
Yeni kabineyi Gl. Necip kurdu, Kahire'de· 
k~ 1 geniş ölçüde tevkifler yapıldı 

~ { Tevkif 
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p 1953 yılı baharında Kalifonıiyanın Long Bcacb şehrinde yapılacak olan dünya güzellik rnüşaba· 

l •t 'k kasına iştirak edecek Birlesik A mcrika güzelinin seçilmesi hazırlıklarına hızla devam edil· o 1 1 a mektediı". Bu müsabakaların TürJ.iyedeki seçmeleri gazetemiz tanrından :yaınlauk H' 1953 
yılt Türkiye güzelinin !eçı mı hazırlıklarına yakında ba~lanacal.:tır. Resimde Ka· 

D 
nada, .\tlanta, Huai, iSe\·yorı., }"iladelfiya, Porto Riko ve Birle§İk ,\merikanın J9j2 yılı gü· 

em·ır perdesı· ırlleri dahil oldufu halele 47 eyaletten gelen güzeller !'\ewjersey'de bir arada görülmektedir. 
1953 yılı dünya güzeli müsabakası için seçilecek olan Birleşik Amerika güzeli yakında 

belli olacaktır. 

l'AZAS: 

~hrnet Emin YALMAN 

.\ llkarada ~eniden mulıim trıÜ· 
hııııı~kereler olu) or. Hükumetin 
~a11 ili itlarc ettiğine, mem
\oııı lıa )Üksc.k menfaatlerini i) i 
~ dugunn, mii terelı: insanlık 
til \~lannın icaıılarını geniş gö. 
lıı ~ e karşıladığına; ak i ı;abit o
~:~~a kadar. inanmak me\'kiin-
1~ : Pakat temas ,.e mü1akere 
~· 1deaı derl'cede başarı ile de 
'a~e olunsa, maksat elde edilmi 
~ ~llıat. Muhalif partilerin bun
llıa akkında ten\·ir edilmesi, te
llıi 5larda kendilerine rol l)Tıl
•a::· gazetelerin karanlıkta bı
tiıı 1tııanıa ı laıımıhr. Gıızeteclle-

General Ri gwar dün 
Erzurum'a gitti 

General, Erzurum hava alanında, Türk askerlerinin 
gczune baktıkça gurur duyuyorum, dedi 

1 hzılarını uuırkcn konucul:ın ~ . . ~ 

ltı}1n. \anlıııak istenilen hedef. 
~ ın Ottimi bilmeleri, umumt d
~1 l'ı leni yeni merhaleler \'C ln
ttı~flar için günu gününe ba~l-

'8':. hanrlamaları icabeder. 
~ 0llece harl'ket etmek, bir sl
~J 1 nezaket mi' elesi diye tcl:ik
tı '1111'-'nıez. h. hükumetin muha. 
ttt_llartileri 'e gazeteleri adam 
~ 1~c koyup koymaması \'C hıta-
1~~ lalık göriiıı görmemesi) le a-
1ııı:lı değilcliı'. Demokrasi haya 
~ a <115 siyaset ıne!ieleleri, mut
'tıııa 1l1İlli ceıılıe)·e dayanmalıdır. 
tcıı illan Sİ) a rtin ba arı ı, i tik
,11~~Una bağlıdır. )lilli davalar 
ftlıı bu uretle nıu,·ueneli bir 
lı b de ~ürür, halk milli İ)"a c
ttıı~ s~ycde benim er, kötü nl
~ttı ~~ın ııropagandalan bu su
it e onıenir, particilik ga)Tetly. 
ı°'?rııtıımak istenecek aııla ma:r
ltıı~" bu usulle hiç olmazsa hafif
ıııı11!r. karşım11daki devletleı·e 
~.11; siyasetimizin 1 tiknn hak. 
tı11 "ancak bö)lece gü,·en telkin 

ııur. 

Şnııu unutnıamak lazımdır ki 
lir ıı d"ıııokra!>i ı.i~teminıle muha
\ur •ttilerin ,-e gazetelerin rolii, 
~ltıı~ kalabalık etmek değildir. 
''ili arııı kt'ndilrrine mahsu · me
t~l'tleri \'ardır. \'atanda~lar. 
l~a~ler nl'tire inde memle.ketin 
ataı:-Slni bir tek partiye değil, 
tiftı tında iıc·ra \C mürakabc \'a. General Ridgwa)' Cumhurba kant CelAI Bayar tarafından 

A ı ııdoh' Ala,,. 

Erzurum 7 - Bu sabah saat 
8.30 da hususi askeri uçağı ile 
ı-~senboğa hava alanından ha· 
reket eden kuzey Atlantik paktı 
kuvvetleri başkomutanı Gene· 
ral Ridgway, beraberinde kara 
kuvvetleri komutanı Orgc_llcr 
Ş. Kanatlı, Amerikan askeri yar 
dım heyeti başkanı Tlimgeneral 
Arnold olduğu halde saat ll.05 
de Erzuruma gelmiştir. 

General Ridgwayı hava ala· 
nında, Erzurum volisi Cemal 
Göktan, üçüncü ordu müfettişi 
Orgeneral Nurettin Baransel, 
dokuzuncu kolordu komutanı 
Korgeneral Osman Güray, Türk 

~ \'e Amerikan askeri sahsiyeUeri 
karşılamıslardır. Bandonun f s. 
tikli! marşını ve Amerika milli 
mar§ınt çalmasını müteakip, ka-

• ra kuvvetleri komutanı Orgene
ral Şfikril Kanatlı, baskomutanı 
karşılamaya ı:elenleri kendisine 
tanılmıstır. General Ridgway, 
•bu tanışma benim ir;in bir ~e· 
reftir• demiştir. 

~ıerasim kılasım tem, etlik· 
fen sonra General Ridgway or
du müfettişine hitaben: •Türk 
askerinin gözlerine baktıkça gu. 
rur duyuyorum• demiştir. 

General Ridgway ,.e diğer ze
\'at, otomobillerle doğruca or· 
du komutanlığına gilmislerdir. 

lo;man kanunu 

b>"tt~hi taksinı etmek \'C mesu- bul edildiği sırada 
lid~ e nıü lt'rek olmak üı.ere, i- _ _ -~- - ------:--------------
'ıı. ~ fazla partiden mürekkep w d • • 

1 Tasansı Meclise 
Verildi. 
:Mecliste bulunan \ e seni~ bir 

vatandaş kütlesini ilsilendiren 
orman kanunu tasarısı Meclisin 
önümüzdeki devresinde müzake
re ve kabul edilecektir. • 

~tıı~1l'asi cihaza emanet etmi~- G J. YJD8D IUl 
tııı1~"·~ Basına gelince, onun yü. • 

~ıııiu roller de, iyasi hayatın lzınır• 'e gı•ttı• 
lt~~!:1 netice inde, asırlık bir 
tli~G Ulun mahsulil olar.tk, bu-

111~11 §e~ı~ne \'lrmıştır. Ortadı1; Kızılculludaki karargahında ca/ışmalara başlı-
lq.ak ,, fılan şahısların ruzuli o. ~ ... 

liı,, ne rettikleri gazeteler de- yacak olan komutan, Türkiyenin NATO' da yer 
~kırııata~.ıla !ar arasındaki takım • .. • • • 
\~tı~1 .. ~unene.rıer~n. vt'!ya g~nis alması bu teşkılatın kuvvetım artttrmışttr, dedı 

Bu tasarıda ormanın hukuki 
bir tarifi yapılmakta, devlet iş· 
!etmeciliği ormanlara müdaha· 
leden uzak kalmakta, ormanla
rın bakım ve korunması için bir 
çok hiikümler mevcut bulun
maktadır. 

edilenler arasuıda 
Hilali, Prens Halinı de 

göz hapsine Nahas 
.hıoclalıd Prtu 

Kahire, 7 - n.ısbakan Ali 
:\lahir bugün istifa etmiştir. 

Beyanatta bulunan bir askc 
ri sözcü yeni kabinede asker 
olarak yalnız General Xecip'in 
bulunacağını diğer üyelerin Sİ· 
villerdeıı seçileceğini bildirmiş 
tir. Sözcünün ilii\'c ettiğine gö 
re, .Niyabet Mcclbi General .Ne 
cip ile 30 dakika süren bir gö. 
riilinıe yaptıktan 6onra Gene
ralden kabineyi bizzat kurması 
nı istcmi5tir. 

.J 

Seraceddin 
hıılunuyor. 
aluıdı. 

Sözcünün verdiği tamaınlayı
cı malumata göre, •geçici ida
ri kablnc1> ismi ,·erilecek ye. 
ni hükumetin başında General 
bilfiil çalışacak ve Mısırda ik· 
tısadf, siyasi 'c sosyal alan
larda yapılması tasarlanan temiz 
lik harekelerini bi:zuıt idare e. 
derek bu isi bir an evvel biti
recektir. General Xccip mem· 
Jekette normal parlamento haya. 
tı ba~ladığı zaman kabineden çe 

<De-.amı Sa: 5 Sü: 3 de> 
lla~bakanlıktan istifa eden 

Ali ;\Iahir 
Başbıılianlığı üıerinc alan 

General Xtcip 
Göı hapsine alınan \"aft Partisi 

ba~kanı :\ahh 

Sarıyer'de bir kız iple GI. Sunay 
hogulaı_•ak öldüriildö . Harp tehlikesi 

evim Ba~ay'ın cesedi bir hendek kenarında bulund_u. ! Azalıyor ded; 
Genç kıza tecavüz edildikten sonra etlerinin sigara de ' 
yakılmış ve vücudünün yer yer dişlenmiş olduğu görüldü. 

• 

Se\ iın Basa~ 'ın hendeğe ~~ılan cesedi, pofü mulıarazası altına alınılıgı ulı.it 
Son zamanlnrd:ı, çoğalan cina

yet salgını, diln gece Sarıyerde 
i~lenen ~eni bir cinayetle, artık 
bu şehirde asayişin çok ciddi bir 
de\·let meselesi olarak ele alın
ması lüzumunu ortaya koymuş. 
tur .. 

Sarıyerin Maden mahallesinde; 
Cumartesi günü saat 19 suların
da güzelliği ile tanınmış Sevim 
Ba~ay adrnda 18 yaşında bir kız 
meçhul şahıslar tarafından öldü
rüldükten sonra c·esedi yol kena-

<Dcvamı Sa: 5 Sil: 6 .ia) 

Auoclalrd Prtu 

Frankfurt, 7 - Türkiye Genel 
kurmay Harekat Dairesi Başka
nı Tümıteneral Cevdet Sunay bu 
gUn burada yaptığı bir konus. 
mada, kendi memleketi de dahil 
olmak Uzcre Müttefik devletle
rin :ı::.kcrl 1:üçlerinin artması ne 
ticcsi harb tehlikesinin azalmak
ta olduğunu söylemiştir. 

General C<:vdct Sunay fÖ~le 
dc,·am etmiştir: 

cıŞimdi Avrupada ı:örmekte ol· 
duğumuz Müttefik ku\'\'etleri art 
tıkça dünyanın 1:eleceginden \'e 
bilhassa GOncy Avrupa He yakın 
doğunun istikbalinden çok daha 
Omitli oluroruz. 1 

Tümgeneral Ce\·det Sunay Ba. 
tı Almanyada yapılacak olan 
müşterek Amerikan - Fransıı 
manevralarında bulunacak olan 
mümtaz yabancı müpbltlerden 
biridir. 

CDenmı Sa: 5 Sü: ide) 

Londra' da ticari 
·Mevzular ·da 
Görüşülecek 

Londra, 7 - Türkiye Ba~baka 
nı Adnan :Menderes ile Dışi,leri 
Bakanı Fuad Köprillünün İngil. 
tereye yapacakları seyahat siyasi 
çevrelerde olduğu kadar iktısadt 
mahfilde de ehemmiyetle ka11ı· 
lanmaktadır. 

~~Ur rın meyılttrını ak ettıren J. ıurlolu J./ıınn 
)llı ''•sıtatan \"ardır. Unutma- . . • ::ı 
ttt.llt_ ı.ı siyasi partiler milletin 1zmır 7 - Kuzey AUantık le karşılanmıstır. General, vali 1 • • . . h k • • t • 
)~~~~ı ıınl'lk dört <ıenl'd; bir defa paktı ?üney. doğu A\:rupa KUV· Osmaı_: Sab~i ~dal'a hitaben ~un nonu a sız ışe 1 ıraz 

Londranın siyasi mahCilindeki 
kanaate ı:öre, Türk devlet adam 
tarı yüksek inı:iliz makamlariyle 
Tilrkiye aleyhinde bulunan Türk 
- inı:iliz: 'ticaret muvazenesizli
llıni görüşecekler ve bunun, iki 
memleketin menfaatini haleldar 
etmeden Siderilmesi için çlıreler 
arayacaklıırdır. 

)o~ -.dıkıan halde gaztteler lıu vetlerı komutanı Korgeneral ları soylemıştir: 1 
~~ ~"1a:11 hl'r gün 3 eni baştan Wilard G. Wyman, bugün saat •Ankarada geçen iki gün zar· 

lcrıer. 12 de Amerikan bahrl~1Jine fında resmi sahsiyetlerinizle te· 
b mensup hususi bir uçakla seh· mastarda bulundum. Burada si· 
Qiııın siva i hantımııda milli rimiı.e gelmiştir. zinle beraber bulunarak çalışa· 
~il teııh~ lı!ıJa kurulamamıştır. G~ziemk hava alanında b~·çok cağım günleri büyük ~ir sabır-
._i~~ıı lüzumunu kinıse inkir et- şahsıyetler tarafından ve toren· Devamı Sa: 5 Su: 5 de) 

._t ıııj fakat kurulamamasının Al J il N • 
tor. Yetini herke birbirine atı- ı--.yse e erDlUl 
l ~ln d • 
ıttlt ıı 'nı u udur ki ~·eni ik- J t b 1 d t • ildi ~tt~ı lerl'ddüt d~\rinden hfü S an ft a ee Jr 
~ddinaınamı'itır. intikal safhası 
~ltt~ den far.la uzu~or ,.e ınem. ı·k · k A "k f "f.. "fd ''k/ • • "dd · 
ı~ 1 ~arar1t oluyor. ı ız, merı aya zor a go uru u erım ı ıa 

~~il~d~rın lid~rleri.: mul~alif ediyorlar. Muhakemelerine yakmcla başlanacak 
"lly0t tı de, gıızelelerı ılc begen-
~lı~ la!• 1 birliğine girişmeğe Bundan bir müddet evvel A- ıetecileri karsılarında görünce 
~•rı. g"rınü, orlar. Şunu unutu- merikan •Colombia Heigbto• ke. memnuniyetsizliklerini §U sekil· 
'il, b: ~I ''alnıı hir partinin dr. tır 51lebi ile Amerlkaya kaç!rıl- de ifade etmislerdir: 
4~ııııı !Un l'ürklerin hükiımeti cıl- dıkları iddia edilen Nermin özu. •- Bu gazeteler ne tuh:ıf 5ey
~ıt ıı 1

;. hııtırlamak ı ltmiytrd;, sal ile Ayst'l Kaynak isimlerinde- ler, bizden ~ep kötü kız diye bah
"trıdi011lfka dl'mir perdesi içine ki iki kız diln saat D da •Adann• setmişler. Izmirde resimlerimizi 

n hap r.den. tema tan ka- \apuru ile limanımıza gelm~ler. çektller. Ne oluyor yani? Ayıp 
l>c\'Dnıı Sa: :> Sıi: 5 ,~e) dir. İki kız, gemi yaklaşıp da ga. <Devamı Sa: 5 Sü: 3 de) 

edeceksiniz, dedi 
Kumkapı C. H. P. Ocağmm tertip ettiği 
toplantıcla konuşan hatipler, iktidart 

şiddetle tenkid ettiler 
C.JI.r. semt oc:ıkları tarafın. 

dan tertip edilen siyasi toplantı
ların ikincişi dün ak~am Kumka
pı ocağında :rapılmı~lır. 

Toplantının saat 20 de yapıla. 
cağının ilan edilmesine rağmen 
ocak binasının bulunduğu geniş 
bahçe çok erken saatlerde kala
balık bir halk tarafından doldu
rulmuştu. 

Saat 20.20 de İnönü, berabe. 
rinde eski Milli Eğitim Bakanı 
Tahsin Banguoğlu olduğu halde 
lokal binasına gelmio ve partili-

lerin tczahiiratı arasıııcln kC"ndisi 
için h:ızıralnan yerr. oturmustur. 

Toplantıya saat 20.30 da ocak 
başkanının bir konuşmasıyle ba~. 
landı. Bundan sont'a il idare ku
rulu üyelerinden Kemal Çilin
giroglu bir konusma yaparak lk
tidan tenkid etti ve sözlerine de 
vamla: 

•- Bu memleketin siyast tari
hini yazacak insanlar ~·arın siz· 
!erden isimsiz l\lehmet~ik diye 
babsedereklcr. Hir;bir memleket 

<De-umı Sa: 3, Su: 6 da) 
ip takılmak ı.ureti) le boğulan Sr\ im Daşıı), .Sarı) erin 

en güzel kızlarından biriydi. 

Türk ve 1nı:ilJı de\'let adam
larmın, iki memleket ı:rasında
ki dostluğu daha d:ı kuwetll'n· 
dirmek iı;-ln törü meler yapa
cakları \'C Türkiye ile İngiltereyi 
alikadar eden müşterek mesele
leri inceleyecekleri de kaydedil. 
mektedir. · 

_;,___o_ 

Sovyet Büyük Elçisi 
Dönmivecek 

llıuuıl Mıı1lobiıiını:ıfın 

Ankara, 7 - fılezuncn l\foskn
vada bulunan Sovyet Bilyiik El
çisi Lavrişcf'in şehrimize dönmi. 
~ eccği, Sovyetlcrin yeni Büyük 
Elçiyi yıl başına doğru tayin e
dcl'ekleri söylenmektedir. 

I..avriserin Birleşmiş l\fillctlcr 
nezdinde mUhim bir ''al.İfeye ta
yin edileceği de tahmin cdıl
mektedir. 

• 



' 
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Sırrı Paşa anlatıyor Programlarını tatbik etmiyeıı 

gazinolar cezalandırılıyor 
1 

H AVAc::::l 
YAZIY•T!:r!3 

Ye~llkoy Meteoroloji İstu 
yonunun tahminlerine ıöre 
burun ıehrımlz ,.e ci\'lnnda 
hava aabahlP.yın Boıaı \'e 
Marmara ustu ııi511, aonrala. 
n bulutlu geçecek: riizgir· 
lar sabahleyin durgun, oğ· 
leden ıonra Guney-Doğu 

istikametinden orta kıw"dte 
eserek; ıuraklık dererealnde 
dune nar.aran bir delıaiklik 
olmıyacaktır. 

