkaya 

httıe, çok fazladır. 
~ lşsillik neden artıyor. bir takım insanlar neden ~alış· 
~\ iınıtanını bulaınıyorlar? •• Bunun ıüpbesiı tUrlü türlü se· 
~1'~ ~:ır<lır. Fakat. bir 1sviçe ıazetesine g?re, baılı~ı se· 
ı. lkıdır: ı - l\:nldnelcrin mükemmelleşmcsı, 2 - 1Iım ve 
• llnlıı terakki i ... '.Makinelerin rnükemmelleşmesl, esldden 
.:;ok insanın gördüğü islerin bir kişi tarafından yapılma· 
ı. ltıııin etmiştir. Bu l iiıden iş sahası auılmıştır. ilim ve 
~lıı terakkisine gelince, bu sayede insanların ömrü uza. 
~ d~nyanın nüfusu çok artmıştır. Yüz yıl evvel, 185Z de, 
~ti oıııür 40 dı. Şimdi 60 ı, hatta bazı memleketlerde yet· 
11.ı.. buı~uştur. \'arın bunun yetmiş b~ş, seksene (ıkacağ~ 
~ıdır. Bir nmanlar insanlar, bugun genç saydıiımız bır 
q,. haratn veda ederlerdi; bugün çok d:ıha fazlı yaşıyor· 
'Bundan dolayı memıtun olmalıyız; fakat ayni umanda 

CBa~ı 1 fnciı!e) 
evlenmek vaadi ile i~ki falan 
içirerck iğfal etmiş. Kız da so
kakta kalmış. Ko.:am <;ıcıy.ınık 
bu kızı bizim e\·e getiı"dl. El· 
r:ırtan biraz soruşl'ı. unca, ı•ervi 
nin, Gümüşhanede bir a:lc ta· 
rafından evlatlık o!arak büyü· 
tülerck İstanbula gönderildi. 
ğini öğrendik. Kocama önce ili· 
ra:ı: ederek, bu i:ı:ı:ııı C\ e <:lın· 
rnasını istemedim. Fakat Ce· 
mal, km mahkemeye mür:ıcaat 
ettirdi. Teğmen Ş-er:ıfettin Bal· 
ta, aleyhine açıl:m dii\•:ı neti· 
ccsindc 8 ay bap~e mahküm ol· 
du . 

Mabkümiyetinin ikinci tayın· 
da kı:ı:la evlenmeğe karar ve· 
ren Şerafcttin böylece hapi5ten 
çıktı ve bayramdan biraz önce 
evlendiler. Aradan daha bir
kaç gün geçmeden, Şerafettin, 
karısına ayrılalım diye tuH:ır· 
du ve kadını tazyika basladı. 
Evvelki gün saat 17 de eve Per 
vin ile Şerafettin geldiler. Per
vin •Damadınızı getirdim• dl· 
yerek dışarıya çıktı. Evde ta
mirat yapıldığı için biz tek o
dada oturuyorduk. İçeride ko· 
cam ve kwm Naile vardı. Bir 
mllddet sonra Pervin ve Şera· 
fettin sulara doğru gc:ı:mcğe 
gittiler. Saat 21 de döndükleri 

:zaman Şcrafettin, hclllya girip 
orada tabancasını doldurmuş. 
Bu sırada kocam, Şcrafeltine, 
C\'in kıılabalıklığınd:ın bahsetti. 
Şcrafettin de ayrılmak istediği· 
ni söyledi. Sonra, tabancasını 
çıkararak hücum etti. Kocam 
korkusundan karyolanın altına 
girmişti. Şerarettin de diz çö
kerek k:ıryolnnın altına ateş et· 
mcğe • b:ı.şladı. Kocam, :ıldığı 
yaraların tesiriyle derhal öldü. 
Katil conra bana donerek ateş 
etti. Ben de kasığımdan yaralı 
olarak pencereden atladım ve 
kaçtım. Bilahare. kızımı ve kom 
su kadını da tabanca ile yara· 
lamıs.• 
Teğmenin Uç günlük karısı 

Pervin ise şunları söylemiştir: 
•- Şerarettin ile nikahımız 

kıyılır kıyılmaz hemen ayrıla
lım, diye beni :ı:orlamağa başla· 
dı. Fakııt ben ne yapabilirdim? 
Dün Şerafettin ile üç saat ko· 
nuştuk. Ayrılmamız için beni 
tehdit etti. Halbuki Cemal Bey, 
Kızılaya katip olarak beni yer· 
leştirccckti. Ben de koc:ı.ma yük 
olmıyacaktım.• 

Noter Cemalin kızı Naile de 
ağır yaralıdır \"C hl'ıdlseyl ay:ıı 
şekilde anlatmaktadır. 

Sarıyer savcılığı tahkikata 
devam etmektedir. 

<Bası ı. cldel 
re makinesinin adalet , .e polis 
ıru, .. ,·etlerinin bazt yerlerde kö
tülere c şerirlere knl'Ş"I salahi
yet iz \'e pasil bir nıe\•kie düştü. 
ğü \'e nıeınlekelin ba7J kısımla
rında can, mal \'C ırun müdafaası 
için kendi basıııın çaresini ara
' an \'e silah tedariki merakına 
düşen ferdlere tesııdiif edildlgi 
sö~ leniyor. Rir cemiyet içinde 
ferdleri kötüiüktcn alıko~-an mn. 
ne\i frenlerde, köto politikacılık 
yüzünden ~er ) er ge\'Şeme isti
da ti an görülüyor. 

Her ne\·i kötülük etınek hırs 
,.e istihasıyle kızıl l\lo kof em. 
perynlizminin pusuda fırsat kol
ladığı, etrafımızdaki memleket
lerde bir istikrarsı7lık ha\"ası es
tiği bir sırada Tiirkiyede mes'ul 
devlet otoritesinin z:ıafn uğra. 
ması ve Jtayri mes'ul partlcllrrln 
idare mekanizmasını yer yer nii
fuz ,.e te:.irleri altına diişünne
leri ve yeni bir imtiyazlılar ziim
re i yaratmaları, memleket he
ı.abına da, Demokrat Parti Iıcsa. 
hına ela büyük bir tehlike anc
der. 

D emokrat Partiyi idare ınesuli-

nüfusun çalış:ıbllecek saha bulmasını temin etmeliylı. 
' Jfer memlekette yaşı ilerlemiş olmakla beraber gücü, 
~ etı Yerinde milyonlarca insan sırf bu iıisizlik yüzünden 
t" ıytYe tabi tutuluyor, bunlardan hiç bir istifade edilml· 
~ ~tıırıere yer \'ermek, onlara talışma sabası bırakmak 
~ı)i bir şeydir. Fakat hiç bir inzası olmıyan sağlam yaş
' talışmasına mlini olmak da doğru bir ıey ddlldlr. 't gazetesi haklı olarak: .tn anlar işsiı gezecek \'e bir 
' 

11 sonra bir kenarda ömiirlerlnln sonunu beklemeğc 
t..ı bur tutulacak olurlarsa \a aU ömrüQ. uıamasının ne fay. 

ı tardır?. diye soruyor. 
ftlt lsltjtk Jıakikaten bütün insanlığı meşgul etmesi 1ii1Jm 
~ıı bir mesele halini almaktadır. Yirminci )'ÜZ yılın ipti· 
'I ~ll~anberi lıaş gösteren \'e, rnunkkat fasılalarla, 5lddetl· 
ltıt •ııııt suretle arttıran bu miişterek derde çare bulmak 

Eisenhower, Waşingf on' u 1emizlemek 
lazım, dedi 

yetini taşıyanlar, günün bi
rinde bu ba it hakikatleri göre
cekler, karşılnştıklan uçurum 
karşı ında elbette dehşet duy:ı. 
caklardır. Gönül ister ki hu inti
bah günü çabuk gelsin, iş işden 
geı;meden gelsin, Demokrat Par
ti hnı;alaya sığmayan hatlih gi
dişini, siyasi intihar yolunu ter
ketsin ,.e istediği bütün başarıla. 
nn dürüst prensip sahalarında 
kendisini z.ahmetsizcc beklediği
ni, karşısında hiçbir engel, hiç. 
bir tertip, korkularak hiçbir düş
man lııılunmadığını anlasın ... 

