
. ' 
1 

.. 

r 

t 
1 
t 
' 
ı 
1 

J 

,--
BASM UHARKIR1 

~hmet Emin YALMAN 
VAl'ANEV I 

i~i1 alogıu, Mollar:narl Sok. 30·3~ 
' tfon: 24207 - 29::1ı; - 29315 
Teııraf: \',\'l'A:'ll tstanbuJ 

1 PER~Br' 
o ~ 

AGUSTOS 

IKTISADi MESELELERİMiZ 
------~· 

Ziraat ve kredi 
1952 L 1·11, : ız - SA n : 4on 

•·ıyaıı : 15 kur~ İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU 
Yazan : NAMIK _ZEKİ ARAL 

Bugün ikinci sayfomızda __ _J 

Türkiye - Yugoslavya, 
Yunanistan anlaşması 
Abterika, öç ınenıleketbı 
hirlesnıelerhıden ıneınnuıı 

tito'nuu, Prof. Gökayla yaptığı mülakatın 
llzun sürmesini gazeteler manalı buluyorlar 
--=----e.ı·r gu" nliJ' k r . . ıl.nııdolu ıl.{a " Va ington, 13 - Amcı·ikan hükumet çevreleri. Tlirkiy<?, Yugos 

la\)a ve Yunanıstan arasında askeri bir müdafaa anlaşması tesis 
olunabıleceği ümidini uyandıran gelişmcJerden memnun ı;:örün· 

Y 1 
mektedirlcr. 

O Culuk Bir Yugoslav a keri hc~etinin eylülde Atin:ıya gideceği yolun. 
da BelJ:rad radyosu tarafından yayınlanan h~·adislcre büyük 

r bir ehemmiyet ııtfodilmektcdir. 

\' \/,ı\~: 

~hıtıet Emm y Al MAN 
~i~ h . 

l "P•tniz kimleriı, biliı' mi· 
ltııJa • ollıırını şıı ırnıış a· d 5 

hiz• \' ı 
~lıııı tıı, ni<'e ~etin fırtınaları 
ta lıı~'.1 ı·e arettı- atlattıktan on· 
larııs da boğulmak tehlike i 
lq 1~11.da il} u muş bir halı- ge· 

"tıp kiınseleriz. 
lır d r tarafımızda :ınlı ufuk· 
llitııet~tQ) or, hudutsuz fırsatlar, 
•r, d~r, itnkanlar bizi bekli· 

ra, v ler t:arafta o ueli lhli· 
l'tn1• t iktidar faciasının veni ak h • 

'Yııa lorlr.rl" bir defa daha 
ı, 1ı:ııı:ı ı gibi ııt'ı bir ihtimal· 
hıı11r~ı karşı) a gf'lmis bulunu· 

11,;, . 
4 ıı ~I c hıç arasındaki bu tf'za· 
1-r1r11 r taraftan ı.;hirli. diğer 
ifıı 4111 h korkunç ınAnasını za· 
~ ''113 orduııı. ı~a kat C'anak· 
l'•11ı laıııcriııe 3 oldıı olarak 
~t varlık ıniiraılf'le inin r.n 
h1Jt iıek sahalarıııılıın birine 
ır laıhı bir günliik ~ olculuk 
lltr b~~ha gö1iimiı açtı. 

lıl'ı11 ırı Ş('hanıetli bir ad ta· 
~r ... h~c lf'peleı, clel't'ler, kı· 
.;,.~ Unların ara ında )iiz 
~••ıır~ l'iirk ııençı kü"drem'ilü · 

'lfır a dokuz :ıv beğuşmu~· 
f) l 

('ıııı,~t~ gençleri o' it! bir 
! l'r1b~tı ll'!ın il edi3 orlardı 

-
1tt da ~~ Balkan harplerinin. 

'1ııtıı1, hı1ı çarp13maların sar· 
:trı lı~~ı gec:irmi ti. A ırlardır 
11~ ... ınıştı, iınkinluı mah· 

ııı "•aıııı· . 
111 

atı11d ,1 sılihları <'tlızdı. Kar· 
~ •ıııı ,lıa 1 e 1>n a1.amtılli sanayi 
~~'"ttı "t.ır .. inin denlı \'e kara 
~lllettetrı duruyordu. Bu yliı 
~it ftdll R_'.'n(', insan takatini a· 
li 1 ttrı karJıklan haz diye ka· 
telli ta~ er, birbirlerinin ıayrl'!· 
Ilı t "e kaınıaılıJar, yalnız cesa· 

4 litter,k ahramanlığının değil, 
ı ti lı1 \e mukaddes bir he· 
,.lhl~li"~ 1~1 hılaki r.n \erimli bir 
~ııı ııının -ar, orııeğini ortaya koy· 

a-lıahr 
da aınanlaı· neden bu ka· 

l.L. t St 
~tlik _ \'f!rek <'in nrmişler, 
1>traııı ~~ ! besini neden düğün 
tl.'aıı lep 'l '. kar§ılamışlardır? 
0~11e 1, e, '•.lan dere diişmanın 
,, lar tınesın cli•·e mi" Hanr 
~t · •lel' ' · • 
) l'ııııa 1 

'" ehedi biı- iclf'al 
a:""rı11dC:atpışmı lar ve gene: 
ılı talı b a ha~·atıan \'argec:meği 
~t, O ~ liCb~.Ple göze :ılmı~lar· 
)ı~a ı, Y~· Tıırk milletinin ya· 
Ilı oı, 11 llkst>lmesi, kf'nrlinı- Ja. 
a1ıt1ır hıt>rtebeyi nnidtn bul· Gt . . 

1ttf llç ith' 
Jı. 111 lıa •titrden her biri göı. 
ıı~t •ııı:ark~n. millet yeni bir 
ııı halık a gırml lir. Hrr bİl'I· 
ııa~'ıııı3 ,:~1. aHı a,Hı ödemı-k 

l!Jr. nı ' İt'danına yükle· 
ı ta1ı· 
"'at 1 hl' I 
ti ' ha ı erle beraber Çanak· 
11: ltıijZ ırıeyctanlarını ılyare· 
ı11ı;ı ~•lett asebetile bllha sa ça. 
\aı 'lllart'ı: bahsf'diyorum. ~on 
da diler 1 oradan aldım. Fa· 
,, ~•ha haınasrt meydanların· 
~.t~ll ler:v~eı \'e daha sonra can 

11 "Orc:ıırı arru da ayni derece· 
lııı il, lsı 1tnıı vardır. ~d ~tn1ı~ ardanberi ı.aldırırıla· 
ili ''tıi 1~ ~arşısında bt'ka mii· 
tıı.,.• a11 g C:•rnır.k, lno;an takati· 
~i da lıaıaYreııer sar(dmek :EO· 

t 1ı· an b. . • ... 
l'ıııı it 111•11 

ır mı llelıL Ba5..a 
le~ a taıı 1 

et, kendi varlığı uğ· 
~~1,eter,.'er.~n!erf', türlü tü r lü 
)•ıı~tlıtı b}t0 tus \'f'ren lerf', re· 
1-ı ara 1ı ır hu, bir nimet !il· 

•ttııe..-ı b arşı ~-" kadar ağır bir 
Ildır. orç .l'ukü altına girmis 

Ça11a1ık 
aıe z .. r . 

daıı ıtkarya " erlerınden 37, 

Bilindiği gibi l\lare5al Tito So\·yet Rusya tarafından bir te
cavüz şeklinde tefsir olunahilecck her tlirlü askeri pakta nııı· 
hatif bulunmaktadır, llu sebeple Vaşinı:toııda tahmin olunduguna 
göl'e. bu ziyarclt<?n n ıl maksat tecavüz halinde mü~tcrck miida 
faa için müsait bir ha\·a yaratmak üzere iki ordunun temasını 

il temin etmektir. 
Amerikan hükumeti diğer ta· 

rnftan, Ankaradaki Yu~oslav bü-
yük elçisinin son zamanlarda 1 
Türk ve Yugo~lavların gayretle· 
rini birleştirip ahenklcstirmclcri 
lüzumundan bahsetmiş olduğu. ı 
na işaret etmektedir. Buradaki 
kanaate göre Türkiye, Yunanis 
tan ve '>.'ugo lavya tecavfü halin 
de Amerikan askeri yardımını 
en iyi 5ekilde kullanmak imkanı 
nı bah~edecek bir politika kabu 
!üne meyletmiş bulunmaktadır
lar. 

Gökay. Tito mülakatına ait 
ilk tafsilat 

Zagrep, 13 ('f.11.A.) - Bel· 

L Belediye Reisinin da\'etli,i 
Ameriı.a Ordu Bakanı }'rank < Dtvamı Sa: 5: Sii: ı ete> 

Pare 

Aınerika Ordu 
Bakanı geliyor 

Mr. Frank Pace yaran Ankarada olacak 
ve mühim görüşmeler yapılacak 

Yunan deniz 
Kuvvetleri 

-

1 

Buıu.ı Uula.bırlınf:tın 

Ankara 13 - Amerikan Or· 
du Bakanı Frank Pacc, berabe· 
rinde Ordu harekat ve idare iş· 
leri kurmay başkanı Korgeneral 
::\1axwel Taylor, Ordu Bakanlığı 
milşaviri Fraces Sharceford. :ıl 
bay Arthur Fuller, albay Phi· Komut anı geliyor 

liıuuıı ırı:Jıa1'irlmi:4m lip Bethune, albay Viliam Car-
Ankara 13 - Yunan Deniz ter, yarbay Woodry Vaukhon, 

Kuwetleri Komutanı Amiral yarbay Kennet Belien ve yüzba· 
Cointos muhtemelen cuma günü ı Viliac Wood~ide olduğu hal· 
fehrimize gelecek ve iki gün ka. de yarın öğleden sonra dört mo. 
Iııcaktır. törlü bir uçakla şehrimize gele· 

Amiral Milli Savunma Baka. eektir. Ordu Bakanını Esenboğa 
nı, Genel 'Kurmay Başkanı ve hava meydanında :\filli Savun· 
Deniz Ku\"\'Ctleri komutanını ıi · ma Bakanı, genel kurmay baş· 
yaret edecektir. Amiral Cointos kanı. ~kinci başkan \'e kara kU\'· 
pr.zar günü memleketine döne- vetlerı komutanı karsılıyacak
et.ktir. Bu ziyareti iade maksa· tır. 
dile Deniz Kun·etlcri Komutanı Bakan şehrimizde Ur: gün ka· 
Koramiral Sadık Altıncan'da A. !arak ve bu müddet zarlınd:ı 
tınaya gidecek \'e Yunanistanda Milli Savunma Bakanı \'C Dı5· 
iki gün kalacaktır. işleri Bakanı ile G<?nel Kurmay 

Birbirini tııkip eden bu iki başkanını ziyaret edecektir. 
ziyarette daha 7.İyadc NATO Frank Pace Ankara yakınların· 
Türk ve Yunan Deniz Kuvvetle. da bıılııııan piyade, topçu, zırhlı 
linin nasıl te rıki mc ai edeceği birlikler, Tark okulunu ı;:eze. 
hususunda müzakerder cereyan cek ve Amerikan a. keri yardım 
edeceği ,.c bir neticeye vartla heyetinin r:alı~mal:ırını tetkik e· 
cağı tahmin edilmektedir. CDtvamı Sa: 5: Sü: 4 de> 

Celil Bayar Denizcilik Bankası erkanıyl a birlikte 

• 

. ' 

Mısır' da işçiler 
nümayişe başladı 
Bir pamuk fabrikası ateşe verildi, 

"1 örfi idare ilô:n edildi .. 
:-~ General 

idanı 

' 

Necip ııüınayişçilerin 
, . 

edileceihıi bildirdi 
1 Anadolu ıl.fa " -----------------------

Kahire: 13 - Kafrı-cl Da\'ar] 
:fabrikasında baş kaldıran i~çiler 
pamuk fabrikasını ate e \·ermi~
i,.rdir. 

Mısırın ıkinci büyük ehri O· 

lan İskcnderiycdc Örf idare ilan 
edilmiştir . 

İskenderi.\·cde sıkı tedbirlt'r - alındı 

Kahirede hükumet darbesi t'ı.nasında deniye gezen tanklar 

Musaddık'ın ilk 
karar1 çıkh 

Polbin ate;> açma ı \ c ordu 
tahıye km"ctlcrinin şÜratıe 

1 

dokuma Cab:'ikalarıııa 5c~kedil · 
mcsi üzerine birçok kimse ölmü~ 
\ P yaralanmıştır. 

t,kenderiye ch·arındaki l\lu-
lıörrcm bey fabrika ında çalışan 
bınlercc işçiye Misr fabrikası 
i çilcri de iltihak etmişlerdir. 

Bunu miitcakip tam bir sokaK 
nvaııı olmuş ve bu bölgeye as. 

kul birlikler se\"k<?dilmiştir. 

farım 

25 ; 
Orf i idare kaldırıldı, 

gelirlerinin yüzd~ 
köylüye veriliyor 

Başlarında çelik miğferler 
bulunan polisler jeep \'e kam.}on 

<Devamı Sa: 5; Sii: 6 da) 

4i • 

Fa1•11k 11asıl 

Halledildi -------·--- 1 ı1.-.adol11 ''cı ıı 
'l'ahran, 13 - Ba~bakan Or. 

Musaddık fran parlamentosunca Kahire 13 • (.\P· - Bul'adn 
kendisine bah~edilen tam salahi· j çıkan .~ündelık ı:azctclcrden 
yctıcı· gel'eğince ha7.ırlaılığı bit· •Ahbar Elyevmo Faruğun l\lısır 
sürli kararnam<?nin birincısiııi Kralı sıfatile m<?mlekctinde yaşa 
bugün öğleden sonra yayııılamış dığı son saatleri. tahttan indiril-

A \ ukat Ali Özkanat 
• 

lzmirli 
Avukahn 
Durusması • 

ll uııııl u .. ıınıtrfoılulın 
İzmir 13 - Bundan bir müd

det t'V\'el şehrimiz avukatların· 
dan Ali Özknnat'ın, Kemalpa~a
nın Ulucak köyünde Halk Par· 

CI>ennn Sa: 5 Sii: 8 de) 

tır. j mesi karannı ne şekilde J<ar· 
(Deumı Sa: S: Sfü 1 de> <Devamı ~a: 5: "il: 6 da) 

Basarılı bir .., 

tatbikat 
Adapazannda 2. Süvari tümeni 

evvelki gün büyük çapta bir 
gösteri yaptl 

Hususi surette giden 
sm .. bti A KPISAR 

yazıyor 1 Ast, u'"sf'u" 
Türk Ordusunun içindeki ça-

lısınaları yakından bir defa daha Vazife d 1s1 nda 
görmek fırsatını Adapazannda, , 
!kinci SU\·ari 'rümeninin evvel· 
ı-ı gun yaptığı büytık çapta bir Selamlamıyacak 
tatbikatta ~ekrar elde ettik. 

ı\lr. Eden'le e\'lenecck olan ('hurchlll'ln yeğeni Clerassa, Chur• 
t'hill'in oğlu ile bcrabrr 

Mr. Eden bugün 
evleniyor 

Kilise dini nikôhı reddettiği için ancak 
resmi nikôh yapılacak 

A uoeı'll~d l'rtu 

1 
Londra. 13 - İngiltere nı. 

~işleri Bakanı Antony Eden ile 
Churchlll'in )·eğcni Clarissa ya. 
rm Londranın Caxton Hali ni. 
kah dairesinde kıyılacak nikah 

.. 
Yeni Urdün 
Krah ı slahat 

İkinci süvari tümenine gaıctc
cilerle birlikte htanbulda Sü\'a
ri okulunda bulunan tek!imlil 
kursu subayları da davetli bulu

A ııhra .tıuı ı larında Başbakanın yrmcğine şa. y k 
Ankara, 13 _ Öğrendiğimize hitli~ edccrği bugün öğrcıtll· 

1 
apaca 

göre, ordu menfüplan, bundan- ını~t!~·. . l .tna.4oıu Ala " 

nuyordu. 
Tatbikattan bir gün evvel bi

rer nümune teşkil eden tümen 
birl!kkri ayrı ayrı gezildi. Bu· 
rada son teknik esaslara göre 
hazıl'lanmış en yeni malzeme.siy
le bir intizam içinde bulunan te
mel \'e tekamül kur tarını, silah 
ve vasıtaların bakım r<>rlcrini 
gezerken bir duvarda gözüme, 
• Çalış, öğün, güvı:m • levhası ili. -
ti. Hakikaten tümen içinde bulu
nan her rfıtbcdeki subay ve er 

<Devamı Sa: 5; Sü: 3 de> 

Yargıç ve savcılar 

Arasında terfiler 
ıl.nlara 4fan1ı 

Ankara, 13 - Adalet 
lığında Yargıç ve Savcılar ara. 
sında terfı ve tayinlere ait lbte 
a~ağıdadır: 
Ank:ıra Yargıcı Fuat Erdoğan, 

Fehmi Tüzünfin yargıçlık derece. 
leri dördüncü dereceye, 

Yatağan yargıcı Salih Akcrin 
yedinci dereceye, 

Vize sorgu yargıcı Hamdi Yi· 
ğittekin, Koıan C. Savcı yardım· 
cısı :'ıluhittin Özer, Aydın C. Sav 
cı yardımcısı Necmettin DJğuç, 
İzmir C. Sa\'cı yardımcısı Samim 
Li\'cr'in sekizinci dereceye. 
Kadıköy C. S:ı,·rı yardımcısı 

böyle c\merikan usulii "Creııincc :-.; ıkah, vıllardaıı bcrı Londra L 13 Ü d- M 
. · .. "' . · h . 1 1 ı ausanne. - r un e. vaııCc dı~ında üstlerini ~elimla· ~O))etc~ınııı en C)ecaıı 1 0 ay. l 'k b' . . 

11
.. 

1 
d" b 

' · · · ı . d b' · · k'I d k 1 1 ı · ı ırıncı usey n, un ura· 
mak mecburıyetinde olmıyacak-ı aı ın an ırını te~ 1 e ece 0 • . d . d'ğ' b Ü d" 'd 
!ardır. mnkla beraber, Ingiltercde gü· a 'er .' ı cyana~ta r un e 

< Denmı Sa: 5: Sii: 5 ıı .. 1 csaı;lı bır ıslahat ) apaeağını v~ 
hükümdarla milletin arasındaki 
manileri ortadan kaldıracağını a
çıkça ifade ctmi~tir. 

Genç Kral, memleketinde 
yapılacak çok şey olduğunu söy. 
!edikten sonra bir an ewel ür. 
diın'e dönmek arzusunu izhar 
etmi5 ve memleketi idare etmek 
sanatında tecrübe sahibi olmak. 
ta istical gö termiştir Genç Kra
l n gelecek hafta Ürdün'e gide
ceği tahmin edilmekte ise de 
hareket tarihi henüz belli değil· 
dir. 