Bir hırsız ı n 
Evinde, çahnmış 

Eşya bulundu 

Gör temaşa ! teıe-
- Tele\ iz:yonlu yeni satı· 

fonun l."ndradı .,., 
ea çıkarılması ,·es!lesile• 

Eski Ba_şbakanın kar_şılaştlğı güçlükler 
etrafındaki ler 

Kral ve 
Son zlinlude ban yazlık gaıinolırın en·elce hı!ka .ilin et

tikleri pragramları tatbik ~tmemeleri muhtelif ııklyetlere \'e 
gile olmuştur. . • 

Ortaköyde bir hırsızın gizli 
deposu meydana çıkarılmıstır. 
Sabıkalı yankesicilerden Vahi· 
dın, Ortakoy Kaypakoğlu soka· 
ğında 31 numaradaki evine baıı 
e~yalar ı!etirdıği nazarı dikkati 
çekmiş \'e dün Ortaköy komi· 
serliği polislerınden Alı Başarı· 
cı ile emniyet ikinci şube mil· 
dürlOğü hırsızlık masası memur 
!arından Hidayet Erol ve Sadi 
TeeyeneJ, Vahidin eYine Ani bir 
baskın yapmışlardır. Bulunan 
e~yalar arasında Valter marka 
bir polis tabancası ile uc c:ep ve 
bir kol saati bulunmaktadır. E· 
vıni gizli bir depo haline sokan 

. • t usalıl - Alo, Hurri)e 101• 
Ali Keser mi':' •. Burası 1111• 
pembe apartımanı, 2 n~ ti 
ra ••. Bize lutfen Ud ki :ıı ... 
gdnderlnlı, kn ırcık ols 'ill 
(Tele\ lzyonda Ali Kes~.~ 
dıikkAnın arka kısının 

1 
,. 

çengelde asılı blr kerO ııet 
lıp etinden tarttığı, ~J gii· 
ederek tırağına uıattıg 
rulur). 

Mısırın eski Başbakanı Sırrı 
Pa~a. Pariste çıkan Le 

Monde gazetesinin muhabirine 
son hadiseler etrafında uıun 
beyanatta bulunmustur. Sırrı 
Paea dıyor ki: 

- Kral Faruk halkın artık 
kendisini sevmedığıni daha 
19-!9 da anlamıştı. Filhakika 
tahta oturduğu ilk seneler zar
fında hAsıl olan umuml ~evk 
ve heyecandan eser kalmamış
tı. Kralın yakınları hakkında 
pek ağır söıler söyleniyordu. 
Bu vaziyet karsısında kral 
Ba~vek!leti bana nrmek iste
di. İki şart ileri sürdüm: Mec· 
lisin dağıtılması ve kralın ya· 
kınları arasındaki &uiistimal· 
lerıle meshur ldmselere yol 
verilmesi. 

Kral bu iki sartı kabul et· 
medi, ben de Avrupaya hare
ket ettim. Bir gün Aix les 
Bains'de ıhn beni telefona ça
ğırdılar, kral ~unları &öyledi: 
•SarUarınııı kabul ettim. Sil· 
raUe buraya gelin u beni kur· 
tann .. 

Kral 11ôıilnll 
'.J'utmuyor 

1949 senesinin temmuz ayı i· 
di. Bu da•;ete aJAkasıı kala· 

mazdım. Derhal Kahireye ha· 
reket ettım, bütün partilerin 
ı~urAk1le bir kabıne kurdum. 
Fakat. daha ilk gün, kralın sö
zünü tutmak niyetinde olmadı· 
~ını anladım. Bunun üzerine 
bütün gayretimi iyi bir seçım 
yapmağa hasretmeğl kararlaş· 
tırdım. Kabınede muhtelif par 
tllere mensup Bakanlar arasın 
daki ihliJAf o dereceyi bulmuş 
tu ki i§ gormek kabil olamıyor 
du. Bunun üzerine hiç bir par
tiye mensup olmıyan kımseler 
den mOrekkep bir kabine teg· 
kil ettim. lkı buçuk ay seı;im 
hanrlığı ile meşgul oldum. 

1949 seçimi, bıldlğınlz gibi 
Vaft Part!&lnln büyilk muvaf· 

• 

fakiyetl ile neticelendi. Başba
kanlıktan çekilerek kendi işle
rimlıı meşgul olmağı dUşUnür· 
ken bir gün kral evime, beni 
ıiyarete geldi Ye şunlnrı soy
ledi: ·Smn idari faaliyetiniz 
diışmanım olan \'aft Partisini 
iş başına getirdi. Onlarla aram
da YUl.'"Uu muhakkak olan çar· 
pışmanın ~iddetlni hafifletmek 
için siyası mlişavfr olarak sara
ya gelin.• 

Bu teklifı de reddedemeı

dim. Yeni vazif~yl, sarayın te· 
mWenmesi ~artıle kabul ettim. 
Vaft iktidara geldi. Ben saray· 
la Vaftçılar arasındaki müca
deltnln fiddetlni hafıfletmeğe 
çalışacaktım. Halbuki hayretle 
gördüm ki Yaft'ın ileri gelen· 
leri kralın her arzusunu yeri· 
ne getiriyorlardı. Benim red· 
dettiklerıme onlar •pekllA mu
vafık!• diyorlardı. 

Kral n ''aft 
Partisi 

K ral bir gün hük(lmetin bir 
kanun lAyihası haz.ırlama· 

sını, bu llyiha mucıblncı hll· 
kümdarın gelirinin h~r türlü 
vergiden muaf tutulmasını l&
tedi. Kral Mısırın en büyük 
ıen:;:inlerinden blridır. Her 
türhi '·erglyi pekAU verebilir. 
Bu sebeple böyle bir ~eyi is· 
temeğı reddettim. Kral buna 
rağmen doğrudan doğruya Ma 
lıye Bakanına müracaat edince 
istüamı \"erdim. Bunun üz.eri· 
ne Faruk idare meclisi reisi 
olduğum müesseseye müracaat 
Ja beni bu \•azifeye tekrar al· 
mamalarını -istedi. On yerde 
idare m11cllsi aıası idim. Bun· 
Jardan sekızinde \'aıifeme nl· 
hayet verdirdi. 

O tarihten ltıb ren Vaft ve 
saray suıistlmalde birleşti. f. 
dare makınesinln her basarna· 
ğında iş gormek için para ,·e.r· 
mek JAıımdı. Halk: ·Kral hır· 
sııın bırıdlr• diyordu. 

1 z mir Fuarındaki 
Bankacıhk büromuzda 150 liralık hesap 

açtıranlara ma h sus 

OTOMOBiL 
Ke}idesine yurdun her tarafından iştirôk edile

bilir. Bunun için bütün ıube, ajans, fa b rika 

ve satıı mağazalarımız vasıtcısiyle hesap açtı

rabileceğiniz gibi posta havalesi de yapa

bilirsiniz. 

Bu büromuzda açtırılacak hesaplar aynı za

manclc:ı bankamızın diğer ikramiye k~ıidelerine 

İJtirôk hakkı kazanırlar. 

Fırsattan istifade ederek 
Hesap açtırmakta gecikmeyiniz. 

I 

SUMERBANK 

ANNA 
B I Ç K t ve 

PEÇ AROPULO 
D i K i Ş YURDU 

Kayıtlar başladı. Pazardan maada hergfin saat 10-18 e kadar 

BiÇKi DiKiŞ NAKIŞ ÇiÇEK 
vesaire dersler özel metodlar ile Kurtuluş Hanının geniz 
salonlarında veriJir. 

Galat sun fstlklAI Cıd. Kurtulıu Arıt. 285. 3/8. 
İİ!l•!!liiİli!~iiıiıiılliııiıllll•re1: 432ZZ. 

Ereğli Kömürleri İş letmesinden 
İ$1etmemiz merkezinde Alman maden mühendis ve teknis

yenleri yanında çalı~mak Oıere fyi Almanca bilen, icabında Al· 
manca mektup yazmayı muktedil' iki tercUman alınacaktır. 

Tahsillerinin derecesine \'e ellerindl'!ki referansa ıöre hrr 
birine ayda 250.- liradan a~ağı olmamak üzere Ueret verile 
cektir. 

Taliplerin, hal tercümeleri ve ellerindeki referanslariyle bir. 
lilde bir yazı ile •treğ]I Kömürleri İşletmesi Umum MOdürlU 
tu~Zonguldak• adresine acele müracaatları. (1'-258) 

Yeni yen] 
Skandallar 

Bu cümleden dün Küeükçift lik parkında Munır Nurettınln 
kon~er vereceei evvelden ilh edildigi ve halktan ıiriı para~ı 
alındığı halde kon~erin yapılın aması Çıftlık parkında hldısele
rin çıkmasına sebep olmustur. Müşteriler evvel& Münir Nuret· 
tinin konseri olduğunu ilanda okuyarak bılet almak ııuretile 
iterı.ye glrmisler. ıonradan başka .sanatklrların okuduğunu gö
rünce paralarının iade~lnl isteml~Jerdir. 

Gi.ınun en yuksek ııcalıh. 
tı golgede 32, rn du1iik sı· 
caklıgı 19 ıııntigrat olarak 
kıydedllmlıtır. 

KUCUK HABERLER 

Çok geçmeden pamuk suiisti· 
mali ba~ladı. Pamuk mem· 

leketin ihracatının yüzde sek· 
senini teskıl eder. Ellnde para 
olan herkes FellAhın biricik 
ekmek parasile oynamağa baş
ladı. Bunu diller skandallar ta· 
kip ettı. Kral bozuk sil.Ahlar 
!?eselesinde alftkast olan ya· 
J.tınları hakkında takibat yapıl· 
maması için tazyikte bulundu. 
Nihayet 26 şubat hldiseleri \'U 

kua geldi. Kral Yartçıları iş 
bıi!ndan uzaklaştırdı ,.e yarım 
tedbirlerle v.uiyete care bul
mağa kalkıştı. 

Fakat müessese ~ahibl kendilerine Mtinir ile diğer sanat
klrların okuma.sının bir mesele teşkil etmediğini bıldirmis ve 
bunun Uzerlne miınaka,alar cıkmıstır. Ancak halk orada dert 
ır.latacıık ne emnıyet memuru \C ne de beledıye mürıkibi ıö
rcmediginden gazetelere baş\'urm .. i<: mecburiyetinde kalmıştır. 
Kendisinin zirai donatım memuru oldu tunu soyliyen KAıım 
Tanyelli de matbaamıza kadar ıelerek bu milrıkıbe&izlikten ve 
mUes~esedcn 5ıklyet etmiştir. 

Ayrıca cuma gecesi de Perihan Altındağ ıeansının da bu 
KADIN HUKUKÇULAR sabıkalı yankesici aranılmakta 
KONGRESİNİN KARARLARI ve tahkikata devam edilmekte· 

tk.ind 
Dnet 

~ekllde yapıldığı bildirilmiştir.. . . . . 
Gec \'akıt kendı~ile ~i>rıiştütumuı beledıye ıktısat mudtirü 