En kolay seyahat §ekli budur! 
Seyahat Acentesi yerinizi ııyırır, 

pasaport, vize, kambiyo ve güm· 
rük işlerinizde size yardım eder ... 
bütün suallerinize cevap verir. 

Evet, Seyı>.hat Acentesinin tabii 
vazifelerinden sayılan bu hizmet· 
ler parasızdır. Size en yakın olan 
seyahat Acentesinin ismini bil· 
mediğiniz takdirde Pan American 

Havayollarına müracaat ediniz: 
diinya mlllellerl elblrllğlle çalışmalıdırlar. 

kert bakımdan ku vvelli kalaca
ğı hnkkında garantiler verilme 
si. 

Eniı Tahsin Til 

General Ridgway dün Ankara'ya geldi 

<Bası 1. cidcl 
Va§ingtonda itimat edilebilir bir 
hükumet meydana getirmektir. 
Onun için her 6eyden evvel Va· 
şingtondaki •küçük adamlal'.• 
temizlemekle i~e baslamak laz.m 
cfır.• 

8 - ~akip edilecek siyasette 
muktedir bir politika ve haki· 
kat prensiplerine daimi olarak 
riayet etmek. İntibah emareleri yok deill

dlr. Kemli menfaatlerini; siya i 
hayııtta \'ehlmler tahrik etmek
te, umacılar yuı-atmakta, ara boz
makta, drtalığı bulanık tutmakta 
arayan şer km'\·etıeri, son çırpın
malarını )apmakla me guldürlcr. 
D.P. nln iyi niyetli liderleri, ken
dilerini ihata eden kAbustan in. 
şaallah çabuk kurtulurlar, etr:ıf
lannı alan baı:ı düşkün ruhlu 
kiıvselerin te$kll ettikleri sarı 
(abuk yararlar \'e bunlara karşı 
bir istikrah hissi duyabilmeği 
mümkün kılarak bir fikri ~inde
liğe ,.c huzura ı;nbuk knusuı·. 

lar •.. 

ISIANBUL ı Galaıaıaray, Yınl Çarıı, Na. 20 

Tıl. ı 412ıP • 40522, I'. IC.: 2074 
ANKARA ı Ankara Poloı Oteli, :tel. ı 13611 

~. • < nası ı incide> 

Eiscnhowcr bu temizlik işin· 
den sonra su maddeleri sıra. 
lamı~tır: 

ı - Vaşingtonda millete iti.· 
mat eden bir hükılmct sıstemi· 
nin tesisi. 

9 - Emniyetimizi suiistimal 
edenleri veya sistemimize halel 
getirmeye gayret edecekleri hU 
kumctten uzaklaştırmak. S :1Yerek Türk ııilihlı kuv

'ıb..":'· tnutanların1 takdim et. 
•.:_t_llrı lllerikan \'C Türk milli 
~. Jt· dınlendikten sonra Ge
-~•bıdgway, tUrkcc olarak 

bava kuv\'etleri karargahını mü 
rakabe etmek üzere, Türk ulaş 
tırma merkezi İ:ı:mirde NATO 
Doğu Avrupa Komutanlığının 
kurulması hususunda hazırlan· 
mış olan plnnlarda son rötuşu 
yapacağı sanılmaktadır. 

: - Açık \'e mfisbet gayele· 
ria tesbiti. 

Her birinin ayrı ayrı tefsir et
tiği bu prensiplerden ba:ıka Gc· 
neral Elsenbower ırk ve din iş· 
!erindeki haksı:ı:lıklarla, iktısn· 
dl esitsi:ı:likle, fakirlikle ve her 
tUrlü sosyal dertle mücadele e· 
deceğine dair söz vererek nut· 
kunu bitirmiştir. 

Dünyanın En Tecrübeli Havayollan 

111 a asker• diye ihtir:ım 
t &cJanııamış ve teftiş et. 

't.İeCcncral bundan sonra ga
\e tin bulunduğu yere gcl· 

§U beyanatta bulunmuş-

Mareşal Tito, Atlantik İttifa· 
kına resmen dahil olmamakla 
beraber, Türkiye ve Yunanis· 
tanla Yugoslavya arasında bir 
anlaşma zemininin hazırlanma· 

ıılleniın sizlere sUyJiyeeck- SJ, batılıların en büyük kuvvet-
dı~~k azdır. Buraya gelirken !erinden bir kısmının bulundu· 
~116!nı gibi ziyaretimin mak ğu ve bir takım ciddi noksan· 
oı tn l:ırının da yer aldığı bu bölg& 

ialıs eınlcketin askerin si- de müdafaa için hatırı sayılır 
kt%tıerine hürmetlerimi bir kuvvet vücuda getirecektir. 
il ır. Memleketinize gelme Türkiye, Yunanistan Ye Yugos· 
~d 2aınandanberi arzu ct-
:ıı ını: Bugün buna mazhar lu>a birlikte, Akdenizin güney 
~t llu mazhar!) et Koredc bölgesini kapayacaklardır. 
'Qj~e dôğü~tUğüm fe\kaladc -

(t ııs~erıerin memleketini Yalova vapuru 
d~n ıleri geliyor. Bugün 

tı~ ünya Türkün muharip. 
, ~ııı;"ınektcdir. Türklerle nh
~llld bugüne kııdar tarih ki
l ~r· a11 edindiğim rn:ılümat-

1>; &eliyoı·du. İyi bir şans 
tte ~rak Xorcdc Tilrklcrlc 

1 8 . Ulundum. Kumanda ct
~llıa lııci Orduda TürkltT en 
iti n askerlerdi. 
c,0

11 
Genelkurmay Başkanı

eraı Yamut'un beni kar
~ır a gelmesi büyük nezaket 
.\l' l\cndisine tcşekkilr ede 
f\Jen~ zamanda Türk' silahlı 

~...,a ;nin list subaylarını dn 
k~e 0~ek nasip oldu. 

~l'f ketınizdc kalacağım müd 
a ,~nda sivil ve askeri c_r
ı re~liişeceğim. Bir noktayı 
h~ etınek isterim. İlk ns

~ to~ct \•c kariyerim Anka. 
~1 benzeyen bir yerde 
~ı~1 !eksas'ın Rio Grandc 
'eıı~le go_renler bu sözüme hak 
~llıde ~dır. Kendimi mcmlc

lı>..ck nncdiyorum.• 
l lıaı •ben General ve esi An 

h asta kendilerine tahsis 
~ ı._11susı dairelerine gitmek 

"i\'11 ~ ~. alanından ayrılmış. 
>aıı 
tıı b lıidgway'e Bnynn Atn
~l'01lıandarlık etmektedir. 
a lıııf Un Paristeki karargii-
~ 'tııı tınan Kurmay Ynrbay 
llt ıı~ı~ı d~ aynı uçakla şeh
tıı~aı stır. 
Uıı ' Yarın sabah, Ala· 

< Bası ı incide) 
tekne, son hızla birbirİerinc yak
laştıktan sırada, içcrsinde takri· 
ben 80 yolcu bulunan motörde 
lbağnşmalar başlamış, fakat va· 
purun bodoslamasından sıyrJI· 
mak istiyen rnoUir, kendisini ko· 
ruyacak şamandıraya ulaşama· 
dan arka kısmından büyük bir 
darbe almıştır. 