Elçiler arasında 
DP.öisiklik 
Ankara, 13 (Hususi) -- Dı~ı,. 

leri Bakanlığında nakil \'e tayin. 
lcr olmu~tur. Verilen habere ı;ö
re yeni tayinler şöyledir: 

ııııu 3o, 14 dan 31. Dumlupınar· 
ltrı et tar ~8Yıs 1950 de bü tün 
)~e 'Ve ,1~.ın~~-n büyük ümit· 
1611 taı,td ı rt~gıle kazanı lan si· 
ta1t, llıG 11,, ~n ıkJ ene son ra bii· 
t.lt b11tii 1 borçları hiçe sa~·a· 
bit bir h 11

1 
hakları inkir r.de· 

ıııı '-b ı a e girmemiz ve ,·eni 
,,~ıı lıu~: k~yn kudret !iİste· 
•ııı 11 tııe1111 anı olmata namzet 
~a 'der .. ı nasıl tısav' ur ka· 
'1):•tıtrİ11~~1letın mukaddes e· 

Marmara Adasında bahk 
İsmail Kcı;im&il, Kemalpa~a sor 
gu yargıcı )luhiltin Köseoğlu, 
Ankara yargıç yardımcışı Lamia 
Onat, Kırıkhan C. Savcı Yardım. 
cm Celal Kndri Varol. Kadınhan 
C. savcı yardımcı ı Ahmet Arı· 
can, Aksaray yargıç yardımcısı 
Ya ar Pabuççu, Ağrı C. savcı yar 
dınıeısı Suphi Karablgalı. Gürün 
Yargıç yardımcısı Halil Kocabal 
kan, Ilgaz C. Sa\ cı ,tardımcısı 

Otta\'a büyük elçiliğine mcr· 
kezden büyük elçi Cevat Üstün, 
Oltnva büyük elçisi Numan Ta
hir Seyman Yeni Delhi büyük 
elçiliğine, Karalii büyük elr;lliği. 
ne Irak orta elçisi Selahattln Ar. 
b<?I, Karası büyük elçisi :'\ebit 
Batu, Dışişleri Bakanlığında mü· 
fıavirliğc, Amman orta elçisi A. 
gah Aksel, llell:rat büyük elçili. 
ğine. Bcl&rat büyük elçisi Kemal 
KoprülD, l\tadrit büyük elçiliği. 
ne, Madrit bü)tik elçisi Faik Zih 
ni Akdur Roma büyük elçiliğine. 
Bükrcs Maslahatgüzarı Kadri 
Rızan Amman orta elçiliğine, 
Stokholm orta elçiliğine Cidde 
orta clçbl Cevdet Dülser. Cidde 
orta elçiliğine merkezden orta 
cJçi Kemal Nejat Ka\ ur Sofya 
orta elçlliğınc, Sofya orta elçlll 

'tı ltı 111 •rra mevkiindl'! fa. 
(f>ev stler; hu memleketi 

•ını Sa: 5; Sü: 5 de> 

•• sanay11 kurulacak 
ı \'azısı 3 Unl'Ü sa)·famızda) 1 

Cengizhan Yorulmaz, Çorlu Sor
<Deumı Sa: 5; Sü: 7 Jeı 

Türkiye 1951 Güztllik Kraliç~si Günst-li Ba'jar Csolda} ile Yuna· 
nistan güzeli \ 'irginia Petimez•ki Romada tarihi bir sokakta 
}anyana. Arka planda tarihi Açık Hın Tiyatrosunun barabeJerl 

görülü)or. c Devamı Sıı: 5; Si: ıs de> 



.,.. _ ı 
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( 1 KTISADi MESELELERiMiZ 1 

iraat ve kredi Conk Bayırı 
Gelıbolu ,arım2dasını~: 

rckfıt sah::m~a ,e • ıl .. 
mdçll.:• abıdc•ıne )aPtı:te• 
toplu ziyaretten donuldl~ et
r.on ı a, bu l.l) 11 rete ı ııra btrl 
mi& olan tanıdıklard :ııı cet) 
e\'inı1e çol!.lk çocu.ı;una tarl
ba ·ırı'nın 'Turk h:ırP ıuıai 
hındeki ehemmıyetlı ~0-tfl. 
ıklde birde ı;oılrri ) as "" 
ıak anlnlı)ordıı. Seliiı )-a;tl' 
daki kıu Necla ile allı .>a.1'1 
dalı;! o~ıu Bfılent, babala~ı. 
can hulağıyle dınli)orıar ;Ti' 

M e m l e • r Yazan : ' 

kM tl~-ı l mahsul VE.ya 
fiyat deste~e
melerinın ik· 
tisadi bır mev. 
ru olmaktan 
çıkıp partıler 

Otomobil kazaları D. P. Tekirdağ ı 
ati 1951 sene ~Tauıık Zek i Aı•al 
sinde )iiı gu~ • • tedbir alınıyor Ye~ilhoy l\Ttteor!)lnJİ ı ttas

yonnnun taıımınlerine i:n ı·e 

bu~•ın t>hı ımiı:: ' e rıurırıda 
hava sabahle)in deniz ) uzu 
ruslıı, sonral;ırı açık geı;e

cek: ruq;a•lar şimal - §arı. 

• 

il kongresi dilrUcU hır '--=-----,..,,._,,~~~~"!"""-=:~~~-,_,--.,,,...-....ı. 
nahsul aldı, (/k'ıbU ~.ak/o! ma/ıJUzdt.ıF) 

ıcın 
1952 sen•sı ıçın de yine bere
ketlı hır mahsul beklemekte· 
yız İnsallah üm ~erimiı bo~a 
çıkmaz.. Fakat hiç de ılse 1951 
ten•·tnde mahsul bereketınin 
lmilı veya Amılleri nelerdı?. 

İstatistik Umum l\luduril 
muhterem Sefık Bılkur'un 26 
temmuz 19.:ı2 de yaptı~ı bir ba
sın toplantısı 1952 de bcklcnl
len b"'rekeUı hububat hasadı· 
nın sebeplerini bir ıraya top· 
layıp ortava koymuıtur ki bun 
!arı hır qJ e\'Velkl hasada da 
teşnul edAbıliriz. Sebeplerin 
iki kısımda tasnifı mumkUndiir. 

1 - Tabıi sebepler, 2 - Be· 
tul sebep1er. 

Ev\'eU, tabii sebepler • Bun
ları mfisaıt iklım şartları diye 
icmal edebılırlı.. Fılhakika bu 
şartlar olmasaydı milstahsil ne 
'aktinde iyı ekım yapıbflir, ne 
vaktinde hasadını kaldırabilir· 
dı. \'e yine toprak ve hava da 
bereket.m. senelere nisbetle da 
ha fazla mahsul elde edılme· 
sınA imkAn bırakmazdı. 

Saniyen • Be erl sebeplere 
gelınce: Yukarıki tabii .sebep. 
!erin yanıba·ında beşeri sebep· 
leri hafıf gormek doğru düş
mez. Toplantıda o sebepler §OY· 

lt- sıralanmakta ıdl: a - Ha. 
şerat ile mücadele, b - Nebat 
iıastalıklarıyle mücadele, c -
İlAçlama tertibatı, ç - Klmve· 
v! gubre kullanılması, d - M 
vasıflı tohum atılması, e - Yer 
yer sulama tertibatı, f - taki 
neli ziraat. i: - :Mahsul fiyat· 
larını tutma. 

Bunlara tarafımızdan iki A· 
mıl daha UA\ e edelım: Biri kre. 
dı lmılı kı toplantıda sıralanan 
tedbirlerden sonuncusunda kıs· 
men olsun dahildir, denilebilir. 
Dıterı radyoda l'ıleteorolojı ha· 
betleri \'e koylil ile haşhaşa 
sutı ne9?'iyatı! Bilhassa cazi. 
bdi &ekilde yapılan koy saati 
neµlyatının koylumilzil ve ıi
raatimııl uyandırmağa \"e kal· 
kındırmağa hizmeti ıhmal edl· 
lemiyecek derecede müe·sir A· 
miller arasındadır, kanaatinde. 
yim. 

Birinci kısım haricinde ka· 
lan tmıllere dahil blitfin ted· 
bırler ~a hfiklimet eli)le ,;eya 
bizzat mUstah:il eh~le alınmak 
tadır. Hangı el ile alınmış <>
lursa olsun bunlardan her biri, 
!h!le makıneler \'e icabında bu 
makineleri elde etmeğe hlıdim 

kredı, zıral istıhsalin genl&leme 
sin• yardım etml!i 'e etmekte. 
dırler. JlAve etmeğe luzum yok· 
tur ki bu Amıller yalnız hubu· 

, bat nevinde de{lıl, diğer ne,·i· 
terdeki istıhsallerde de te.sırle. 
rini göstermişlerdir. 

* İlmin o,;e teknlgin bu kadar 
ılerlemı~ olmalarına rar;men 

hUen de ZJ,l'aatte en muhlm A· 
mili tabii §artların vilcµde ge. 
tirdı ;r,ıne üphe ~oktur. Şiddet. 
lı kuraklıkla geçen bır t neb. 
bUt mev imının butün be•eri 

Ö L UM 1 
İdare l\leclı 1 azamızdan Ro

bert Ei~elt'ın babası 
HEfNRİCH ElSELT'ln 

vefatını tees urlerımızle bıldirir, 
ct-naze mera ımınin 14 ağustos 
1952 per embe gunil Ferıkoy 
K.ıtolık Kabrı tanınıia $aat 11 
d,. yapıhcafını arzederlz. 
Hdlos ElektrJk \C laklne T.A.Ş. 

tedbirleri altilst ederek kendi 
tesırıni hakim kıldığını eUn 
yalnıı biıde değil, dünyanın 
her tarafında törmekteyiz. Bir 
gun gelecek bu tabıi ~mıle ve 
ya fımıllere de inYn kudreti 
hAk.lm olmak imUnını elbette 
bulacaktır. Biz asıl mevzuumu 
za gelerek şu yukarıda sayılan 
be~erl amiller ilzerinde dura
lım. 

Zıraat tekniği me-elelerin
de alakadar halkı uyandırmak 
v~ bu tabakaya numuneler ver
mPk, ferdi imkAnlar haricine 
çıkan zamanlar ve mt>kAnlar!'la 
hastalıkla ve haşeratla mflca· 
d"le etmek, çütçinin ferden 
ferda başa çıkaramıyacağı W· 

lama \'e saire tertibatını mey. 
dana getirmek hususunda hil· 
kümct ne kadar gayret sarfet· 
se ve imkan buldukça bütçele. 
rini ne kadar beslese o kadar 
yeridir. Biz. bu noktalar üzerin 
de daha fazla durmayarak Js. 
tıhsale kredı verme 'e mahsul 
fiyatlarını tutma m,.vıuları gf. 
bi birhirıyle az çok miltedahil 
iki muhim mesAle üzerinde te. 
\'akkuf edeceğiz. 

Kredı! .. Kredi haddi zatında 
iyi mıdir, fena mıdır7 .. Bu &U· 

al gerek ferdi hayatta gerek 
camıa hayatında ıstıkraz iyi 
midir. fena mıdır, suali~le eş. 
tir. istıkraz \'e ·a kredı yerine 
göre iyidir, yenne gore fena. 
dır. Kredınin istihsal Oz.erlnde 
ve fıyatlar üzerindeki tesirleri 
de bu hUkme bağlıdır. 

Kredı lstihsalın genlşleme
sınde muessir hır Amıl olabilır. 

Fakat bu demek değıldır ki ıs
tUısal için kredı her zaman 
mutlaka ıyilık getinr. Hesap. 
lar 1) 1 yapılmaz veya tabının· 
!erde isabet lmkAnları temın 
edılemezse istıhsal, ihtıyacı a
şarak fıyatla.rın müstahsil için 
tatmın edıcl seviyeden a~ağıya 
duştuğıi gôrlılUr. Kredi fiyat. 
ları tutmalda da mühim bir 
Amıl olabilir. Eldeki mahsulün 
sahibi piyasadaki fıyat sevi) e· 
sın! haklı veya haksıı, doğru 
veya yanlıs olarak tatmin edi· 
ci saymazsa sağdan soldan kre. 

arası siyasi bir meuu 
haline gelmi~ oldutuna hUk· 
medersek yanılmamı~ olu· 
ruz. Bu kadar eniş bir 
milntebipler zumresını aU· 
kadar eden hımavenin Yeya hl
mayelerin gun seçtikçe muza. 
yedeli şekiller alma~ından ne 
kadar korkul•a yeridir. 
Hımaye siyasetinin tatbıka. 

tında kredınin mlihım bir mev· 
kıı vardır. Krerlı amilinin ara· 
ya girmesile korumanın mali 
netıcelerini D1>vle.t he·aııları u 
zerinde kolay kolay takip et. 
meğe imkan bulunamamakta· 
dır Fınansman r• neticeleri 
butçelerden baska taraflara 
kaymakta, daha docr•ı su kay· 
dırılmaktadır. Bu vAdide Top· 
rak lah~uııeri Ohsi başta ge. 
len misali \'enr. Muhteıır ka· 
demelerdeki kredi mues•f'seıe. 
rince küsAde kredileri,. müsılt 
fivat bekliyen • himaye mev. 
zuu • ıhraç malları umdukları· 
nı bulamayınca ya takasa ED· 

kulmakta veya deblokaj füte. 
sın" girm 0 ktedir. Mah~uı eldl'n 
çıktıt:ı zaman he•ap yapmafa 
lmkAn bul•ak rla ek•r.riva zara 
rı kfır sanmaktan kurtulama· 
yız. B ıltı;eye sokulmak istenil· 
meyPn zararı ya müstehlik ve. 
ya para kıymeti orlemlştir. 

De\IPt iıbl ferd de krediyi 
yerınde ve kıvamında kullan· 
mıyabilır. Bunun için efrada 
açılan kredi s e büyük dikkat, 
tam teyakkuz ister. 

Zıral sahaya bugünkü mail 
mUzaherettP hlma ·e siyaseti 
ile kredi teknHtınden hanglcl 
daha zıvadı> h~lrim h•ılunmak· 
tadır? Hariç için bunu z..ıımanın 

da ke•tirmek pek kolay değil· 
dir. Kredlnın yerinde ve kı. 
'cımında tevzi cdılip cdılmPdi
ğml harıç daha ziyade kreclınin 
iedc~ı 11man ı gelip geçtikten 
sonra ö.l!renPhilir. l\'iıeklm ~fl"r 
ke.ı Rankasınrlaki haline kr.fa· 
Jetini haız honoların her ÇPŞİ· 
dinde (İnhisarlar, Oı!mlr ·nlla. 
rı, Deııi1ynlları. Toprak Ofisi 
\•e<aire) ,·aziyPt heıı iade ıa· 
manı l'elıo gertlkten ı;onra 
kendini ;ô.stermiı ve ı:o~t·r· 
mektedir. 

dı arar, , e bulursa alır, sonra l'ot - 'l' A:utoı t9~2 tarihli 
da bekler. Bu takdirde iyi mi (\atan) da (Bıuıo Ha • ıud 11) 

)'apar, fena mı yapar? .. Yıne badıklı ruıı:.ın bir ncl s&uınnnda 
soylemeğe lüzum yoktur ki ba. 2ı inci utırdald (1942) tarlhI 
zan iyi yapar, hazan fena ya. (lD2') olacaktır 

par. Ameli hayatta her iki ha-r;::: ------""""-
le de misaller gosterlleblllr. I ! _ 1 