bu fikayetimizi ıhbar telakki ederek derhal tahkikata başlıya. 
cağını bildirmi~tir. 

~~~~~~~~---~--

---o-. 

İran Baskonsolosu • 

Şehrlmııde toplanan Mılletıe. dir. 
rarası Kadın Hukukçular Kon· 1 

gresinde alınan kararlar. kongre 
genel sekretrrliğı tarafındAn tl· 
bettırilmi6 ,.e kongreye iştirak 

$ehre bol miktarda Bir kişi f aksi ~~e~aş~a~~~5~~:.1ere gônderılme-
Gecen haziranın yirmi yedi· Kongrenin aldığı bu kararlar 

sonr!1n.~~l~~s~:~~~:i~e;e6e;a~ Yumurta geliyor Altında öldü ~:~~~~:n a;:;;~~~a t:f~~I e~~ae~ 
ğırıldım. •Vaziyet çok kcitü- Dün aabıh sut 9.15 de bir mek sal.\hıyetıni tanımak, avu-
dür. Umumi dkAr ba5takile· Trakya ve İzmit havafüinden kisinin olumile netıcelenen feci katların daha yüksek me~lekt se-
rin aleyhlndedır. Gelip bızi son ıunlerde eebrimize bol mik bir otomobıl kazası dah:ı olmuş- viyeye \'arması için baroya kabul 
kurtannız• diyorlardı. Eski tarda yumurta gonderilmeğ• tur. imtihanları ihrlas etmek ve rOl"Uk 
~artı tekrar ettim: Kralın et· başlanmıstır. \' t .. t hk"k t ö ı mahkemelerı· kurulma•ı hususun-

Bll Yüzd"n •·umurta fı'atların ap 1,..1mız a · ı a a ı re ~-rafının temizlenmesi ... Kabine. " J • • K z h 'd" ld .. d b k ti d • da e·a~. ıı dü~J.t· kl"kler tesbı"t ... mının oço a arı ıs o u 6 u a azı ayı ar Yar ır. 
mi kurdum, fal<at sarayın en· ~ " ..- b" d 1 b' t d ld DIŞ TİCARF.T DAiRESİ 

dilml.• \'e bakkall"'rda yumu:ta tes ıt e ı en ır va an aş yo a , trıkaı;ı eksilmedi. Milli Sa- ~ "' il " k "k k d .... , El nt 
fiatları a kuru§a kadar düşmUs· Y rume te ı en ar asın an ;e· BAŞKAn er · , 

vunma Bakanlığına Murtaıa len bir takcinin &admesine ma Bır mtiddet ev\'el Pariste. İk. 
Elmarıızl'nin getırlJme.sinde ıs· tür. k ı t . tısadi fcbırlıı1ı· deie"'asyonu ıle 

Ancak toptancılar eıler[nd•ki ruz a mı~ ır. w 6 .. 
rar edildi. Ben bu mevkle Ge· d t " · d K k ı · ı k · 

malı ~atabilmek irın eeJen ~·u· Sa me ne ıce.sın e oço a · temasa gıtmiş o an E ·onomı \C 
neral Necibin roetlri101esinl is· " ,. • J d ü · f ta ,.e b y · t B k ı " D T" • t 

1 ., murtaları mu•tahsllın ı"-•tedıı.ı ırımın zerıne ır mı~ e . Tıcare a ·an ıbı 16 1c .. re tiyordum. steğlm kat'! bir red 0 
i!i i ı t · k M · F k o 

flattan da fazlasına toplamaktı n parça anmış ır. Dairesı Baş -anı unıs aı • 
ile kar§ılaştı. Bunun üzerine ve bunları buzhanelerde stok HAdi•eJi mUteakip ıofor ıra· unsoy, dün ı;aat 16.15 de uı;ak-
bu Bakanlığı kendim deruhte etmektedirler. basında bulunan iki yolcuyu la donmu6tilr. 
etme

11
e karar verdim. Saray, b il" de b karak fı"rar et 

" Tcıptıncılara mudahale ed!I· ıraz .. rı ıra · Denı"zde bı"r ceset bulundu askeri klübün beş gun içinde ı r 
kapatılmasını ı~tedl. Hemen medigi takdirde yumurta fiatla· m Sır. 1 D. b h t d S 

rının kısa bir zaman sonra tek· BIJihare arabanın araştırıma un ı;a a ı;aa on a arıyer 
kralı ziyaret ettim. ordudaki rar 15 kuruşa çıkıcagı soy!en· sına ba~lanmış ve taksinin için· Yenimahalle lskf'lesi başında 
hoşnutsuzluğu anlattım. Kral eki dir de bulunan muşterılerden bu- bir erkek ce~edi bulunmuştur. 
inat etti, Bakanlığa Genf'ral m e · nun bir Austin marka otomobil Yapılan tahkikatta bunun Hil· 
Haydarın getirilmesini istedi. Ya lova vapu ru tahk ikatı· olduiu tesbıt edilmi§tir. seyin oğlu Sıllh Küçlik adında 

Teklifı derhal redcleltim. \'a. na dün d e devam edild i Şoforiın aranmasına dUn . i:e~e 21 yaşında bir genç oldutu an-
zi) et çok nhimdi, pazarlığa beç vakte kadar denm edılmıs lapılmı_ştır. Ceset morga kaldı· 
müsait değildi. Hunu 1IJ tr.m· Dun, pazar olml!ına rağmen tir. rılmıştır. 
muz günü kralın siyası mli~a· Yalova vapuru ile Karadeniz: mo 
\irine anlattım ve akşam saat tcirü arasındaki çarpışma tah· 
on dokma kadar şartlarım ka· kıkatına de\'am edılmi_ştir. Ka· 
bul erlilmeıse istila edereğimi radenlz motcirU kaptanı Enabir 
söyledim. Kral ısrar edlnt•P. 'Ra. Can savcılık tarafından nobr.tçi 
kanları davet erlrrl'k vaziyeti hlıkimli~lne sl'vkedılnıi' ,.e hA· 
izah ettim ve istifamı hemen kimlik tarafından hııkkındı tev· 
krala ,·erdim. O ak nı .saat kif kararı verılmlştir. Tahkik&· 
21 de askeri avaklanma oldu. ta bugün de dl'\'am Pdilecektir. 

f z mlr'e doğru 
30 3 ıl eHel bugün, 8 eJUtl • 

192? de Kemalpaia h· 
zamıı dü~man i tilbınılan 
kurtulm•ııtu. Bu ilçenin r.ıkl 
adı ~if'tlr. 30 Ağustns Raı· 
kumandanlık meydan r• ıha· 
rebeııinl kıııanan orduları· 
mız. Akdl'nbe yıldırım r;ııra· 
tile akıp glderkrn. İlmlrde 
kf hılAf delletleri konsolns· 
lan telsiz telgrafla Ba ku· 
mandan Gali Pı5adan mun· 
kerelerde bulunmalı: üzere 
han.ıtl ıun ,.e rı11reıle mıılA· 
katta bulunabilereklerlnl 
&ormuelardı. :ımutafa Kemal 
r a a da 9 eyliılıle ·ırıe 
gôriı5ehllereğinl lılldlrml~lf. 
Filhakika M115tafa Kl'mal, 
9 e)·ICilde Nif'te bulunrtıı. 
Fıkıt mıılikat Jsthenler or· 
tada yoktu. Çunk;ı ordulı· 
rımız İmılre girmfcler, he· 
defe ula5m1Elardı. 

TÜLBEl'"TÇf 

Batan nıoforün yuzdürıilmesl 
için dün blitUn gün çalışılmış
tır. rotor yuzdiırulilnce sulh hA· 
kimi ve billrki~i buzurile icap 
eden tP.tk,jklerde bııhınulacııktır. 

Çanakkale ô b ld esin e 

yapılan yardımlar 

Çanakkale ~bide!i için ;irlşi
len te~ebbü5 bütün :YUrtta çok 
geniş bir alika uyandırmıştır. 
Hesap açılan bankalara çeşitli 
mlleste~,, ''e birliklerden topla· 
nan paralar ::onderilmektedir. 
Bu davaya azınlık vatandaşlın· 
mızın da !Ayık oldu~ ölçüde 
'katıldıkları haber verilmekte
dir. 
Diğer taraftan 4 büyük klllp 

arasında ha ılatı Cıınııkkale 1· 
bidrsine tahsis ediJmek üzere 
bir turnuvanın tertipl~nmelı: il· 
zere olduğu oğrenilmiştir. 

Tarabyada bir bina çöktü 

Tarabya - Yeniköy cıddesin. 
deki eski karakol binuı bir m üd
dettPnbt'ri yıkıcılar tar&fından 
yıkılmakta idi. Binanın henüz yı 
kılmayan kısmı dtin birdenbire 
çokmuş \'e yanındaki iki katlı bi
nayı da yıkmı§tır. İnhidam neti· 
cesinde kasap dukki.rundıı bulu. 
nan 3 kadın yaralanmıı ve teda
,.i altına alınmı§tır. 

- - -- - -~ - - < 

BUGÜN SON FIRSAT 
•• •• •• 

GUNUDUR I 
1 

KIZINIZA ÇEYiZ MASRAF!, KARI NiZA 

ASTARAGAN KÜRK, iNCi GERDANLIK 

VEYA PIRLANTA KOLYE KAZANDIR

MAK ISTIYORSANIZ, K E N D I L E R i N E 

HABER VERMEDEN 

AKBANK'A 
NAMLARINA 250 LIRALIK BiR HESAB 

A ÇI N IZ ••• 

SÜ RPR iZ LERi N EN 

31 / Ekim / 952 

(Tıfsillt gişelerdeki 

el broşürlerinde ... ) 

GÜZ ELi 

Vazifesinden 
Affedildi · 
Şehrimiz İran Başkonsolosu 

Ali Asgar Keyvanl ile Vıskonso 
l"s Abdullah Han ve kAllp Dr. 
Zınuzi İran Hariciye Nezareti 
tarııfından \•azifelerınrlen affe 
dilerek Tahrana ça~ırılmışlar
rlır. Konsoloshaneyi petrnl işl 
hıısusunda, gösterdiıil faaliyet 
!erden dolayı Başbakan Musad 
dık'ın itimadını kazanan Mehdi 
Etısam idare edecektir .Tahra· 
na çağırılan İran cliplonıatları 
nın aflarına sebep olarak petrol 
ihti!Arı mevıuunda memleketi· 
mizde esaslı propaganda yapma
dıkları gosterilmektedır. 

-o-

Çanakkale 
Ormanlarında 
Yanaın çıktı 

Çanakkale. 7 - Bugiın Çanak. 
1 kale Ilt11pe bucağı 'e Durstınbey 
1 ilcesi Kızılçam ormanlarında iki 
) angın çıkmıştır. 

Dursunbeydeki yangın &öndO
rtilmtişse de, İltere yangını geç 
ukte kadar devam etmiştir. 

Balıke~irde D.P. lilcr 

bir toplantı yaptı lar 

BalıkP.slr. 7 CHusu!i) - Buglln 
saat 18 de D.P. il merkezinde Te
kel Bakanı Sıtkı Yırcalı \'e mll
leh·ekillerinin iştirakiyle bir top. 
Jantı yapılmı6tır. Sızıın haberle-

! re gore bu toplantıda mııhalefet 
pntılerinile ~on sunlerde ı'.rl· 
riılen faaliyet ''e Ayvalıkta C.H. 

1 P. lilere taş. yumurta \e domaıes 
atılması hAdi!iPSi bahis mf'\'lllU 
olmuştur. Di~er taraftan millet
vekilleri toplu bir halde ilce \'e 

koyleri dolasmağı kararla~tırmış
lardır. 

Ak;aray da h arman 

yerinde cinayet i9lendi 

Aksaray, 7 CANKA) - 6 sene 
evvel bir adam oldtirdll~U lçın 
mahJ.;Qm edilen ve af kanunun. 
dan faydalanarak ceuıevlnden çık 
mış olan Ali Tufan isimli bir şa. 
hıs, ŞAmili Basbıığ adında hasta 
ve asker olan bir eahsın ııenç ve 
güzel karısı Menekşe'yl harman 
!ı"erinde tıifekle vurmak suretiy
le feci şekilde oldurmi15tllr. HA · 
diseye yeti~en Şamili, katile mll 
dahale etmek istemişse rle katil, 
ŞAmili'yl de aynı tüfekle ağır sıı. 
rette ) aralamıştır. l\tenekşe'nın 

kucatında bulunan altı aylık yav 
rusu okstiz kalmı~ır. 

YAZAN $ FANNY NUllST ÇEViREN-:- REZZAN A.E. YALMAN 

habbet ''e alAkııya karşılık rr
kekten birçok 1ev bekliyorlar 
,.e istiyorlardı Corlnne de Wal
ter'den istifade ediyordu. Vf'r. 
dlCine karşılık kocasından çok 
ıeyler alıyordu. Onların umu· 
mt bir nazariyeleri \•ardı: ·Er· 
kek, fedakArlık ettiği kadını 
kıymet verir. Erktlf' fedalcAr
lık eden kadının onun nazarın
da kıymeti artrnu. ekı:llir flöv· 

le bir kadını erkek kilçUmser.• 
diyerekten daima almata bakı. 
yorlardı. .. 

Ray, karıısındı oturan, bir 
çocuk kadar munis ve yorıun 
olan Walter'e muhabbetle bak
tı. Hayat ne kadar güçtü, Ray 
nl' çok ıstırap çekmişti! Fakat 
bu zorluklara ve ıstıraba kar~ı 
lık. ne tattı, ne unutulmaz an. 
!ar yaı;amıştı. Bütün bunları İ· 
yl \'e kLtü taranarıyle Walter'e 
ve Walter'ln sevgi•ine horçluy. 
du. Mutlak surette feraıat sa
hihi olanlar, gurur \'e azamet 
dl'!nl!en hisleri tanımazlar. St· 
ven insıın için kticlilmek yok
tur. Ray, Wılter'i uzaktan ol
sun görebilmek lçjn karanlıktl 
afııcların ara~ını &i?lenerek. o
na yakla~tığı anları dü~ndü. 
O uman bilt kendi kendini kü
çülmüş hlssetmemi:tı. 

Ray bir aralık dedi ki: 

- Cıp May'dak! evi hibt et. 

58 
mek demek, artık orada bera
beree yaz mevsimini ieçitm!
mek demektir, detil mi? Önü· 
muzdekl yu orada bı,kı bir 
ev tutmıyacak mısınız. Walter'? 

- Hayır. Richard bu yaz ça
lı§arak. trma'yı da mürebbiye
siyle ıkrabalarımmn vanına 
gondereceğiz. Biz de romatiz. 
mımı tedı,·ı kın Clemrns dağı . 
na ııdecetıı. 

- hi olur. Walter, kolunuz. 
dakl romatizma epey ilerlemiş. 
ti. 

- Ben orara yalnız iİtmek 
niyetinde idim Ama Corinne 
de ıelmek istedi. 

Waıter, Saksel ailesinin o ya
zı Clemens dıtındı ıeı:irece!i· 
n1 bu ı;uretll' Rıy'ı anlatmağa 
'e kendisini bu fikre alıstırma
ğa çalıştı. Sözüne eöylece de
\'lm etti: 

- Ayın on ikisinde gidece
ğiz. Siz ondan SC\nraki p~zar 

Eilnü gelebilirsiniz. Ab:'de ol. 
dugu ıibi ) ine l~imlti uyduru
ruz. 

M. ,.e .Mr.s. Sııksel'in en lüks 
otele yerlestiklerinden birkaı: 
giın sonra, Mrs. ~chmıdl ismin· 
de fık ve zarif bir kadın ikinci 
sınıf otellerden hırislne ı;elip 
yerleşti. Kendisine kat banyo. 
suna yakın bir oda ayrılmıştı . 
Banyolu bir orlada kalmak 
Ray'ın c;ok hoşuna gider.ekti. 
Çünkü her giln Ulun ımın yı 
kanmasını pek ~e,·erili Fakat: 
• Wılter'den hu kı:ırlarını iste 
mek biraz Caıhı otur• diye dil · 
ıünerek bunu &ö~·lrmP.lf' çekin 
di. •Bana ancak !Azım olanı 
kadarını veriyor. Benim !cin 
fuzuli masraf rtmiyor• diye 
kendi kendine söylendi. 

WaltP.r'in Ray'a tavsıye 11t. 
tlgi otel. ~ehrln mtrkez sokak. 
!arının birinde idı . Alel~ıi- bir 
tutla hina~hn lhnPttl Onflıı . 

den geçen tramvay ve muhtelif 
naldl vasıtaları ytiztinden epev
u gürültülü bir yerdi . waı. 
ter'ın aJIP.slyle birlikte oturdu
ğu otP.I iH• gazinoya yakın lüks 
bir bina irli Ray bir an oraya 
gidip bir oda tutmağı ''e yer
IP.şmeği dtişündu. • Fakat bunu 
yapmadı. 

Ray'ın bol nktl Yardı. Bura
&ı hir telini ve banyo ~ı>hri i
di. Fakat Ray'ın sıhhati yerın 
de olduğu için lın ·le seylere 
ihtiyacı yoktu . flalhukı \\"ıılter. 
vaktinin <:o~unıı bıın>·o ma~aj 
, .e dinlenme ile gecırivornu. 
Öğleye kadar vaktini hunlar 
dolduruyordu. Yemekten snnra 
Corinne ile herahP.r ya balı~a. 
ya otomobille gezmeğe veva 
dostlarını ziyarete 2idivorlarrlı 
Her nedl'!nse Corinn11. kora~ınm 
yanından ayrılmuına kııtiyen 

müsaadr etmiyordu. Wal1er de 
Ray'ı ~oreh!IPrek umıını hir 

6eıı 
- Alo, kimsiniz... ı:n•' 

l\lehmet l\l ıısallat... .Ahll'°-;,. 
r.ııaı;ık!a gorıifimek i~·erır 
rum. lutfcn telefona d•· 
ml6inlı.?... (Tele\·lo 0

" g•· 
hıımelrlnin, koltuğunda dt 
ıete ok.umakta olan A~~:aı· 
donrrek bir eeyler soY ilt 
ği, Ahmedln de eııe;eıı 
•Yok de, ~ok de• tşa dt 
\erdiği gorulur) )'a, e\ge
) "klar mı?... \'ah, ,-~h, dtll 
Jip geçen gıin kendısiııtlJI" 
borç aldığım parayı ge 
c:ektlm ..• 

-- J\111 
- Alo, burada Ahmrt rl· 

)·utmıı, Bayan l'llıı$errPfi ttıl 
ca ediyorum... Di5çl~ e .111 
gıttl Cteıevlı\·onda, JJa>ııı· 
'lıı&errelin bir masa ba5 ,. 
da misaflrlnile hriç 0fııı 
ılığı ı;iırıılıırl rrbl. gel ı~t· 
zaman teldnn effiğlırıl 
fen sö)lc)iniı ... i\Ier:;i ... 

-- 1 btll 
- Ha.an r.e efrnd • ııı 

idare mrflisl başka t· 
Hu •C) in ..• Rllmul;abelt bal· 
fendim .•. Dt:nıe.k pek ra 3. 

sızsınır~·· <Tele,·iıyondııdl<I' 
!onun bir kuşe -indeki bir 
na uz:anmıi yarı dekolte 11 
kadının yandaki ma~a) 8 ı 
uınarak sarap bardağırıt 8

11. 
dığı 'ö' ulur> l&tırahat btt;,. 
run... Ila.) ır, hayır. ~ık ;.. 
yın ... Blı lıfore rderJz. ... 
cil elfalar dilerim .•. 

-- dl~ 
- Alo. mıuhır t>eyeftll ~-. ııı .. 

Siıe bazı marutatta bil dt' 
mak uıere hemen bir rıı.~ııı• 
'u rica eıf.,c .. ktim ... ki il' 
hall!!tle mlsinlı? (TelC'' dl 
yontla miıdiirün oda~ırı ı 
yıırıa •alnıı olılıı u goruııı:s· 
o halde başka bir zaman t d• 
di ederim... <Tele,1ı, 011 rt 
müdııriln kc tlrmr.k utfte" 
koltuğuna n lan2rıık tc 
fonu kapadığı görulur)• 