Yalova vapura bu büyük leh· 
likeyi önlemek üzere tornistan 
yapmışsa da, çarpışmanın önüne 
geçilememiştir. Arka kısmından 
derin bir yora alan Karadeniz 
motorilnün yolcuları sademenin 
tesiriyle denize dökUlmUş ve ge
ce karanlığında Sarayburnu acık. 
lan çığlıklarla dolmuştur. 

Yalova vapuru bu sırada sıkı 
tornistan yapmak surctilc dur. 
muş ve ieml süvarisi derhal tah 
lisiye sandallarının denize indi· 
rllmesinl emretmiştir. lllldiseyl 
layJdan gören sandallarla deniz.. 
deki diğer motörler derhal kaza 
mahalline koşmuşlar \'C feryat
lar içinde çırpınan yolcuları kur 
tarmaya başlamışlardır. Bu ara 
da yolculardan bir kısmı tırman
mak suretile Yalova vapuruna 
çıkmış, bir kısmı da diğer mo
törlcr tarafından kurtarılmıştır, 

Aldığı yaranın tcsirile Karlıde. 
niz motörü derhal sulara gömill· 
müştür. 

3 - Karııılıklı menfaatler gü. 
:ı:önUnde tutularak Müttefikle 
rin Amcrikaya bağlanması. Tr.5 
kil ~deceğlmi:ı: idare sisteminin 
idamesi i!,'in Avrupa, Gilney A· 
merikn, Orta Doğu, Asya ve Af. 
rikadaki müttefiklerimiz bize el 
zcmdirler. 

4 - Barışçı vasıtalarla fakc.t 
•Yalnız barışçı vasıtalarla • dl· 
ğer milletlerin hür yaşamalarını 
temin için onlara yardım ya. 
pılması. 

5 - Birleşmiş Milletler Tl)ş 
kllatını sarsıntısız \·e tereddüt· 
üz bir şekilde desteklemek. 

6 - Amerikayı iktısaden kııv 
\'etlendil'mek \'e istihsal kalıi· 
liyetini artırmak. 

7 - Genci silahsızlanmaya 
doğru adımlar atılmasını isle· 
meklc beraber Amerikanın as· 

,\merikaifa yeni siyasi parti 
Chicago, 5 <A.P.) - •Chicago Tri 
bune• gazetesinin sahip ve baş 
yazarı Alb:ıy Robert Mc Cormick 
1956 seçimlerinden C\'\'el Ame· 
riknda kuvvetli bir •ilçüncü par 
tinin muhakkak kurulmuş ola· 
cağını söylemiştir. 

Albay öyle demiştir: 
Bir üt.Uncıi siyasi partinin 

kıırulm:ı.sı :zaruret haline gel· 
miştir. Milletimizin büyük hlr 
kı5mı ne Cumhuriyetçiler ne de 
Demokratlar tarafından temsil 
edilmemektedir. Böyle olduğu 
için büyük bir ekseriyet kana· 
atini izhar etmekten mahrum 
kalfnaktadır .. 

Ahmet Em in YALMAN 
Boğaz vapurunda 
Kavgalar oldu 

1. f k d <Bae-ı ı. clde) nsan yu an uyu a mütcaklJ.l, gençler arasında kav: 
•• ga ba~lamış ve kısa hır müddet 

Uç kl·s ı· o"'ldu" sonra bu kavga ş.ddctlcncrek ha 
• kiki bir boğu5ma halini almışsa 

,, <Başı 1 inridcl dn ) olculnr arasındaki sub:ı.y ve 
clı kovayı kurtarmak için 40 met. dcniı crlerinın rnUdahclesiyle 
re irtifaındaki yere kadar bastırılnustır. Vaziyete mtidahc. 
inmiş fakat bUtUn beklemelere le eden kaptan da gU\•erteye ine. 
rağmen bir tlirlU geriye dönme- rck kavgacıları ayırmağa çabş
miştir. Bu defa kuyuda buluna· mış ve vapuru Ortaköy iskelesi· 
nın ne olduğunu öğrenmek mak ne yanaştırarak failleri pollse 

Koreden Yurda do .. necek subayların adları sadile Osmanın diğer akrabası teslim etmek istemişse de Iske. 
r olan genç kuyuya inmiş, ondan ledcki :zabıta memuru yalnız ol· 

..t nıdelıı A./tm1t 

Ankara: 5 - MilU Savunma 
Temsil Bürosundan bildırilmis
tir: 

Kore'den 16/Ağustos/952 ta· 
rihlnde hareket eden kafiledeki 
personelimizin isim listesidir: 
Binba ılar: 

En\•er Atak, Re at Saran, 
Yekta Kozan, Necati inanç, Ha
lil Nocayoğlu, 
Yüzbaşıl ar: 

Halim Ünal. Rıza Salgırtay, 
Cevat Silin, Tevfık Ünlüer, Ci· 
hat Özkök, Rıdvan G!ilb:ıran, 
Hakkı Akay, Behçet Dikmen, 
Scllihattin Hoşrik, Ercilmcnt 
Bingöl. 

Üsteğmenler: 

Mete, Etem Seyyarsabit, Turhan da aynı vaziyette bir ses çıkma· duğunu ileri sürerek Arnavut 
Baha Gönenç. Arif Kıvan, Ah· mıştır. Nihayet Osman Atabey koyilne yanaşmasını ve vaziyeti 
met Yurt, İsmail İşlekcl, Kazım beline bır ip bağhyarak kuyuya telefonla oraya bildireceğini söy
Mengi, Rıiııt özer, Abdi Güven, inmcğe baslamıs ve yukarıda bi. !emiştir. 
Salih Kutlu, İhsan Yıldınm, Ali rikmis olan ev halkına fplc iş:ı.· Vapur bu şekilde yoluna dc
Aydınoğlu, Sabit Akçay, Kemal ret edince kendisini yukarıya vam ederken feryatlar \e giırül. 
Yalçın, Hikmet Çinke, Refik Çu. çekmelerini tcnbih etmiştir. Os- tUler yeniden baş göstermi5 ~e 
buk, Recep Kılıç, Zeki ı~tck, man Atabc)' kuyuya indikten beş kavgacılardan uctinün denize at. 
~Jehmet Mısır, Hüseyin Yardım, dakıka sonra içeriden iniltilcı_: lıyarak sahile do:ru yüzdükleri 
Nihat Yıldız, CelAl zengin, Ha. gelmeye başlamış ,.c bu seslerı görülmüştür. 
san Yokuş, Niyazi Şanhtürk, duyanlar. derhal Osmanı yukarı.! Bu vazıyet karşısında kaptan 
Hüseyin Özoral, Nevzat Taner- 1 ya çekmışlerdır. Baygın halde vapuru geri döndürerek atlıyan
tıın, Sab:ıh:ıttln 1 lekcl. :Mustafa bul~an .?~~~n ı_nemlekct has:a· ı ı:ırı bir müddet nramıssa da son· 
Çakal, ismet Ertiirk, Kemal A- nesıne g~tu.~ImUşse de gece :ya. ra vazgeçerek yoluna devam et. 
lakurt, İsmet Polat, GUrbUz Öz· nsı olmüştur. . . . mııı \'e Arna\'ut köyüne yanas· 
den, Hicri Dündar, Bilal tinlü, .. Ya?~la_n tahkıkat netıccsın~c mıştır. Vapurun iskeleye yanas· 
Rıfat Aksoy, Yaşar Çetin, Hilmi uc kı&ının kuyuda ~ulunan. ~7r masını mUteakıp polis ekipleri 
Uzun, Necdet hgi, Sebati Oktay, al.~ı gazlarından zehırlent'rc~ öl. kavgacıları içeriden çıkarmak fS· 
Şcv~i Altıntac:, Zeki Erdem. Se- d~kle,ri an~~şılmıştır. Ku~uda temiş f'aknt hepsini bir araya 
lAha\tln Uslu, Nevzat Küçük. hır de te~rube yapa? savcı yar· toplamak ve tanımak milmkiln 
ı.urt, Zeki Gökalp, Süheyl Ül- dımcısı bır tavuğu ~ple kuyuy~ olamamıştır. 
ker, Emel Ergalı, Adnan Kelli· s~llam~ \'C t~vuk ~kı. mctrey~ ı· Vak'anın birgOn önce 10,20 
can, Servet Sckctci, Mustafa Taş nınce olmU5tur. Hadıse muhıtte vapurunda bir kıza ·ldf atmak 
pınar, . Dckir Kür.~oğlu, Recep korku \'e te~ sür. ya~atmış kasn· j ~ UzUnden Ortakoylü gençlerle 
Pcn·elı, Hasan Sualp, Tayyar ha ıhalkı bu kuyu)a ılnsan ~t~n Anadoluhis:ırlı gençler arasında 
Şanal. kuyu• adını ~akmıştı~. Tahkıka- çıkarak doğilşc varan bir hfidl-