hu um•n. loln fyi kull.•mlm" :; 
~~~te~~~ab~~~le~lzeJ~Ie ~~~d~:ı: l~U!'~~ll 
olduğunu ıddia*edemeyız. •~--1·-
1 02~ da baslıyan mallim dün· Ye dek subay 

okulu ya ıktısadi buhranı memJe. 
ketimızde de :ııraat için sıkıntı 
lı ve elemli hır devre açmı~tı. 4z ·ıl e\Hl bııgıı n, U a~us· 
Bu devre zarfında ittihaz edl· ı tos 1310 da Ytdek Subay 
len bazı tedbirlerden sonra hü. OJ..ulu açılmı~tı. Kuk iki ) ıl· 
k!ı lık ~erefli hlr ı;eçml•e mıı· 

met 1938 .sene•inde çıkardı· ilktir. Ralkan Harbindt!, 
ğı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka- Dl rlıı ri f: ı h ıın Harbı nıtP, J . 
nunblc buğdayı daimi olarak tik lal miır.ııdrle5inde ,·aıan 
himaye altına alı~ordu. Kanun miııtafaa~ı ıçln feı!JkAr go . 
hımayenln dığer hububata teş.. 
mllinı hükiımetın takdirine bı. sunu sipPr rdl'n ve uı:runıfa 

ka nl arını C\ e e\'e ıkı t ıın 
rakmışlır. İkinci dünya harbi· ~r.hit ) edek su ha) ların ha· 
nin zuhurundan sonra ı!dar e· !ıraları onuııde ,~lliril, Kah · 
dılen Ocak 1940 tarihli Mılll raman lık. feılaJ,;firl k ,., 
Korunma Kanunıı da fevkalAde yu rt SP.\'glsi örneS..IP ri ıı i gö ~· 
zamanlara munhasır olmak il· IPten bııtıın yeı! ek suhıl\· l a rı 
zere hlıktimetiıı bır takım mıh. selAmlam. 
sulkri destekliyeb1lm•sine sa· Turkluğun ot re\ heri ta5a r . 
lAhiyet 'ermiştir. Harp biteli temiz kıtnın ıh! n, 
'e'1ı seneyi grçtıl)i halde lilll \"edek su hay olur ı! P. don· 
Korunma Kanunu hUkUmlerl· mez er m"'danından. 
nın tatbıkatı •Daimi muvak· T ÜLBEl'\1 çl 

~ 

Son hafta zarfında rıür'at ~-urunden vukua ~eltn otomobil 
kazaları dolayısıyl! cıl!! J.:ı;ndieıyle gorüştuğilmüz Seyrü&efer mfi
durO Orhan E) upe!lu şu izahatı H:rmıEtır: 

•- Motoriil ''CE4ltir Florya yolunda çok ı;iır'atli s:ittıkleri 
ve hu yüzden dl' l azalara sebeb~·et w;rdıkleri gorülmUstUr. 

Sl'yrilsef"'r ekipl"ri gimun 'P gecenın her saatinde fazla 
rur'at yapan §Oforıerı kontrolle meşguldür. Ancak bu isi bıraı 
dah:ı tPv<i edere': yolun her tehlıkeli noktasına motorlu grup 
ı.o:,'fnağı karıırkştırmış bu!unuvoruz. 

Nizami stır'atten fazla gıttiklerı gorillen şoforlerin ehliyet
namelerı llk defasır.:fa Ui ı:un, tekerrürunrle daimi olarak alına
cak 'e eororıP~ &yrır·:ı mahkemeye de sevktdılerektır. 

i tikam-:tlnden oı ta kıınet te 
esecek; sırakhk dPreresln!le 
dıınl' nazaran bir de işlklık 
olmayaral..lır, 

Dun §ehrimızde han ac;ık 
geçmis: rıııgblar, sabahle
l ın hafıf, sonraları kunetl!-
ce es mi lir. Guniln en ) uk
E.Ek sıcaklığı :n.a, tn ılıı uk 
:o.6 &antıı;rat olarak .kayde
d ı lmiştır. 

DAmotrat Partinin Te.kirdağ 
il kongreH 17 ağustos 1952 onU· 
muzdekı pazar gunU saat on uı;te 
Tl'kirdağda toplanacaktır. Aydın 
hır muhıt olan Tekırda~da kon
grenın çok hararetli olacağı ve 
tam hır mılli iradenın hakımiyc
tl şeklinde tecelli edece~ı gelen 
haberlerden anlaşılmaktadır. 

Gece h1rs1Zlar1 
f ~ ivete baslr1d• .l\1ildurlu~limlıziln :;aııtıgı i&tatıstıklere grıre ~Fhir iı;ındekı 

kaza nıqheti gecen v ıla n3z;,ran çok dlı~üktur. Her sene en cok 
kaza kaydedılen aylar temmuz. ağustos ve eylül aylarıdır. Bu da 
otomobıllerin eehlr dı~ında fazla sur'at yapmalarından ilf' ri gel
mektedır. Faka~ bu hi de alacaCımız tedbirle onleyeceğimizi 
kuVl·etle tahır.in edf'!im.• 

Şehrimiztlekı gece hırsızları 
son gunlerde faaliyetlcrıne bil
~ tik hır hız \'ermı~lerdır. Baltalı
manında otobüs durağındaki ya. 

BiR OTO:\l08II, ÇALil'\IUIŞ lıda oturan Romanya cefaretı 

Pastörize sütlerin 
Bozukluğu 

Yıkılan bina 
' 

'Tarabya Yenlköy caddesi 30

1 

ata•elerinden M. Torent'ın da. 
numaralı evde ot•ıran Yorgi ııı:ı· ire•ıne ı;ece saat 1 30 da gıren 
lıse muracaat ederek, gece e\•i.

1 
hırsız evde bulunanlara aldırış 

nın kapısı bnilne bıraktığı 6573 1 bıle etmedAn para, saat, mucev
p!Akalı hususi otomt>bılınln u her ne buldu i<e alıp gotllrmll~-

için parti lındığını iddia etmiştır. tilr. Hırsız aranmaktadır: .. 
T~hkıkata bi~lan!11ıştır. '\ Dı~er taraftan LAlelıde Ordu 

AO T .. ET BAKA I.IGJ Jt S- caddesinde 303 numaralı Halıl 
TEŞARI A~KARA\'A GİTTi Ka aya e.it radyo \e elektrik Meselesi Toplanhsı Bir müddetten berı şehrimiz· mR lzemeEi mağazasına 'itrin 
de tetkikkrde bulunan Adalet camlarını k•rmaJ..: suretıyle hırsız 

Pastorize sutlerden yapılan şi ÖniJmiızdeki cuma günU saat Dakanlığı ~fiıste•arı İsmaıl Ha. gırmi~tır. 'Muhtelıf kıymetli eş-
kAyetler dolayısıyle Bekdiye 117 de Hasköy vapur iskele?i mey dımlıoi;lu dun Ankaraya gitmis. yaları çalan hırsız kaçmıştır. Za-
Sağlık blerı mtidilru ~u ızahatı danında, geçenlerde Beledı>e ta- tir. hıta hırsızları yakalamaya çalıs· 
vermiştır: 1 rafından yıktırılan C. H. P. Ke· F INIHK §,\TJŞ J.ARJ ARTTI maktadır. 

•- )falüm oldugu ıizere ııas- çecipiri semt ocağı binıısının YI· Srın ı;ıınlrırrte istihsal holgr Patrik Athe nagoras 
torıze ut, sütte mncut vitamın· kılması miınasebetiyle bir siyası lerindAn yeni iç fındık mah<ulu .• 
leı i harap etmiyecek bir derece- toplant ı yapılacaktır. gı;Jrnekte ve satışlar hır hayli çocuk hastahaneıı n ı 
ye kadar mtılıp birdenbire soğu- Bu toplantıda C. H. P, genel arlmıs hıılunıııakt2rlır. 1 
tulmak suretiyle yapılır. Bu ame- sekreteri Kasım Glilek. parti Mec .SENJOS p "J'nR KULORC· ziy aret e tti 
lıye esnasında hastalık nakleden lis grup ba~kan \ekil ı Faık Ah- 1'"l~ · J ı;;111t D.tGIŞTi 1 Rum Ortodoks Patrik! Athena
butun mikroplar olmilş bulunur. met Barutçu .. eski Mılll Eğitim 1 Sonfo•ef Jıs('~"ıdrn yetı&,.n goras e\'\elki gUn Şi~lı Çocuk 
Bu sebepten par.tarize ı;utiln has Bakanı Tahsın Bangııoğlu \'e 1 sporcular t:ırafın1an kurulan hastnne~ini ziraret ederek hasta. 
talık Amıli olmasına maddeten Ordu milletvekıli Atıf Topalo11Ju SenjoseJ Spnr Kulübü ıo Ağu~· !arın hatırını sormu~ \'e kendılc-
imkan yoktur. da bulunacaklardır. tos pazar gilnü yaptı~ı fevkaJA. m le J:orusmilştür. 

İiiın ehemmiyetini goıönUne Şcyhülotibba Dr. Nure ttin cfr Grnel kurul toplan ısında 15.1 Patrık hastaneden a)-rılırkPn 
alan Beledıye kurulmuş \ e ku- . minı ·K~dıköy Spor• olarak de ba&hekım Raı:ıp Gilran'a \'C dı
rulnıakta olan pastorıze süt fab- Canbakan amolıyat o ld u fıs•ırmi~ bulıınmıık'adır. , ter me~ııi arkada~larına hastane
rikaları iizPrınde ha~sasiyetlc Turkiyenln en ya~lı \e en es· OXl ' :\ll ZTIF.Kİ H FT A J,bn. 1 de gordit~ intızam 'e bakımdan 
durmakta, elde m,,vcut t alimat· ki doktoru rrof. Şeyhıiletıbba l\"11'JT7. \ GET.FTEK \'l PURTA.R ıiolayı çok memnun olduğunu 
name hilkıimleri dahilinde tıtiz. Hacı 1'\uri Cenhakanm kangren- Öniımü2dekı hafta ıçlnde !i. soylemi~tır. 
tik le harr.kct etmektedir. Ancak dr.n sağ kolu: Cerrahpaşa III. manımıza 18 ecnebi ticaret ge Kurbanlık koyu n na k li 
halkımızın rla pasti.ırlze süt mr. ctl Cerrahi klıni~ınde, Dr. Opera· ı misi "eleceklir. h · 

ı; " Deni1C'ilık Bankar.ı Ş" rımı 
selesınde dikkat edeceği baıı tör Dor, Nihal Derken tarafın. Bu gemiler U'i.000 ton ithal 

~ 7.İn lrnrhanlık koyun ihtıyacını 1 
hususlar mr.\'ruttur. dan. mu\'affakıyetli bir ameliyat malı ıo:etirecektir. kar§ılamak ÜZFre Karadrnize bir 1 

Pastorize stıt kışın 48, yazın "1.{'.ticesinde kesılmiştir. BiR YARAJ.A MA HA nlSES l vapur kıılıtırma' ı dıişunmekte 
24 saatlen r;onra içilmez. Gıimi Halen 98 yaşında bulunan Yenişehir KUçuk Şışhane so· dır. Bu i~ın tarifeyi aksatmadan 
geçnıis pastorize sut satı~ına mA- Şe~·htiletlbbanın sıhhi durumu kak 30 numaralı e\ de oturan yapılması milmkun olursa .. m"V· 
nl olmak için süt ~işelerinin uze- iyıdir. Francasefa Andoni adıs metres cut vapurlardan biri, koyun ge. 
rine yapıştırılan etiketlerin tari- Müou if bir kar.o olarak 'acadı ı Dıran Yiranyan tirmek üzere Karadenız iskele. 
hine bakmak muhakkak Hızım- tarafından muhtelıf yerlerinden ıerınP nonderı'lecektır' . ·b· Atina Buyfik ElçılıCımlz baş ,.. 
dır. Tahıl sUtlrrde olduğu gı ı ,_ .bırakla aralanmıştır. B"ır ba•ın d a" va .. 1 b'ıtıı· 

d kAtlbi Orhan Conkerin bır .;aza ,,, 
pa~torb.e sutün de + 10 erece- Yaralı ha·tabana•·e kaldırıl· · b' d h geçirdiğı teessurle haber alınını~ ~ 
den aşağı serın ır yer e mu 11• mı~ sanık yakıılannııstır. 
fazası icap etmektedır. Bınaen- tır. - -O--
aleyh soğukhava veya buz dola· Orhan Conker Atlnada yaya 
hında muhafaza edılnıeyen pas- kaldırımında giderkf'n kaldırı
torıze 6uuer çabuk bozulduğun. mın üzerıne çıkan bir otomobilın 
dan alıcının bu hususa dıkkat sol bacağına çarpması üzerine 
etmesi ı:ııımdır.• oldukça mtihlm bir yara ıılnııır 

tır. Derhal hastaneye kaldırılan 

Esna fın öğle ta tili için 

veri lec~k karar 

İstanbul 15 (D.H A ı - Tıca 
rııt Oda l\fcrlısi yarın saat 115 
rle toplanarak rlukkan \"P ma~a· 
zaların o~le tatili yapıp yapm~· 
ması m 0 s.,lesi h~kkında Re 
ltdiyenin Erırduğu suali CE'\'ap. 
!andıracaktır. Oda M"clısinin ı b 
saatlik mecburi talı! lehindı> bu 
Junacağı şımdıden anla~ılmıEtır. 
Bu itibarla İstanbul Belediyesı· 
nln bu hususta sur'atle bir kara· 
ra varması beklenmektedir. 

Bir Amerikan muhribi başkAtıhin ı;ıhhl vazıyeti ıyıle~-
goliyor mektedir. --o--

Amerikanın Akdeniz filosuna 
mensup Garry muhrıhi 19 ağus
tosta limenımm uyaret edecek 
tir. 25 ağustosa katla!' lımanımız
da kalacak gemi ınıırettebatı ve 
subayları 5ehrimizde muhlelıf 
spor temasları yapacaklardır. 

Edremitte orman yangını 

Balıkesir (Hususi) - Bugün 
saat 10 da Edremit kazası Kızıl
keçılık köyünde KAmile Taşde· 
len 'e oğlu Cevadın tarlalarında 
ki çalıları yakması yüzıinden A· 
mastepe devlet ormanlarında bil 
ytık hır yangın çıkmıştır. 

Şiddetli bir rUıg~r esmekte ol 
duğunrlan sôndıirme ek ıplerı ve 
askerl erın gayretıne rağmen yan 
gın sahası glttıkçe geni !emekte. 
dır. 

Edremit Kaymakamı, U\ cı ve 
diğer zevat halen yanı;ın yenn 
dedırler. Sanık olarak yakalanan 
ana o:ul adalete verılmişlerdır. 

Bir albayla karısı 

boğuldu 

Balıkes ı r, (Hıı-ust) - Sayfiye 
kasabası olan ErdPğe din1enmek 
üzere gelen Iılli Savunma Ba· 
kanlığı personel dairesi onuncu 
şube muduril Pbade Albayı Sa· 
bahattin Çetin ,.e eşi Sandalcı 
Hasan Polatın kayı~ını klralıya 

Randc vucular hakkında 

tahkikat 

rak ı;cuneğe çıkmışlar bı!Aharc Beyoğlu Nuri Zıya sokak 15 
~·elken açmışlardır. numaralı ap2rtımanın 4 iıncıı 

Ters bir nizl;ar e mekte oldu· katında Iaalı) ete sıeçrn sabıkalı 
fundan sandal devrılme telılı. randevuculardan Sukranın evi· 
kesi gô:;tcrıniş heyrcana kapılan ne, ahilik zahıtası memurları ta· 
Alhayın e~i kendini rlenır.e at- rafından yapılan ha~kın netıre· 
mıştır. Kadını kurtarmak uzere ı;ınde, 3 karlın. 2 erkek suçilstu 
Albay ve kayıkçı da denize atla. yakalanmıElıırdır. 
mı~lardır. Bu sırada sandal da Ayni zamanda, Taksim Ana· 
devrilerek batm15tır. drılu .sokak 4 ııumarad~ randevu 

Neticede Albay ıle qi boğu· culuk yapan SalAbattinin evın· 
larak iılmtitler, arama sonunda de de 5 çı!t yakalanmıştır. 
ancak Alba)ın karısının cesedi Randevucular hakkında taki· 
çıkarılmı tır. ı bata ba lanmı~tır. 

Bundan hır mlıddet önce mec
muasında eski lstanbul Valısl 
Liıtfı Kırdar aleyhine •Haramı 
ba•lıklı yazı neşr.,den Necıp Fı'ı· 
zıl \ e yazı işleri mlidtiru Hnlıl 
Nusret aleyhınP Toıılu Bıısın 
mahkem0 sinde bir ıiA\'a ~çılmış 
tı. Bıı davada Lutfi Kırdarın 
R\ ukallığını Esat Muhlıs Sı rına!ı 
yapmıstır. Dun rnna eren duruş
mada yazı sahıbi l\Jetin·ıe mtc
mııanın ·azı işleri müdilrıı Halil 
i\u ret altışar ay hapse mahkum 
olmu&lardır. 

Ayrıca bu yazı~·ı lktlb:ıs eden 
Hur Adam mecmuası yaz.ı işleri 
mildUrü Nafiz Tekinkaya da 6 
ay hapse mahklim edılmiştir. 
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Soze ara 'erıldıği bir 5 dl" 
da Necl kan!e!ilnc 6o3le 

dı: b:ıfl• 
- Bıilent, ben Conk 

rını dunyalara değışuıenıat· 
Bulent birhaı; sanbe dı' 

:iUndu, sonra te\aP \ er · 
- Ren degi~ir!m. 1)1 
Bu r.efer bir. bu) ukter. ~ 

Jıiıçuğun konu~ma~ına );ti 

kc ıldık. o:ıltt 
1 eclJı, kıpkırmızı 

hiddetle ı;ıkı5tı: ıııisblo 
- Sen Turk değıl 

Bülent? 
- Elb .. tte Tur.kum. J .. 
- l'cki, Conl. ba.>trı01rs_. 

yalara değlşırim dı)O 

)a: eW 
- l'\e çıkar ondan, de .. 

rlm l•te! ıçtt 
l'\eclanın aglamamak ıı,a 

hendinl guç tuttuğunu . f~1" 
a3 aklarını )He ' urnııı ytl 
kendini alamadığın ı goru ti· 
duli. Bulendın suratrna 
kururr.esıne haykırdı: 1~ 

_ Sen Ata.turku~, ~0-
metça\ us abıdcı;ı nın ıır 
ba3 ırını nası l dunyalııra 
il,ir5ı n, dl-

Ak&ılık bu ya, Bulent 
rendi: 

- Deği~irim l;te! 1 • 

- Sen Turk değilslıı;j. 
Sen bir alçakt.ın~ ... sen 
,akların alcağısın:... ı' 

Bu sefer ı in Hhamett .... 
Se''"' ti ınl anlayan Bulent ' 

nın elini tııttu: -' 
- canım ablarığım. .... 

ne akıl~ıı ~cysiıı ... conı.deJll 
yırı dun aların iç inde ğı ... 
mi?... Dun}aları aldıeııd' 
gore Conk ha~ ırı da b 
kalıyor demektir. roı' 

Bu LOZ uzerlne ser ı , .. 
Rıılendi o) le hır sarılıP ı.Jll 
ı:aı.ıa~m urdı ki, çanak""' 
gaıılerindcn Ali çartl dl" 
Ichmetç8\ us Abidesı on ot" 

de, o ıanıanki 27. alay k~ ı;'lll 
tanı emekli Alba)' şc; fi 
elını opu u kadar ınina 1 

guı aşartıcı~ dı. et 
KAi\ YF. GÜZYA"'; 

Gelıbıılu ı;ezlsınde çan_. 
kale salaiları haklilnd~ b_., 
Jurnal 'eren bir lrnrın9) .. ı;ıeı 
ha ı, yapılan hesaplara 'tf/I 
oradaki toprakların ?ıt'"" 
ıııetre karesine beş 1.11° 'ti'!' 
akıtılılığı nı, hıınun . d~ıol' 
hnrp tarihınıl tı bi r est o 
ıl ığ ı nı ı;oyledı. ... 
Şimdi cl ıışu ıı iıyoruıtt : t" 

millf:lln aı • ı r.anakkale * 
hıtlrrıne doktukleri goıJ.,.. 
o &ehitlerin beher metre " 
reye cloktuklcrı J;aııdan 
nııılır? it' 

Bu kadar bol kan ,,e ~ "
) a 1)1~ yuğnılmus burrldl 
, e i&tibUli dunyada h:ırf 
sefil empen alıst )·ıl.abı"CI 

Sad un G . SA 

Of\ KF.T,inrn {L1\ .,, 
Ru y2d.a halhın kra'a 

ınatrrıa itın çıkmı e ·: . ı;ıt
Tin} unıhıruğun izın ı 

m,.k itiııdır! 

D kab halındedir. Buğday ve fca. ....,"""'....,_,_.. ________ _ 

hında diğer mah uller (arpa. ---!l!!!!!-------------------------=----!1!!!!11----------------.... ------=ıı:ıı-=-~--"""""""'_.,.... __ çavdar vesaire) içın Ofis Ka· , 