-- ıı:ı 
- Alo ..• Aman Jtarır1l1,~ 

bu ne hat~ ... Daha ne oı~:rt· 
ayol... C:ırçıplalisın... lli rıı
clrn mi biliyorum? ..• Telf . 
nuınnn tl'l"' İ7.ytınlıı oldll~. 
nu ne çabuk ıın•ıtıun ... "!ı;ı 
'oya mı ı:irhnrrtun? .. r tll 
amma, ya trldon eden bol· 
olmayıp da ba5ka birl 
saydı... CI 

Sadun G. SAV 
ON J\BT,lllfEYJ,E ,. 

Kaıa ıı~tüne kar.a ... Cifi 
yet iıstiine cinayet... 'tir· 

Sıcal.lar ba$ımıu 1!11 'ıır 
rtıı"' TATT,1S6 .... . ....,..., 

,--TA. K \ ' ırt1 

' 
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r• Gcul•m•u o6nd•rd•" ~"" ~' 
tımı.. buıllon, buılıncuı" . _.../-

A esi: 
tilrlü ayarlayamıyordu. _n rl 
iki, ilç günde bir. akşam uıe·ı!' 
saat altıya doğru otele uttr8) 
Ray'ı ziyaret edebllıyordu· 

- Bu hale çok üzüllıyor~~ı 
Ray, dıyordu Bu şehir o l:9 

1 
e 

kliçucük ki in&an nerf'VC ~1 or 
hemen rlııyuluyor ve görültl) rB· 
Siz: beni yııl111z dortlı:ı yedi ~er· 
sında bekleyiniz. Diğer ı:aat ı:ıP 
de buraya bağlanımıyınız .. <'1 c· 
geziniz. Yarın ' 'e iibiir gtın ı!dJ 
lemiyeccğim. Corinne C'İ''8~ıı· 
bir gezintı tertiıı etti. sorır9 ti: 
marhaneye ııelmenizi de P ~
doğru bulmuyorum Bura~• ~ıı" 
rupadaki gazinolRr gibi hÜY o> 
ve kalabalık değil... İnsan ç 
i!ÖZC carpıyor 

- Peki Waltr.r... dt 
- Ranvolardan <:ok ı~tıfs 

8
• 

ettim. Ham vllzündcn A,·rU~\I· 
dakl sıı şehirlerine ~idemE' slı· 
ama her halde Karl~bad''." ;.· 
ları hunlardan lvi c!d~iln:r 1'!11· 
merlk:ıda her aranan şcı:ı nr- ·· 
mak imkanı var. <:ok suk , ,·o• 
l'l:tkın12 koluma, hiç ~ız1A1111' 
artık ... 

- Ne gUzel, ne iyi! . bıl· 
- Garip şey, Ray ..• Sııi .,t 

rada pek az s,ıörOyorıım. f'.9~ ı: 
vakınımıla olduğunuzu bilr1:iı 
bile bana kuwet veriyor. w 

hana teneffüs ettiğim ha,·a tıı 
dar liizumlusunuz. l 

f 0"\'IUT11 çO~ 
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Sene soııra •• 
Yazan: E. T 

~ ~ t Partisinin cm doku· 
ı.ıcu knngre~i :> ekim tn· 

• a :IJo,konıda t'lplanacak· 
\e~ kongreler, iklnd dün"n 

en "''·eı hemrn her r.· 
) 1 laıaman içtima Mlerlmı 

1 
°Plaııtııara mAni olmu tu. 

~ ~ llııtlıarcllr. biltilrtrn •onrn 
gr, toplanmadı. ~u e· I 
011 liç &e.n,.Lik lasıJı.ı '1 mü· 
~ kırarı:ı t.ırılan tı:ı,plııntı 

"tı_ t ııJta bü) ük :ılika uyan· 

* ı ır Baıbakaıu Ali Ma· 
hlr l~tira f'tmls. )eni ka· 
binPyi General 1'ecip 
llmrmn~tur. * hnn na bakanı nr. 111u· 
El!ddık IBirlrşik Amerika 
ile Jıu:lllerl'nln petrol 
ihtilafının halli l<fo ''"r. 
diklPri teklif! çok frna 
olarak 'asıfland ırını$lır. * Dcığu Inıınyıdın na. 
tı' a katanlann ayısının 

t:ünden güne arttığı bil· 
dlrnl~rır. - ~-

Bir P.T.T. heyeti 

l 1
1k ~•bt'r1er iiı · Rns· 
dar .. ıekllnde h;m ıle~i· 

d tapılması ihtimalinden 
~bler hile oldu. f'ııl\af 

~ ~ll in ı;unı:lr.rnl ilin edilin· lsviçreye gitti 

devam ediyoı· 
Dr. Musaddık, petrol buhramm halletmek üzere 
Truman ve Churchill tarafmdan ileri sürülen 
müşterek teklifi «bcrbet» diye vasd/andlfdı 

1. uo~ated Prt~• 

Tahran 7 - Rugün evinde yaptığı bir basın toplantısında 
Başhakan Musaddık C\'\elden hazırladığı üç sa;ı.falık bir deme· 
cinde petrol buhranını hallet mck )olunda Başkan Truman 
ile Raşbakan C:hurchill tarafından ileri surulen son mUşterek 
teklifleri .şimdiye kadar yapılan en berbat teklif· dıye va· 
ıflandırmıştır. 

MuM<lılık şöyle demiştir: 
·Son mii terek teklif yalnız adaletten ıııahrum dc.,11, fakat 

eski trkliflr.re kıya~ıa çok daha ağır Ye gayri kabıli talb ktir.• 

(Demokrat 
Porsuk) un 
Tenkidleri 
Eskisehlrde çıkan gilnlük (De. 

mokrat Porsuk) gazetesi 4 E:,·1111 
tarıhli nUshasında •Daha herbadı 
tesis edtlemiyerek bir idare• baş
lıklı bir ba~makııle neşretmtetir. 
Gazete makalesıne 1946 umumi 
teçimleri arifesinde I-~skiEehir 
gazetecilerinin Ahmet ı-:min Yal. 
man'Ia yaptıkları görüşmeden \'e 
Yalman"ın sorulan suallere ceva
ben o zamanki idare~'l tenkid ile 
Demokrıı,t Partinin muhakkak ik
tidara geçecr .mi 'e kabiliyetli 
elemanları bulup iş başına ı:ecl
receğinı sol IC'ditını kaydettikten 
sonra dıyor ki: 

s 

~ bir diı unc!'\'C mahal Ankara 7 (T.H.A.) - h'lçre-
l, ~t • buı:unkiı ld!!re ~kli· de po ta telcraf , tl'lefon ça
l~ IA dıh.a sıkı bir urette lışmaları etrafında tetki~lcrdc 
~ tdeeeği anla~ıhlı. bulunmak üzere, P. T. T. ıdare
~ 'tiı ldı flmdlH• b ar parti ı;i telgraf dairesi re.ı i Taci Ta· 

~fııtıet 1 kJinr. J 111 ti' in nı'nın ba kıınlığında bıısmufet
' r PoUtburo ur<1ı. nu tıı: tuhtar Emren, Salt Aytun, 

' hlrrok kimıedr.n mü· nılıfettı mua\'lni Sabri Kara· 

1Jit reislrr hr)eti \nd,e· mıın'dan mılle tlkıl bir he\'et 
• Şimdi bu !it'klin ~cğicı· bugün ışehrımiıdcn uçakla ha· 

~fıısaıidık bu teklifi incelemek içın Parlamentoyu çarşam· 
ba günü rılağırniistü hir toplantı~a davet rtmistir. Fakat kendi· 
sinin hw•iin takındığı ta,·r;ı bakılırsa parltıınentoda Truman ,.e 
Chıırrhlll tarafından ılcri ürul en şartları reddedecektir. 

Musaddık şunlaı ı ilave et mistır: 
• tnı::lltl're ve nirlcşik Amerika hük<ıınetleri bu sartları 

tf'klir r.tmrkle, lran hükumetinin bu da,;ıda elde etı• 1 b:.ıtıın 
neııceleri kıymetsiz bir hale so km:ıya çalı, maktadırlar. Gt'çlr· 
mekte olduğll iklısadi -.·e mali buhr nlara rL1trıı<'n lran nıılletl 
biç bir zaman bu "'İbi tcklıfleri kabul ctmıyeccktır. Bunlar, 
memleketimizin iktı~adi ' 'e siyasi bJğınısızlığına halci getire· 

•l\Ieııılekrt idaresinde D.P. ik
Lidarı mu' affak olınuşlur \e dli
nil aratmıyacak adımlarla iler
lemektedir. Fakat ınaaıe~ı>f ma. 
halli idarelrrde, Amme hizmet. 
!erinde öyle şahıslara rey veril. 
ınlştir ki bugün onıar kenrli mu
hitlrriııde ı;ıiz sahibi olıır olmaz 
dOnıı rahmetle andıracak sahne-
!er ~arattılar.• 

(Demokrat Porsuk), hunun se 
bcp olduğu ıstıraptan t;u suretle 
bah•ediyor: •Bu frr)·a tlıırın bu. 
glin yer ~er yük~rldi~lni ı:i:irmek
teyiz. Gene. r.inde 'e mlllet lra. 
desine dayanan iktidar partlcinln 
bindıCi dalı kesrcek olan bu fi. 
ı;anlara kulak acmıyaca~ını ı.an
netmek elbette gaflet olıır.• 

Rirlgway'in ecl Bayan RldJ1'aY (goJdın ikinci) uç gun kalmak tiıerf', dün hususi bit' 
uçaklı 16.SO da ıehrimlze ,,.ımtetir. B,ayan Ridgway Birinci Ordu Temsil Bürosu su· 
hayları, Amerikanın ehrlmiz naıkonsolorn G. E. lallhf'\\&, e~i le gaıeteeiler tarafından kar· 
şılanmıetır. Turklyeye gf'lrliılnrl .. n çok memnun olduğunu ıo.)li.)en Ba.)an Rldg\\ay , yanında, 
kfndisine refakat eden irs. Ray, Turki.) rrle ~.endisine mihmandarlık eden kurmay binba~ı 
Kemal .\tala.)'ln e5i Ba an Atala · olduj•ı halde otomobile blnml& \'e Jına alanından ayrılmı$
tır. Bayan Ridt;\\ay salı akşamına kadar İsti!nbıı1ıia kalııcak ,.e bu müddet zarfında kendisine 

cek mahiyette Jö,.;.;ıı~rt.:...:1.=:ar:....:ri..:.ı.:...:r._• _________ _ 
r.illa Kanatlı ml!ımandarlık edecPktlr. 

tı , hl i ı ·ı ıloğu Almanyadan Batıya ~ e r rr. n cçı ece· rekct etmişlerdir. Londra, 7 (Nafcn) _ Jnı::nte 
or. Ozel idarelerin 1953 kaçanların sayısı • ıı ı El b th n · d 11 

ccKundaklan Taht'a» 

lre lktıııadi ahıı<;t:ı 3 ı-nl re Kra çe- ıza e nın 0 6 

1• ~ 'ttrllk plan ıetkik ede· bütco hazırlığı çoğalıyor duğu günden buı;unc kadar, ha-
<r lı - ~atı fılmc alınmaktadır. Filmin ı · 11 pl.'irıa "OM ı;ınai 1 • Anbr.a 7 (A; rK ) - içişleri · 'J' ı ı k 

til ., Bonn, 7 (A.A.) - E~ ltilün hl ısnıi •Kundaktan a ıtu o aca • >ıtı rrt.. etmiı;, :rh'!!i 1~tih· Bakanh~ındiln verilen mal(ııua- ·ı ı d k k 
ı..de .. 'ili ıırttırılıu·ııktır. • ta göre, 11 öz.el ld.ır.el.erinin Ul5:1 rinci güniı de Do:u Almanyadan 'e i"stPrı nıesı ~etm § 3 1 a su 

.._ "OliaJı t ik t 1 L 1 1 ı· b' yf"k bı it · re&ktır. ~~ ıı 'e rlek r s;ın ra · ıuaJJ ytlı hutçe erının ıazır an· Batı Ber ıne u ı .r mu Pcı 1 Film, Kraliı;-enin hayalını bil· 
ı. ırhllbnssa rhr.nım İ) et \C· ı rmmna başlanm1.5tır. Hl:i3 yılı akını olmuş, 48 &aPt içinde ara- tlın trfı>rruatıyle gosterecektir. 1 

• bütçe ı;elirleriniıı bir ),1 E\'Vele 
~'"."ilk planda rıı: er hılk 1 niı;beUe :rtizde 30 ııi betinde bir !arındı birkaç rtızil ııenç olmak Bigadiç' de bir çocuk 

~"'l&tlerinin, yani pryk 1 artı~ kaydedecrğı tahmin olun· üzere iki bin Alman Batıya il- ezildi 
i.euerlnin iktıudt kalkın· maktadır. ilca rtmlctir. 

~ h.haklonıJı da baz:ı .kayıt· -- ----- Balıkec;ir, 7 (Jlususl) - Bu-
"'dır, Plfındarı. kormınisl ,_ Acele ediniz gün Bigadıç yolunda olilmle 60· 

~ ı:.ıı te~kil eden mt>mJrkrt· na eren bir kaza olmu§tur. 
'llıı.d d.ah k hl b" n \ Yalnız 3 gün kalmı .. tır. Sofor Hakkı Hoş idaresindeki lı.ı 1 

a 
1 1 

r ır 1 
" 

7 otobüs, İzmire giderken .,o c fi. ~aM. ! t~lıc;ıJacağı anla Ilı) or. " 
"

11 ı · ıcrindc ha)\'an otlatmakta olan 
kıı h ıamnameslıııil'! ba7.I T.. k. e ed. B k A o Dursunlu köyünden on kııdar ço. kı·kler yapılııraktır. Btt 'Uf ıy r f an ası • ı nm cuk .gazete, gazele• dıyc baı:ıra. 

'~~ll.i iklerln hedefi hıynt l!e· •. ı. rak arabayı takibe başlamışlar, 
~tı )Üksrltmf'k, komünist 30 E y l Ü L 1952 bu sırada aynı köy ikinci sınıf öğ 

ıııe~ını entr..rna ·ona.· "' \ 
~ ~s.ı1 a ı:nre terh" ·e d· rl'ncil~rlndcn 9 ~ aı;ınrlakl Mıı • 
tvUtüıı diın~·a iı;çil,.rlle ı;ıkı tara Önrn, otohlısün altınıı düş-

tesla!ne rıılıımıık. ko· ~ Kesidcsine hazırlanınız müş 'e ezilmek sureli>le feci su-
\ lıı rette ölnıüşlıır. ld 1 düsmanlarile atddttli ' ~ Bu kesidede 
tt t e etmt_ktfr. '\ Eyüpte bir otobüs tutustu 

~ti or lti )'apılara.k foplan· "" " Para. Altın ve Kıvmetli Esva 
td"fi mutaıt l•lerl 1ıorli · 1kramivelerindcn maada 

~~ ICoınünbt ruttsinln l· BAHÇELi BiR EV de Yardır. 
~ ku\\·etlf'1nrlirmektlr. 

t lıı reisli~ .. Staıını ece· KAZANANIN ARZUSUNA GÖRE KARC.ILIC;INDA ~1 liç lkind b11~kan lntih p ':I 
• ll&llı,·or. nunlıır lo· 
lleııkof ve Derlıı olaı:ık 

la G Pı:ıUtbılronun dlAer aın· 
1 ? t bııka nılfelcr Terlle· 

~ lGrk· -------
\ 

1Y~ l~çi Sendikaları 

crır d~rcısyon toplan-

! tısı devam ediyor 
'~it 
ı ı~ ' ? (A . .\.) - Dün açılan 
~ -~~ lf!:i SPndikalan Konfe- 1 

~,\._ ııu ,bu &abah çalı~maları
ı l:oııı ili etınf~tir. 
~ iPederasyonda hugUn hara

~l!_t'en nıüıakcreler esnasın. 
1 g. 

liJnı uç olan bazı meseleler 
~ı:ı üş le hepsinde de go-

EViN BEDELi ÖDENiR. 

ao E\'hll 1952 kesidesine istirak icin 

en ı?ec 

10 EYLÜL 1952 AKSAMINA KADAR 

TÜRKİYE KREDİ BANKASI A. O. da 
1ST:ANBUL 
F!EYOGLU 
İZ.MİR 
ADANA 

Dlıylik Postahane kar~ı~ı 
i stiklal Cadde i .No. 339 
Diiyük Kardiçalı han 

Özler caddesi 

150 Liralık bir hesap açınız 

Hesabınız varsa arttırınız. 

l\Tustafa \'C S:ılıri adımla iki 
Eahııa ait olan 'c şoför Halil ida
rcsındc bulunan 302G plak:ı 5ay:. 
lı Sirkcd • E.> up otobüsü dün 
E~ uıı emni) et fımirliği charınıı 
roe!M;ındc D\qHir kısnı!A<lroı, Pi{ 
drnbıre alev çıktığı ı::öriılmuş \ e 
depodaki benzin parladığı için o
tobüs kısmen yanmıştır. Yangın 
sırasında :yolcular kendilerini dı
şarı)' :ı atmışlarsa da, oför Hali. 
lin o[;lu Ahmet kollarından yan
mış ve h;ıstancyc kaldırılmıstır. 

(Demokrat Porsuk) bundan 
sonra bazı kayırmalardan bahisle 
tenkidlerde bulıınııyor. 

--o--
Trabzon hcıva alanı 

inşnah 

Ankara 7 CANK ) - Bayın· 
dırlık Bakanlığı daha önce top· 
rak te.sviycsi .> apılmı§ b:ılıınan 
Trabzon ha\·a limanının ln~ası· 
na girismi~ bulunmaktadır. LI· 
mıın ancak ı:elecek yıl tamam· 
)anacak ve Karadeniz illerimizin 
diğer illerle ha\ a yolundan irti
bat sağlanacaktır. 

ÖLÜM 
Piskopos Krikor Zh ıır, Dr. ts

tcpan Zıvcr ve oğlu, Bayan İSiU· 
hl Zıver Ye çocukları, kardeşleri, 
amcaları 

ri koııo novsr:P 7.İ\'ER'ln 
\'efatını te'bssiırle lııldirırler. 

'l'akdısı bııgünkli l'a~ıırtrsl g!l
nü 8 Eylfıl lfl,j2 sabahı .Be) o~

lu Balıkpazar Üç Horıın Ermrni 
killsr~indc ve blllıhare cenaze 
merasimi de klli~e ananatına gö
re a,> nı kllısede a~ nı glindc saat 
16 da Şı~li Ermeni Mezarlığında 
e6edı mcdfcninc te\di edilecek-
tir~ 

1§bu ilan hususi da' ctlyc ye. 
rinc kaimdir. 

Cl'nınr. I.r.nmmatı 

ırnclnYAS 
TcM. ·11229 - S09!l8 

. 
lnöuü, haksız 

( Raıı ı lnrld" ı 
bl{ kadar anormal eartlara sWn 
kadar gciğUs germemi~tir. ~ı:!r~~~ln~l~~~!~~İ top- TÜRKİYE KREDİ BANKASI A. o. 

·..,~k tnütPakip çalıfmalannı ~ 1 _ 
~ .. , 
tt• . ;$~~ ~ 
QlİTUNLAR tıl~t:ı~~UWI])~ · :.~}.···~~~~' 

Size hesap Eordular, hırsı1 de. 
dıler. fakat bunlar dün sızlerlc 

.. beraber iken buglin cf'ket değıe
tlrir gibi kar~ıya g,.çhler. 
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r bir idare sbtemJ kur- YENi SABAH tatil sevda \'e he,eslnden yaz. ..-·;. · ç E Ki• Lı• ş 

~ 11.krt ·ıe glrl~tl lıniı poli- seçilmek icap eder.• •• .~ .. ·.;-~··.-.- • • • ~:ırreinıie Meşnıthet dev- RAKA1'"LAR HÜRRiYET _ 
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~ tbt dr\'Jindt Halk Parti· l'enl Sabıb, Bakanların hli- ' D~ 
~~ Jı lrbirlne benurli inden, kfım"t mtrlıH.inrle tııplanmato IEIJlltETÇİGl1'" Q 
b~l llrfüinin tok ııartlll po- baelıtdıklannı yuı) or " diyor llO:o;TU 
t~~lı havatına glrml'!k için ki: Sr.ılat 8imni, Mehm"tçigin 
C!tortvıencmclerden bahl le Bakanların Ankarayı te- ıtostu GI. Ridgway'in memlc-

ı: hac.ümli, maalesef, tam At. kt'timbi ıl)-aretinden bahisle tl>;ı 
~~~lı{1tılerimlzin kuruluş ak. Iantık Orrlusıı Daşkıımanrlanı- di~or ki: 
"ijt arı lanında, idare tcş· nın memlr.kelimizi ziyaret et- •GPncral Ridgway i~·in Türk 