Ankara' da siyasi 
Hayat canlandı 

( Bası ı incide) 
sabahleyin. Basbaknn Adnan 

ta dc,·am cdılmcktedır. senin dün akşam da tekrarlan· 

Dolandınlanl~r 
Dolandırıcıyı 
Yakaladılar 

masından doğmuş olduğu iddia 
edılmektedlr. 

'Ankara' da bir 
Yankesici 500 

' .. 
PAN AHEBICAN 

Aınerika'ya kaçan 
kızlar get irildi 

İzmir, 4 - 4 Nisan gecesi iki bul ~ttik. Gemiye geldikten son. 
Amerikalı denizci tarafından A· ra vapurun amb:ır tarafındak; 
merikaya kaçırılan Türk kızları bir kamaraya kapatıldık. O gece 
bugün Adana \'apurlle şehrimize içkinin tesiriyle hemen uyumu
gelmi§lerdlr. Aysel Kaynak lle ~uz. Ertesi gün uyaumca kendi· 
Nermin ÖZilnsoy, baslarından mlzl dtnizln ortasında bulduk 
g~enlcri §u şekilde anlatmıslar- ve nğhyarak bağırmaya başla
dır: dık. Sesimizi kimseye duyuramı· 

«- Pikadilli barına çiçek sat- yor.duk. 
mak üzere aitmistik. Orada Ame Öğleye doğru bir iki Amerika· 
rlkalı bir ı:rupla karşıla:ıtık. Biz. h bizlere yiyecek getirdi ,.e ka· 
den epeyce çitek aldılar. Ve mu. maranın kapısını kapatmadan 
tcaklben içki içmemiz için de- bırakıp gittiler. Dıearıya çıkmak 
vamlı ısrarlarda bulundular. fırsatını elde etmlstik. Koridor
Reddcdcmcdik ve onlarla oturup da bağırmaya ba$ladık. Gemi tay 
içmt'ğe başladık. Adamakıllı sar. falarından birisi bizi aörerek 
hoş olmu5tuk. Amerikalılardan gemi süvarisinin yanına götilrdil 
bir denizci bizl Amerikaya götür .SU\•arl bizi tekrar başka bir ka· 
mek lstcdiğlnl ve orada gayet maraya kapattırdı. ve kamaranın 
gUzcl yaşatacağını sByledL Biz pencerelerine başka blr kimsenin 
bunları önceden kabul etmedik. girmf!mesl için demir parmaklık 
V~ kendisine Amerikaya gidemJ. lar koydurdu, Amerikaya ayak 
yeceğimW bildirdik. Bunun üze- basıncaya kadar bizlere çok iyi 
rinc denizciler ileriye giderek muamele ettiler. New Orleans'a 
e\·lcnmek teklifinde bulundular çıkınca polislerin nezaretinde 
ve ikiimzl bir otomobile bindi. mahkemeye götürüldOk. Mahke· 
rerek Karaköye getirdiler. Gala me Türkiyeye dönilnceye kadar 
tadan bir kayığa binerek gemiye bir manastırda kalmamıza knrar 
gittik. Gemiye çıkmadan once \'erdi ve o ~birde bulunan btl· 
Joe elinde tuttuğu erkek elbise. yük bir manastıra kapatıldık. 
lel'ini gostcrerek bunları giyme. Manastırcta, Amerikada muhte 
mizi söyledi. Mecburi olarak ka· lif sutlar islemlş, bir çok kadın· 

Mısır' da ıslahat 
<Başı ı lncldel 

den geçirmekle vaılfeli kom~ 
yonun calı,,,malarını bitirmesini 
mUtcakıp sandık başına davet e
dilecektir.• 

Ziraat meselesi hakkında Alı 
Mahir hük{lmctln ilk hedefinin 
kö~lülerln bayat sartlarını ıslah 
etmek olduğunu hatırlatarak şöy 
le demiştir: 

« Köyliller endişeye dllşmeme. 
lidirler, fakat onlar aynı :zaman. 
da resmi makamların faaliyetin· 
den önce de harekete girişme-

lar bulunuyordu. Bunlardan bİ· 
risl katolik olmamız !cin devam 
lı şekilde tehdit \'e ısrarlarda 
bulundu JJepslne karşı geldik 
ve iki ay sonra New Orleans'dan 
uçakla Atlantaya oradan da baş 
ka bir uçağa bindirilerek Hawa~ 
na)•a getirildik. Hawana'dan 
cGrlgoris• adlı bir Yunan gemi 
si ile Pireye gittik \'e Pireden 
de «Adana» vapuruna binerek 
vatanımıza geldik. Yaptıklarımıı: 
dan fazlasile nndimi:ı:. Bir çocuk
luk ettik. Allah kusurumuzu af· 
retsln:o 

~I"- lt~abrin! :ziyaret ede· 
~~arı ıdsıway bundan sonra 
~ ~ ~ışi5leri ve Mılli Sn. 
~~ 'rea anlarını da zivaret 
~lda Ö~ledcn sonra Genel 
~br1 ~·apılacak toplontıya, 

Kurtarma ameliyesi yarım sa. 
at kadar sürmU::; ve projckUirler 
uzun müddet deniz UstUnU tarıya 
rak kimsenin suda kalmamasına 
dikkat edilmiştir. Çarpışma sıra
sında beş yolcu }aralanmış ve 
dc~hnl Jiman hastanesinde tedn· 
\'i altına alınmıştır. Boğulan kim 
se olup olmaôığı henüz bilinme
mektedir. Bununla beraber ka· 
ıazede yolculardan biri, çok ki· 

Ahmet Klihyaoğlu, Şükrü Ye. 
nisaraçoğlu, Rıza FUman, Nec· 
det Efe, Fethi Duygun, Osman 
Nuri Eraslan. Ballık Yllmaz. 
:ı:önc. Mahir Karacadağ, Kadir 
Tnndogan, Kemal Ersoy, Abdur
rahman Başoğlu. Nihat Şan, 
Fevzi Sakarya, Kamuran Çötclf. 
:zade, Mahmut Yakupoğlu, Mu· 
zaf!er Sarıyer, lbrahlm Semalar, 
Ferit Aydoğdu, İhsan Erbaşoğlu, 
Naci İsmail Orbey, Fethi Betil, 
Muzaffer Göktürk, Necdet Erdo
ğıın, SelAhattin Aydemir, Özcan 
Sunay, Ali Yeni, Fuat Noras, 
Orhan Akkaya, Sacit Atmaca, 
Yunus Güzel. • 