tki aylık bir çocuğa ba 
kacak dadı aranıyor. Tele 
fen 22645. 1\ltiracaat: ':ı t 

keci. BUylı • postane ·arş · 
sı, Mımar Vedat Cad 26 

nunu himaye)i bır takım ka· 
) ıtlarla çevrdemi~U. Fakat ge. 
rek bu kanunda me,cut kayıt. 
lar gerek hlll Korunma kanu 
nunun muvakkatl{#i ıaman ile 
bir tarafa bırakılarak Mlen 

SA "i' IN 6ı\ŞBAKA'l'\ ,\ ONAN l\IENDERES1 N 
Hll\I \\'ELERİNDE 

1 ÜKSEK 

~lalıınud ~loralı Jübilesi 
YAZAN~ FANN., NUllST çEw'rcrN~ REZZAN A.E. YALMAN 

35 

le katlanmakla, hayattaki ~ 
patma me\kıınin, gururun;il'.
ı:ı:zatı ncfsıne açtıijı yara 
olsun ;ifa bulu)ordu. f~ 

Ra) 'ın bu halınden . n:,r.ı 
elmcme;;ı ıcın elbette bır nı.,_ 
tan bir teselli bulması 1A~1 ~ 
Bır karlının hail a birisınııı co> 
ca&•le ve hele bir kaç ço t" 
babası olan bir adamla bU lir" 
kılde ya ama•ını mazur ~ ııJt 
bılmek ı,.ın mııhakkak kt ~,of' 

16 "\ğustoı Cll ARTESI 21 de - Dostunuz zengın mi? 
- Her halde oyle olac.ak. 

de aynı kurkten bir manfon 
vardı. YuzUnil yarıya. kadar 
örten ince tillıin altında cildi 
,.e dudakları ne kadar renkli 
\C taz• ıdı. Corinn,.•e b.akarken 
bıle Ray yine kendi ,•aziyetini 
dlişilnm"m işti. Ona karfı kotu 
harek~t etrnf!kte olduğu hatırın 

sı bir kapalma idi. Bu, her iki· 
si l~i n de çok kötü bir uıiyet 
tı "rna hareket etm• kte ol· 
du~larını hl sedı\·ordu. Bu hal, 
tıpkı fırına sokmadan evvel 
bir pastanın bır tarafını kopa· 
rıp ;izlice ~emeğe benziyordu 
Bu çalınan parça çalanı yaşat
mağa kMi geliyordu. Raşka"ı· 
nın artıldarile gecinm·~e· mrc 
hur olmak, Ra~··ı fena halde il· 
111vrı rdu. Corlnne sofra ba~ında 
bol \'e slızel yrmekler yt!rken 
Rav'ın lııırada rlokl ı lt>n kırıntı. 

te\ il •olu bulması icap ed~,ti
du. Yoksa her eiin .kAndi as,,. 

tıhyordu. Brood\•·ay'a bakan Corınn~·e ba-lıyordu. Haklar, ne bakarak kahroınıan1 

AÇIK HAVA TiYATROSUNDA 
Sanat gecesine eerd \ eren he)etler: 

Yunan Klasik Tıyatro·undan Ses Opereti unatkArları 
Madıme KotopuU \•e Özdemlr (monoloğ) 

arkada&ları Şehır Dram Tıyatrosu 

P erihan Altındağ Sözer! Şehır Komedi Tıy&Lrosu 
'e arkadaşları 

Azeri mUzık 'c oyun ckipl 
Jak Biçaçl Revüsü 

Necmi Rıza Ahı~kan 
\e arkada !arı 

Saı sanatkArlan 
Sadi l§ılay, lızettin Ôkte, 

Yorgo Bacano·, Fikret Kutlu 

Bıletler: Şehir Dram Tıyatrosunda \e Necmi Rıza mağa 
z.asında satılmaktadır. Her semte vasıta hazırlanmıetır. 

Kuruluşunun 65 inci yıldönümü münar.ebetila 

SELANlİC BANKASI 
1 S Ağu;tos 1952 tarih inde n itıbaren ıkramiyeli 

mev d u at · kabu lüne baılayacaktır. 

- Bu da ne demek? Zen"ın 
olup olmadıgını bilmlyor mu· 
sun uz? 

Hakikatta Ray bunu bilml. 
yordu . .Arala nnda bu mevzuu 
hiç konucmamı&lardı. Bazı mu
haverelerden Ray, Walt!!r'ln 
hen!iz bankadan pek fazla ma. 
a ş almadığını. fakat ileride ya· 
pacağı işler sayesinde olrlukça 
para kaıanacatı nı anlamı~tı 
Şimdllık hesab ını bilen ve pa. 
rasını iı;raf etmiyen bir hali 
vardı. Ray, Walter'in ı;ok ı:ll· 
zel bır e\'de oturduğunu oğren
mişti. ÖnUnden f"çerken cıcık 
duran pencert!lerden gUzel eş· 
yalar. kıymetli tablcıtar görmüş 
tü. Bir iiln de Corinne'e ıe~a . 
dtif etmişti. Genç kadın yine 
ı> kisi ırıbl · arışın ''e tombul
du, hattA belki de biraz daha 
şipnanI.!mı;tı. Kı~ cld uğu için 
sırtın•:h bir kürk cek•t Vf elin-

dan geçmemi5tl. Bu kadına ait 
olan hir P.rkekle yaşamakta ol· 
rluğu, onun aile saadetine za. 
rarlı olabılece~i "'İhi üzuntillu 
şeyler pek ara sıra aklına ge 

liyordu, Fakat hôvle bile olsa. 
•ine has yer Corinne'ın idi 

Onun, ısaklanmıığa ıhtıvacı yok 
tu. Walter h"rkt!s nıızarınd;ı 
rl a, ka nun nazarında da ona ait 
idi. Corinne'in havattakl mev· 
kil normal ve şerefli irli. Halbu. 
ki Ray dalma &,.ride kalma 
ğa , tıpkı ana cadd~nln arka 
tarafındaki bir arka sokak 61 
bı g Itede ve saklı olarak ya-
1ma a m .. cburdu. Tşin kısaca. 

!arla iktifa etme•i l~zımdı. Fa 
. kat o huntları da mPmnundu 

\\'alter'ın kenrlisine \'erebıldi 

ği kadarı Ray'ı maddi ve mA· 
nevi doyurma~a kAfl geliyor. 
du. 

Gilzel bir evde oturan, uşak. 
!arı 'e hizm~tçılerl olan, sır
tına kürk s;iyen o sarısın ve 
tombul kadın her t eye malık 
olmakla berab"r h"r an alda· 

kuçük bir anartmanın arka o. g-rek mAne' 1 ~Hek maddi bü· 
dasında bu kadının koca•ite tün haklar onundu. Hayatının lmkAn yoktu. ı: ıııt 
Ray her akşam bulu;u~orlardı. dı~ında )a·ıyan kadının kapat. Ray; bö ·le otacağınıı. 80ıı~ Ray'ın bUtun hayatı ve saadetı manın an~ak artıkları~ ıktıfa olarak halinden mem~a f,. 
bu kısa bıılufmalara baj!lı ıdı etmesi. asıl z \ cenın arkasın Kalbi her sıun bıraı da 
Walter'ın Corinne'e hol bol dan yurumesi, onun huıur 'e rah, ya ordu. 3ııır 
verdığı .şeylere rağmen, yine rahatını bozmadan arka soka'k· Walter ıle beraber ) 8 ~~ 
en i.}i pay Ray'a duşilycırdu. ta ~·aşaması lazımdı. ğa J-; lı\ alı blr kaç ,.ne 5,,ı 
Corınnc'ın hakkını .} ememek Hayatta erke~ın mevkiınden, mı lı Bu senelerın her 118d't 
le berab,,.r, Walter'ın kendı-ı parasından istıfadı; .. den a ıl kenı'lı ı itin avrı bir ı; ırıt,. 
ne de bir şeyler \'ermekte ol· karısı ıdı. Kapatmanın ktirkle. menbaı ıdi Telefon~~" sc;.d~ 
ıiuj;ıına emındı Bu garıp bir re ve mUcevhere sahip olma· 51 hır aadet, Waltr.r 1~ oııll ı 
haldi. ama demek ki t.ır erkek sı lAıım ıken, kurk mantoyu ~ emı>klım haıırlanı.a ·. ıept' 

· · . hoslandığı lamla el'ı ı;ııs ~ 
ikı kaclırı hırden .. ~evebiliycır. zevce gıyıyor, Ka9atma evde b d ıı· Saatlerce eli 
d \\r 1 • 1 k h l k rl d ki k ·ı ııyrı tr su e ı. 1 r• u. a ter ın kııca ı ve a ıa en ı ı ı ı •ımaş n;antn ı Po rlcn çıkmadan ·belki ge ı ıctıl 
lık tarafı Corinn,,·e ait idi. E- kışı ı:eçırırn;du. Belkı h,.psı e ıınu beklemek bile ıtaY 
ğer ıkı~ınrlen hırisinı sermek boyle ~e~ıldı, fakat havııtını tatlı hır zevktı. ıt 
!Azım ,eel e. hıç şüphesiz ki ço· Walter e candan vakfetmiş o. • • 1 tııt11'~ cuklarının annesini, re mi ha. lan kanatmanın hali bu idi. E ki Rav: ne& eslnıa beta 

Yatta kendısınc arkadaşlık erlP. \Yalter Ra;y'a karşı hıç comert kınb,,tmemıv olmak t ,atıf' 
' • tı ·atroya, lokantava. a · ; 

nı, bacarılannın ve servetinin davranmıyordu. Kızın. çok de· . 
1 

deıt 
alAmetl,.rıni bir kurk manto fa pa ra·ızlık yuzunden sıkıldıgı larına gıtmek Met n ıcjıl 
ı;eklınd" uzerlnde ta~ı~anı ıe· \ e tızillduğu oluyordu Fakat gecmı~u. Walter in bır 1~ 1 rJ 
çtrdi Tçtimal mf'vkıı, Waıter'l hir taraftan da bu mahrumi)e- ((}et"a nıı " .;...,,_. .... __ , ____ ._.. __________ &'1111911 ______ ~ 
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Marmara Adasında bahk 
kuruluyor 

~DÜNYA 
·~ 

Kore' de · çarpışınalar 
devam ediyor 

* lllısır'da, bir pamuk fab
rika ının lşcllel'.İ numa\ iş 
) ap2rak fabrikayı yaktılar. 

Seoul, 13 (AP.) - Amerikan drnlı ph·ade birliklerinin 
dun ele srçirdiklerl ve mütareke ı:öril6melerinin yapıldığı Pan
munjom'un bir kaç mil dotu~un1a bulunan Sihir)'& tepesi ile 

1 

Korugan tep!'sini tekrar zapf Ptmek için komUnist kuvvetleri 
6000 atımlık bir topçu ateşı!P htlruma geçmi:lcne de müttefik 
kun etlerı tarafından pi kürtul rniışlr.rdir. 

* .ı\merikalılar: Türk- Yu
nan - l"ugosla\' anla&ma
ından memnun olacakla-

11nı blldiri) orlar. 1 
Düşman hu bol:eyi trkrar almak için 12 saatte iki defa 

hlicuma ı;:cçmiş bunların ikisi de başarısızlıkla neticelenmiştir. 

. 

* Amerika Ordu Bakanı Ti-
to ile görfi tiıkten onra 
yarın Ankaraya gelecek * l ıısarldık, dun llk karar
namrJI ya)ınladı, 

lngilfere' de, 
Atom bambası 
l ecrübeleri 

Londra, 13 (A.A.) - ingılle
renın yakında A vu•tralyada ya. 
pacağı ilk atom bombası denf'me 
)erinde ingıliı mılletler camiası 
memleketlerıne men up ilerı ge. 
len Hmi Ye askeri musahitlerin 
de hazır bulundukları bu:::'in iyi 
haber alan kavnaklardan öğrcnıl 
miştir. 1ngilte~enin yıllardanberi 
giristUli alom araştırmalarında 
Kanada, Avustral)B, Gün!'y Afri 
ka ve Hindictan rihi camia ıiev
ll'llt>riyle sıkı işbırliğl kurduğu 
bilinmektedir. 

Irak Kralı New • York'ta 
i\evyork, 13 CA P.) - lrak'ın 

1 yaşındaki genç kralı Fa~ sal 11. 
buı:un kendi~ıni alkı•la)a nbli
vuk bir kalabalık arasından oto
mohılle 'e~erek N~york §C'hir 
meclisi binasında Beledi)e Reıci 
Vıncent İmpellitteri tarafından 
~erefino tertiplenen bir re•ml ka 
bulde bulunmuştur. Kralın on 
otomobilden mUte ekkil kafile.si 
nin önlınde bir moto tkletli polis 
mUfrezeci sltmtkteydi 

Avusturya sulh 
Andlaşması 
Hakkında nota 
Vaşington, 13 A~u~tos (USlS) 

- Avusturya ile yapılacak sulh 
andlaşması hususunda Birleşık 
Amerikanın .Moskovaya \ermiş 
oldu •u notanın metnı a5ağıda· 
dır. 

«19:13 senesinde hilrrlyet ve 
istıklllinin temin edile.re~i husu 
sunda Avusturya) a \·erilen soziln 
tııtbik mevkime konulrnacı için 
gönderilen 13 mart 1952 tarıhli 
notasına Birleşik Amerika hU· 
kCımcli temas eder. 

.o l\Tayıs 1952 tarihinrle Sov
yet hilklımetine gönderilen nota 
da, Birleşik Amr.l'ika hükıimetı 
Avusturya meselesinin derhal 
hallcdilmesile Avrupadaki daimi 
gerginli~in sehı>plerinden bıri~i
nin ortadan kııldırılmış olacağını 
işaret: etmişti. 

oBirleşik A merlka hü'kCımeti 
gondermiş oldu~u her iki nota· 
sına da hit bir cevap alamadı· 
tından, bu sükfıtun, Sovyet hil· 
kumetl tarafından Moskovada 
imza edilen bu husustaki andlaş 
mıılardan fera~al ettiği mlnıı,tı 
na ıılınmamağı ümit etmektedır. 
Rir drfa daha Sovyet hükumetin 
den, 13 Mart l!l52 tarihinde \'P. 
rilrn notadaki A\·u~turya m,.~elc 
sınin halli hu,ıı5ıındaki tekliflr 
re ait ııörüşlerini bildirmesi ıs-

m,.n rn ir ıtdiklf'r de l'llilh•tlf!r rar edılmektedir. 
11ra~1 mP~f'lf'lenle hu h11kilmf't-

Bu suretle mıi:ıakere ·e Rmı· 
~ll'\a münııde sö terilen•k ı:i. 
rltilec"ktlr. Fakat huna rııj!mt'n 
nctke elde edilmesi ihtimali 

Washington' da ki 

ecnebi doktorlar 
Vaşington 13 CUS!S) - Ya· 

şingtondaki 15 muhtelıf şubede 
çalışan muhtelif milletlere men 
up 100 kadar doktor, burad(I 

bir ~eneden üç l'OPVe kadar 
çalıcnrak kurs ı:örmektedirlcr. 

fçlC'rindc Türklerin de bulun 
duğu bu 100 doktorun ço~ıınu 

l"akıtıkta polislerle jandarmalar arasında hAdise çıkb 
(Gazetelerden) 

f 

- Çabuk t u) elim polir. ler geli~or. 

L - Rahatına bak, bu taraf tan da jandarmalar ıeliyor. 
~ CCJ!HT:R/T1:1' 

~--------~--------------------------~ 
bilir. Fakat biraz ı::ıırret, bl. 
raı hü<nünıyet ile bir Florya 

toplan tısında bu iş halledile· 
m1>.z mi acaba?. 

A. Adnan • Adn•ar makale· 
sine ııı ı;urt':lle son \'eriyor: 

. 
lngiltere' de petrol 
Aran ı yor 
Lonrlra, 12 (Nafen) - ingilte 

rede Jeologlar, petrol araştır~a-I 
larına ba•lamışlardır. Halen In- ı 
gilterede btılunmu~ ve işletilmek 
te olan petrol kaynaklarınılan 
senedP 45,000 ton petrol elde e
dilmektedir. 

Anglo - İranlan kumpanyası, 
İngilterenin güney sahilleri açık 
larındaki Whlgt adasında son
daj iş!f!rinP yakında ba~ıyacab 
nı bildirmiştir. .Zannf!dildiğine 
göre. bu adada petrol bulunması 
ıhtımallr.ri gayet km·,·etl!dir, 

GI. Ridgway 
Almanvada 
Frankfıırt, 13 <A.A.) - Atlan 

tik kııvvelleri Başkomutanı Gene 
ral Ridııway, kısa bır milddet 
kalmak iizcre bu sabah buraya 
gelmiştir. 

Genı•ral JHdgway, burada A\'· 
rupa ve Afrikada bulunap Ame· 
rikan kuvvetlerinin ;>f'ni Başko
mutanı General Thomııs T. Hım
dy \ e ml'zkür km•vetler kurmay 
Başkanlariyle göril~ecektir. 

Amerikada seçim 
K m.nanvası 
Vaşin.ııton , 13 (A.P.) - 4 ka

sımıla yapılarak C11nıhurhaşkım
lığ1 SPçııııiııe tekaddtim f'dcn 
kamrilıı~a sıra~ıııda başkan Tnı
nıııııın nıııhtr.nıclcn yalnız 6 de
mf'Ç \'ercccfi busun Beyaı Sa
raydan öğrcnılmietir. Truman 
hu seçimll'rdP Ayan ve Temcilci
lr.r ml'clislerine Eeçilmesini fcte
diğı ada~ lar Jehinde konuşacak
tır. 

1948 milli seçiml~rlne lekad
dUm edrn seçim kampanyası sı
rasında Truman memleketin muh 
telif sehlr 'e kasabalarında 358 
rlrml'ç 'ermişti. 

nr ·az :S~rıy tek1ip edl~or 
\'ıışiııı:ıton, 13 (AA.) - Daş

kan Tnımıının demokrat par1 i 
Cunıhıırhaşkanı ad:ıyı Adlai S1e
\'tttlcon'R yaptı~ı ı:ihi, General 
Ei~rnhowcr'i rle kahııl erl~rek 
kenrfüine rlıiııya rlunımu hakkın. 
ela izehnt \'ererf't!i yolıınrla çıkan 
hauıii~ler Ileyaz Saray basın ser 
\isi tarafındım kesin bir ıekilde 
yalanlanmıştır. 

B.B.C. Avrupa Servisi 
Şefi Stockholm'de 

boğuldu 
Londra 13 CA .A.) - B. R. C. 

radyo~u Avrupa ~r.rvic;I şefi \'e 
husu•! surette Helcinkl)e gön · 

1 
d ritmi~ bulunan John William 
Trever F;yıon p:ız.arte~I sabahı 
Stokholm rivarınıla plAjrla yü· 
Zl'rkrn hot!11lm11şlur. 

Hu haberi yRyınlı~·an R. 'R. C. 
rarlyosıı J·:yton'ıın 3!l ya$ıncla bu 
lundıı~ıınıı \•e 8. B. G. nin hilhas 
ca Avrupaya yııptıı:ı yayınları 
iılare etti~inl bildirmiştir. 

Mülteci Çek diplomatı 
Montreal 13 CA.A.) - İstifa 

ederek Kanadııya iltica talebin· 
dl! bulunmuş olan Cekoslovakya 
nın Montrcal başkonsolosu Dr. 
Jiri Mare.s, iki ay ene! s!pa· 
riş etti~i bir otomobili almak 
Uzere diin Onlario'ya ı:elmistir. 

Fabrikanın sahibi mOstafi baş 
konsolosa hu ararla bir iş teklif 
etmis ve ba~konsolos da kabul 
etmiştir. 

4 semıdcnberl Montrııal'de baş 
kon~o ı o lıık etmekte olan nr. 
Marcs'e niçin istifa elli~i :;;o
r11 lrlııjt11nd11 ba§konsolos şöyle 
dcmf'ktedir: 

·Mcmlcıkcte dönllp de çocuk· 
larımı komünist taeakklimtı al
tında yetiştirmeğe mecbur ol· 
maktan~a onlara burada daha 
iyi bir istikbal aramayı tercih et 
tim. 

ı ant aya vuraraK 
<lkuvunuz 

il 

sanayıı 
M illi Eğitim Bakını bir \'l-

Jayetln D. P. kongresin 
de; memlekette )apılmış \e 
) ı:ırılarak olan yollardan 
bah~erll,lor. 

Cumhurba~kanı « Rüya m » la yaphğı iki günlük 
gezintisinden dün avdet etti. 

Sağlık Bakanı fllAn kon
gı ede genP a nl menua te
mas l'lmeklt. 

Birkaç '!undenberi Rilyam 
kotrası ile l\larmarada bır ge· 
zlnti yapan ve bu arada Marma· 
ra adasına da uğrayan Cumhur· 
başkanı Celtıl Bayar B. M. l\I. 