Bir muhalefet başmuharı irinin 
derisini yüzeceklerini soylıiyor • 
lor. Bu nasıl sö) lenir? Başkan
ları boyle konusurn ondan son
rakilerın boğaıımııa sarılmadık
larına şükrl'tmek l~zımdır• dedı. 

Tahsin Banguoğlu da bir ko
nuşma yaparak: 

•- Bu akıam bu gilzf'I &emtı 
nizde bu karlar canlı bir &iyut 
toplantı gorduğümüzden dolıyı 
hepimiz &e\lnıyoruz. Mıllet baba

~ör, llııtıın henilı zamanımıza mek üzere, Anadoluya ayak lcr, hiç de yabancı değildir· 
'il. İk~•rlanıımamış olması ge bastığı iltne rastlamaktadır. ler. O, Türklerin kahraman. 

, 11 tıdar sandal)a ına yer- Binaenaleyh \ekillP.rlmizin ilk lığını Kore'de hepimizden ev· 

ı İnônu de aramızdadır. fnon'.I 
~·alnız C.H P. nin başkanı dP.ğil. 
dir Bu millPtP. otuz yıl bahalık et 
miş adamdır. Onu ovmek benim 
hacldım degil. Ama uze şunu SÖ)'· 

Ifrcyım ki bugün memlekettekı 
siyaı;i hayatı ım~ıeren odur • .Mıl
let bize de bir vazife \ermi tir. 
Vazlfemiz muhalefet olarak il\ti
dar partisini kontrol etmektir. 
Milletin gôzli dort açılmıştır. Her 
yanlı~ hareketi onların gozlerlne 

AYRICA OOtGUN sokmaktayız. • 
PAtl.A İl(OAMIYESİ Bunu istemiyorlar. Muhalefet 

t ttırr~ıtıkacının \'err.cl'ği di faalı~ et günleri. yine, kendi 'el görctli ve takctır r.tti. El·· 
it~e~ 'tı bilgi \'e tecrübe çer. dairelerinin cari işlerine \'e \'el i ~i.ınkiı beyanatında da bi 
~r, ıbııı:ı~. gcrçekleştırmek, i· üç aydır askıda kılmış bıı· zi emrindeki askerlerin en 
~ b otumune düşer. Jlalbu. lunan projelerin tasfiyesine kahramanı olarak vasıflandır~ 
t tiz, idare sistemimizi tıım hasrü tah•is olunamıyacaklır. dı. Bu be~·anat, bir iltifat de. 
~ ro'tııeye lüzum t:örmeksi· Kendi Bakanlığına alt her ~ildir. Hakikatin ta kendısi-

t , b k kere, tanıdıklarımıı i· han1:i bir mesele hakkında dir. 
l \aı~t t;Pçim ~eri saymıştı Başbakanla i~tisare eylemek Grnrral Rid~way'e yapılan 

,_ llart~'H ihmal ctmişildlr. ıhtıyacını duyan bir Bakanı· tezahürat işte bundan dolayı 
't?ıııd erde ,., idare sistem· mız, kııbinc rei inin General samimi \'e içten gelmerlir. 

ar e Coze lllşrn bu ak~ak· Hidı:wav'le yapılacak lsti5ııre Krndisi ıie emin olsun ki, blı 
"l~ Tlolıtikacılarımızın faa. ve konuşmalarla me~hu oldu. Tilrklr.r sevrliklcrimiıi hak· 

'lti~~trıııı ~"ııl~ ölçildc verim· ğıınu görecektir. klYlr. fP. \rn in~anlarız. 
~tr/rıtıekt(' \'e hUtün yük Çok kötü bir S"lenek. uzun TPmı>nni Pdelirn, Kore'rlP sa 
rııııu 1\ sırtına çökmektedir. ~ıllar 1'oyunca, yurt hııdııt· ılrc" k;ıhramanlıklarırıa şahit 
11ı~a tası abılmck için de po- !arı içinde yerlPşmiştir. 11,.r olrlıı~ıı 'fürk llfıllrtinin ötrki 
l aı~~llın çok 'enlş kU:tlirHl hııns:I bir Bakıınla, kendi da- s:Uzrl ha<lr.llerlni de muhte-
ag1 IA 1nüsti.l hır 8ah~ıvet ol· ire~ine ait işler iı;in. rahatça rrm mi•ııfirimiz meınlekrtımiı 

tı !ltr tltndır. Yabancı demok mufa<•alan konuşabilmek ,.e dP ~eçireccfı iiç, be~ gün i· 
-~ llt~~ ise durum hU~büttln uzun ''adeli bir proie iizerln· cinde gôrmek fırsatını bul. 