Menderes de reCaketindc Başba· ( Bası 1 incide> 
kan Yardımcısı. İçişleri Bakanı Iarfna toplanan s.ıbıkalıların 
olduğu halde öğleyin şehrimize yaptıkları hile ile 50 lira h:ıy· 
gelmi~crdir. Dışişleri Bakanı bcc~cn karı koca neden son:-:ı 
profesör Fuat J{öprUlU de bu sa· dolrındırıldıklarını anlamışl:ı.r· 
bahki ekspresle gclmiştır. dır. Bu dunımıı karakola bıl· 

Lira yuttu 
• melidirler. Zira böyle bir hare

ket kendi menfaatlerine olduğu 

Maceraperest kızlar cumartesi 
günü aynı vapurla İstanbula ha 
rekct edeceklerdir. 

lte81 rn.ızc gelen NATO Gü· 
~.laıı~1 Kara Kuvvetlari 
~ 1 1

.General Wyman'la 
hı ~ ırak edecektir. 

ba~;· ~azar günü berabc
bıııu Yüksek rütbeli gene· 

!1ee nduğu halde Er:ı:unı· 
~i :k Ve dört giln bu ha· 

tıleeek'~u birliklerimizi tef· 
~~ h .r. Generalin İstan· 

~il d ~1.re gitmesi bahıs 
"traı e11ıldir. 

ı ı~~Ynıan, 7 Eylülde 
' 'r -•re gidecek 

~t~ ~<Hususi) - Jı!Ulte· 
~ta"ı-tıtıa UtJ'etleri GOncy Do· 

U 1 \!;> s Komutanı Kor· 
~ıl~trıi:llıan, 7 Eyl(J Pazar 
~ıs e gelecektir. NATO' 

~ ~ h; 'dilecek TUrk ve Yu· 
~ tilerine kumanda ede· 
~ karencral Wyman, l!ellr 
·~(t argahın ç:ılısnıaları 

~ ır. 

'ti 'l'eftlş 
~l'·llıS ~A.A.) - Genell9! 

llıi \ 'I'ürk ve Yunan kuv. 
e SelAnikleki geçi. i 

l"üıbaşılar: 

şinin boğulduğunu ı:özlcrile gör- Na-ım Taylan, Cihat Ören. 
dUğilnfi ifade etmiştir. 35 kişilik 
motôre Enabir kaptan tarafın· Yarbaylar: 
dan 80 kişinin doldurulduğu id· 
din edilmektedir. Tahkikat so· Hilmi Elet. 
nundn bu husus tahakkuk edecek Assubaylar: 
olursa motör yolculnnnın yarı· 
sından fazlasının boğulduğu an· Hasan Süalp. Niya:ı:I Anak, 
!aşılacaktır. Zira denizden topla· Muzaffer Güney, Cemil Arıkan, 
nnnların &ayısı 3().35 ki61 civa· F'ethi Güçlü, Fevzi Tıyıstı, ?ıtus
rındndır. tara Kabadayı, Ömer özvardar, 

Diğer bakanlar dün şehrimi- 'dıı en artistler, kendll,.rin:. do· 
lar.dıranın sabıkalılardan Fakır 

:ı:e avdet ctmi~erdi. S:ılih olduğunu teşhis et -nişler 
Başbakan Adnan Menderes dir. Znbıtn bir yandan s:ı?>ıka· 

Gümrük ve Tekel Bakanlığımı Jı ı .ıpclciyi ararken, Korr:eris 
nakledilen yeni Başbakanlıkta· ,.e karısı da Yüksekk:udırımda 

ki makamına bugiln ilk dc!a O· 

turmuş, bazı bakanlar ve siyasi 
şahsiyetlerle görüşmÜ§tllr. Bu· 
nu rnütcakıp Demokrat Parti 

rna ı 1. cirlr> 
polisler tarafından suçüstü yaka
lanmıştır. Fakat kurnaz :.ankc· 
sici paranın elinden gideceği. 
ni anlayınca bütUn beşyüzluğU 

ag:ı:ı1ıa atmış \'e derhal ) utmuş. 
tur. 

Yankesici hastahaneye gl5· 
türUlmüş ve midesinin rontgeni 
alınmıştır. Fakat paranın ameli· 
yattnn ba§ka suretle çıkması Jm. 
kAnı olmadığı için diğer usul· 
lc:re baş vurulmamı~tır. 

gibi milletin menfaatine de ay. Bir açıklama 
kırı olaçaktır.• 23 Ağustos tarihli gazetemiz-

• Milyonerlerin bu mevzuda de çıkan ·Giresun da. baslıklı 
i~blrllği yapmak için ileri ııilr· yazıya karsı aldığımız tavzih 
dUklerl tek şart yeni kanunun telgrafını neşrediyoruz. 
fidil olması ve halk sınıfları ar:t- • İlimize bugün geleıı 23 A· 
sındn ihtilfıf yaratacak bir neti· ğustos tarihli gazetenizin birin 
ce vermemesidir. el &&)fasında •Girl!sund:ı· başlık
Kabineye yeni bakanlar alındı lı yazıd:ıki h:ı.ber hakikate ay. 

Kahire 5 • <AP)- Başbakan kırıdır. Aşağıdaki şekilde ta\'ZI· 
Ali :Mahir bugün, 6imdiye kadar hini rica ederiz. 

'1 h t ö s f tt' T Umum id:ıre hc.v'c'tı toplantısına Hddlseye el koyan C. savcılığı " c me zer, ey e ın uncay, 
ve zabıta makamlari, ı:erek mo- Mazhar Bilgin, Selahattin Ok- umumt idare hcy'eti topl:ıntısına 
törün gerekse vapurun kaptanı· taymen, Abdülkadir Bilir, AU uzun uımıından beri terakfim e 
nı nezaret altına almışlardır. Ulvi Rllecan, Turhan Gülşehir, den birinci derecede chemnıi· 
Dün gece Emniyet Beşinci Şube Ahmet Saraçoğlu, İhsan Küçük- yelli mc\':ı:ulnr üzerinde durul· 
Mildllrlüğündt sabaha kadar tnb §ener, Necdet Erbesler, Jılchmct muştur. 

do~, ~maya başlamışlıırdır. Diin 
saat 17 sıralarıııda n!ha~ et Fıı· 
kir Sı.lihi bulan Kom,.ri.; ile ka 
rısı, boyn fıskırtnn bir tab::-nca 
ile s.-.bıknlıyı korkutmus!!lrd:r. 
Böylrce yakalanan papelci mah 
kemeye \•erilmiştir. Yankesici savcılığa 

tamamiyle bağımsız \'eya parti· Sayın Sağlık ve Sosyal Yar
lcr dışı devlet adamlanndnn mü 1 dım Bakanı ll!miz merkezinde 
teşekkll kabinesinde bir değişik· bulunduğu akşam Belediye Par. 
ilk yapıldığını ilan etmiştir. iki kında yenen yemek sırasında 
bakan tıkarılmış. 5 )'eni bak:ı.rı D. P. 11 bir :zat, bakanın yanı· 

teslim kabineye alınmı~tır. na gelerek, hissiyatını belir· 
edilmiş ve ilk sorgusunu mUtca- Değlşlktlk yapılırken kabine. ten birk:ıç elimle söylemiştir. 

ltlkat de\·am etmiştir. Her lkJ Umumt tahminlere göre Ba&
kaptan da kusuru birbirlerinin telif rama ekipleri, Marmara sa. bakan tekr:ır 1stanbula dönmf. 
ilstUne atmaktadırlar. Denlz fi. hillerlnde araştırma yapacaklar yccek ve şehrimizde çalısmala· 
zerindeki araştırmalar dün gece dır. Tahkikata ehemmiyetle de- rına devam edecektir. 
geç saatlere kad.r devam etmiş vnm edilmekte ve bilhassa motö l\lendercs yarın Atlantik Or
bıınunla beraber hiç bir cesede re !kaç kişinin bindirildiği husu· duları Başkomutanı general 
rasUanmamı§lır. Bu&ün de muh sunun tesbltine çalı§ılmaktadır. Ridgway'i kabul edecektir. 