Tabli Ra) ındırlık Bakanı 
da, ktnrll me\ 1uu ile al Aka
lı olılıığıı için her toplantıda 
ursa ) ollar. oksa yollar. 

Antayacağınıı; 8akanları
rn•1da :n•I yarmak ,., yaptır
ma!( he}·et·anı on dereceyi 
bulrlu •.. 

1 
BaEkanı Refik Koraltan \'e Baş 
bakan A. Menderes ve Amerika 

1 bilyük elçisi 'le. Ghee dun ~ece 

1 

saat 2.30 da ~ehrlmıze dönmüş 
lerdir. 

Ha Se} ret! .. 1 
Cel~l Bayar saat 10 30 da D~· 

nizcllık Bankasını zıyaret elmiş 
: ve bankad~ bir buçuk saat ka· 1954 e kadar bıiflin yollar 

aEfalllanırFoa, üzerinde Yol
culuk herha lde eski patika
lara nlsbetle daha az yorucu 
olur. • 

I:C\'ET GÜRF:SİS 

!arak idare meclisi u~·elerl, ge 
ne! müdür Yu~uf Ziya Oniş \'e 
muavini Ulvi Yenel'ı kabul et· 
miş \·e muhtelif me,-zularda ken 
dilerile gôrllşmüştlir. 
Cumhurbaşkanı memleketin 

------------: süralle inkişaf eden iktisadi " e 

Rusyada kravat 
Tak ı labilecek 

Washington, 13 (T.H.A.) 
Mosko\•arlan alınan mevsuk bir 
habere ~öre, Sovyet Endüstri 
Bııkanlığı 70 model Uzerine ve 
bol miktarda kravat imll edil
mesi icln fahrikalara birer emir
namP J:öndermiştir. 

Jlatırlarılıı olrluğıı gibi, So\' 
~· ,.t Hük<ımeti uwn yıllardan be. 
ri kravatı «Burjuva Nişıınesh 

olarak ternkkl rtmekte ve dola· 
yısile Rus halkı da bugline ka
dar kravat takmak llizurnunu 
hissetmemekle idi. 

Bu defa, hllkOmet kravatın 
her medeni inıı;anın takması Uı
zım ı::elen bir ı::I •im eşyası oldu 
ğunu mn edınre. bilytik halk 
kitlrleri krıl\"at almak üzere ma
ğazalara hllrum etmişler \'e bir 
kravat buhranı başgosl ermlstlr. 

Rio de Janciro'da kanlı 

bir nümayi' 
Rio de Janeiro 13 <A .A.) 

rıun sabah hapsedilen 15 grev· 
cinın serbest bırakılmasını te 
mln için polis merkezinin 1000 
kadar nilnıayişçl tarafından sa· 
rılması Uzerine diln hükumet 
merkezinde bazı h5.dıseler olmuş 
tur. 

Vaziyet bir aralık çok gergin 
leşmiş ,.e numayicçiierle polis 
karşılıklı ateş açmıElardır. 

iki kişi olmU5, 40 kısı yara· 
lanmıştır. 

Bu hAdise lizerine askeri ku\' 
'etler resmi binaları muhafaza 
altına almışlardır. 

Ftansız heyeti 
Ağnya cıkıvor 

.1 nıı4olıı .l/au• 

no:u HPyazıt: 13 - Nuh'un 
ı:emisıni aramak ilı:ere memle· 
ketimizıı J?l']en Frnncız hey'eti, 
berahrrlerlnde doğu Beynııt kay. 
makamı ,.e muhabirimiz olrlul!ıı 
halde hu sahahtan itibaren çıkı· 
şa haşhımıstır. 

Bu sabah muhabirimizin ver
rl.~i maliımata göre, kahir. ya
~an ~iddetli ya~murdan dolayı 
gccr\'i huwrsuz bir &ekilde gc. 
çirmlstlr. 

lIRva müsait oldıı~u takdirrle 
araştırma hryl'li bııgiln 4.501) 
mctrrye karlar tırmanacak ve 
ı:erPvi ol'aıla ı;:r~irerektir. 

Fransız hrvr.tl llyelP.ri lıfarl 
makRmlar tarahnıian ktnrliterinr 
:zö•tcrilen knlaylıktıın rlolayı 
memnun!) etlerini ifade etmek· 
tedirler. 

Beyne lmile l bir dolandı· 

rıcı Ankara'da yakalandı 
Ankara, 13 (T.H.A.) - An 

kara Zabıtası buglin beynelmilel 
blr dolandırıcıyı yakRiamıutır. 
Suriye tebaalı olan Selim Haya 

tı isimli sabıkalı bir riolandırıcı
r.ın biıt!in Ortasark memlcketle
rınde \'e Yunanlstan'da, İtalya' 
da bazı kimseleri muhtl'li! un. 
vanlar altında dolandırd ığı ha. 
her alınmış \'e hıı şahsın hu rll'fa 
Tiirkiye'de faaliyete geçtij!i öğ 
renilmiştir. 

içtimai ihtiyaçlarını karşılıyacak 
şekilde ticaret fılosunun ~eni· 
lenmesl ,.e geliştirilmesi ve bu 

Hacılar ••• 

meyanda Türk tez~Ahlarında ge
mi inşası, memleketimizin gıt
tıkce artan ithalat ''e ihracatın· 
da Türk gemilerinin ehemmiyet 
lı şekilde rol almaları me\"Zula· 
rında geni~ izahat almıştır. 
Konu~malar arasında bu prog 

ramın istilzam ettiği mail men· 
balar üzerinde de durulmuştur. 

CelU Bayar, Bankadan ayrı· 
lırken idare meclisi azalarile ge 
nel mUdlire ba§arılar dilemiS· 
tır. 

Cumhurbaşkanı, Denizcilik 
Bankuından evvel İş Bankasını 
da zivaret etmiştir. 
lhlıl;çılık sanayii kurulu~·or 
İstanbul 13 - Türkiye Sınat 

Kalkınma Bankası mühim bir 
balıkçılık istihsal merkezi olan 
Iarmara denizi ,.e Bo:azıar mın 
taka;;ında tutulacak balıkları 
kıymetlendirmek \'e mil!taklr 

bir piyasa temin etmek maki• 
dıyle lilzumlu tesisatı vilcuda 
getırmeği H rne\'Cut ,·eyı yeni
den kurulacak bu nevi tesisleri 
finanse etmeği deruhte etmlı
tir. 

Marmara adasındaki Ender 
konscne fabrikası ile işbirliği 
)'apılmak suretıyle burada bir 
mılyon lira sermayeli, balıkçılık, 
bal ık sanayii ve ticareti Ye her 
tilrlU konservecilik i§lerlyle i.;· 
tigal edecek hır anonim şirket 
kurulması kararla§tırıimıstır. 
Statilsil hazır olup tesciline te
şebbtis edlten bu şirket kuvvet· 
il bir sermave ile yakınd! balık· 
çılarımmn hizmetine girecektir. 
Ana sermayesi dışında ı;erekll 
sabit ,.e mütedavıl sermaye ih
tiyaı:ları Marshall p!Anı özel te

§ebbüs fonundan temin edil&
eektir. 

Polis, Beynelmilel dolandırı· 
cıyı A)·dın otelinde suç üstü ya· 
kalam ıştır. 

Selım Hayati, bugün )'Bptlan 
•orgusunu müteakip, tevkif e· 
dılmistır. 

Üç ı:ün e~·\ el , ~stan~u l dıın. Ankara~a gitmekte olan bir otomoollln Adapazarı rh·arında bir ala
ca çarptııını, ıkl kı~lnlu olıtu:unu , ., bir kişinin de ağır yaratanrlıfını yaımıDtık. Resmlmlı 5Ut 

Ankara pltkalı otomobilin kaıadau ır;onraki halini gosleriyor. -t11 

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

• Bu me eleye lhık oldu{\u 
kadar ehemmiyet verme.iti ıh
mal etmemeliyiz. ÇUnkU öyle 
bir pahalılık dcvrındıı yıışıyo· 
ruz ki ııcuı halk gıdası diye 
tav~iye olunan karpuı bile pa
hn~ a cıkmıştır. Pahalılık l'e 
para ıılık hadlerlle kurulan 
bu muadelenin hallinden cı
kacek netice nclı~a milsavl o
lur ... ıı 

kanuni miiddet ve miadı dol
duğu halıle, hAIA teşrii \'azife· 
sini Harla ısrar edebilmesi i
çin hakikaten \e cidclen yurt. 
la ohı~anilstU haller mevcut 
olmalıdır. Öyle haller ki on
ların mevcudi) etı intihabata 
imkan ''e fırsat \'ermez. Bir 
harp hail ~ibi. Yoksa en ufak 
bahane ve \'esilelerle millet 
\'eldllerlnln hi1.ıııPt mUddetle
rini, kendi isteklerine ı:ore a
yarlamnk he\'e.sine kapılmııla
rı ve bu ı:ibi ı~tidatların hü 
klımC'lçc takviye \'e teşcii il
tiiat edilecek bir tarz de~ll
dlr. 

HOŞ MEMO - Kimine saadet getiren icatlar, kiminin derd ini çoğaltır 

YENi SABAH 
DP.mf'lkrat Partiden \'e o

nun iktidarından bu ,·olrla hir 
kıırarın alınahilmPsi

0

ne asla 
i~Al"i lLMA YACAK ihtimal \'ermiyoruz. Kahil ol 

SÖYLEl\.TILER u \'!! memlekf!tte huıursuzl11k 
\"P.ni '"abah ıki 'ıl ~oora yaratmasa. secimi erin daha 

11 resl nltecek olan Bilyıık Mil ık olmacı bile temenniye dr.· 
lr t Ieclislnln bir H')a birkeı; ğer. Bazı kanunlann re!Han· 
ıl, hatt{ı miihalaga lı demeç· dum yoliie halkın miltalPıı~ı 

lere ;ore \cnlden bir dort )i l alınarak vapılması bile düşü. 
daha uzatılması hakkında ko· ııUJeblllr. Demokrııtik vol \e 
nuımılar crre' an rıtltl a ·ıa. ıı:ıdis bo\ le bir hareket hattı 
! arından bahı~ı .. dh or ld: ic2p et•ırırkrn 2k~i istikamet 

---=~-:..:~~-~·~B~ti~v~Uk~M~il~l·~t~tı~I ~c~lı~s~ln~in~.~ı.,~n:P:r•• o ı:ıırl"'rPl!İ•" • 
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Atom tiombası korkulacak 
bir silah değildir 

Soıı atoııı tecı·iifJesiııde bıılııııaıı hiı• 

ıııiişalıit diyor ki : 

l
------ -- .. - ----- ---1 - Hôdisenin mahiyeti açıklandığı takdirde halkın korku ve 
deh~et hisleri azalacaktır. 2 - Koruyucu tedbirler sayesinde 
askerin infilôk ve ~uadan korkması için sebep yoktur. 3- Ha-

! zırlığı vaktinde yapmış olan kıt'alar infilôki müteakip taarruza 
geçebilirler. 

~ ~-...,.,-..-

-2-
Herşcyden eV\'el, infilak mer-

kezinden itibaren muayyen 
mesafelere yerlelitlrilmıli çc~it
li teçhizat ve malzemenin ne 
fiekil aldığını görmek istiyor
duk. 

Oraya \ardığımız zaman, Rad 
yoaktif denilen meşhur şuala
rın zannedildiği kadar tahrip
kar olmadığını gördük. Atom 
bombaSJ denilince halk üzerin
de • Kara Konculus • korkusu 
U:'iandıran şuaların tesirlerini 
inceledik. İnfilak mahallinden 
birkaç kilometre mesafede bil
tün tefcrrualıyle hazırlanmış 
bir tabur müdafaa mevzii var
dı. Orada nişancı çukurları, 
alet edernt, dlkcnliteller, ma
kineliltifek \e topçu mevzileri, 
huli a normal bir taburun 
mevzilenmesi için lüzumlu her 
şey yapılmıştı. Teçhizatın bir 
kı mı toprağa gömülmüfi, 1 azı
ları açıkta duruyordu. Hatta 
mevzilere canlı koyunlar bile 
konmustu. 

Arabadan indiğimiz zaman 
üç mil ötede bir atom bomba-
ı patladığına inanamadık. Teç

hizat \e malzemeyi hice ı:oz
dcn geçirdikten sonra infilak 
mahalline daha çok yaklaşmak 
üzere giderken oldukça sık ara
lıklarla yeni sahra mevzilerine, 
yeni Alet ede\'ata ve canlı ko
yunlara rastladık. 

lnfiUıkin 
te irleri 

M erkeze doğru yaklaştıkça 
iniiliıkin tesiri bariz şekil

ler alıyordu. Artık infilak ma
halline asağı :'iUkarı iki mil 
mesafeye gelmiştik ki buralar
da müthiş ku\'\ etlerin husule 
getirdiği kıyamet manzarasını 
sorduk. Biraı ötede tekrar ara
badan inerek komürleşmis . a
badan geçtik. Burada gördügü
muz muthiş tahriplere rağmen 
şoyle düşündük: Bu mıntaka 

birliklerin taarruza geçmelerine 
el\·criş iz değildir. Burada ta
arruz imkanı hata mevcuttur. 

Bu yerlere.le yanmayan bir 
şey kalmamıştı. Çalılar kökıin
den sökülmüş, topraktan fırla
mıştı. Şayet burası meskun bir 
) er olsaydı bütün yapılar :·erle 
l cksan olacaktı . 
Bombanın infilfıkinden mey

dana gelen te irleri incelcrt:en 
bilhassa yakıcılık vasıflan dik
katimizi çcki)ordu. Yakıcı te ir 
fazla idi. Her taraf yanmış fo
toğraf camına benziyordu. Bir 
tahta kavrulmuş, kömür gibi 
şekil almıştı. 

Toprak altında ciddiye alı
nacak bir zarar veya mühim 
bir hasar görünmüyordu. Yerin 
içinde bulunan silahlardan ço
ğu kullanılabilecek vaziyette 
idi. Fakat infilaki takip eden 
ilk saniyelerde toprak lıstünde 
c.anlı diye ne \ardı ise hep .. i 
ôlmliştil. 
Bombıının atıldığı noktaya 

)'akın yerlerde ölümün ne şc
kılde vukun geldiğini cevap
landırmak güçtü. Zira oralarda 
bombanın infilakinden doğan 
üç turlu öldürücü tesir bir ara
da çalışmıştı. 

.:-.'i5ancı 
çukurlan 

Mevzilere yerlcştirılcn ko-
yunlar tam mflnasıyle te

ŞC\'\ lişe uğramalarına. vücutla
rında yer yer yanıklar peyda 
olmasına rağmen hayatta kal
mışlardı. Basit bir nişancı çu
kurunun bombanın tesirlerin
den korunma bakımından gör
düğü iş hayret verici idi. Be
tonla brtlilU sığınaklar tabiidir 
ki tamamıy le mahfuz kalmış
lardı. 

Erte 1 gün gazetelerde inti
şar eden başlıkları gördüğümüz 
zaman gülmekten kendimlıi 
alamadık. Gazeteler diyordu 
ld: 

· Son atom bombası tecrube
slndcn sağ kalan birlıkler 
\ar' .• 
Çoğumuzda zaten, her neden

se sağ kalacağımıza dair tam 
bir kanaat mevcuttu. Mesafe 
ve emnbet unsurları kifayetsiz 

Karabük mamullerinin 

tevzii 

Karabuk mamuliıtı demirlerin 
tevıi isini görüşmek üzere Tıca
ret odasından bir heyet Ankara· 
ya gıtmistir. 

Heyet, Sumerbank 'e sair alfi· 
kalı makamlarla da temaslarda 
bulunacak ve tevzi Mnl yeni bir 
sisteme bağlamağa çalı~acaktır. 

Bu gdru melerin neticeleri, bıl 

hassa demır tacirleri tarafından 
dikkatle takıp edılmektedır. 

.Amerikada )apılan son a!om tecrübelerinde, inCilılık saha ı 
l akınına ) cr1c~irilcn askerler ve atom sütunu 

Çeviren : . 
TOLUN ALPTEKiN 

•• 
olsa hile bu kanaatle hareket 
edıyorduk. 

Gene o gün diğer bir gazete 
infilakc şahit olan bir askerin 
ağz.ından sunu nakledıyordu: 

•A tom bombası glİH~ııılebilc
cek taktik bir silahtır .. 

Bu müsahidin fikrine iştirak 
ediyorum. Hakikaten atom bom 
bası, kentlisine gilvenilir taktik 
bir sil6h olduğunu isbat etmiş
tir. 

Jlar:ırellcn konınnıa 
tedbirleri 

Bombanın diğer iki va fıııa 
gelince, lnfilAkle hara· 

retin meydana getirdiği tesir
lerden korunmak mlimkiindür. 
Yeter ki lüzumlu tedbirler alın 
mış olsun!. Bu vaziyette hatta 
ti infilflk mah:ılllnin dibine 
kadar sokulmak kabildir. 

ı-;V\·elcc şualar hakkımla iza
hat verilirken bunl:ırın Alfa • 
Beta • Gamına şualanyle. Noy
tronlardan teşekkül ettiği söy
lenmişti. Bize izahat ,·eren su
bay herkesin anlayacağı bir dil
le bu hususu şöyle açıkladı: 

•Bu şualar, bir atımlık 1 :cli
yum, bir atımlık Elektronla bir 
parça röntgen ışınlarının karış
macından meydana gelmiştir.• 

Atom infilak sahasında şua
ların uzun zaman kaldığı \'Aki
dir. Fakat uzun mıiddet o yer
de kalmıs olan şualar fellikete 
sebep olacak kadar kafi tesiri 
haiz değildirler. 

Tehlikeli bölgede yürürken 
öyle emnbet tedbirleri almış
tık ki şualann vücudumuza yap 
tığı tesirleri ölçmek imkansız

._dı. Mescle)i bize izah eden su
oayın anlattığına göre beş met
re karelik bir sahayı dilimizle 
~atadığımız takdirde 5ualarm 
tesirini ancak o zaman ölçmek 
mümkün olurdu. 
Tımarhanelik olmak için bu 

genislikte bir yerin tozunu yut
mak lfizımdı. Bıınları bana in
fılaki mliteakıp kömürle miş 
sahadan geçerken işin i~ylizüııe 
vakıf bir mütehassıs söyledi. 

De ert • Rork 
emniyet tedbirleri 

Mallım savaş şartları içinde 
Dcsert • nock emniyet ted 

birleri mlihim vazifeler gôre
CC'ktir. Bu tedbirler alındığı 
takdirde atom bombasından 
korkmak için sebep yoktur. Kı
lavuz subayın öylerliğine göre 
şuanın öldürücü tesirlerinden 
başka en az altı türlü ölüm se-

Yumurta fiyatları artıyor. 
Yumurta piya ası canlılığını 

muhafaza etmektedir. tstih al 
mıntakalarından gelen mallar 
derhal hariç memleketlere sev· 
kedilmekte, bu suretle pi)asa 
istikrarını muhafaza edebilmek· 
tedir. 

Her zaman oldut:u gibi, bu yıl 
da, yumurtalanmıza istekli bu
lunan yabancı memleketlerin ba 
şında İtalya gelmektedir. 

Halen iri birinci mallar 100 
liradan derhal milsterisini bul· 
maktadır. 

bebi \'ardı. 
Biz askerler ve müşahitler 

bir atom inrilakinın na ıl cere
yan ettiğini, infilakten sonra o 
lıöl;:ıcnin ne şekil aldıl:ını aras
tırırken, alimler, atom bomba
sının askeri teçhizat ,.e malze
meye ve o cirnrda bulunan as
kerlere ne gibi zaraı·Jar verdi
ğini incelemek fırsatını buldu. 

Psikologlar da bu lıiıdise~·i 
kendi Zll\ıyelerindı!n telkık et