Q8, 1 tr. :Rekll'di~imlz de· de izahat \·erebilmek ht'men sun. 
~~~a{l'i 11\lrdumuzdıı barın. hemen imkAnsııdır. Bluat U· Ttlrk umumi dkArı Ridg· 
'lllr~ h lıtı orsak. ilk öne • mum mUdur ''e mUsteşarlar wa;ı.'in şahsında en hliyıık A· 
h.-ıı t4"1tımızda olduğu gtbi bıle bran:Ianna ılren milhlm mtrikan ask .. rini S"llmlamak. 

'&kllAtımızda da tam me••lel•r hakkındı, şUmullO la frref duyar.• 

, • ,. partilerini ortadan kaldırmak ls-
.............................. ~~.Y.A11RMAJMlliJ.L1f} ,_t_YLLJL .'105~ t~)orlar. ~rk parti~e gl_tmek is-

tı) orlar. \ağma yok, mı ilet lda-

J HOS MEMQ · Pek geniş manalar ~şıyan mektup 

itiraz edeceksiniz, dedi • 
ışe 

resini elıne almıştır. Kontrolu 1 . - Basındanberı t~pl~ntı.yı la 
millet yapacaktır• dedı. kıp ediyorum Çok cıddı hır va· 

Avukat Fehmı Atanç da sö1 a- zife hissı 1le konuşmaları ta· 
!arak dedı ki: kip edı)orsunuz. 

•- C.H.P •. iktidara geçmek Bu kadar kıymetli arkada~la-
hınıyle çırpınan insanların yeri rın içınde bulunmak bana lfti· 
de~ıldir. C H.P., memleketin yük har \erdi. 
selmcsl için ı;alı$an insıınların Sızler bu memleketin yUz se
toplandıtı çatıdır. D P. on dört nedcnberı hasret çekllğı halk 
.llla~ ıstı iktidara geçtı. fakat ık-1 idaresini kuran parti.siniz. 
tldara geçtiği gün kendı ıçinde Şimdi trnrduğunuı halk lda· 
iktıdarı kayhetti. D.P. bugün ıs- resinin başında yazife görüyor
men demokratiktir. İçinde hurrJ. sunuz. 
yet ve dtmokrasi nizamı yoktur. İktidarlar, iktidar pahasına fe 
Hüsnil niyetle demokrasinin sa dekArlık vazifelerin t:üç alı~ır
mimiy,.tine inanarak oraya yalıl tar. 
mı6 birçok vatanda lar bugUn ıs- Haksızlıklara itiraz edeceksl· 
tırap duymaktadır. niz. Toplantılarda memleket iş-

Bir memlekette devletin \"ili !erini \'C bunların ak•ak yerleri
fesi Asiyişi temin etmektır. Ben ni vatandaşlara duyuracaksınız. 
hurada oturuı ken, kapım kırı- Arkadaşlar, halk 'idaresinin 
!arak ıı;Mıdeki kadının ıia~a kal- en bu) uk teminatı halktır. Bu· 
dırılaC"ağını düşüntir~em bu mem nu da iktidar karşısında muhı 
lekette hunır olmaz. lefl't te~kil eder. 

Ankarada D.P. mlllehekıllerı Vatandaş her .ı;Un C. H. P. 
çıkar. lnubat erim, pofülerı to. nin kıymetini daha iyi ka\Ta· 
katlar. Diğer biri Kırklarclinde maktadır. 
emnıyet Amırinı dö\·er. Bu at- Sizler vatandasın huzur içinde 
mosfer iı;lnde bu memlekette hu. yaşamasının ve emin bir istik
zur olmaz. bale girmesinin baslıca temina· 

Ne) e rıza göstereceğiz, kime !ısınız. 

kıymet vereceti1? Memleket sizlere gU\·enmek· 
Fehmi Atançtan sonra C. H. tedlr.• 

P. ienel başkanı Jncinü er:: sık İni>nüniln konuşmasından son 
sık alkışlanan bir konuşma ya ra toplantıya son verilmiş, İnô· 
parak şunları söyledi: nü ve beraberindekılcr tezahli· 

•Aziz arkadaşlarım; ratla uğurlanmışlardır. 

• 

• 

• 
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.\nkara ile Kırıkkale arasında in a edilmekte olan iZ metre uıunluı:uııdal.i Kmlırmak 
köprüsü 

Karayo lların ın gazeteciler icin tert iplediği yolcu luktan notlar : 4 

ol davamızda «arz ve talep» 
esası beniınsenJDistir 

...> 
19 Ağustos 19.52 - Sabahlc-

)in Karayolları Umum .Mü
dür Muavini Orhan .:\lcrsinli o. 
tele ı:eldi, tanı~tık \'e saat 
j·cdidc hep beraber yola çı;.;. 
tık. Day Mersinli'den başka; 
Ankara'da, kafileye Karayolları 
Neşriyat Şefi Kemal Cilndü
be) oğlu ve Türk Fotoı:raf A· 
jansı Muhabiri Rüçhan Ün\'cr 
de katıldılar. Dokuz kişiden 
murckkcp kafilcmir. böylece ta 
mamlanmış oldu. Ayrıca her 
:>eni ;} ol bölgesine girişimizde 
o bölgenin mildilril bizi, arka
daşları ile beraber; karşılaya. 
cak re müteakıp bölgeye :f'
çinccyc kadar hem ev sahipli· 
ği edecek, hem de kendi böl· 
gesindeki yol faaliyeti hakkın
da izahat \erecekti. Bu saye. 
de, yolculuğun dernmınca, Tür 
kiyedeki onbir )Ol bölgc:.in
den yedisin in müdürleri \'e 
men upları ile tanışmak fırsa
tını bulduk. 

KIRIKKı\LE 
PROJESİ 

B undan bir )ll c\\chne kadar 
Ankara'dan Kırıkkale'ye mo 

torlu usıtalar güç bela altı 
aattc .:ldcbilirJcrmiş. Yarı 

\ar, )arı )Ok halde bulunan 
eski ,>ol ( !), bugün dokuz met 
re genişliğinde bir ljosc hali· 
ne gctirilmiştır. Yine yakın 
zamana kadar köprlisüzlük yü
zünden \·ası talar Yabşjyan 'dan 
dola~ırmış Yeni yapılan Km. 
lırmak Köprü~ü 45 dakikalık 
bır ke tirmc sağlıyor; buna 
.}eni )olun duzgüıılüğü de ek
lenince, 6 saallik mesafe bu 
gfi n bir, bı r buçuk saatte aşı· 
lır hale gelmiş oluyor. 
Kırıkkale projesini gördük

ten sonra. Sungurlu ve Alaca'. 
dan geçerek Yozgat'a varacak 
\'e öğle yemeğini Yoı&atta ye
) ıp, hesapça; akşama Saııs'a 
varacaktık. Fakat Sungurlu'dan 
sonra ayolumuzu şa. ırdıkı üç, 
dört aat dere, tepe düz gıt
tik. Geçtiğimiz cıyol • bazı kı
sımlarda tamamen kayboluyor 
du. Sungurlu - Alaca arasın
daki yolun 'aziyetini ı:örmek 
bir bakıma istifadeli oldu. Bun 
dan birkaç ) ıl e\•\·eline kadar 
Anadolu'da ~ol demek sadece 
O} lesi demekti. Yazın birkaç 
kamyon bu &ibl, &cni-çc pati
kalardan başlarını, gözlerini ya 
ra ) ara geçerler, kışın ise o 
kadarı bile mlimkün olmazdı. 
O gün Yozgat 'a dört. beş saat 
rötarla \ardık. ama börlelik
le dün ile bugünün farkını i
.> ice belirmek fırsatını elde 
etmiş olduk. 

ıu\RK,\ YOLe 
SlffAH,\Tİ 

xarayolları Tc kılalı mensup. 
ları , gazeteciler için tertip

lenen bu senek! ~eziye carka 

Gazetec-iler Yozgat'ta Kara)olları l'mum :lliidür .'.'\ltıa\ini Orhan 
Mersinli, (.\}·akta; sağdan ikincil Diirdünru 'c Allınn Bölge

lel'İn ~mirleri) le beraber. 

)Ol sc.}ahath adını takmışlar. 
dı. Maksat )alnız dUı.&ün ~ol· 
tarı ırostermek dcğll, gcçıt \'c·. 
rir hale ı:etirilen yollar, hatta 
e.:ıki yolların ıslah cdılmcml~ 
hali hakkında da gazclccılcre 
bir fikir vermekti. Karayolla· 
rının kabul cimi olduğu si~
teme aiıre. ~ol dd\•a 1 kademe 
kademe, adeta bir ual.""l ve ta. 
lep D esa ına ı:ore halledilecek. 
tir. Me el8 menut bir yol ıs· 
Jah \'e bakım sn)c inrlc cwc· 
la geçilir hale getirilecek; yo. 
lun sür'at \'e emniyeti. üze. 
rinden geçen ınotörlü \'a ıta 
adedi çoğaldığ, ı nlsbcltc artı. 
rılacaktır. Karayollarının baş
lıca gelir membaı, bilindiği gi· 
bl, akaryakıttan alınan vergi
dir. Bir yoldan fazla \'asıta gec 
tlği takdirde. o yol; sarfcdilen 
benzin dolayı i.} le, iyi bir ge. 
lir membaı teşkil ediyor demek 
tir. Yol inkişaf ettirildiği ni • 
bette, trafik artacak, artan tra
fik daha büyük bir gelir temin 
edecek \'c netice itibariyle yol 
mlili bakımdan kendi inkışaCı· 
nı ve bakımıııı sağlamış ola
caktır. 

J.'akat, dığer taraltan, bir de 
bazı yollar vardır ki. mevcut 
olmaları Hizumlu olmakla be. 
rabcr, Üzerlerinden pek az va· 
sıla ı:cçer. Bu nevi yollara. bu 
&ün için, fazla masraf etmek 
imkan haricindedir. Bunlar as
gari masrafla, nıotörlü vasıta· 
lara l:eçit verir hale &etiril. 
mekte \'e devamlı bakıma tabı 
tutulmaktadır. On iki ı:Unlük 
) olculuğumuz esnasında. bu gi 
bi ikinci derecede ehenımi}ctı 
haiz yollardan da çok g~tıği 
mlz oldu. As:ari masrarıa ya
pılan bir ı lahat ve bakım te-

ebbüsü bile. yolu bambaşka 
hale getiriyordu. Fakat bu 
bakımın sağlanma ı da sanıldı. 

ğı kadar kolay değıl. Makine· 
si bol olan bolı:clcrdc i~; bir 
dcıccere kadar kolnyla~ı)or, fa 
kat a~tığımıı 3500 kilometre
nin birçok kısımlarında, dag 
başlarında, u~suz bucak ı:ı o· 
vaların ortasında; süplirgelcr· 
le yolu slipürcn, elleriyle taş. 
!arı toplaJ ıp kenara atan, bin· 
lercc bakım fedaisıne rastla· 
dık. 

* Yozgal'a vardığımız zaman 
saat rlördc geliyordu. Dürdiıfl· 
cü llölgc :ılüdüril Cihat Başak, 
Yozgat'ta bizleri Altıncı Böl
ge .:\Jürlürü :'ıluzatfcr \'crlikan. 
la, Yapım Şefi Orhan Ya\•11za 
tc lim etti. Her bölge değişti· 
rişimizdc, yeni yeni rakamlar; 
o bölgeye has ihtiynçlar ve 
dertlerle kor ılaşı) or, bu sefer 
e:.kilcri muvakkaten unutup 
bunları bcnimsiyorduk. 

* Yozgat'tan rola çıkarken gc-
cc) i Sıvas'ln geçirmekten \aZ· 
geçip, Akı•'Jt!madcni kazasın
da k::ılnıamız kararlaştırıldı. Ak 
dağmadenine gece sekize do~. 
ru \'ardık. Akdağmadeni - Yıl 
dızcli yolu inşaatının ıııilteah · 
hitlerı ,.e Karayollarına men· 
sup arkadaşlar. kafilemizi ko· 
caman, e ki; rahat bir konak
ta misafir ettıler. Akdnğmadc. 
nınde elektrik yoklu. konfor 
~oktu; fakat bir dağın yama· 
cına kurulmuş olan şehir bağ· 
lık, bahtclikti: şipsirindi. Ha· 
\a ı serindi, temizdi. Kaldığı· 
mız C\•in kapalı a\•lusundakl 
cc meden. gece gündUz. berrak, 
bilek kalınlıı!ında soğuk bir su 
::ıkıyordu. Gece ccç vnktc ka
dar sofra ba ında konuştuk 
<Tabii yine yol mevzuuııda) . 
Birkaç saatlik uykudan sonra 
da. sabahleviıı erkenden Sl\•as 
lslik:ıınetinıle ~ ola kovulduk. 

uudi ,\ rabistan Kralı ibnissuudun oi lu Prens Abdül nü eyin El Smonıl talilini Fran ada ge· 
clrmektedir. llesimde Prens (ortada bacak lıacak lizerlne atını§) Fransız Rhierasında bulu· 

nan bir gece klübünde eglenirken J;Örulmektedir. 

Konya'da oto mobil park ı 

Konya' da büyük bir 
belediye faaliyeti var 

Resim sergisi çok rağbet gördü, yol 
faaliyeti hızla devam ediyor 

Koııyadan yazılıyor: Şehrimiz lerin mevkilerinin halleri ve so 
de ,üzcl saaııtları teşvik mak- kaklarında mevcut herhangi bir 
sadile Belediyeyle, Ticaret ve Sa tarihi veva sair hususuiyellc:riy 
nayi Odasının müştereken Gazi le ur&un" bir şekilde yeniden ad 
İlk Okulu salonlarında açmı5 landırılmaları Belediye ~lcclisi-
oldukları resim :;eriiSi çok faz- nin Haziran 1932 toplantısında 
ıa rağbet ,öı'müş , .e :.er;iyi on bir heyet te~kili suretiyle tatkikı 
gliıı içinde 20 bine yakın insan kararlastı~ıl~ı~tır. .. 
&ezmiştir. On ycdı kışıdcn murckkcp he 

Ayrıc.a re~im sergisinde bir 1 yet çalı~~alarına acçen ay ha· 
fotograf ve heykel köşesi de şından ıtıbaren ba~lamış ve bu 
ayrılmış ve Konyanın tarihi ile güne kadar 200 den fazla s?kak 
ilgili çok kıymeUi folograflarla maball~ ,.~ ~addclere yeni ıshn_,. 
güzel manzaralar teşhir edilmiş. !er verılmıştır. 
tır Bilhassa Atatürkün ölümün- Sokakların adlandırılmalan ey 
de~ pek al bir müddet evvel IUI sonuna kadar bitirilmiş ola
Konyayı ziyaretlerine ait foto- raklır. 
grafların bulunduğu kö~e çok Mevlina•nın ölüm ıünü 
begenilmiştir. Sergiye; yalnız haıırlıklanna baııland ı 

; ehrimizde bulunan ressamlar i~ Büyük Türk Mcvlananm 17 a
tirak etmişler \'O eserler şehri- ralık ölüm ,ününe hazırlanmak 
miz okullarına mensup resim öğ \·e bugüne layık olduğu değeri 
rclmeJlleriylc Ankara Gazi Eği- vermek için Turizm Ccmi)·etine 
tim Enstitüsünden bu maksatla ba~lı bir kol çalışmalarına ba~
davct edilen öğretici lilmlcr lamış bulunmaktadır. Kol ilk o. 
merkezi müdürü ve öğretmen !arak llevlananın ölüm ~ünilne 
Sina i Barutçudan mütesekkil yeti~tinnek ~uretiyle bir Jılev
bir jüri tarafından tetkik edil- lina broşürü çıkaracak ve 1 A-

l miş \'e derece alan eser sahip· ralıkla 17 Aralık ;ünlerini :\!ev 
!erine mlikUatları verilmi~tir. lana ayı olarak tanıtacaktır. 

Birinciliği Nejat Tulaar isim- Halka bu maksatla seri kon· 
li ıenç bir ressam almıştır. BU- Ceranslar hatırlanmış ve :!\levlA
hassa Mevlana Türbesine ait na hayatı, şehsıyeti ve :!\fesne\ i 
e erleri beğenilmiş-tir. İkincili- hakkındaki konusmaların ilki 
ği ögrelmen ~aim Uludoğan, il- gecen hafta içinde yapılmıştır. 
çüncülüğü Kurmay Albay Saim F.ylıil basında da ikinci bir kon
Kanra kazanmı~lardır. (eran~ daha verilecektir. llazır 

Derece alan re . .;samlara Bele- lık komisyonunun Uzcrindıc dur 
'ı diye ve Ticaret Odası; sıra:.iyle duğu me eleler arasında c,;ki 
225, li3, 125 lira mükliat da- ~re,·levi iyinlerini gö:.tE2"ir bir 
ğıtmıs ayrıca ı:enç bir ressama de Cilm meydana ı;:etirmek mak
da 75 liralık bir man.;iyon veril. ~adiyle Ba ın, Yayın ~ Turizm 
mistir. Sergiye i~tir:ık eden res Genel :'ıliidürlüğli 'e Vilayetle 
amların eserlerinden blzıları temasa geçilmi~ir. 

l resmi ve hu u 1 daire ve mües- Çıkarılacak :ııevl~a bro~üriı 
se.:.cler tarafından satın alınmış- için memlekette; eli kalem tutan 
tır. \'e i\Jcvl§na hakkında derin bil-

i \'OL f'A.ALİYETİ: gisl olan zevattan yaıılar islen-

Mcvsim başındanberi bugüne miştir. 
kadar 17673 metre kare a.ı.Calt, ~leram 

110718 metre kare parke, 4140 :ür.elleşiyor 
1 metre kare kaldırım yol yapıl- Belediye tarıhi ,.e ıne§hur ille 
mıştır ramın kalkınması için yeni tc-

Bu ayın sonuna kadar Bele- şebbüslere girişmistir. Yeni ve 
diye ve istasyon meydanlarının modern bir hale sokulan 1\leram 
a:.faltianma işi de bitecektir. B u Aile Gazinosundan sonra Meram 
surclle şehrin birinci sınıf cad- Çarşısının da açılması için bazı 
de ve meydanlarının asfaltlan- istimUkler yapılmış ve Beledi
maları tamamlanmış olacaktır. ye tar.:ı.fından yeni yeni dük· 
Klakson kanlar insa edilmiştir. Dükkan-
y·asağı lar bugünlerde kiraya verilecek-

Müııhasıran İstanbul - Anka- tir. Ayrıca belediye meşhur Ta 
ra gibi büyük ~ehirlerin tatbik vusbaba sırtlariyle ::ı.reram Aile 
ettiği klakson yasağını Belediye Gazino. unu birleştirmek mak~a 
miz 7 temmuzdan itibaren kabul diyle bir köprü kurmuştur. Bu 
ctmis bulunmaktadır. Bu tarih· suretle .Meram bağlarının fevka 
len itibaren bilumum motörlU ve iade manzarası ve temiz hava