Prens Naif •Amm an' a 

döndü 
kıp tevkif edilmiştir. ye iki :yeni bakanlık ila\'e edil Yazıda iddia olunan şekilde \'e 

ml5tlr: polisin müdahalesini icabettire-

Amman 5 (A.A.) - firdlinlln 
Mahke m e lerin tati li b itti imar bakanlığı ve Belediye- cek herhangi bir söz snrfedil· 

t- 'canlığı. diğl ve 2.lyafet masaları tek-
eski kralı Emir Tnllal'ın kardcsi Ankara, 5 (Hususi) - Yeni 
Prens Naif dlin otomobllle Lüb- odiilet yılı yann Hukuk FakUI· 
nan~an buraya gelmi§tlr. Prens lesinde mutad törenle açılacak· 
Emir Tallal ile arasındaki an· .. 
ıasmazlık yüzünden bir yıldan· tır. Bu munasebetle Yargıtay 
beri Lübnanda ikamet etmekte 1 Birinci Ba!;kan Vcklll bir nu· 
idi. tuk söyliyecektir. 

Blldlrlldiğine Röre \·eni b.a. melendlğl katiyyen asılsızdır. 
kanlar şunlardır: Ycnek bastan sona kadar Gi· 
lahmut Muhammed· ı nQ ''"ma resun snğlıK müessese \"C lh-

fbrahim B. Matkur: tmır tiyaçları Ozerlnde konuşulan sa 
Murat Fehmi: Bayındırlık mimi b:r hava !cinde geçmiş· 
l\f Galip Butros: Köv islerf 1 tir. • 
Nurettin Taraf: Belediye İşleri 

• 

• 
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Türkiye atletiz 
b ·,; cilikleri 

BL:gün Fenerbahçe stadında yapılacak müsabakalarda 
yeni rekoriar kınlacağı zannediliyor 

-o- Türkiye atletizm birineilık- re seçme, 400 seçme, 10.000 

Profesyonel lig 
Maçları 27 Eylülde 
aslı yor 

lTofeslonel kulüp temsilcile
ri cvvclkı nkşam bblge merkezın 
de toplnnarnk bazı kararlara 
\'armı tardır: 

Bu karnrlar geregincc profes 
)'Onei lig maçları 27 Eylul Cu
martesi gUnU 10 kulüp nrasın
dn bnslıyacaktır. Cumartesi, n:ı
ur gtlnleri Dolmabahçe Stadın 
da birer maç, pazar günleri, Fe 
nerbahçe, Bc5iktaş Şeref ve Ve 
in ~tadlannda l ine birer maç 
yapılacaktır. 

31 Kasım, 2 Aralık arasındaki 
ilk ha!tu üç şehir karması ara
sında yapılacak • Cumhurb et 
Kupası• maçlarına nyrılmı511r. 

Bırinci ve ikinci devre ara
sında üç haftalık bir fasıla bı
rakılmıştır. 

Profesyonel kulüp mümessil
leri amatör ligin tertip hcyctınl 
de secmsilcrclir • .Amatör ligin 
tcrtıp heyeti Futbol Ajanı t)e. 
dat Taylanın başkanlığında Ve 
!a Kulilbünden l\lehmet Mut~ 
velli, Beykoz.dan Bahadır, Ka
sımpaşadan Ca\it ve Adaletten 
}'ahriden te ekkül etmiştir. 

Profesyonel ligin fikstürü Ö· 
nlımüzdcki harta çarşamba gu
nüne kadar tanzim olunacak 'e 
amator ligin fikstürü de profcs 
yonel lıgın fikstürü gözönün
de tutulmak suretiyle ayarla
nacaktır. 

Yarın abah Be ikta la n. Spor 
karşılaşacak 

Yarın sabah saat 10 30 da 
Şere.C stadında Be iktas ile Be
y oğluspor profesyonel takımla
rı hususi bır karsılasma yapa
caklardır. 

. 

Jcri bugün saat 15.30 da Fe- yuriıytlş final, sırık, gülJe, 110, 
nerbahçe stadında ba layacak, engelli, uzun, cirit, 100 metre; 
pazar gilnil ona erecektir. 800 metre 400 metre 4X100 

On iiç bölgeye mensup yüz ' ' 
kadar atletin iştirak edeceği finalleri. 
musabakaların mühim bir kıs. 7 E)lül 
mı zevkli 'e çekişmeli olacak- razar 
tır. 400 Engelli seçme; 200 scç-

?ılüsabakaların progrnmı aşa me; 10000, Disk, )Üksck, 400 

ğıdad ır: engelli, rckir, tlç ııdım, 200 
6 E)lül " " 
Cumartc ı metre, 1500 metre 4X400 fıgal· 

110 Engelli seçme, 100 met- lcr. 

. 
lsfanbul Uçüncü Milletlerarası 

basketbo1 
fstanbulda Üçiıneü .Mıllctler 

arası Basketbol turnuvası, bı· 

Iındiği gibi 14·22 Eyllil arasın· 
da Spor "We Sergi sarayında }a· 
pılaeaktır. 

Turnuvanın bUtün h:ı:urlık

ları tamamlanmış bulunmakta
dır. Üçüneli MılJeUer ara ı 
b:ısketbol turnuv:ısına katılma. 
ları için ~·irmi iki memlekete 
davetiye gönderilmiştir. Bugü· 
ne kadar daveti kabul ettikle· 
nni bildiren memleketler şun. 
!ardır: Fran a, ltalya, Yugos
lavya, Portekiı, İsrail, Mısır, 
Avusturya .. 

turnuvası 
Lubnan ve Fınlandiyadıın 

bugune kadar muspct \ e~ a 
menfi bir cevap gelmemiş, Yu· 
nanistan iştirak cd('mi~ eceğini 
bildirmiştir. 

Bu vaziyete göre. biz ele 
dahıl 'Cçun('Ü J\lılletler arası 
turnU\'a sekiz memleket :ı

rasında oynanacaktır 'Mama(ih 
hafta içinde davete bir "We)a i
ki mcnıleketın daha cernp ver. 
mesi ihtimali mevcuttur. 

i tanbul iJçüncu Milletler 
arası baskctbol turnU\asının 

her bakımdan başanlı \'t' te\ k· 
lı olacağına muhakkak nazari. 
le bakılmaktadır. 

Eıılitl so111111da yapı~a 

boks 
1stanbul Boks İhtısas Kulli

biı, eylül sonlarında schrimiz. 
de beynelmilel bir boks karsı· 
!aşması tertip etmıs bulunmak. 
tadır. 

27 E) ıuı Cumartesi gecesi 
Spor ve Sergi sarayında ter
tiplenen boks maçlarına bir 

ıııaçı 

hususiyet sağlamak maksaclıyle 
Fransanın tanınmış yarı ağır 
sıklet boksörü Hayrcbetyan ile 
ltalyan yarı ağır sıklclcisi Fer. 
rari davet edılmiştır. 

Bu iki boksör arasında ya
pılacak maç muhakknk kl çok 
enteresan \e sıkı olacaktır. 

'l111ı•istler ı•;ı· yolııııdıı 

Turki;>c Turizm Kurumu tarafından bayramda •Uludağ• \'apunı ile 1zmir Fuarı ile Atinaya hir 
~ezinti lertlp edilmişti. Bu seyahate istanbuldan 655 yolcu lştir:ık etmiştir. Gezinti lıir harta 
ıiırmfi \e )Olcular yersizlik yüzünden oldukça rahatsızlık geçirmişlerdir. l'ukıırıdaki resimler
den u ttc.kinde gü,·ertede \e altta da a ağı taraflardaki )'erlerde çantalarını başlarına yastık ya. 

parak uyuyanlar göriilüyor. 