tjJer. Atom infilaki csnas.nd:ı 
bir birli"'ın sa\'aş şartlarına in
tıbak edip edcmiyecrğini aras
tırarak kendilerine göre netice
lere vardılar. 

Müşahitlerin elde ettikleri 
sonuçlar üç noktada toplanmak
tadır: 

1 - Hadisenin mahiyeti açık 
landığı takdirde halkın atem 
bombasından duyduğu korku 
\'e dch~et hbleri azalacaktır. 

2 - Koruyucu tedbirler sa
yesinde bir askerin ne infilak· 
ten, ne ateştrn \'e ne de şua
lardan korkması için ı;ebcp 
kalmamıştır. 

3 - Hazırlığını \'aktinde yap 
mış olan kıtalar, bombanın pat
ladığı sahadan infilAki mütea
kıp taarruza geçebilirler. 

İlim ve fen piyadeyi 
tahtından düşüremeyecek 

~ enerallerden biri müsahede-
lerinden edindiği intıbaa 

göre bilinen bir hakikati ııöyle 
ifade etmiş: •İlim ve fen r.iya. 
deyi tahtından düşüremiyecck
tir! • 

Buna göre atom bombası. pi
yade sınıfını iskartaya çıkara
mıyacalı: demektir. Bu bomba, 
kendine mahsus kullanılısı o
lan yeni bir silahtır. Gelecekte 
yapılacak tecrübeler bize atom 
harbinin sevku idaresi hakkın
da çok şeyler öğı:etecektir. 

Bütün bunları nazan itibara 
almadan yeni ordu hizmet tali
matnamesi hazırlamak caiz de
ğildir. Bir piyadenin atom in
filakinden nasıl korunacağını 
ve hayatta kalmak için neler 
yapması icap ettiğini, bu §art
lar içinde vazifesini ne şekilde 
yapacağını muayyen esaslara 
bağlamak icap ediyor. 

Atom inCilakinin heyC'can 
uyandırıcı sahnesine şahit ol
madan önce hadiseyi izah eden 
subay şöyle söylemişti: 

·Tabiidir ki atom bombasının 
korkunç tesir ve kuvvetini kü· 
çültmek yanlış olur. Bu kUV\'t'l 
Hiroşima'da bir anda 140,003 
kişinin ocağını söndürmüştür. 
Fakat bugün o zamanki şartlar 
değişmiştir.• 

O vakitler, bu şartların deği
şeceğine şüphe ediyordum, şim 
di i~e buna inanıyorum. 

SON 

Sahaflar sarıısı inıaatı 

bitiyor 
Yeniden inşa ettirilen Sahafl:ır 

çarşı ı insaatı bu ay sonunda ta· 
mamlanmış olacaktır. 

Buradaki dükkanlar ev\'elfı es
kidenberi burada kitapçılık ya. 
pan kimselere verilecek, yer kal · 
dığı takdirde de başka taliplere 
de kiralanacaktır. 

Dün Vali \C Belediye reis \e· 
kili Fazıl Uybadın da inşaat ye 
rine giderek tetkiklerde bulun 
mustur. 

ltalya 'da azı h bir haydut 
muhakeme ediliyor 

• 

. GENERAL ALI FUAT CEBESOVtm 
~~ Diğer çete efradı yakalanacaklartm 

anlayrnca intihar etti 

._ _____ _ 
İkincl dünya harbinden sonra 

İtalyanın en azılı haydutla· 
rından biri olan Paolo Caı>aro
li, uzun araştırmalardan onra 
geçende yakalanmı~lı. Casa· 
roli'nin muhakeme~ine ~imdi 
başlanmıştır. -

Casaroli 2:> yaşında bir genç 
tir. Romano Ranuzi ve Daniele 
Fan·is adında iki arkadaşile 
birlikte haydutluk vakaların
da bulunmuslur. Üç genç ye· 
ni faşist teşkilatında tanışmıs· 
tı. Bıı teşkilata siyasi bir ka· 
naat :;cvkile değil, macera he· 
veı>ile katılmışlardı. Yeni faşist 
te•kilfıtında, tabanca. makineli 
tüfek kullanmağı öğrenmi•ler 
\e evlerine döndükleri zaman 
bir silah deposu vücuda getir
mişlerdi. 

1950 de ilk havdutluk vaka· 
sını yaptılar. ~rna~oya 16 kilo· 
metre mesafede Binasco'da bir 
bankayı basarak mühimce bir 
para almağa muvaffak oldu
lar. Bundan sonra vakalar bir
birini takip etti. 

Cenova, Torino ve Vcnedik'
te yaptıkları ~an~stcrlik vaka· 
lerile üç ay içinde 15 milyon 
liret ele geçirdiler. Gazeteler 
lı5diselerden büyük başlıklarla 
bahsediyor, bütün İtalya po. 
lisi seferber olmuş çalışıyor, 
fakat haydutlan yakalamak 
bir türlü kabil olamıyordu. 

Gangsterler beşinci taarru· 
zu Romada Sicilva bankasının 
şubesine yaptıla~. Bunun için 
Bolonya şehrinde bir otomobil 
kiralıyarak bununla Romaya 
geldiler. Volanda Lorenzo An· 
saloni adında ı.arı~ın. bukleli. 
erkekten ı.iyade genç bir kıza 
benziyen biri bulunuyordu. 
Tııhkikat yapılırken otomobili 
genç bir kızın idare ettiğinin 
söylenme,i poli i yanlış mec· 
raya .evketmi,ti. 

Üç haydut bankadan içeri.) c 
girince: 

- Eller yukarı! 

Diye bağırdılar. Fakat Ni· 
cola Civiletti adında bir nıe
mur korkmıyarak haydutlar
dan birinin üzerine atıldı. Bu, 
di~er memurlara da ce~aret 
verdi. Banka müdürü elinde 
bir röveh·er oldu~u halde oda 
sından çıktı. Derhal silahlar pat 
ladı. :Müdür ve Civiletti öldü
ler, haydutlar otomobillerine 
atl~arak kaçtılar. 

Uç haydut Romaya 30 kilo
metre mesafede o,.tie'ye gide· 
rek otomobilin plakasını değiş 
tirdiler ve ayrıldılar. Ansalo
ni yen!_ plaka ile Bolonyaya 
gitti. u~ haydut ertesi gün 
Bolonyada buluşmağa karar 
verdi. 

Bu esnada polis i}e el.Jroy. 
muş, tahkikata başlamıştı. Ha 
dise esnasında bankanın önün
de duran otomobil Bolonyada 
ele geçirildi. Fakat plaka nu· 
marası ba~ka idi. Bu yüzden 
tııhkikntın derinleştirilmesi la 
zım seliyordu. Polis Cesoro a· 
dında bir müfettis' bazı süp
heli kimselerle görüşmeğe me
mur edildi. Bu arada Casaroli 
de \'ardı. Polis müfettisi sade
ce bazı şeyler soracakken hay. 
dut kendisini görünce korktu 
ve yanında bıılunan arkadaşı 

Ranuzi ile beraber müfettişi 
öldürdü. 

İki haydut kaçarken önleri· 
ne çıkan ba~ka bir poli$i yara
ladı, kendilerini otomobile al
mıyan bir ~oförü öldürdü. Fa
kat kaçanııyacaklanııı anlayın
ca Ranuzi kafasına bir kurşun 
ıkarak intihar etti. Casaroli 

bir bisiklete atlıyarak kaçma· 
ğa ç4Jışırken yakalandı. Ken· 
dislni öldürmek cesaretini gôs 
teremeıJi. 

Diğer iki haydul olan .biteni 
gazetelerden öğrenince intihar 
etti. Ortada bir suçlu kalmış
tı. En azılıları olan bu suçlu 
cimdi muhakeme edilmekte· 
dlr. 

==( Dünvada neler oluyor ? I= 
Birkac kocalı 

..> 

kaduılar 
Hint Ceza Kanununun bir) dığı tahmin edilı~or. SebC'bi er. 

maddesini tadil eden bir llı)ilıa, :keklerın bıılıındu!!tı \a;onda 
n.ccli le gerek kadın, gerek er- ı keııdileı'İllc karşı hürmet gös
kck Azalardan çoğunun ııiddctli lerllıne~i. rnrdıııı edılmesidir. 
muhalefeti karşısında seri alın - Kadınların treninde buna rast 
mıstır. Kanuna göre C\'li bir lanmıracafı muhakkaktır. 
k~dınla münasebette bulunan lngilterede demir ve 
hır erkek beş seneye kadar ha 
pis cezasına mahkum edilebilir. çelik sanayii 
Kadına hiç bir ceza ~·oktur. Ta· İngiltere'de ge!;en sene yz. 
rıil layihası kadına da CC'za ve. ı:;ılan son ~eçim müna•rbelile 
rılmcsine dairdi. ::\luharaıakar Parti 28 Eyhil 19:>1 

lliikumetin mensup olduğıı de bir beyanname nc~rederck 
kongre parfüi meb'uslarından işba ına gelirse Demircilik sa
madam Yayashiri Raiji layiha· nayiini millileştirmrk kararını 
~ a şiddelle itiraz edC'rek demi§ · kaldıracağını. i tihsali ve fi atı 
tir ki: cliindistan'da kadın ken kontrol etmek üzere eskidet! 
di haline bırakılmısttr, hır pa- me\'cut kom!syonu daha ~en iş ı 
ket et muamelesi görmektedir. sr.lahiyetle yeniden te~is edece. 
Kadın erkeğin malı sayılır \'e ıini vadetmişti. Londra'da ge
her hu usta erkeğe ttıbi olur. cen hafta neşredilen bir be,·az 1 
Bu \'aziyet kadından sedakat jc. kitap iş ba ınn geçen Muh~!a 

1 
teyebilir mi? 10 yaşında kızlar z:ıkarların vaatlerini tutacakla· 
40, hatta 50 :> a~ında erkeklerle rını ,.c Avam Kamarasına ''a· 

1 evlenirlerken, erkeklere dört, kında bu husu~ta bir kanun °Hi-

I 
beş kndın almak imkanı ,·erilir- yıhası tevdi edeceğini bildir· 
ken, kızlar ana babaları tara- mistir. 
fmdan e-;ir gibi ı;atılırken kadı İnglliı Başbakanı Churchill 
nın sadık kalma~ı akla getirile· bu münasebetle ~u beyanatta bu· 
meı.• lunmuştur: 

Bombay hiıkiimetinde birkaç <ı Tabii zamanlarda kontrolü 
~:nl'l ıılmak yasaktır. Fakat Hinl rekabete bırakabiliril. Yalnız 
hükumetlerinden bir çoğunda -yevmiyelerin iyi olma~ın:ı, ma· 
buna cevap vardır. Budist Hin- kfıl bir kar temin edilmesine 
dular arasında birkaç karılı olan neıaret edebiliriz. Fakat bugün 
çoktur. Bazı dağ havali~inde ise memleket yeniden silahlanmak 
bir kadının birkaç kocası olma:.ı için üç senede beş mllyar ster· 
kabul edilmektedir. ı;n sarfedecektir. Bu kadar bü-

G t k ' t b ylik fedakarlık yaparken fiatla-
aze e, ı ap ve mat U nn yükselmemesine, cfrketlerin 
eserler mübadelesi f Pzla kAr hırsına kapılmamasına 

Milletler arası posta Birliği, 
geçende Brük~el'de toplanan 
kongresinde, muhtelif memle. 
!:etler arasında gazete, mecmua, 
kitap. müzik notası, harita mü · 
badelesini çoğaltmak için karar 
lar vermi tir. Bu kararlara göre 
~::ydığımız matbu eserler için 
bugünküne nisbetle ylizde elli 
uc·uz tarife tatbık edilecektir. 
Bu karar cUnescoDnun isteği il· 
zerine verilmi~tir. 

dikkat etmek lb.ımdır. Bu ı:e 
bcpledir ki fazla karlardan bir 
tıC\'İ fazla kar vergisi alacağız.• 

lsPoRI 

lstanbulu., isaalinden sonra 
. ' 

Salih Paşanın, işgali meşru addeder gibi görii~~ 
İstanbul idaresinin Ankara milli idaresine intikah 
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smda Anadoluda ikilik çıkmasına sebep olrnujtll ı1 
rı Ut 

- 165 - rakıyorum. Paşa \'e taraftarla ub•l~ 
,.,. 1 r dolu hareketine ın b r 
" ıra ay Re et Bey İngilizlerin İ!>tlCade tilerden müte~ekk!l ... d• 
Harekete geçiyor Elt"" ·· t bSS"' ıgı uç vası a vardı ki, bunların . •ord~ 
M iralay Refet Bey, .Mnstafa l 6 martta hem yirminci kolor zat zatı "ahane gel~eri 

Kemal Paşa ile benim ı1~ d b blok sahsi menfaa ııııi11l.~ 
müvafakatımı aldıktan sonra unun aşına geçmekliğim da memlekelin talt:.,uıer,, 
haı·ekete geçmişti. Miralay ve hem de umum Kuvayı ~fil. . l den ,.. ~ 

!iye kumandanlığına devam et almış kımse er . uca Y-. 
Fahrettin Beye hiç bir ~ey his· di. Taassup ve ı: t 
. ettirmeden kendisini Konya- mekliğim kararlaştırılmıştı. k d h l'fenın ıı Karar:ıahımı "irminci kolordu ar asın a a ı · tiııdt 
ya davet cttirmeı;.e muvaffak - " nezd"nd k' •·udsıYe • .ı 6 kumandanJıAı bina ına nakle- ı e 1 

" d• il"' olmuştu. Fakat bu mülakata 14 t ·1· ı · bu uğılf derek her iki \'azifevi bir el- ngı ız erın rdJll ~iderken bütün hazırlıklarını " sarfettikleri parala ı.arı 
da tamamlamıştı. 29 martta ya- den idareye başlamıstım. \'eki· dalanarak saf insaP ,ııı 
nına Demirci Ali Efe lle \'Ül lim ~lahmut Bey de 24 üncU te~kilat ve reisleri ı.-ıGr.J 
kadar Zeybeğini de ala~nk fırka kumandanlığına dönmüs· isyana mu\·affak o"' ~fi 
trenle Nazilliden ayrılmıştı. Sa- tli. Fırkasının bazı kıtaları ile rı k . h yrı ,·e ,, 

Lefke ci\·arında bulunuvordu. .. ıemle ·etın a ığı vt ı. 
ray köyüni\e ayrıca bir sü\•ari ,

1 
· şu için bütün var 1 

... ,c ır 
bölüğü de trene bindirilmi ti. ., art ayı sonlarında inki<;afa 1 ııu•~ -"' başlıyan \'aziyetten tstanb~lun ya atılan arı • · eıfır 
30 martta Dinara gelinmi-ti. sultan • diye ıa:_sif aie> 
31 martta basta ı.ü\'ari bôlü1ili, nasıl bir maksatla is~al edil· 1 ·ı h lkı b .. biitun g 

" mlş oldu:ııu anlacılıyordu. Bu 11 3 us ·ala! ( Nuri \'e Yakup Beylerin müf. "' " · 1· k · ·n fet\ ..ı Jşııali İn"ilizler istemic:lcrdi. ırme ıçı I" 
releleri ve en geride Zeybek· - .. ,.orlardı b' 

Bununla Ortacarkta arzu ettik- "' · da !er olmak üzere yürilyli' ko- "i C) y nanistanı ı~ 
" teri bir ~ulhu kazanacaklarını u ııı ~-lu nda Sandıklıya hareket edil- ılma ede k \nad0 

sanmıclardı. lnııilizlcr, kendı·- re • ıtir mişti. Bu sır3da Nazillide bu- " .. ne kadar taarruz e 
!tınan 57 nci fırka kumandanı !erine müsait görtinen. üç va· 
miralay Şefik Beyden bir tel- sıtadan istıracle ediyorlardı. di.İngilizlerin tstan~U~~b' 
'!raf alınmıştı. Runda, iıınlr A) İstanbulıı makamı hiliı· !inden sonra seri bıt \.,sı 
ftalyan milmes ilinin Nalilli· ret olarak bırakacakları vaadi rabllmek i!:in bu. üdçe ed 
ye bir murahhas gönderdiği, ile İzmir Ye Kilikya cephelerin· yerine göre istıf8 ıııı:•bil 
hu zat ile Refet Beyin görüş· deki mllli müfrezelerin ve şüphesizdi. Biz de ın da ı 
mesi icap ettiği bildiriliyordu. memleket dahilindeki milli leş birlerimizi zamanı~ıe•~ 
Bu telgraf üzerine Refet Bey kilfltın dağılmasını istemişler- tık. Fakat iş~ali ~ pıed'll 
husus! bir trenle =-:azilliye dön. di. l\lec;ru ve haklı olan milli lih Paşanın iş~alı si ı 
müş. ıtalyan mfıme ili ile gö- harekellcri!l climlcsinl an:ır~ik dcder gibi görünıll~ııU 
rüştükteıı oııra Dinara ve ora- \"e mütareke şartlıırına muha· idaresinin Ankara d• J. 
dan da gere yansı Sandıklıya lif hareketler gibi gö)termlş- sine intikali sırasın seti 
hareket etmişti. İtalyan mll- ler ve bu telflkkilerini Ali Rı· !uda ikilik çıkına~~aı.ırı 
messili ~öyle bir teklirte bu· za ve Saıth Paşalara da kabul muştu. Harbiye 1•

11 ıı:ıı 
Junmuştu: Guya sulh konfC'· eltirml~lerdi. Yunanistanla bir Paşa ile iki kolord~b f'f' 
ran ·ının kararı ıle Yunanlı- haı·bi göze alamıyan bu paşa· nı arkadaşımız S~lı ~etıııİ' 
lar Küçük ~ıenderrse kadar ÇC lar. memleketi İngilizlerin a· binesinin pasif sıYllj,rdl 
kilercklerdi. Huna mukabil de tıfetine terkedecek k:ıdar zaaf ı;iri altında kalırı•~118~ ıı 
milli miifre7.elerın de muhare. göstermi !erdi. İngilizler <1'1· dafaa planı taın nı8)uıd·.ıf 
beden vazgeçmelel'i isteniyor- mat Ferit Pasa ve taraftarla· bik edilememiş, b~I sefil';< 
cıu. Bu teklife red t·evabı ver- ıının hazırladıkları irtica \'e is· kolordudan ikisin!n ,sır• 
dik. yan hareketlerini hem himaye !iği ve hareketteki ~ıı 

ll:ırbiye Na1.ırı Fevzi Ye Yu- etmisler ve hem de nakden bes li~i geri kalmıştı· "ırtı" 
sıır izzet Pa~:ılarl:ı miralay Fah lemislerdi. birçok mıntakalntd~ıeıı 
rettin Beyin ihdas etmiş ol· B) Kayıtsız şartsız İngiliz· taassubun kU'"°e .) 
dukları muhalif vaz.iyr.te tek· !erin siyasetini kabul eden ,.e yardım etmi~ti. , .. ı tp, 
rar donmck Uzcrc burada bı- onların Aleti olan Damat }<'eril (0C'° 

Pakisfan'ın befinci 
~luf yıldön~ 

Pakistan beş sene icinde mühim terakkiler k01 
~Nüfusu şimdi 75 milyon~ 

Bu:;iın P~ki~tanın kuruluşu-
nun be. ıncı yıldönümüdilr. 

Britanya mndistan İmparator
luğu 14 ağusto 1947 de son 
bulmuş, Hint yarımadasında o 
tarihten itibaren iki veni hü
k""iımet kurıılmu5tu. B"°unlardan 
biri IIindıstan, diğeri Pakis
tandı. 

Paki tanın kurulmasında en 
ziyade Mehmet Ali Cinnah'ın 