motörsUz nakil vasıtaları klak- ı;ını 'favusbaba •artlarından sey. 
son, korna, ~l vesaira çalma- retmck ve teneffüs etmek mum
dan ı:eı:mektedirler. Karar şeh- kün hale actirilmistir. 
rimizde muvaffakıyetle tatbik Şehi r imar planı r ., -
cdiJmis iki aya l-'akın bir mild· dejiştiriJlyor , • 
rlet geçmc~ine rağmen seyrüse
ferde en ufak bir aksaklık glS· 
rülınemlştir. Gerek halk gerekse 
f')förler klakson yasağının tat
bikında büyük bir anlayı~ aös· 
tcrerek Belediyeye yardımda bu 
lunmaktadırlar. 

:Hahall~ ,.e Sokakların 

l l'eni adları : 

Şehir sokaklarından numarala 
rın kaldırılarak bunların öteden 
beri halk arasında söylenen ''e 
gilıcl adları bulunanlarla tes. 
miycsi ve adı olmıyan ve~·a bir 
adı bulunup da telaCfuz \"e ma
na bakımından uygunsuz görülen 

Kuzey Koreli 

Şehrimiz imb- planının ~ehriıı 
bünye ve husu.siyetlcrine uygun 
bir sckildc tadil edilmesi hak· 
kındaki Belediye :!\Ieclis kararı
na istinaden icabcden tetkikler 
tamamlanarak eksiltme' evrakı 
Bayındırlık Bakanlığının tasdi
kından ııeçirilmiş \'e kapalı zarf 
la yapılan ihalesinde planın !A
dilen düzenlenmesi i~i 12999 li· 
ra beedllc Yük ek .:\Iinıar Leyla 
\'e Ferzan Baydarla Gazanfer E
rime verilmi tir. 

Her Dç mimar da şehir imar 
planı ilzerindeki çalışmalarına 
bu!!ÜnlE'rde basla~·acaklardır. 

J Erifre 
Bir subay Federasyon 
Birleşmiş Milletlere Haline qefirildi 
' -
iltica etti' A u~eiatıd Prtu 

Addis Abeba 7 - İmparator 
Scul 7 - Sekizinci ordu ka- Haile Selasiye. ~·ki İtalyan sö· 

rargiihından bugün açıklandı· 
na göre. Panmunjom'da diğer 
komünistlerin Batıya kaçmala
rına mani olmakla vazifeli kuzey 
Koreli emniyet subayı bugUn ka. 
çarak Birle miş Milletler tara· 
fına sığınmıştır. 

Mütareke :.ampı bölgesine ta

mürgesi Erltre'nln federasyon 
ekline sokulmasını te,:;'it için 

11 eylülde radyo ile milletine 
bir mesaj yayınlıyacak ve bu 
mesajı birçok dillere tercüme 1 

edilerek bütün dünyaya ulaştı
rılacaktır. 

vin edilmiş ilk teğmen olan ku· Bu müna.ı.betle 11 cyhilde ya· 
zey Koreli firari, Panmunjom' yapılacak mrasimde bulumak Ü· 
daki Birleşmiş ~lilletleL· nöbetçi zere imparatorun Asmaraya gi· 
!erine te,lim olmaya çalışmış lcceği söylenmişse de bu riva
fak:ıl muhafızlar. tarafsız bölge \'et tahakkuk etmemistir. Maa· 
de bulunmaları hasebiyle, böylı nafih ileride imparatorun As· 
bir müracaatl kabul edemiyecel n:ırayı ziyaret etmesinin müm 
ferini söylemislerdir. Bunun ü ·iin olduğu söylenmektedir. 

'

.zerine kuzey Koreli. tarafsız bö 1 İtalyan Eritresinin federasyc f 
ııcden 300 metre kadar uzaklaş ıaline getirilmesi Birle~mls llil· 

1 

tıktan sonra. dosdoğru müttem teller Teşkilltının Eritre ko 
askeri karakoluna e:iderck tes misyonunun çalışmaları sayesin· 
lim olmu~tur. de milmkün olmu~tur. 

.,ENERAL ALİ FUAT CEBESOYtue ; ~-..-...-' ~ 

lslanbul'un Milli teşkilata 
yaphğı yardım ·~ 

lstanbul'lular düşmanlartmızın çeşitli tazyik ve tehdlı _ 
1 • .... k 1 . "kl"I" . ·n l'O ıj enne ragmen, vatamn urtu uşu ve ısh a ı ıçı ~ 

mışlar, Üzerlerine düşen vazifeleri yapmışlardır. 
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i~tanbul kı) ıımetc kadar 
Tiirk kalacaktır 

İsyan mıntakal:ırınd:ıki hare. 
ket Ye faali) ellerimize dön

meden cwel, İstanbulun milli 
teşkilat• , .e kurtuluş d!ıvasına 
olan yardımından bahsetmek 
fatiyorunı. Jllitıralarımı neşre 
basladığını gündenbcri müca
delemizin başında ve ortasında 
i. tanbulun maddi ve manevi 
bakımdan Aııadoluya yaptığı 
değerli yardımları toplu olarak 
arza fırsat bulamadığımdan do
layı müteessirim. Yazacakları
mın mühim bir kıı;n11, İstanbul 
teşkilatını ve Kocaeli milli ha
reketini hiızal idare edenlerin 
bana \'crnıh oldukları maluma. 
ta d:ıyanacaktır. 

İ:,tanbul, fctihlenbcri biitün 
Türklerin hükumet merkezi, i
daresinin dimağı ve umumi er
kiirın toplanıp bir misak şekli
ni aldığı yer olmuştur. Aynı 
zamanda hıllifet merkezi bulun. 
ınakla bütün İslam &teminin 
kıblesi olarak tanınmıştır. İs
tanbul, tarih boyunca mühim, 
fakat çok güç olan siyasi ve i
dari vazifesini başarmıştır. 1953 
yılında fethinin beş :yüzüncü 
\1ıldönümünü tes'it edeceğiz. 
Düne kadar olduğu gibi gele
cekte de İstanbul b!iyiik bir 
Türk ~rhri olarak tarihi chem
miyctinı muhafaza edecektir. 
Dünyada hiçbir ıııerkrz. fstan. 
bul kadaı· uzun bir müddet ta
rihi ehemmivetini muhafaza C· 
dememişfü. 'nu da açıkça gö -
teriyoı· ki, i tanbul Türklerin 
merkezi sılatıyle tarihi değerini 
korumuştur. Kurtulus davamı
zın basında İstaııbulun kayıts ız 
,.e 5artsız Tiırk ülk<'si içerisin
de kalma ı bUlün milletçe itti
fakla kabul olunmu~tu. İstan
bul, Türk milletinin dimağı ol
makla daima iftihar duyacak \'e 
kıyamete kadar Türk kalacak. 
tır. 

İstanbul halkı unu 
Biliyordu ki. .. 

Mütarckcnın . ilk ~ünleri.ndcn 
itibaren Manbuldakı \'a-

"'pılı' İtilaf lml'ntleri i stanbul'dan rı lıarken Dolnıabahçrde · 
merasimde Türk sancağı \e askerler ini selamlıyorlar 4• 

tandaşlarımız, itilaf devletleri
nin ve ekalliyetlerin çeşitli taz. 
yik, zulüm ve hakaretlerine ma 
ruz kalmışlardı. Düşmanlarımız, 
medeni olmıyan bu hareketleri 
ile evvela İstanbulu \'e sonra 
da Anadoluyu slııdireccklel"inı 
sanmışlardı. Türk, htanbul ve 
Anadolu diye ayrılamazdı. U· 
ınumi harpte mağlôp olmasına 
rağmen istiklil ve hürriyetini 
kurtarmak için İstanbullusu da, 
Anadolulusu da tam bir birlik 
halinde düşmanlarımızın karşı. 
sına çıkmakta gecikmemişti. 

fı.:tanbul halkı, Padişahla o
nıın te~kil edcce~i hükümclle· 
rin mahiyetini, ingifülerln e
linde bir kukladan başka bir 
~ey olamıyacağını ve bu hlikô. 
metlerden memleket hesabına 
hiçbir menfaat temin edileml
yeceğini aıılan115tı. Boğazlann 
,.e Balkanların açılması ile hü· 
yi.ik düşman kunctleri tarafın. 
dan karadan ve denizden teh· 
dit ve tazyik otiinacağını tama. 
mıyle idrak etmi~ti. Turke dü, . 
man olanların i. tanbul yolu,·le 
onu iğfale çalışacaklarını sez
mişti. Türk çoğunluğunun me
deni alemle irtibatının İstanbul 
üzerinden olacağını takdir et. 
rnişti. Varını yoğunu Umumi 
Harple sarfetmiş olan millete 
yapılacak yardımın ) :ı tstıın. 
buldan ,·cyahut İ~tanbul dela
letiyle hoşka yrrlerden olacağı. 

·nıe ılt '<1 
nı tiliyordu. Bir kclı ınsııt, 
nadolunun maddi ye bllıd• 
tak,·iycsinin yine ıstan jst•0' 

geleceaine inanıyordu. ·n·ı )aP' ... ·r lerı ı· bul bu mühim vazı e 1,rı111 • d'· ·ınan ~· mağa çalıışrken u~ 11,ş"• ~ zın muhalefeti ile karş 
111 

td' e 
tı. İstanbul. beş yıt. de"9 nıtrt~ 
fstikJal Mücadelesınd~an ~ 
düşen vazifeleri yılına 
retle yapmıstır. 

Milli ruhu 
Bozmak için l._

t tantııl ff 
Düşmanlarımız, 5 ıııı'ıı ...ı 

milli ruhunu bO ·çili ~ 
teşkilatını dağıtmak ~ 0~ 
çalııımışlardı. Mu\'af(a t/tdı' fi' 
yınca; her türlti muk• ·ııl~ 
dlrcnm~~ini ya bolşevıeİcr"'. 
Yahut ittihatçıların ~ ~ 
basına gelerek rnillet~ıı~ 
harp açmak istcdiklcrı 11~ 
ilana kalkısmışlar, is~t~ 
la~ın mertçe olan ha!;.u1eJIP'.:.;! 
mıllet nazarınd:ı ~ ıteıf 
uğrasmı~lardı. Ekallı)"e :ılı t 
çok \aadlerde bulunar d"':"dt' 
!arla İslanbuldaki \'atarı Ji ~ 

• d' A KOC3e .Mrt mızı sın ırmcı;c. .
1 
p· ı· 

takaSlnda çeteler tcşk~eıııtd ~ 
İstanbulun kontrol c dsll ol',. 
!eri Anadolu ile karı cıııışl 
irtib:ıtını kesm<'ğe ral~.e!"~~~ 
dı. 1"arın. ıstanbuld 3 nıi~-ct 
etmiş olan Karakol ce 
den bahsedeceğim. ,., 1 

1 l>f'\•a f11 1 

$ahın k11kardeşi Eşref 
lran'dan niçin çıkarlldı 

Eşref, bir kaç lisan 
cerbezeli 

ıran Ba;.bakanı ~ıusaddık, _ı. 
kinci defa olarak tekrar ış 

başına gelince kralın hemşi· 
resi Prenses Eşrefin, annesi 
Tacülmülk ile birlikte İran· 
dan çıkarılınasını i tcmi~ti. 
Musaddık, son hAdlselcrde. 
bilhassa Gavamüs~allana'nın, 
kısa bir müddet için olsun, 
Başbakanlığa getirilmesinde 
Prenses Eşrefle anne inin. bil· 
hassa prensesin büyük rol OY· 
nadıklanna kanldi. Ru sebep· 
le isteğinde ısrar etti. Ağır 
bastığı icin kralın ikiz kardc· 
~i olan prenses. anneslle bir· 
liktc handan ayrıldı. llk ola
rak Pari c gitti. :->crcde \'crlc
şeceği henüz belli değildir. 

Prense:. Eşr,cf birçok lisan 
bilen çok zeki ,.e mallımatlı 
bir kızdır. Anupacla bulundu· 
ğu zaman kadın terzilerinden 
ziyade irfan merkezlerini zi· 
yarct eder. Romandan ziy:ıde 
ciddi eserler okur. Prenses. 1-
ran k::ıdınlannın erkeklerden 
daha zeki oldukları kanaatinde 
dir. Hüyük kız kardc.;i Şemsi 
müzik ve sanat meraklısıdır. 
İkinci kız kardeşi !<'atma, .\· 
nıerikalı kocasile sa kin bir ha
yat yaşamaktan başka bir şey 
düşünmez. Bcs erkek karde i· 
ne gelince. bunlar lranda cjllcn 
celi bir hayat geçirirler. Snb· 
la politikaya dair s:örü en yal
nız Prenses F.şı·eftir. Prense· 
sin bu hususta yalnız Sahla 
de~il. ııolitika aclamlarile de 
görü~tüğü söylenir. 

niğcr wrafüın Şahın, (<':ı· 
ruk'un kız k:ıruesı Mısırlı 
Prenses Fc\•ziycdcn ayrılma
sında Eşrefin büyük rolü oldu 
ğu söylenir. İmparatoriçe Fev. 
?iye, Mısır arayında alıştığı 
gibi, serbest bir hayat yaşıyor, 
kocasının kız kardc ini işine 
karıştırmıyordu. Eşref buna I· 
çerliyordu. İmparatoriçenin kız 

<Dl'umı Sa: 5 Sii: 8 del 

bilen 
bir 

çok okumuş, 
kad1nd1r 

Prenseıı Eşref 

zeki ve 



lliı• 111elıtap ge:fntisl 
turuk otomoblU olan bir arkadıpm beni ara sıra arabaaıyle 
~il CczıneJte dnet eder. Ge;en mehtap Boğarlçlııe ııtmlf, ay 
•otı •Ilın da Boğazın, 3 er yer delfüen, hırlku!Ade gürelUğlnl 
~ba doYa seyrelmi~tlk. Bu mehtapta da Flo11·1'ya gittik; baş
lı e~~~fr nur denizi halini alan l\larmara), hayranlıkla tema. 

Cııtul'l?11·ı'nın gece halinde baEh bir gfiıelJlk ,·ar. Giindüıiin 
~ itli ııatırd15ını mul;nbil ıecelerl, a.ra 61ra duyulan tren ya. 
'tl-uototııolıl! esinden ba~ka. çıt yok. Iler taraf sanki tatlı bir 
ta~ Ya ılalmış; tahutl uyandırmaktan he.r.kes çekiniyor. Bıd
~· r hile hur ıla kı ık çalınıyor ••• Geceleyin ortalık pek ten
eı; trenJıor Adl'tı bo& gidip geli)or. l'alnıı Florya ıec:elt'rlııln 
llr;r1ı (ÜzcllJğlni bil!!n otomobil ahlJlJPri bura) a akın edi
~ar. 1 okantalar, gazinolar oldukça blabalık. Fakat herkes 

?re ) emeğini ) i~ or, e izce konU$U) or ... 
tlkııJFJona'yn gitmr.k u1.ere ak&am, ortalık karanrken, yuta 
!tUı Litık. Kendi kcnrlime: ·Gidip gelmenin de baska bir Stil
le ~I olacak. Kırlar, a#açlıır, ko~ ler ay ıı~ı altında kim bilir 
~D •dır ı:rııeldlr.• dl ordum. ·e kadar ıld nmı ım ... Mth· 
t0r Yfne aynı mtisama!ıakftr mehtap. Butıln çlrklnllklert örtu. 
~~' 0r1ılığı telle3 ip pullayarak bıisbuhln baska bir kılılı ıo
ı.;,or, Fakat hu güıelliklerl SP ·r tmeie imkAn yok. Bir lıere 
Ilık Adeta hlr sun'i sis tahakası hasıl ediyor, hiçbir 5ey gıir-
~ lcahi) olnmı~ or. ·Aıhlt yolda toz ne ge1er?• diyP.cckslnb. 
~bnıı \'ar; ben dP. böyle duşünmıistiım. Ortalığı toz duman 
~ e ZUrunre Eebebinl sordum; eu klsa cenbı ıldım: •Çfin. 
~ •sfaıt l ol dardı, iki tarafını birkaçar metrem; toprak yol 
~e ettiler. Otomobiller geçUkçe buradan toı bulutu lıalln
ltr ·• llern ~irkin, hem 7ararlı bir ıey •.• Bu )·olda gidip gelen
t her seierindl' nkkalarla toı yutmab mahkum ediliyorlar. 
l 1111lıayalım ki f'lorya a faltı sade bir gezinti yolu değildir. 
t~ •re ile celir gidenler heu bu yolu takitı ederler. istanbul'a 
lJı k hasar basmaz lıunlaıı toz .rutmağı merbur etmek, şfiphe-

ki doğru bir ll'Y degilıllr. 
d f'lorya yolunrla ~e~,.usder kaidelerine riayet edilmeme i 
~ iİdip gelenleri u1iı~or. daimi hlr hdecan ic'inde bıraktırı-

r, F"enersiz otomohlllr.r, projP.ktorlf~rini öndıirmiyt'rek kar. 
~~daHni adeta knr eden arabalar, ille one ~ermek istey.tn 
l!J! •l ıner:ıl.hlan hep hurada ... insan htr da.kıka hlr kaza ıh. 
laılijj ile karııl.t ı~ or. Bunun onunu ılmak. gııli$ gf'li~i bir 
Ilı lııe loluna \.oymak mümkün değil midir'! Ba$kalannı bil· 
~Ilı, fakat hen, a~raıt ~·ol hılip de Topkapıdan Jreriye glrdlğf. 

taınan geni& bir nefes aldım: ... 

Enis Tahsin Til 

k~Ye gPnel Jrnrmil • harf'kil d .. lresi ba~kanı T~~eneral ('e\'• 
''q tıııay hağdın ikinci) diğ r Turk rruhayJarlle birlikte 

!trurttı ;)apılacak ıılan miııtue • Aml'rikan manevralarına 
~ ait haritayı telkik ederbn 

eneral Sunay harp tehlikesi 
azalıyor, diyor 

ç, (ftaı ı 1 lnr.lde> ı vimli ~ir tebessümle eunlırı lll· 
1 ,:era1 C. Sunay, bu ay &on· \e etmiştir: 

1
1 bir Yu~oslav ukerl he, ıDemır perde gerisinden bir 

~ ~ n Ankarayı tı.)iaretıni Türk ıeyler ı~ıtsıiyoruı. Türk - Sov 
~fil llıtkıınlarının hararetle yet hudut mtinuebetleri normal 
"'l::~•dıkJırını !öylemiş ve s6z· dir., 

\' loyıe de\'am etmletir: Türk Generali, Türkiye - Bul 
t l:i 11tosıa\1•a, Yunanistan ve garistan hududunda ola~antist~ 
c ~ e arasında bi bir anlas- bir gergınlık hissedılmedi.ğlni bıl 

~ıı tll~anıar için askeri bakım· dirmi~tir. 
f:ttl!.':l lnUhimdiu Gaıcteciluden biri Cenerale, 
~'[at Cevdet Sunay, htılen Tilrkiyede Ağrı dağına ilmt h.e. 
il etınde 400.000 kişinin ıi yeller çıktığı ıam~n So~1.et Bı~

~ · tında bulunduğunu ve as· liğınin neden daıma sınırlendı· 
~~~\ llıtirJdetinin iki yıl oldu· ğinl sorduğunda Cevdet Sunay 
l~t~ lldırrnistir. &U cevabı vermiştir: 
~ h 'ılahlı kun-etlerinln du clO yıl ewel ben de Atrı ~.ıı· 