Pire'3e giden .t:ıud.ıg. upunında, İzmirden geçerken fıı: anıtı\ kaçak karııhilJer ya\;alanmı~tır. 
Yukarıdaki resimde bu sandıklar gorlilıi.)or, ., 

.. 

BULMACA 
ı % s 4 ' • , • 

• ı • --------. --. -. .. --=·===-·= 
• - • 1 ----.. - -r . ... -.----

Be dan 8n.a. ı - Afrika.da b r mtnı 

Ju:et. :ı - ı; r unvan, Kor. 3 - BLr 

Ç t in e k m&3 ' - U,r U.ıt O)U• 

nu; Ilır b si lll&d<ksı. 5 - Eıkldıa 

nı rekkep &unıtmak 1,IP kuUanılan ıc1 

CI - l;;ar.ı ua ı: Sov::ıli. 7 - Dııdak 

lardao tıkan d Jdıık &~I, Bil' ı;oru eda· 
tı. 8 - n hm. 

fııkarıd.an .A a a: 1 - Euı ııo· 

mu. l.e nn ı;eçm~ >er. :ı - GokteD 

f&.aolardııı bi r: Akıl ; 3 - r. TA JO• 

rıını a a; lıır nota. 4 - G mruk mu· 
ay•n• er e ambaliılan ıok<D ku:ııu. 

5 - D r meJ"Te: ı.:,r re. k. 6 - PrtD 

1 • 7 - ı.:ı.r en>tA adı; Anaı;ıa. B -

! n ut 

DÜNl\Ü nUL.ı'llACAl\'L~ uA.LLt 
So.Jaıı Sa,.a: 1 - Tul.eni. 2 -

Lı. 3 - J,'ınd k. 4 - Lıra. 5 - ilhı 
6 - L k; ı>:ı o 7 - İıı. 8 - iıtı.ıı· 

~ .. 
Yukandn A aıtıra: 1 - Tuft7U. 

: - \ 1. S - S lik. ' - D ; Ot. 

" - Ink. 6 - .Ji:ui. 1 - Te; El. 

' 

I~ 
lier mUeHeaenin ihtiyacına uygun yirmiden fazla 
muhtelif tipte aantrallar. 

6 ı ;,ıuı 1952 - Cumarte~i 
• İSTAXBUL 

1~ ;r .\ 'ı~ .-e pro.raın, 13,00 Ha· 

bttl r l ~ ı > Dana "' i~i (Pi ) lS,30 

Sa kılar Ol>•ııanlar Guler kardt~ler n 
Alel,pare G len ı ~.Oo Rad,·o ulon or· 

Tafslllt, proje ve her tUrlU maliimet icln teknik 
bUromuz emrinize amadedir. 

T U R K P H 1 1 P Lld. ti, 

k ı a J,;oıı!rrl 14,uO Su tstrltrl 

ı l, ıO Dn • ork ıraları ıreç il ( PJ.) 

ıı; ı:; 8arkılar olmraıılar Go~mD hr· 
d .l•r 1-; O Baltanın pro:ramı l 5,45 

Cr al u n ı rlııl ll'tt 16,ı:; f:arl.,lar 
O~u an )lıı afa Konncı el6,40 Tdr-

ı ,. ; Jı:arıı> ru•ktnı>ları 18,30 Hafit 

1 
od er ll'fOO Haberler ııı,15 

Qu eıt l~d ı9 ::o €eh.rde bıa hafta 
19,•5 $Ark lar 0~11yan naclife l.rttn 
::o, ı '> Radyo ıra ttral 20,30 l'ısıı eehlr 
hah rlul :!l','::; Hafıf Batı m111.ilii ~ı,:ıo 
Şarkı'ar Oku)an Zeki Mureıı !?2,00 U· 
n ,.,.. o p01o uı :!:?,10 E.len~ nrlarln 
dnı' hab•ıier !?2.~5 Uaberlu 2~,00 Eanı 

b 10 • llor a ve ıırorra:n!ar 23 07 Ha· 
t f euk ar Danı u c.u mııı •• ı :ı 00 

10 EYLÜL AKŞAMINA KADAR ZiRAAT 
BANKALARINDA 150 LIRALIK VADESİZ, 

VEYA 250 LiRALIK EN AZ 3AY VADELi BiR 
TASARRUF HESABI AÇTIRIRSANIZ 27 EKiM 
iKRAMiYE ÇEKiLiŞiN E KATILABILiRSINiZ 

J;:aııanı~ 
Bu Çekıf ı~tcki lkromıyefer • ,,1~ 

MALT ve vu"1&J 
HoL.As~sı 

A~KARA ISTANBULDA 01 EPED BÜTUN ... _c 
Kuvvet ve s11 • 11" 7 "q A s u proıı;ram, 7 &O M l!I. 

A arı, 7 31 !o.e 1 pa t•lar (Pi) 7 ':; 

Jiı r er E 00 ~~ it :ar • 'l url.;ultr 

( ı• > s .s llan rıporn e ı:o Ctı •u 
nı~ odıltr (l' ) 9, O Gıın ...ıı pro:raıııı 

* J!? l'> • I" ~1 A~er uıll 

ON RU HAiZ 

2 E 

kayna010 

bir gıdadır• 

l~ 15 lle d•e ıt.ıı a l!m, 1~ ~O 'lltm 

lekele ı 'Am l~.10 A&kt in isttdlil lıı· 
ulır, 13 00 lJ S. A)arı u hıbulu 

13,1; !:a•kılar Okuyan :!\e !& Fola1, 
J3 "() Oııle ıraze esi l ::,4 'ı !Sarkılar O· 

lııran FıkT•t l ıı ırlıı 14,00 SaloD mllıllı: 

it 1 ( rı ) .H 30 l, :::ıı 7ıldulan ao7lJ· 

ror ( rı l 14 .:; l\a ı:ı mektuplan 

( BiRi TEK, DiÖERi iKi KATLI ) 

11, toplu ıa•u proıı;rı 

* J cı. ~3 Acı' ı ,.. pro;rım, 17 00 ll 
~ Aran n ço ıık uıı.., 18,00 Jııcuu 

19 00 ll. S. Aran u haberler J9,15 

Tarlh •ıı bır :raprak 19.~0 Turkuler 
19,Cll naaro De in: liıre :ıo,oo llilıllı: 

c Pi> :?0,15 na.ı10 caı~tcl, ::o,3o Sar 
kılar Obı1an S an Gıı•en 21,00 Ji:o
na ır..a :ıı. 15 lluın: (Pi.) 21,30 Sır

kılar Okuyan Denin Erba1 21,45 118· 

ı ı.: (Pi.) 2!:;4!0 Xonu.:ıma :::,16 E!ar• 

in' ar ( rı.) 22,45 ll. S. Ayarı u haber 
ter :::~ 00 Danı miıziı;l (Pi.) :?3,&0 Pro: 

ram •• hpaıııs. 

l Tane 
5 Tane 

10 Tane 

10,000 Lira 
1,000 Lira 

500 lira 

1ZJllR Gayrimen~ul Sahşı 
u ;a ı.. '' .. , prorrım 15 0-0 Zer· Kadıköy 2. ci Sulh Hukuk Mahkemesinden : !152-303 

b•kl " ır ,-or 1"· 0 Daııs mbıi.'I (Pi.) Kadıköy İkinci Sulh Hukuk üç oda bir helB ve alafranga 
ıı;,.ııo !!arlcılar 16 'IO Su tstrl•rl 16,45 Yargıçlığından ''cı·ilen satış ka· ocaklı glbfılhaneyi havi mut