hizmeti görülınü tü. Yeni hü
kümet beş sene gibi kısa za
manda siyasi ve ekonomik is
tıkrara ı;ahip olmuş, iktısaden 
kendi kendini idare edecek va
ziyete gelmi~tir. 

Pakistan her milleti kendi 
isteklerine uygun ,.e kendı esa
sına en yakın ECkilde so yal, 
ekonomik 'e si rast sistemleri
ni geli.,tirmckte hUr görme!< 
ister. ?ılüstemlekeciliğc mua
rızdır. Libya. Somali, Cezair, 
Fns ,.c Tunusun hağımsızlı ı 
için d3ima mUcadclP. etmi~tir. 
Pakistan, Uzakdoğu ve cenup 
doğu Asyanın, iktıs3den ve 
sosyal i tikrara kavusm::.dan 
dünya sulhunun teessüs ede
miyeceği kanaatindedir. 

~- · 

:l'llerhum Kaid • i Azam ~lehmet Ali Cin~ ·lf') 
son bes yılın büttelerl da- guidür. ~iraat, mu.ntazam ı;ula- l-On hacminde 36 ge;; 

::\lali ve iktısadi 
vaziyet 

Körlere ma~:sus eserler pa
rasız sevk edilecektir. 

ima varidat fazlasıyle kapa- ma teşkılatı sayesınde çok ge. rekkeptfr. Karıışl ~ 
tılmıştır. 1948 • 1949 yılında !işiyor. Birçok su kanalları edilmls bir limand~ 

Hclsinki Olimpiyatlarına i~ti- umumi gelir 667,600,000 rubye ~apılmışt_ır. Yeniden . barajlar Pakistanın dlli Ybr'clt 
rak eden Japon atletizm ekibi iken 1952 de bu miktar iki ın~a edılm_ekt_e, ıenış a_r~ı.i den güne artıyor. eJI 

Japon atletizm 
Ekibi geliyor 

bugün \eya yarın Atinadan ~eh misline çıkmıştır. l!Jj2 • 1953 ekılme~c müsaıt hale gctırıl- ca zirai maddeterd ~ 
lngifü Şimendiferler İdare i rimize gelecektir. hütçcsi 1,265,000,000 rubye mektedir. keptir. ithalat sıkı 5 

Ağustos a)'ına mahsus olmak u. Cumartc i ve pazar gimleri olacaktır. Endüstri ,.e trol ediliyor. 
zere ~·alnız kadınlar 1·,.in tren- Dolmabahçc stadında mbafir Ja- Hükiımetin ba~Iıea icleri ula&tırma işleri ,, ., ., " " J\laarif, sağlı• 
ter tertip etmeğe karar vermiş pon atletleri ile müsabakalar ya imar kindir. l\1ılll miıdafaa)·a E ndüstri sahasında da mühıın rı'-1 
tir. Bu trenlerde erkek olarak pılacaktır. da mühim para tahsis edılmek- gelişmeler nrdır. Bu etim- işkl~ri d ·ık tatısil trı 
yalnız makınist, kontrolör, va· Japon atletizm ekibi, :öz dol tedir. leden olarak beş büyük jut p a ıslan a ı idii'· ,;il 
gon restoranın ahçısı bulunacak durucu bir ku\'\'ettir. Bilhassa Yabancı dö\'İz miktarında fabrikası kurulacak, bu fahri- dır \'e mecb~r ~~~ 
tır. Şimendifer f tlaresini bu atlamalar, uzun mesafe ve en- mühim artışlar vardır. 1950 katardan senede 130 bin ton tanda üç tinh·ers_ıt~I ~ 
suretle trenler teı·tip etmcğc gelli kosularda büyük çapta at- ocak ayında 980 milyon rubyc jüt mamulatı elde edilecektir. ri~i Dakka'da. dığ dıt· J~ 
Sl'vk den Ağustosta bir!;ok ka- letler bulunmaktadır. olan yabancı döviz miktarı Bundan başka 24 dokuma fab- Uçüncüsıi Penc:ıP1~0 ~o 
dınların yalnızca ~eychat etme- 1932 mırı-tında 1 milyar 480 rikası, bilyiik bir kağıt fabrika- lı sonuna kadar. sı 
terid ir. Kocası işinden ayrıla· Mezarlıktaki otlar milyon rubye olmuştur. ı-ı inşa edilecektir. Diğer bir- .l'ıtualllm mekte1>ı. 4 011 
madığı için sahile. bir plftja Pakistanda Devlet Banka ı, çok fabrikalar açılacaktır. okul, 721 orta. 

2 
' 

yalnızca giden kadınlar çoktur. tutuıtu ~tilli Banka ve 212 şubesi olaıı Pakistan demiryolları 7042 in a edilecektir. de 
Bunların kendi aralarında, tek· Dun saat 14.30 da Çekmece· diğer bankalar vardır. 1949 d::ı mil uzunluğundadır. Tren se- Sağlık işJerinrb'or· 
lifsizce seyahat etmeleri müna· den Sirkeciye gitmekte olan İngiliz lirası kıymetten düşü - ferleri mütemadiyen arttırılı- ehemmiyet \·er! 1'ııı111 
slp gôrülmüştür. banliyö treninin lokomotifinden rüldüğü zaman Pakistan rubye yor. Nehir nakliyatı da geni~- sağlık enstitUJer~ ,·e ilJ( 

Yalnız ~imdi orta}a bir me- çıkan kıvılcımlar. Yeşilköy Ko- yi kıymetten dü~ürmemişti lyor. Kara yollarının uzunluğu l\lalarya enstiti_i.s~ {a..ıi>" 
sele çıkmıştır: Ayrı tren bulun- yundere mevklindeki mezarlığın Bunun neticesi olarak fiyatlar 63,259 mildir. Yeniden 2226 ratuarlan büYıl~atJIC JI 
dıığuna göre kadınlar erkekler otlarını tutuşturmuştur. kontrol altına alınmı~tır. millik yol şebeke5i yapılmakta- Hastaneler ,·e iurılı1'' '1 
trenine binebilecekler mi? ... Ka· Yangın, 3S - 40 dönümlük bir Pakistan hazırladığı kalkın - dır. mutemadiyen ar 6. sa• 
=~~::~~~~~:!~~l~~~~dık~ro~ 1_n•ı•a•p•l•An•ı•n•ı•ta•t•b•~-cl.m•e•k•le-m•c•ş--D-~.i.z•t•k•a•r•ei-fi•~•s•u-1•~-·~----<D_~.~.m.ı•S•••·-

Kadınlara mahsus tren 
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"&•ı ~ 1• lıatt ı 
~ Pte a ar, ıı3 lar, lıatt seneler ne t buk ge~l.)or ... 

·~tonun ta! . oe iken hatta bitmek tukenmelt bilmezdi. 
la.dar 

11

11
' tatıl tıınunü iple çekerdik. D!lrs yılı Adeta bir 

:tıııbnırd~~b ge~irdi: az tatiline knusmak irin hepimiz 
' 1e lr.aııar ·•· Şımdl bunun tamamen aksi. Ba!ımızı çed-

'tı kat ı:~n e"' aham olu or, harta dolu or. 11 ba&ı geliyor. 
' 'hl·ın el l!lasamın üstunde (Rrsimli Hnat> ın ağus
; llıı ta~ ı:or;ınce Adeta I! ~ırdım, kendi kendime: •• ' e ça. 

lft, ll~lal) >~ d3 ha cnel mi tıkardılar?• dedim. Hayır, (Re. 
!( • hlrtıır· anıanınıla tıkmıştı, fakat yaş ilerledikçe aylar 

orauk. ını ko, ıılar ı:ilıl geçtiğinden biz bu sür'nte hal ret 

"~a ı~l:.l;; , ~ laına 1
1-.ıına lılr &f hep de temmuz nu ha ını olmm;n ı 

d;ır tok ııı anıış olnııımaklığımdı. nu mer uada okunacak 
ıı ite 1. nı te' \'ardı ki... Dilhassa Yab)a Kemal Bl'!yatrı'nın 
ı 'da İb ıyuk hır ~air ofarak bllıliğimlı u~tad me er a~nl 
d U;ı,, t,rrı~e bir hikayeci lnıi . Haz.ıran nusha ındalı:I •Şem':I 
~·o del~Uzdakl •lllr griıdcnln afletı. hiUyel~rı eski bir 
~ ~l flt\atı ~ l-nnusma tanını ne guzel canlandırı or. Yahya 
t 1ltı itin ı nın (airlil!i l anında hikAyccflığlnl de ktifetmek 
~tUi td~~~el Mr Ur1ıri1 oldu. Yalnız hlr temennimiz \'ar: 
ıı::.,:,· to.ıııa ın hlUyeletine d \'llrn etmr.ı:I vr. bunların h1r 
lt~ da ııarak bir J,ltnp şeklinde ne' redilme i... okı;a 
~~l. ıı;r~'fis Gilıleri gibi, sade hafııada blmasından kor
, 'tt\:edcbi~' ne kadar km \'rtll olursa oı~un, insanı yanlı$· 
ıııaıı dıı r \•e blllneıılcr hlr gün unutulabilir. Böyle bir 

~ 'it • 1~0ınes. bile ııek acıdır. 
~'lh\:u~ lfa, ıtt) ın son nusha~ında Yahya Kemal Be ·atlı
~ hııs11,1 ın dost ısıklan• adlı bir Ellrl nr. Üstadın Üsku
dltı nıec L'r sevgi brslrdlı;ı anla~ıh) or. !\undan evvel de 
iltııı g5t~tı~sı~da •lla~nl ~l'hir• adlı \e Cihangirden Cs

ltt .l!rı lıli,h ııu~•ınu lasrfr rdcn gozel bir §İİrl çıkmı~t1. 
'~. <aeş,tda alaka çcketek diğer hirı;o yazılar ve resim

hır l llıli~i llıli Hayat) kın hlr zaman zarfında mecınuacılı~ı-
tler \e Ilı bir D!e\ ki i gal r.ttl. Jlcr ay biı.e mu,·affalııyetli 

rcnıer '-..._ = e te~ekkfır etmek bir borçtur. 
~ Enis Tahsin Til 

cilisinl selAmlamakla bahtiyar 
olduğunu s6~ 1emı& ve Türkiyeye 
kar51 duyduğu .samımı muhab
bet ve selamlarının iblAğını Va 
liden rica etmiştir. 
Mareşal Tito, istanbul valisini 

yemeğe alıkoymuş ve iki saat 
suren yrmek esnasında çok sa· 
mimi gorüşmeler cereyan etmiş 
tir. 

Yugoslav gazeteleri, yabanaı 

bır memleket misafırinln Mare 
ı;al Tıto tarafından bu kadar u
run bir muddet alıkonulmasın· 

FPnı ~etrol şirketi başkanı Kont 
della Zonca dtln Başbakan ıu
saddık'la goru5mil!i \"e İtalyan 
petrol gemisinin yakında İrana 
g JP.rek daha fazla miktarda pet
rol alacaklarını bildirntlEtir. 

Basarılı hır ,, 
BAŞMAKAlEDEN DEVAM 

Mısır' da işçiler nümayişe başladı 
Bl'r gu"nlu"k yolculuk . . c~ası ı. rtıte> 1 \•e gereken t~iz.lemeyf yapmak 

İzmirli Avukahn 
Duruşmrısı lar ıçınde İskenderıye sokakla- ı (;cirevile 7 muhtelü komite te~kt 

c lla!ı ı incide> rında devriye gezmektedirler. line karar vermiştir. 
kendi hususi çlftUkl~rı sanmıık, Ehemmiyetli mevkilerle yabancı Kahire 13 • (AP) _ l'ılüslil· <Başı 1. clde> 

' il t il r 1 1 d 1 t k 1 1 ki tılıler tarafından tertip e:iilt>n 

tatbikat 
CBaşı 1 tncld,.) Biıe bıldlt .. • mı e pans dra !arına da· eve onso os u - arını polıS man Karde.şler Partisi Sfiveys ve bır siyasi toplantı esnasında hal-

komutanıy!e birlikte karş ılıklı Birden uı;-ak do~uya yBneldi kanık toıılamak gibi hlr hata muhafaza etmektedir. Sudandan tn~iJiz ask~rl bırlıkle. kı Başbakan aleyhinde tahrık: 
g(h·enle çalışıyorlar Ye bununla Biraz sonra haber veriyordu: re ı;aflete \e mlra5 ·ediliğe na· Umumi Nizamı hoıanlar idam rı ıeri rekilmı>d ikçe Mısırın Ea. edici mahıyetle konuştu{:u iddia 
haklı olarak oğilniiyorlardı. Tü- •- Dıi~manın bura<'la yaptığı .sıl bir. ılcfa daha dü§r.rler? Ru· edilerr.k tı demokrasilerile müzakerelere ed ıldlğind en hakkında dava •· 
men dahilınde ~ıh'ari. topçu. mu - bir teşebbüs baltalandı . • tun \'atanı!a !arın ırz vr. nıımu· Kahire, 13 (A.A.) - General girişmesine muhalefet edecek çıldığını ve bu sebeple tevldf o-
ha bere, ı~tihkAm. gerilla, ~ıhhiye Nıhayet blilıin vazifeli birlik- ıınu, ~nli n;ıAnada bir hukö· Necip bugün umumi nizamı ho. tir. lunduğunu bıldirmistim. 
bırlıkleriyle bütun tamirhanele- lrr esas mudafaa hatlRrını tuttu- rne~ın lıdrrle;ı ıfatlle koruınnk zanların vatan haini telAkki olu- Bu fıkir. hukümet darbesin· Hazırlık tahkikatı bıtincıye k:ı 
rm, alolyelerin, tavlaların tertip tar. Emirler ıılınıyor, emirler ''e ılhı bir mcs ııllyet \e horç al· narak olıim cezasına çarptırıla- den beri mevkii sa~lamlaşmıs dar Kcmalpaşada mevkuf bulu
,.e dilzr.nleri intizam lçeri,inde rıliyordıı . lllayinler do<enh·or tında balıınanlar; mahi ~tlerl caklannı bildirmiştir. olan teskiUtın «Ali rf'hberi11 \ 'Si- nan Ali Özkanat b irkaç ~Un ev· 
bulunuşu derhal dikkati çekiyor· hileli kopıiiler kuruluyo;, ter; herkr.~çe malöm klmselerı, e· Başbakan Ali Mahir gazete- fı \·erilen Hassan el.Hodeybl ta- vel hmire getırılmiş \'e duru$-
du . Ko~uşlar. koridorlar insanın yol fstıkamP.tlerini ~osteren le\'- ref \'e ha ·slyr.t rellAdı sıfatile IEre beyanatta bulunarak suçlu. rafınr!an ileri sürülmüştUr. masına bugün şehrimiz. ağır c~ 
)"lizüne ııulliyordu. Bütün malzr- halar asılıyor, tankların u~ultıı- kullanmak ,.e hunları devlet pa· !arı muhakeme ederek derhal bil HodP.ybt demiştir kt: za mahkemesinde başlanmı~~ır. 
meler ,.e eşya ayni şekilde tr.rtip. tarı lsitıliyor, tıınzJm atışı yapı- ;~ 11: lı~~~ıya do\Urtnak .. sibi klim \'ermek üzere dokuma fab tıMısırdaki bıitün sıyasl rar Sofukkanlılıkla salona 6ıren sa_. 

lenmişti. Karar~ahtaki ne ise bö- lıyordu. Sanki hakiki bir harp dır 
1 

ı~çf':.,. uğt n~~1\~~~ez1zul ~· n kalanna derhal bir askeri mıh tJ1erin mevcudiyetlerine artık nık. haı.ırlık bhkıkatını aıt ev
lüktekl o idi. Topçuda na ıJ ter- meydanında idik. Herse.v hakiki h:tr er· h' . a•ı.;a 1 h" eri db r kem enin gönderlleceğini .sovle· sebep kalmımı~tır. Bunlar ka· rakın okunmaSlnt sUkUneUe di'" 

1 
• o ayı, ır ı"renme ı ss ıı •• • · · 1 d " t plr.nmişse muhabf'rede de ayni olanından farksızdı. He"ecanımız k t"I .. 11 k nııştır. panma ı ır. Bu eski partılenn lem iş ve bu SU"U l•lEm•dı" ır. l ııi ,, ma sıırp ı r., ııuzr. ere \fırıle T · h • b · . " " " "' 

5ekilde duzene konul mu tıı. son uzdu. bö' lP. hlr h t kl ır. 1 • ·ırı asfı e areketı ha lıyor ütün üyeleri Müslüman Kardeş. Mdıa ederek Qllnları sôyleİni,. 
E'inden a~kcr ocatına aeJpn Topçu ateş idare merkezinde r,. -fa~r ala ı"a na'lı gı 1

1 
, . Kahire, 13 • (AP> - :Mısır lik TefkıUtına girmelidirler. Bu tir: 

.. , • a sap anmağa razı o ur· K b ' · dil ır. b. ı ı h' · Türk kısa zamanda en karışık, emirler veriliyordu: tar" a ını>•ı n yaptıı;ı ır top an. sur~t e utun \'atandaşlar birleş. •- tnucaktakl siyasi tcıplan-
en çetrefJl i~ll"ri, zekası) le 6,1• - Tahrip dane~i. Uçuncü ba- · tıda 193fl dan bugüne kadar im. mlş \"e Kuran'ın ;;osterdi!!i yolda t ıda yapbğım konuşma, adliy&-
b !arının :;orulmak bilmez ga _ rot hakkı, tıpa hassas, ikinri vaJ. Bulun bunlar öyle sualler U me hizmetleri miıesseselerinde terakkiye doğru ilerlemiş olur- ye int ikal dtirilenden ba~kadır. 
ret ,.e ı;-alı~kanlrğı ile öğreniyrır. nız, 21 lam .'i, toprak zni~·esi lnunı yelse dıi&iirebilir. l'.ı · \ ııkııbulan volsuzlukları tesbit lar.• Be, tenkifilerimde Adnan Men.· 
BunlJ, talim alanında rrlerin 304, yiıkselis 312, mesafe 45SO kat ben Çanakkaleıfen ilham ,.e dne•e hlikiımet ba skanı olar:ık 
kentlilerine sorulan suallere ver- - 1,;o u~a. 400 kısalt taze bir mur.aıtele azmi aldıktan Faruk nasıl Yargıç ve savcılar değıl Demokrat Parti Genel ba, 
diklt'rı ateş gibi ce\·aplar Jsbat - 50 sağa, 100 kısalt sonra kendi hesabıma hiç de ka nı Adnan l\l"nderl!s diye hi-
ediyortlu. Çatal tanzim edilmişti. \eİs dııymu ·onım. Su imanım H il d ld t.ııp "tim. Ve dalma kendis!:ıe 

Silnkü talimleri çok alaka Çe· Artık diişmanın imha Anı ge- Yar ki lkthlıır liderleri, ı;afll't a e i i Arasında terfiler bu §ekilde hitap ederim. Yapı. 
kici oldu. Erlerimiz, süngulü do- lip çatını tı . Dusman buradan Ö· uykuımnılan uyanmak ihtlyar.ını lan ıddıa hılAfı hakıkıttir. F!ır 
!aşmakta olan dalgın bir nöbet- le!r. _ blr adım atamıyacak, piis- duyaraklardır. Ürrl'tll na ika· <Bap 1. elde) <Ba~ı 1 incide) hukuk adamı olmam has~b!Ie 
çinin düşman tarafınrlan pu. uya kurtıılere.k, denizP. dokillccekti. \ uk \"e huli .. kAr kafilelr.rlnin şılayıp neler soyledilinJ nakle- &u Yugıcı Osman Fethi Yıldı- konu ı;ma yaparken suç te:kı! &

dıişüriılmeslyle uyanık bir nöbet Nitl'kim öyle oldu. kendilrrl Jı;ln bir kU\ vet değil, den tafsılltlı bir yazı yayınla· rıın , Gumu§hane Yargıç Yardım. dP.ctk kısımları bil -nem l.Azım
dnin zafer elde etmesini canlan- Şiddetli bir atış başladı. Yer !lir nar oldul!unıı, bir aciı \e mıştır. cısı Memduh Unsal, Malkara Yar dır. Bunu bıle bile yapmllr: her 
dıran harekl'tleri pek 5:'lizel ı:o•- yerinden oynuyordu. Topların, gaflet aHimeti tr kll ettiğini •26 temmuz cum;~ ı sabahı gıç yardımcısı Orhan Önder, .Ma. ha lde- bir delilik eıl:ır g:ıııuti:ıı-
t d

.
1 

lank~avarların, ha\•anların, bazo- mutlaka an!ı,·acaklardır. Çiinliıı 8 de Kral Faruk Ba§bakan Ali nisa C. Savcı ~.·ardımcısı Adıl de~ im • 