1~ n akkında mühim izahat \'e ğına tırmandım Ağrı ı:ayet yuk 
t.\ ~lleraı şoyle demıştir: sek bır daf!dır. 1:epe~ine çıkın~.a 
ı:ı.~'tl teçhızatımızın ) ıizde oradan Snvyetlerın Ka!kasy~. hol 

tt ta en fazlası Birlefık Ame- gderi mükemmel surette gorüJ. 
ıı e rafından temin edılmı5tir. mektedir. Ağrı dağından bııkın
~ı)İkı ınodcl tanklarımızı ye ca So,•yet ordu u malzeme tesis. 

~ a e değıştireceğımlzi ümit lerıni gciremezsinlz ama Ru~ya 
P'~ı. Ha,a gücümüz avcı arazı•ının tabii ozelliklcrini mü. 

11 
1nı h~len F 64 tipi tep. şahede edebillrı:iniz. Ru~lar isr. 

t"ııt;aı.ıa donatmaktadır. ) ab:ıncıların böyle manzara(ar 
~ay, dudaklarında se ~eyretmelerinl pek sevmezler.• 

·~ ~ ltiiJc 
~~ı llıU Aınerikadı rumhurba& kanlığı seçimleri için partll~r 
~~1tı &t ta!lf?Je lddetlenmlıtir. Re imde Demokrat Parti adayı 
~~~ tır'V~nıon kendisini p ropa ganda nutuklarına o)le ine kap· 
~ lir lı..i, •Hkkahıluı da bD yorıunluğı dayınamıyırak es· 

t ·k ltesımıte hnaretll bir nutuktan sonra yorgun bir 
anapeye cöktn Ste venson'utt delik ıya!okabm 

gorlilm ektedir. 

Ayı;el ile Sermin dün ıelişlerlnıle ağlıyorlar 

Aysel ile Nermin 
<Hası 1. ride) 

de~il mi? Biz Amerikaya kendi. 
mlz kaçmadık kı ... Bi!Akis Ame
rikalı gemiciler, bizi. içki içir
mek sureti)·le kaçırdılar. Her
kes. Amerikayı gördünüz, mil. 
kemnıel bir seyahat yaptınız, di
yor. Hangi seyahat? Böylesi düş
man başına! Amerikayı gördük, 
ama nasıl! Neler <'ektil:imiz.I bıl
seniz bize acırsınız! Dört :ıy ma
nastırda kapalı kalmanın ne ol. 
du~unu bilir mi~ıniz hiç? O rahı· 
bı> denen nazeninler blıi de ta. 
pınma4a mP.rbur ettıler. Ama bu 
ı§de inRdımız J.?alıo J:eldi.• 

Bu ara ı:azetecılr.rin: 
- Sizi orada muhakeme elti· 

ler mi? sualine Nermin, hiddetle 

CBa~ı 1 incide) 
kileceğini söylemiştir. Normal 
parlAmento hayatı ise ancak se
çimlerin yenilenmesini müteakıp 
başlıyabllecektir. Bilindiği gıbi 
Sf'çimferin en :eç l9:'i3 şubatın· 
da venilenmeo:i beklenmektedir. 

A.skeri sözcü, lüzumlu temiz· 
lik hareketine girişmr.dikleri tak 
dirde ~iyasl partiler feshedilecek 
tir dl'mişlir. 

~!ısır ordusu hıı ırnhah şafak

la beraber yaptığı baskınlarda a. 
ralarında eski başbakanlar \'e 
prcn~ler de bulunan birçok ki· 
şiyi tl'\·ki! etmiştir. Te\'kifleri 
müteakıp Başbakan Ali blahire 
hltabcı,n yayınlanan bir mesajda 
Başbakanın temizlik hereketıni 
çabuklaştırması talep edilmiştır. 

General Necip namına bir de 
rneçtc bulunan Albay Yu~uf Sıd· 
dık, bu abah tevkif edilenlerin 
Mısırdaki . osyal, sıyasi ''e ikh· 
sadl rezalPtlerden mPs'ul olan 
cahı~lar olduğunu bildirmiştir, 
Bu te\·kifll.'r hakkımla inceleme. 
ler yaparak bir özel komlle ku· 
rulmu~tıır. Bıı komite iki ı:üne 
kadar muhtelif kimselerin ifa· 
dPJerini almaya başlıyacakt ır. Ge 
rek hunlar J:err.kse tevkif edilen 
ler arıı~ında suçları sabit görii· 
tenler sivil mahkemelere se\'kc. 
dilecektir. 

Tevkif cdilcnlr.r arasında ba~ 
lıca şahsı) etler şunlardır: 

Fuat Seraceddin, Abdülaziz 
Badravl. Prr.ns Sait Halim. Ab· 
dullah Sadık ve Mustafa Sadık 
·bunlar eski Kralıçe Nerimanın 
amcalandır., Ahdiılhamld Sr.ra. 
cctUn, Mehmet Suphi, l\lehmet 
Hamid Cuda, Nafiz Afifi, eski 
başbakanlardan İhrahim Abdiil
hamid, Salah Murteıa Hasan, es 
ki Veft kabinesi çalışma baka· 
nı Osman Muharrem, r. ki HilA 
il hükı)nıctl tarım hakanlarından 
~lahmut Gazali, Ali El Zübeyir. 
Ahmet Ahdıilgaffar, eski başba
kan Ahmet Necip Hi!Ali, Prens 
Abbas Halim, Albay Ahmet Yu. 
sur Habib \'e Ylizbaşı Mahmut 
El baki. 

Bugün öl:leden sonra yapılan 
bir demeçte eski lçiflerl bakanı 
Ahmet Murtaza ile Fuat Sera· 
ceddinin kardeşi Yacin Scrared 
dinin de tevkif edilenler ara· 
sında bulundukları bildirilmiş· 
tir. 

F.ski içişleri bakanı A. Murta. 
da 1\taragi ocak a~·ında Kahire 
yangınlarından sonra asayifi mu 
hafazada biiyük ba!iart gôsteröi. 
ltinden sabık kral tarafından pa
~alığa yiik eltllmi:ti. 

Bu sabah cereyan eden te\'kif 
hAdiselcrine rağmen Kahirede 
hiç bir karı§ıklı olmamı~tır. Şeb. 
rin mühim merkezlerinde polis 
ve asker topluluklannıı da ras· 
lanmamıetır. Mısır devlet rad) o
su le\ kirleri bllıfirdiğl zaman 
halk hu haberi silkünetle kar
tılamış ve memlPkctln hiç bir ye 
rinde niımayis a gösteri olma
mıştır. 

i lira sebebi 
Kahire, 7 (Anka) - Ali Mahir 

lstl!ası 1;ebebj etrafında tazeteci 
lere şunları sıiylemistir: 

cBu sahııh orrlu tarafından \·a. 
pılan te\'kif h'disesinin hana ~a 
lümat \'erilmeden yapılmış olma 
11 ve ordunun, devletin siyasi 
i~lerine kımşması, ıslahatın sür'
atle istenmesi meseleleri istifa. 
ma sebep teşkil eder.• 

ıu ~ekilde cevap vermiştir: 
- Siz de çok oluyorsunuz ar. 

tık.! Ne olacakmış sanki! Muha· 
keme olduk işte! Fakat ne biz 
meramımızı alnatablldik, ne de 
onlar bizi anlayabıldiler. Zira o
rada turkçe lıilen tek bir kula 
rıı~tlayamadık. 

Bu ara Aysel kendisini karşı· 
lamağa gelen aılcsini gorünre fe
na olmuş 'c ağlamağa başlam•f· 
tır. 

Aysel lle Nermin, müteakiben 
5 inci ~ubeye gôtürtilmıi.ş Ye avu
J\at !arının ısrarı ilerine gizli ifa
de ini alınmıştır. l\Tuhakemeleri
ne pr.k ~akında başlanacağı cia 
ilgililer tarafından söylenmekte
dir. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
~"""-.--""""""~1'1t ... __ ... _~ 

Politika 
Demir perdesi 

<Baıı 1 lnride) 

1 

j UL CA 
ı z 1 ' 5 1 ., • .... 
_J .. 

... 

D r mabnı 5 - T'an; &ır nota, e -
B..r mnı.ld ı.aret !ıllııuıı ıarttarın• 

dan b rl 7 - R r et• it ıtYli.ıı. S -
A:rak. 

l"ııkarıdaD Autıra: ı - Bır yılan. 

2 - 1ılnı, Tata:naı.:. 8 - Stvrfll; Bir 
nota ' - nılı:ht ... lh•ımaın. 5 -
fi r aydınlatma va ıtau; Cocıık :rf7ece-
fi. e - l'cacn b r maddo; Su. 'i' -

Hem trbk, hem hdtn adı. 8 - Ta· 
ıu 

E\'\'ELI İ RUUIACANJN 
HALLİ 

SoldaD Sa~• 1 - Tıınoıı. 2 - A· 

1'a; Ama 8 - Gabardin. ' - Rrıc; 
El.: S - Rıh. il - Eu; Canan 7 -
Iı ık; Ne. - İl m. 

Scvimlı Jspanyol Santor 

RAPHAEL DE LUNA 
Dilnyaca tanınmış İspanyol 

cifti 
CARMEN ve MONTOY A 

DE fİZ KÖSKÜ 
(22 :;o dan itibaren) 

Caz Kralları 

Duo Johnny Highsmith 
fstanbul'u fetheden 
Orıantal Dansöz 

MUKADDES GAMALI 
ve a>Tı bir pro6ramda 

RAPHAl!l do LUNA 

CARMEN - MONTOYA 
Not: ,Servis arabamızın 

Hareket saatları 
Her akşam 

Taksimden: ......... 19.45 ve 
22 00 CKristal'ın kö~es.in
den). 
\'eşllköyden ... 24 00 ve 1.45 

• 
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NIŞANTAŞI CINAR CADDESi ÖZEL 

iSLi TERAKKi LI 1 
KuruluJ tarihi : 1879 

Galat asa ray - Adalet m 
dün yarıda kaldı 

İlk kısımda 1932-19jJ ders yılı için yeı· kalmamıştır. 1953-19j4 ders )ılına naınıet 
. . ~n 

talebe yazılmaktadır. Orta \'e Lıse kısımlannın sınıflarına, kayıdlarını .} enılememıs . 
talebeden boş kalan yerlere, yeni öğrenci alınmaktadır. Öğleden sonraki ders ::ıaaUerl; ıa 
ınamcn ecnebi öğretmenler tarafından okutulan yabancı dile tahsis edilmiştir. 

-1!!!!!!!!!!!--~ ------------lbtUADELETİ TASDiKLi ozm _________ ..... , 
Yatılı 

K 1 Z .. '1\ l lDOL LİSESİ Gunıhizlu 
ERKEK 

Kadıköyünde: Merhum Mareşal Fe\7.İ Çakmak'ın Sak~Jlü sokak Xo. 39 her turlu ı;on· 

ı -1 
foru haiz ı:cniş bahreli binada. 

ÖZEL YUVA ve. İLKOKUL açılmıştır. 
1 - Yuu kısmına 3 ya~ını bitirmi · çocu;..ıa:· alınır. ile Necmi berabere vaziyette ·iken Naci Oyun 

arasında kavga oldu ve halk sahaya hücum etti 
2 - 3 üncü SIXJFT,\~ iriBAREX İNGİLİZCE - FR.\NSIZCA öğretim yapılacak! r 

. 3 - Çocuklar okulun otobüslerile evlerinden alınır ve ayni otolıU le C\lcrıne bırakıtır· 

••••ll•k•k11· ı.sı•m•T•e•le11fo•n•:116•1•0•30••Lıi•selllıikii·ıjsmı Tel: 60136. Her gıi n 9.17 ye kadar müracaat , 

...:;m=~========::::::"'.:------b-b_u_l_edilir. Mi ~ 
Beyoğlıısıtor 

Lig maçlarına hazırlık mak-
adı)le dün Be iktas Şeref Sta 
dında husu i karşılaşmalar ya 
pılmıştır. Saat 10 da yapılan 

Beşiktaş - Be~oğluspor maçı 
Beyoğlusporlulann 4/3 gali
bı~ etı)lc sona ermiş \'e Gala· 
tasanıy - Adalet amatör kar 
~ılaşması da l/l berabere bit
mışlir. Yine Galatasarav - A· 
dalet profeııyoncl maçı· 1/1 be 
rabcrc iken müessif bir hadi· 
e yüziinden yarıda kalmıştır. 
Maçların tafsilatını bildiriyo. 
ruz: 
BEŞİK1'.\Ş - BE\'OGLUSPOR 

All İhsan, Vedü, Kemal ve 
llüseyinden mahrum olarak ma 
ça başlayan Beşiktaşlılar dev
re~ i 2-1 mağlup olarak bitir
diler. İkinci de\Tede attıkları 
iki gole mukabil iki gol yiye· 
ı·ek maçı 4-3 mağlup bitirdi· 
ler. Maç çok gollü cereyan et. 
mis \'e Beyoğlusporlular fev
kalfıde gtizel bir oyun çıkara
rak maçı kazanmayı hak et
mişlerdir. 
G.\LATASAR \'\" - ADAi.ET 

<ProCe ~onel> 
Gıinün son karşılaşması Ga· 

latasaray - Adalet profe:ı)O· 
nel futbol takımları arasında 
oynandı. Hakem Feridun Kılı
\'ln idaresinde takıml:ır sahada 
şıı . eki ide yer aldılar. 
Gı\lu\ 1'.\SARA Y: 

l'urgav - :\"ati, ~ecml -
Özcan~ Kamil, Rober - Gü
naydın, Hilmi, Sual, llii~e· 
) in, Bülent. 

AD,\l,ET: 
Fecri - rahri, ' alim - Rah 
mi, K . Halil, Orhan - Er. 
doğan, Erol, ::'\cemi, Halit, 
·alim. 

Oyuna Adalet başladı, munta 
zam akınlarla Galatasaray kale 
ıne indiler ve uçfincü daldka. 

da Necmi vasıtasiyle ilk golle. 
rıni kazandılar. Umulmadık 'e 
daha oyunun başında bir gol 
yı.} en Galatasaraylılar, seri hü
cumlarla Adalet kalesine indi· 
ler, fakat çekilen şutlar bir tiır 
lu kaleye girmiyordu. Bu bas· 
kı 25 inci dııkikava kadar bi. 
la • Ciı ıla sUrdıi. Nihayet 26 ın 
cı dakikada yine bir Galata-
aray akınında çekilen <:üt ka· 

le) e ı:irerken Adaletli bir bek 
tarafından top; elle dtşarıya 
çelındi. hakem neden e bu h~
ı iz penaltı) ı görmemezlikten 
geldi. Görmemezlikten diyoruz, 
çunkü yan hakemin ihtarına 
~ağmen kararında ısrar etti. 
l te oyun bundan sonra, sert
liğe doğru )ÜZ tuttu, arada 
ırada saha içinde ve dışında 

teda\'i edilenlerin yekunu ço~a 
lıyor ve oyun boyuna inkıtaa 
uğru~ordu. :\'ihayet 31 inci da 
kikada soldan Adalet aleyhine 
olan komcrdcn Hüseyin Galata 
sara~1n ilk golünii yaptı. De\" 
renin geri kalan kısmında her 
iki takım bir iki gollük fırsat
ları beceriksizlikleri yüzünden 
kaçırdılar \'e devre 1-1 bcra 
bere neticelendi. 

itınci de\re 
İkinci dc\Tede Galatasaraylı 

lar; takımlarında tadilat yap
mıslar, Günaydın, Ali ve Bil 
lcntin yerine de Muzafferi al· 
mışlardı. 

Maç Adaletlilerin hakimiyeti 
altında basladı. 5 inci dakikada 
Necminln l8 pas çizgisi içinde 
çektiği kuvvetli şütU Turgay 

4.3 111oğlfıp etti ~ iSTANBUL BÖLGE ZiRAAT OKULU 
1 ~Za~topek P.\Zı\~;.:;~~B~Ls.9.1952 Müdürlüğünden: 

gii~eı. Besil~ıası ,,. " oy1111doı1- so111•ıı 

J~ 57 .Açılı~ ... Proıram. 13.00 Ha 1 uır.bııl 
btrler. 13.1:; Turkuler. n.Sll J;:arı:ıı.: 1 - Bu ders yılı için Adana, İzmir, Bursa \'e s dıft' 

Böl~e Ziraat okullarına parasız yatılı aday öğrenci kil!' 

l
•th a m ~.~:' :::,~:ar~ ~:;~\~~:n".~:~ -;;: ~.~:: İ.stanbul Böl;:e Ziraat ok~hında başlanmıştır. 1 

la, "· s~nçalar. &. Batana1. H.~o 2 - Okula girebilmek ıcin Türkiye Cumhuı i) eti ,aıa~~ı 1 
Dan• .,.e Caı l!uzı.ı. ıus ı:ar .. ııar. olmak. yaşı 14 den aşağı. 18 den yukan olmamak: D ıı? 

Ed I 
ı .. oo ı.:aııan~ orta okul sına\'ını basarmış bulunmak, Liselerden belge .ı 

'
. ,·yor ~ .00 Açı'.: T• *T\irl.:uler - oı.... mış3olmaık şarttır. . ad< 

- kinci maddedeki s:ırtları haiz olan isteklilerın 1 
... J 

ran: IIuan Tunç. ıs. ıs İnr;Ulzc:e Dera kayıtları yapılmak üzere aşa •ıdakl belgeleri eksiksiz olaı" 
18·30 ..,arl.."llar. - oı.:uran: Sabite okula göndermeleri lazımdır. 

. . 
'!\ 

Bc~lktaş - Be)oilu&por maçından bir giiriinüıi. 

Bonıı, 7 (T.IL\.) - Çckos 
lovakyadan alınan haberle· 
re göre, Çek sanınma baka· 
ııı General Ccpickanın, rc:.
mi komünist naşiri efkarı 
olan cRuôe Pravo• gazele· 
sinde çıkan ciddetli maka· 
lesi doğrudan doğruya ınc~
hur koşucu Zatopck'i istih· 
daf etmektedir. 

Zatopck'c açık bir tehdit 
sa) ılan bu makale, Alman. 
yadaki spor muhitlerinde, 
meşhur diinya şampi)onu· 
llllll akıbeti hakkında endi
şeler uyanclırmı tır. 

~~.....,.........__....-...-...., ............... 
güçlükle kurtardı \'e oyun mü· ı

tevazin bir \aıiyete girdi. Fa. 
kat hakemin isabetsiz karar· 
Iarı oyunu çığrından çıkardı. 
Hatta bir aralık Galatasaı·aylı 
Kamilin yaptığı bariz favulu A 
dalct aleyhine yermesi saha-
da bulunan binlerce seyircinin 
protestolarına sebep oldu 'e 
nihayet 28 inci dakikada bir 
favul yüzünden Naci ile Nec· 
mi araSlnda münakaşa oldu 
\e bu münakasa yumruk yum 

Türkiye atleti 
birinciliği sona e di 

birinci, galatasaray 
üçüncü oldu. 

Takım tasnifinde, Fenerbahçe 
ikinci ve Ankara amatör kulüp 

ruğa kav~a)a dcikiildii. Bu ~c· 
!er kavga; biltlin oyunculara Türkiye Atlctiım Bırincilik· 2) Emin Doybak (G.S.) 55 6/10 
intikal etli. Poli s.iz olan saha !erinin ikinci ~im müsab:ıkala- 3) B. Ccngız (F.B) 55.7/10 
ya halk da dolunca maç yarı. nna dün Fcnerbahçe Stadında Di k \tma: 
da kaldı.. Talih eseri olacak devam edilmi~ ve nihai tasnif. 1) N . Turan (Jan. Gü.) 40.84 
ki, sahayı dolduran binlerce ki te Fcnerbahçe 98 puvanla bı· 2) Yılmaz Oktay (F.B.) 35.32 
Si ku,·gaya yalmz seyirci kal· rinci. Galatasaray 36 puvanla 3) 1\1. Ba)man (F.B.) 34.49 
dı. Biz dahıı futbol mevsimi il;inci, Ankara Amatlir Kulıi· Yiık.;ck Atlama: 
başlamadan evvel \•ukubulan bU 9 pu\'anla üçuncil olmu~lar- l) Mahir Aras (F B.) 
bu hadiseleri üziintü ile kar- dır. 2) Erdal Akkan (F.B.) 1.74 
şılayoruz. Çunkli önümliıde u· .\tınan teknik neticeler ~un. 3) Gökalp Dağlı (F.skis.) 1.66 
zun bir futbol mevsimi var... !ardır: 10.000 i\Ictre: 
Bu üzüntümüzün iki sebebinin ı.;oo ı:\letre: 1) Osmıın Co gül (F.B.) 3:ı .on 

1.74 

3) N. Öksüzalp (T.) 35.09.7/10 
200 :Hrtrc: 

l) l\l. Seh i (F.B.) 
2) D. Acarbay <F.B.) 
3) M. Ersin (B.G.K.) 

Çekiç Atma: 

'.!2.4/10 
23.-

23 1/10 

1) Balcı Tamer <G.S.) 43.17 
2) :\I. İskcndcr <KG.) 43.07 
3) A. Bozdoğan (Adana) 38.50 

ıxıoo Ba)rak: 
1 - Galatasaray 
:? - Galatasaray 
3 - Be~iktaş 

3.28.8 
3.30 

:ı..:a.3 birisi; ehliyetsi:.t hakemlere l) E. Koçak (ferdi) a.5S.S/10 2) Topsakal (.ı\. G.) 3:!.12.5/10 
maç idare ettirilmesi, ikincisi -----------------------
de inzibatsız sahalarda maç oy 2> Tuı:~an Göker <F.B.) 3.56 ( 
natılma~ıdır. Geçenlerde top· 

3> f- Onel (G. S.) 
4

·
06

·
6110 I G' s 

l f ı Uç ,\dım : aray 
anan utbol ku upleri idareci l) A. Altıok (Ank. At. Ki.) • 

lcriyle Federas~on erkanı lig 14.23 
İs an ul 

maçlarını muhtelif stadlarda oy 2) Atilla Köksal (F.B.) 13.01 

natma~a. k~~ar ."~rmt~Icr.~i:. A. 3) F. Ürcnsoy (Eskiş.) 12.17 ku" • rek hı• rı• ncı• sı• oldu 
caba dunku h~dısc?'ı gozonU· ı 400 En:;elli: 
nı;_ alarak ver.~ıklcn k?rar?an l) K. Hor-,ıu (G.S.) 54.6/10 
doneeekler mı. ,:oı.ı , 1. --------------

Besiktaş kalecisinin bir Jmrtan~ı. 

ikinciliği Fenerbahçe uçuncü

/üğü de Galatasaray kazandı 
fstanbu 1 Kürek Birinciliği 

dün He~ koz koyunda yapıldı ve 
Galatasaray 1952-1953 yılı kil 
rek bırinciliğini kazandı. Yarış 
lar umu mı) et itibari) le sıkı, 

çekismcli ve zevkli cereyan et· 
ti. Kıdcmsiıler al'asındaki mil 
sabakaların hepsini Fenerbah· 
çelilcr kazandılar \'e bayanlar 
arası müsabakaları ise Galata· 
saraylılar aldılar. Umumi puvan 
tasnUi sö~ ledir: 

Kıdemliler: 
Galatasaray 
Fener bahçe 
Beykoz 
Kıdem~ill<'t': 

66 Pu\•an 
51 Pu\'an 
15 Puvan 

J•cnel'bahçe . 75 Pu\an 
Sümerspor 24 Pu\'an 
Beykoz 19 Pu\·an 
Müsabakaların teknik netice-1 

lcri: 

2 çifte kıdemsizler: . . 

2 - Galatasaray. 

İki ~·irte Ilayanlar: 

ı - Galatasaray, 

Dört tek kıdemlilcı: 

l - Galatasaray, 
2 - Fenerbahçc, 
3 - Sümer Spor. 

Uir çifte kıdem:.iılel': 

1 - c'cnerbahçc, 
ı - Galatasaray. 
3 - Beykoı. 

Se!..iı tek kıdemliler: 

ı - Galatasaray, 
2 - 1''encrbabçe, 
3 - Beykoz. 

Avrupa boks şampi-

Tur Cıbll'.'l'ınan. ı.~lanlır: ıı. Derman, 
s. 1tıı. ı:ı. Pınar. 19.00 llabuler. 111.1:; 1 a) Dilekçe. 
.,.arl:ılar - oı.:uran: ı::ıcrern llilr. ('a· b) Nüfus k!l:ıdı veya tasdıkli örnesi. 
!anlar: ıı. r:eca' ~ali Yft l.u:•ıtln o~ C) İyi hal kağıdı. 
t•. ı9 :ıo llfiıık. 19A5 llafıf Unnur- 1 d) Sağlık ı·aporu e aoı k"ğ d \' " ·ıı 1 ı. 
in. :o.oo Şarkılar - Okuran: ::\ime! 
Erırud~r. Çalanlar: E. oaı:-an, H. co. C) Orta okul diploma ı \!~ya yerine gc~en belge. 
~ar, F. Kutlııt. :o.ı:; Radro ı:aıetrsl. fl 12 adet 4,5 X 6 eb'~dında fotoğraf. ~t' 

1

-0 30 J.:ı a ıehlr baberlHI. :o :u Fuıl g) Sınavı kazanan öğren~ilerden numuneye uy:;un bıt 
be,-etl ~ı.u n&dro narım - Konu· !alet tenedi alınır. ııı 
ı•n: ııumıaı 1·a t ı·e:ılk. :ı :ıo VITola o4 -- Aday kayıtlarına 23 Eyl(ıl.1952 tarihine kadar J.!'

1 

· ololan. :ıu; Dan• muıt.;t. :::.oo ı:ar· edilecektir. Bu tarihten sonra kayıt yapılamaz. 1 ı 
kılar - Oıtıı)'an: ~u:nrter Birtan. l.'a· 5 - Aday öğrencilerin yarışım sınavları 26. Ey!Olde ıı· 
laolar': S. Isıla1, ı. Ökte. F. Kutlııf. çe ve Tabiat bilgisinden, 27. Eylfıldc de Matematik der~ıe 
:: :ıo MuLik. ::: ,ı; Haberler. 23 oo den Halkalıdaki okulda sa'lt 14 de yapılocaktır. 
Karnbı10 - noru "e Prorramlar. no7 Sınava iştirak edecek ö~renclleri okul otobıisii \'eŞ 1~ 
Dan• m ıı.ı. :;ı.:ıo IJ.nlerkl btel.:Ierl. den Halkalıya getirip götılrecektir. 
24 oo Ka.ııanıı. 6 - Fazla bilgi için bizı.ıt ,·eya mektupla okula baŞ\ ~ 

A~KAltı\ 
7.:s Acır,, ... Proı:nm. 7.30 u ~ 

Ararı. 7 Sl ll ıt k 7.4:; Haberler. 1!.00 
Sarkılar - 'I urkuler. 8.:!~ nua Ra· 
ııorıı. S.:>O Çuıuı lı.lur.ıı.:. 9 00 Gunun 
Proıraııu .,., lı:aııanıı. 

* 11?.1:; - ı:ı llO ASRf.R S.UT!: l:! 

J1.ö :ı.ıunlekellen Selim. 12.20 llemleke· 

le Se!Am. ıı 30 Ordudan Haberler. l!!. 
'S 5arkılar - Çalanlar: nuıen Kam 
\ eCJbe narral, Cndet 1'oıano. ıı. 1 a.00 
:31 !. nn .... llaberltr 13.13 lvJll:. 
1 • 'O ü. '• C:az t 1. 13 4 ~ Mudlı. U 00 
Hau Raporu, Aı.:aın Pro;nını ,.. l>ı 

ııaıııı. 

* 16.S •Acılı$ Proıram Tt H. :ı;. A.· 
:ran. ı 7.00 Sarlalar. ı 7.80 ~arkılar -
Okıı1anlır: 11met t:furlo, . nim Tın 
1 .00 Serhut :C:aat. ı ı ı; ı:arkılar - o 
kasan: lluzeWı•r ou,.r. ı ·'~ llu· 
z.ı.:. ı 9.00 Af. 8 . Ayarı •e Ha herler. 
ili ıı; '.J'arlhten Jılr Yıprak. 111.~o Hı 

lif Sololar. Jll SO l\01Un Saati. 20.13 
Rad>o Clnetesl. :!0.30 Muılk. :!l.lS 

lhd10 Raftaıı - Koııuıaıı: ~lılm'u 
laik Ienik. :?ı 30 Muıık. 22.00 Daııı 

lluıı:ı. 22.45 M. S. Ararı u Haber

ler. :s.oo Pro;um "' Kaııanıı. 
ııuıe 

H 58 Acılı1 ,., l'roı:nm. ıs oo KU 
&.ik Saz Eaerlerl. ı S.lli Sarlıılar - O· 
hran ı Guıln J;r=un. 15 •S Orl:estra 
uerıerl. 16.00 Ze.rbekltr GtdJ'or. 16.SO 

BesteL:lr ılmalan. 16.43 Gene b'idat
!ar. - Okıı:ranlır: Adıl Sinanol;!a, Su 
ıan '.J'aµobn. 17.15 Plraoo Ilı melo 
diler. 17.30 Sarkılar - Okıı,..n: Gu 
side Çı ebl. 18.00 Danı miizi!l. 18.lS 
J\'.onıısırıa - }.;eri Geılroruz. Jiaar'a 
ran: Tnf·k Daral.:. ı 8.2.'I Serbest Sa· 
at. 18.:ıo Alanlsanın kıırtol~u mUnase 
beılrlı Ö:el Pro:rrauı. 111.00 lhbtrln. 
ili.IS Oyun bnaları. 19.30 Tems!I. !!O 

J S Radro ıruet.ıl. 20.ııo Oda mllı!lı 

Z0.50 ~efeli llll&ik. :?J.00 ISarL:ılar -
Okuran: l::mln Gilnduı. ~ı :ıo Pro:ra:n 
n Eaııan ı. 

Teknik Üni\'er ite 
ZO 15 Açılıs "' Klb k Balı ~llid· 

~I. ı - llHtho ... n: Oorıoıao Unnu· 
ru. 2 - Verdi: Alda'dau Dı.;tt. 1 -

Cortlll: Obua Xooçertosıı . ' - H ardn: 
83 ı;o. lo Senfoni. G - DYorali:: f)p. 

116 Yarlı Sazlar Kuırtrıl. & - SeTll· 
mh Pıraoo Soloları. 2:?.00 Kapan~. 

Pirinç ı·c bakır c~yayı 
- par/almak için 

ması r,, hu usta yazılacak mektuplara cevap için posta p• 
ilfıve~ı ıUwmludur. 

:\'OT: 

Otobüsün Yesilköydcn h:ıreketi saat 13 ter!ir. 

Müteahhitlerin Nazan 
İngiliz \'e Alman mulı Cİ1'' satılacak, 80 ve ıoo ın 

dökme borumuz gcli)or İhtıyaç ahiplerinin ~Iıhran r.c 
Oğulları Halefi Vahranı r.esar ~e Ortaklarına müracaat!•• 

Tün<'l C.adrlrı;j !\'o. 48 Trlrfon: 40308. 

Tekel Genel Müdürlüğü llônları 

Satınalma Komisyonu 

Cin:.i l\Ii.ktarı !\fu\'akkat 
teminatı t il .\ ı . E cı•ıı 

Lira Tarihi Gimü / 
)luhtelil E\'sal' .artna- 433 22/9/19j:.! Pazartesi 

tO 

demir melcrine \'C 

lbtesine göre ıt 
Kontrplak Cem'an 530 a· :?60 ~2/9/1932 Pazartesi 

det 

1 - Cins ve miktarı ~ ukand a :.azılı muhlelif defl11~ 
13.8.1932 tarihinde yapılan pazarlığında haddila~·ı1'rt r 
bulunamayan cem'an 550 adet kont.rp!Ak mevcut ss 
melerine göre pazarlık sureti) le satın alınacaktır. ~' 

2 - Pazarlık! ırı hizalarında yazılı tarih gün , e saatıerdıı 11 
bataş'da Tekel Genel :\tüdiirlüğU Satınalma Kornis~ 0 

da yapılacaktır. ı·)"°' 
3 - Şartnameleri her glin mesai saatleri dahilinde kOtıl 

!1umuzda ı:örU!ebllir. ,-1 .. 
4 - Idare kısmen ,·cya tamamen ihale edip etmenıektc tJC 

k.ısım, kısım a~'Tı ayrı taliplere ihale etmekte ser 1 
tır. • ıı -

5 - İste~li.lerin. n~u\'akkat. t.c minat mnkbuzları vcsa.lr, ı::ıııt' 
\Csaıkıle bırlıkte hclırlı tarih \'C saatlerde komı;;~21o~ 
za müracaatları ilan olu nur. ~ 

Sahhk Müfrez Arsalar 
1 - Fcnerbahçc, 
2 - Galatasaray, 
3 - Beykoz. 

yonu mağlup oldu 1 
Berlın, - (A.P.) - Belçika '111 Beyler?eylnde Yal•lıı?' Caddesinde cadde üzcrirı~erıı~ 

ayrıra sahılde. ~luta\•acsıt kıbul cdilmcı. Galata 1':1, 
Palas kar~ısında r\o. 11'1 tbra'ıim T:ıscıo~luna miir:ıcaıı .. 

Galata arayın se.ktı tift kürekçileri. 

Tek Bayanlar: 

l - Galatasaray, 
ı çille kıdemsiıler. 
1 - Fenerbahçe, 
2 - Sümer Spor 
3 - Beykoz. 

U1r çifte kulcmlilrr: 

l - Galatasaray, 
2 - Fenerbahçc, 
3 - Beykoz. 

Sckiı tek kıdenısizleı·: 

1 :..... 1-'cncrbahçe. 
2 - Sümer Spor. 
3 - Beykoz. 

İki çille kıdemliler: 

1 - l"cncrbahçe, 

ağır sıklet boks ~ampiyonu Ka. 
re! S~s bugün Avrupa şampı
yonu Alman boksoriı E. Rux'u 
10 ravuntluk bir maçın üçüncü 
ravuntunda nakavtla mağlup et 
mi~tir. 

19 Mayıs stadının 
çimlenmesi 

Ankara, 7 (Anka) - Bu :.C· 
ııe yapılan maı;larda bir hay. 
li yıpranan 19 :\layıs Stadının 
santra \'e kale önlerinin çim. 
lcnmcsl tamamlanmış bulun· 
maktadır. 

Çimlcrın tutması için bır 
nıiıddet dinlendirilmesi ıcabct
tıği bıldirilmektedir Ru durum 
karşısında ligler :?7 E) lıilde 
ba~la~amı~ açaktır. 

En· İyi 
Jfladetı L'ilası 

İmtiyaz sahibi : SİNAN KORU: 
1" eşriyatı fiilen idare eden 
\'azı İşleri ~lesul Müdürü 

AIEl.İH YESER 
<V.\TAN> Gaıctecilik \e :Uatba. 

acılık 'l'. A, Ş. - İ!ttanbul 
\'ATA~ !\JATBAASI 

.. . . . 
ANKARA UNIVERSITESI 

• 
Dil ve Tarih - Coğrafya 

Dekanhğından 

FakülleS1 

&', 
. Üniversiteler Kanununun 3 8. maddesi gereğince. f'~~~ı 

mız Orta Ça: Tarihi ve Rus Dili ve Edebiyatı Kurs J. 
birer asistan alınacaktır. el r 

İsteklilerin yabancı dil imtihanları 29.9.1952 PaznrtC· 
nü saat 9 da. yapılacaktır. ,d r 

Ankara Ünh ersitesl a ista nlık ~önetmcliğinln .J. ~rl ı
slndeki şartları haiı isteklilerin dflckçe ve belgeleriyle 
imtihan gününden ewcl Dekanlığa müracaatları. 

043
"9' 