ııfon k • rrlel' (Pi. ) 1 ;,oo tııcmı ran ile Kadıköy Merdivenköy fak ve bahçeye çıkılan kapı, 
17,4 • 01un han lan ıs.oo Hatıl mil ı l\1ab. Carnşbaşı Aralık Sok. ye· birinci kat da çatı katı olup sa· 
&ık ( r > 1 ' 5 Konu 'lla ıs~ .. s~rbesı nl 32 taj 3,3/l kapu ve 470 ada hanlıkta alçak tavanlı bir çatı 
11at ı~ o F.arkılar 19 00 Habuln 58 parsel sayılı 923 l\l!l, mik· odası ve iki çatı arası bulun

Konuıms tarındakl l\librlma Sultan \'ak- makta ve elektrik me\•euttur. 
!:O oo Se fından bahçeli iki ahsap ev mi· Bahçenin arka tarafındaki e· 

.. n ı.ı rı.ıer crı > 20,15 Radıo ~· rasçılar arasında kabili taksim vin zemin katı karglr birinci 
Sarkılu olmadığından mahkememiz ta· katı ahşap ve dış tarafı galve

neşriyat 

HİSAR 
.Ar.karada :rayrnlımmakta olan Hiıar 

derrıılnln ::o uııcu 111ısı çılmıı~tu. 

Ok111ucularım. a tnabe edtrlı. 

* Gün Orta ında Karanlık 

raf1ndan a~ık artırma suretiyle nez sacla örtülüdür. Zemin ka-
15.10.1952 çarşamba günü saat tı çift kanatlı ahşap k:ıpılı ze. 
10 dan ıı e kadar satılacak- mini çimento döşeli taslıkta 
tır. iki oda bir mutfak merdiven 

Satış bedeli % 75 ini bulma- altı ve bir heladan ibarettir. 
dığı veyahut müşteri çıkmadığı Birinci katı bir sofa üzerinde 
takdirde ikinci arttırması 27.10. biri küçük Uç oda ile bir hela· 
1952 pazartesi günü aynı saat- dan ibarettir. Çatı katında rnlı· 
te icı·a edilecektir. ' selleh çatılı sofada bir oda "e 

Tellföye resmi, ihale pulu, karşılıklı iki çatı arasından i· 
t1İ\'iZ bedeli, kadastro harcı müş baret olup elektriği mevcuttur. 
tepı'sı'ne·, satış nu"nu"ne kadar Bahçede sokak cephesi klirgir .Artbur ~0e.1Uu'[p hı.•Un dlLere çı•· , , ., 

' o aıı "' mıınuu So.-nt hapl.iha· vergiler hissedara aittir. duvarlı tel ile tahdit edilml 
Satışa girebilmek için ~ "1,5 diğer hudutları bulunup içinde 

nlsbetı.nde pey akresl "atırmak iki kuyu ve bir mlkdar meyveli e t taratında:ı dıllmize tenllerel: Var- ,. ,, 
l"zımdır. Salı" memuru lu"zum veya meyvesiz ağaçlar bulunup !ık 'fı11nnt tanlından rut•I bir b• ıı ,, 
g"ordll"'U takdı'rde pey akresı'nl sokak Uslündekl ev 54, arkada· pak l.inde 1 Ura f7atla cıbrılmıılır. ti "' • 
arttırabileceği gibi bedeli pesin ki ev 60 l\12, arsa üzerine ınsa * istiyebilccektir. edilmiştir. 

::\·edim fpotckll alacaklıklarla diğer 
'a ıı: iaymevının reni ıesı. ııu.ı Gayrimenkulfo muhammen be all'ikadarlar ve irtifak hakkı sa· 

deli 17500 liradır. hı'plerı'nı'n hUSllSU ile faı'z ve ( rıı ~ K h klerl) ıe. lslndtn TID 1 cı • 

kAn bu e n'o tıu1uk ulr Nfdim'ln ha· Satıs, bilir kişi raporu ,.e la- masrnfa dair olan iddialarını 
1at ve aan'au lı\kk,nda ı:euls bllıller pu kaydı mucibince yapılacak· evrakı mUsbiteleriy1e satış gU· 
... ldık•en •o ra ili tıiıel ı'irl•rl bu· tır. niinden evvel m:ıhkemeye bil· 
rııntıa dıle r üme.!erı1ıe herabar ııı· Tafsilit: dirmelcri aksi takdirde hakları 
nu! akıadır. fıya•ı 1 liradır. Biri sokak üstünde, diğeri ar tapu sicilleriyle sabit olmadık· * kada iki ah ap bina olup sokak ça satış bedelinin paylaşmasın· 

üstündeki bahcenln sd taraf dan hariç kalırlar. 
Hanımelinin Aiu~tos sa;> 151 çıktı hududuna muttasıl iki katlı ah İsteklilerin yukanda gösteri 

Yeııl Hanırn•lının Afu•toı os:ı 115• şap binadır. Zemin katında hah len gün \'e saatte Kadıköy 1 
11 

"' hu a1 ° 10
•

0 ~hl bol 7uı "' çeden çift kanatlı ahsap kapı· kinci Sulh Hukulc Yargıçlıl!ı 
dan girildikten zemini çimento na gelmeleri ilin olunur. 
<.'lup pabuçlukta ve bir sofada (1!1273) 

" 
J aıı J 1 .!:>; Ma bauı 

ASI 
. 

Ereğli Kömürleri işletmesinden : ır~ , 
f şletnıemiz merkez.inde Alman m:ıden mlıhcndis \'Cicab 

yenleri yanında çalışmak üze re hı ı\ 1 manca bllcn.
1 118

cv ,.. 
Almanca mektup yazmağa muktedir iki tercüman a 1 

1 
Tahsillerinin derecesine ve ellerindeki refer!n~ ucr' 

her birine ayda 250.- liradan aşağı olmamak uze 0 
\'erllecektir. si r 

Taliplerin, hal tereilmclerl 'e cllerındcki rcfeUr~ıılJl ~ 
birlikte bir yazı ile •Ere il Kömürleri İşletmesı 
durHiğü - Zonguldak• adresine acele mnracaauarı'cı•~' 

, 

AMERİKAN ESYA MÜZAYEDESi • 
7 ~tül 1952 Paıar .saat 10 da 

MR. G. R. BLACK 

FENERBAHÇE - HAT BOYU tı3:ı 
rW

1 -~ Enıs Hey Apartımanı N o. ı ı uaıre 5 Yoğıl ul'"tı-'· 
tramvay durafjıncla, Fuat Pasa Korusu arkasında S::,:ııı r 
çok güzel ev esyaların mey:ınında nadir tesadüf o~ıı,,.... f'. 
zı parçalar: 16 mm. komple sesli sinema makin~sı tlit fC < 
tional marka 11 IAmbelı radyo 2 Harika Kllmatı~ıı- ,_p J 
rol sobalan, Rever:ı ses alıcı Uckorder Makine~.1 1 çcC 
Ultr::ı Otomat~k Çama51r Makinesi - Çok orıJın~ıı 
ko\•boy elbise \'e oyuncaklar. 

PORTAKAL ~ 

1 LA N c1rl ! 
Ub'• , 

İstanbul mahkemelerinde 15 lira maaşlı 4 ıll ıtlll'ıı 41 
mUnhaldir. İmtihanla milnasipleri alınacaktır. ~ ire:I~ ı 
Eylül 1952 Pazartesi günü s:ıat 14 de Adalet ~ 'J3P ,.. 
yapılacaktır. Orta okul meı.unlanndan askeı·llğin~bııl 
olan taliplerin dilekçe ve belgeleriyle acele 1stıı5 g.9~ dalet. Komisyonuna müracaat etmeleri ıazım~ır. / 