er ı er. Bunları bir esirin ı:otii - "' ı rülüş liekli IJP- yakın boğuşma la- kalann. makinelitüfeklerin, ııes- Çanakkale, Sakan a, l>umlııııı· Mah re, telefon etmışti. Türkeş, Cıde Yargıç yardımcrı Ali Ozkanadın bu ı.onuşm3St· 

ra ait gosteriler takip etti. lerı ortalı~ı inletiyordu. İsabl't nar, 14 mayıs gibi lıarikalan Faruk, büyfik bir heyecan 1- Vahıt Xejat Kantcl, Senirkent nı mfiteakip otuzdan fazla şa-
ll"r tamdı. Hedefler imha edil- yaratan hir nılllı bunyedP. erer çinde Başbakana ordunun, ,.. Sortu yargıcı SeUhattın Metin, h lt dinlenmisUr. Ekserisi de-

Sakaıya nehrinde yapılan hir miş, dıı~manın muka\'emeti ezJJ. ,.e haysiyet dusmanı, tufeyli rajlar i5tikametinden saraya ta. Doğan§ehir yargıç yardımcısı Ri ~okrat olan Amme şahitleri 
geı;isi de hevecanla se•·rettlk. • · "k ı b tt ' " ' · ·ı•h1 t Jd O k d • "' mış, nıbayr.t mu kahil taarruza mı rop ar arınamaz, ya~ıyamaz, arruz e ı~ını ve sı " ar a ı I · fal Akliıt, Eskıfehir Yargıç yar- z ana ın yaptı "'ı konuşmııda 
Köprünün yıkılmış kabul eriildi- •-At bın, çek kılıç. hücum.• bünnnln tahli 7!nriP.liği ve mu· ğını, yaverlerinden birinin ne dımcısı Fahri Eren, Tavas ıor- Demokrat Parti merkf'zinde bu· 
ği Sakarya üzerinde önre ı?cı:il Sü,·ari r.rlf!ri yalınkılıç dôrt- knf'mı>ti bo~lr. mikropların te· olrluğunu anlamak için orayı gu yargıcı Esat Şener, Pıitiırge lunan levhayı gostererek bunu 
\·eren yerlt-r keşferlilmi~ti. Biraı nala dıişmanı takip ediyordu. sirini önlr.mr.gr. urı gelir. gittiğini l'e askerler tarafından c . .savcı yardımcısı A. Rıza Tur- •yeter ıırtık soz Menr!eres!!t· 
sonra iki köylil kıla\1ızu temsil Dıişman geldiğine geleceğine Dıınyanııı 'e memlekrtiıı bu· e~ir edıldığini anlatmı&tır . ı;ut , .Marmaris sorgu yargıcı n. dır • &(klınde değiştirilmesini 
eden erlerin ı;uya ı?irdi~ini ı;:ör- pi man r.dilmi ti. giinku şartluı karşısınriıı barı· Başbakan Mahir, alelacele Mufit Ünal, Hatay yartıç yardım tav.~iye .ettı~ınl, Menderes dık
dük. Bunları öncil kuvvellr.r ta- Bu sırada harekAtı takip eden naraklarıni', la5ıyacaklarına e· Raseddin sarayına yeti5mi5 ve cısı Seyfettin Tokbey, Mardin tatorl~ğun ün memlektti :.ıçuru
kfp etti. ErlP.r tam techi7atla ga. Halaplar köyünden .!'açı sakalı ter ihtimal \eı<'nlrr \"Btsa, bun· ateşin kesilmesi içın emirler ,·er yargıç yardımcısı Seniye Erdem, ~a gotUrd~ğünO, fel.tkdin önü-
karyaya girdiler ve ilerilemeğe 8 armııı bir kö~lfiniln yanına ~o- !ar. kendi kcn•lllerlni reci hlr miştir. Fındıklı yargıç yardımcm Faruk nil almak ıçln vicdanlı demok· 
başladılar. Bunları di~er arkarla kuldum. Gözleri nemliydi, bana !il'kllde alriatan, lkhal sarho lu· Bulkcley'deki Başbakanlık Y.alnızoğlu, Sınop yargıç yardım :a~ların da da.hl_l old~tu halde, 
ları ateşleriyle himaye erliyorlar- şöyle dedi: ğıı yıızundl"n iıniinıı, ardını gö· daircsıne döndüğü uman, cısı Orhan Cebecı' Gilln ıs~an edılmesını tavsıye f'ttiğl· 
dı . iıu ırradıı '.'apılan rii"'er hir j rrm h" h 1 ı '·I ı G 1 N · B b k • ar sorgu nl •Adna M d i H" ı "' •- stiklfıl harbindeki heyı>- ez ır a ıı gc en " mse er· ıenera ! ecıp as a ·ana, yargıcı Vahd" Co""' B '- il A • n ' en eres ıt er ve 
k çfik hareketle dıi~manın dikka-

1 
. 

1 
ıtir. ordu tarafından hazırlanan \'e ı 1·.-e •tahk•mıes· ".us. ı .. m. d s- Mussolini gibi ayaklarından a-r d <'an ı ı:ıin eri hatırladım. o giın ,, "' ~ ı ~ argıç ~ar m ı dıtılmışh. Nihayet bir körı- de düşmanı hnyle peri~an etmıc:. Çanakkalcye gittiğim uman Faruk'un tahttan feraöatinl iste. cısı E. Kemal Tekin Bucak 

1
ar: salım• dedığini söylemlslerdır. 

rilbaşı mevzii kunılmaj!a muvaf- tik. Allah Turk ordusuna ıev~I istikbal hakkında Jıer ıel e rağ· ) en bir \'eslkayı sunmuştur. r;ı~ yardımcısı Bedr' tf / 1 Müdafaa şahitleri ise, Oz.kı-
fak olunilıı. Karşı sahildP.ki düş- go termc~in.• mrn nikhinllktrn l'azgeçmernlş· Mahir Paşa yalnız başına ga. Silifk ard e ın :-~ge • nadın Menderes kelimesini bıle 
man kuvveti tıeri atılmış. Psa~ q .. k tim. Fakat hrle oradan ilham raya gılmiş \'e Faruk'tan tahttan e yargıç Y ımcısı Nevva. ağzına almadı~ını ileri ~urmilş-
kuvvetlerin s:ec;işine imkAn ~ağ- gun a şam iizeri Adapaza- ve kuvvet aldıktan sonrıı, hak fl'ragat etme.sini istemiştir. Fa- re Ozanalp, İskenderun yargıç lerdır. Netıcede mahkeme \li 
lanmıştı. 7.ııfer tamdı. rından ayrılırken bize blıyük ya- h - • t 1 1 yardı.mcısı Şükrü Peşken. Kırk- Özkanadın 1000 lı"ra kef~l~tle 

kınlık, misafirpen·erllk gösteren \'e urrıyl' nRmına yrn l3~tan kal Faruk bunu reddetmistir. larelı yar .. ıç d 1 f d' a <: 

Oniumıız hakkında iç acıcı, in- f ' mur.adrleye s:irişmek şevk \'e Bunun ıizerine ~tahır Krala ., . yar ımcısı 6 en l· tahlıyesine , .e duru manın 10 
!ıhalar edinmekle geçen bir gil- umen komutan vekili kurmay umim hn 7.amandan ranlı hir ıfrr ki: yar B~r:uönu, Gerede Sorgu yar eyllıle talıkine karar vermiştir. 
ntin ak~amında tiimen komutan A~bay Ilamıli Gün~ay, kurmay haTe ı.:ı-lmistir. ı:;ıı inrnnıın gı<'ı .NeJat Aydın Aksoy, Nıksar Difer taraftan Ali Ozkanat 

Bınbaşı Rıdvıın ErglinP.ş, Yü7ha- Bir iç harp kopmasın, böyle Yargıç ya.rd Ah"d A d d 
\·ekili kıırmay ıılhay Hamrll Gün. eı S f lt K , Pl'klP.ştl ki Tıırk ınilll'li, \arlığı hir han> çıkmasına mu·saade ~t- . . ııncm ı ın . r ıç, a Dı•işler. i Bakanı Fuat Kop-
say Orduevinrie l u1 kişilık hlr f')' P. ın onyar, ı'uzba~ı Meh namına un 'crr.n ~ ii7. hinlt'rre, -. ~ Güne) ce Aslı.ye mahkemesı yar- iülti aleyhıne savcılıia mura 
subay ~upıına verrii,fi ziyaft'ıte met Ali 1.:rnl. Yuzhaşı Öml!r ·u mllyonlarca şr.hidin hakkı yr. nııyeceğım. Herhalde şunu bıl· sıç ya:dımcısı Hikmet Taşkın, at ederek 159 uncu madden~~
soz alarak, ·F..şsiz bir nrş'e VP. 

5
e . diğP.r subaylara veda "diyor, ha- nflmc~fne. onlara knr~ı olan mA· menızi istiyorum ki, ordunun Otuzelı Y_argıç yardımcısı Ce· Utbikinl istemiş ir. Özkanat su .. 

\'İnç içinde müste.ıına hir ı:Qn ya- reketli s;r.çen üç gunluk bir ıi- ıuıvl borcun unutulmasına razı hareketi millet tarafından des- lAlettın Bıngol, Sö~ut yarbıç yar olarak, Koprulilnün 2515/1952 
şamaktayız. Geliniz, buna hep yaret ııonunda içimlı ordumuila olamar_ teklC'nmektedir. 'Mıllete kar&ı dımcısı Arü Langazalı. Dıyarba . günü Konya Demokrat Parti il 
birliktt. bir bayram s:Unil rliye- ~~~~b~o::~:. llıslerle dolu olarak Ahmet Emin y ALMAN ı;:::ıe'D almanıza mlisaade ede- ı..,r ./ı argıç yardımcısı Refia Yağ- kongrl'! ;ınde Halk Partisi ikt!-
lim• dedil.ien sonra süvarili~in · cıo~ u, Kemalpafa yargıç yar· darından bahsederken o uman· 
ammız içinde bile kıvmetini Sf'laml Akpınar Sonunda Kral kendisi için e.n dımcısı Ömer Karyot, sutçtiler ki hükQmrti • arsak, iki yuzlll 
muha'faza ettil!inl. molôrün dur- Eden evf nnı'yor ç,ıkar yolun tahttan feragat oldu c. S8\'CI .Yardııncı.sı CıJıat Turk. polı tikasUe, dostu da, dfişmanı 
duğu arp yerlerde atın şahlan- Amerika Ordu c ğuna kanaat ielirmlştir. baş, Vevırköpril yargıç yardım· da kendısıne inandıramadı· d ... 
dığını. atın ve ı;ıı\•arinin bir bil- <nası 1 lnrlde) Mahir saraydan ayrılırken de- cısı Hıkmet Akı;al, Samsun yar. mek suretıle, kurulduğundan b•ı 
Hin olduğunu belirttikten sonra 8 k I' dillen sıkı tasarruf siyasetine u- mi~ir ki: gıç yardımcısı Nevin Erozen, g Une kadar bütün cumhuriy~t 
sözlerini bitirmiştir. a an f ge f yor yulacak. mfizık, gliz alıcı tören •- Tahttan feragat \"eslkasını. Trabzon yargıı; yardımcısı Meli- hlikQmetler inl tahkir eltiğıni i· 

F.rll'si ııün maşı 
1 

fnridel ve nuğün yapılmayacaktır. imza etmenız için size gönderi- ha Karlıkaya, D@!mirci c. Savcı leri silr müstUr. 

Ertesi sabah erken Jrnlkılriı. decektir. Bu arada, Bakan, Ge- 55 Yaşında olan Eden, bun· yorum.• yardımcısı Servet Atalay, PtilU-
Biıyük tatbıkat icin her~PY ha- ncl Kurmay başkanı, ikinci baş dan iki yıl evvrl aile ocağını Bunun üzerine vesikayı Farıı- mür C. savcı yardımcısı M. Ali f ( 'I d 
zırlanmıştı. \'asıt;ılarla Arlapaza. k nı. kara kunetleri komutanı. terkeden ilk kamını boşamış- ğa ulaştırmak icin yuksek dev- ı Sayan, Polatlı sorgu yare;ıcı sa. ÇI er arasın a 
rının 60 kilomr.tre karlar kuze. ikmııl ,.e h;ırııkAt b:ışkanlarının tır. İngıltere kilısesi bo§anan let şurası baskan muavini Süley bahattin Ti.ırker, Gıresun C. sav 
yindtı bulunan cİ\'ara hakim hir iştirAklle mühim müzakereler- her hanııi hir şahsın yı-nidrn man Hafız intihap edilmi, ve sa- r.ı ~:ırdımrm ?tfahir Cangokçe, ı Degvİ<İklik 
tepe üzerine c;ıktık. Düşmanın de hulunaraktır. evlenmesine miisande etmedıfı rayda kabul odıısında uzun mild- Elbıstan C. Savcı yardımcısı Hu 'f 
durumu hurıırla te~hit eriilecek, Ordu Bakıınlı~ı. !\filli Sa\'Un· g:bi dint tören de yaptırmamak. det Kralı beklemi~tir. .seyin Eabuş, Saray C. gıvcı yar- <Rnst t. rlf!e) 
ona ~öre karar verilerek hareke- ma Bakanlığına ba~lı üç di~cr tadır. İngiltere Kilisesi, memle Hafız kendisine \•esikaYı verin- dımmı M. Fikret GırEin, 1\lerzi Sefkatı 1·tınveli TelAvıv orta t!l· 
te geçilecekti. Bakanlıklardan hirisidıt. 11iı'!t>r ketin 2 numaralı devlet adamı i · c:, ~ral b?nu suratle go'tiien ge- fon sorgu yargıcı İsmail Alba) lı, tilıfine. TeU\'IV orta eltisi 5 .... 

Boi!azın dofu sahillerin! P.lin- iki Bakanlık da Hava ve neniz çin dahi bu ka ideyi değiştirmek· çırmıs ve ımzasını atmaya ba~la- Kan;:al c. 18, cı yardımcısı K. fullah E•ın Vı)ana orta tlçıll~i
de tattu~ıı kabul eriilen lllavi Bakanlıklarıdır. Bu üç Bakanlık ten imtioa l'tmistir. mıştır. Fakat yarı yolda durmuş l\"ecdet Sene! Ordu C S . ne, Vıyana orta eltisi Fa-
kuwctıer hütiln ~ayretine raf· 'kendi sahalarındaki kunetlerle Bu itibarla F..den'Jc mavı \'e bu sefer wsikayı, kelime keli- ' . · . 

8
' cı yar ik Hozar losko,·a büyuk 

men Türk birliklerinin km·vetli do~rudan do,Cruya mes'ul bulun gözlü, sarışın, 32 yaşındaki nl- me okumaya girişmiş ve: dımcısı Hasan Goker, l\•rindi C. elçıllgıne, ıo~kova büyük eleisi 
muka\'emetl kıırşısında Bol!azı makta, ~ara, d~nlz ve hava ~UV· ı ş~nlı~ının niktıhları. 5 . dakikalık •- Te~rii usule tamamıyle uy savcı ya~dımcısı J\lüslıhıttln Son hızaffer GokFr merkezde mü a
s:eçememi~. ıırkadan çevirmek vetlerlnın ~l!ıtım, la~e ve -ıIAh· bır: toren nellceslnde ı;ıvıl evlen. gun mudur:'. dile sormuştur. mez. İskilip C. savcı yardımcısı virli "· Helsinki orta elçili~ine 
maksadıylc Karadenizde Uç ayrı lanma fşlerıne ne1.aret etmf'kte· me memuru tarafmdıın kıyıla •Kanaatimce bu feragatname ma- ruzaffer Karaman Made y merknden orta elçi Tarık Emin 
noktaya bir tümenlik kuvvetle ıl i rl,.r. Ru itibarla Frank Pa- c&ktır. Törende Sir Tımothy E - kul ve kıbar tarzda yazılmıştır.• gıç )"ardımcısı Halls Er~ol4:~·. Yenlse •• Sam orta elçillain• Dıs 
bir çıkartma yaparak on beş ki · ce'ln şehrimizde yapaca!!ı te· rlen şahitlik edecrktir. Faruk bunun üzerine \'esikayı Kovc,.ır.lı C d 6 !sini Bakanlıı!ı umumi Utlp 
lometre karlnr içr.riye nüfuz et- maslııra, orrlumuzun ilAhlanma imzalamaya başlıımıştır. Eli titre- • o .. . savcı yar ımcısı Şe. ıkıncı muavıni CPlAI Kausıhan, 
mis. darıazarı ve Kocarlini al· ı bakımınrian büyük ehemmi· Hôkime rüşvet verirken mekleydi. Ve.ı;ikanın altındakı refettın Ozdını;er, Siirt C. H\'CI Sam ortn elçı ı Abrlulahad AkEin 
mak ıi71're harekete hazırlıınıyor- yet '·erllmektrdir. imzası okunaklı değild!r. yardımcısı Nacı Tanverdl, Anka- Varsova hüviık elçıliğinP., Beyrut 
dıı .. - .. · .. il d Amuika Savunma Hakanı, Tlto yakalandı C orta elçılP'inden em•klı'u• "'''n-. ,,.ara11enı1e " şman onan- Kral bunu belirterek o"zlir dı' . ra . sa\•cı yardımcısı Fethi OJ. b ~ J" 
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masl hAk
. rll '1 d b 1 ile görüştrek ... 13 (A""L-A) S h • lan C"!eJAl Abac1oı1fıın11n ... r.ın• ım · .... armara a u u- .,,ıvas, ""' - e rı · le · H f y d ray'ın Yarıııçlık dereceleri do· b J ,- "' 

nan Kırmm rionanma dost mti- Bel::rarl 13 (A.P.) - Rıısva· mizde Hfıkıme 100 lira rüş,·et · mış ve a ıza: • aşa ığım mllş merliezden umum murlfir 'Rıfkı 
dafaasını kolaylııstırıyordu. Bu ya karşı hir gilney doJ!ıı sa\'{ın. vermek i~teyen şahıs yakalan- kıil anlar malümıınuzdur. Heye- kuzuncu derect>ye yukseltilmis Zorlu, em kllye ayrılan Ba~d~t 
durum karsısınrla Kandıra böl- ma ittifakı meyr!ana ı:-rtırmPk mı~tır. Hadise şudur: canlıyım.• demiştir. ,.e Mudurnu sorgu yar~çlı~ına orta elcisi Rahmi Arıak'ın yeri-
gcslndekl bir piyade tümeni ile yolunda zemin hazırlanması için İlçemizin Çiçekli mahallesin· Hafız imzanın kUi derecede Mudurnu yargıç yardımcısı Ra. nP Brüksel orta P)çisi N"dlm 
ikinci süvari tümeni Ana doludan Yııı:oslavya eyliıl avı içinde Yu de oturan Mercan Rabadağ adın. okunaklı olduğunu so) lemişse mazan Konukı;-u, Seydişehir c. Veytel 1lkin. Pmeklive avrılan 
tak\..ı b" J' kl . 1. k nanlstanıı yilk ek rütbeli bir as d ,_. h" h 1 h 1 k de, Kral \esıkanın üstüne yeni- A. tina b!ıvük el .. ısı" Ru~"'n E•r,.f ,yl! ır ı en ı:e ınceye · ıı- k • h t .. a .. ı ır şa ıs r.vı; c cc ırsız ı d . 52,·cıJıı>ına se.vdi~ehir c. savcısı ' • w w -
dar düsmanı oyalamak üzere \'R· ·erı eye gondermiye Jcarar "uçundan hapishanede me,·kuf en ımzasını atmak1a ısrar etmis ı; " Ünaydın'ın ·erıne buyük elci 
zıfe almıs bulunu~orda. Ke iC vermiştir. bulunan akrabalarından Sıtkı ve tir. yardımcısı Ahmet Coşar, Artvin C!'mal Htl snU Tııra '. merkezde 
kıtası, \'erdilli rapora aöre dii.q. Rel~rad rariyo u bu kararın R hl dl d k" lk ' ı · · h Devlet ŞQrası ba•kan muninl sulh yargıçlığına Artvin ''argı .. müşavirlif" tayin ı>dileıı Bcın bft-

"' " verilmesinin Amerikan Savun- u a arın a ı 1 k şının ta • B lk ı d dli • " " manın yaptığı kl!satm taarruz- liyf'si irin bir zarf irine 100 ıı u ·e eye on · fü zaman Ba§- yardımcısı Yusuf Eren~ ... ,., Te- :ruk elti; i Nızamettin yaşlı'nın 
mıı Hakanı Frank Pare'in Yu- " ~ b k 'I hl .ı;u,. • -u lar onunda çe.kllm~Jı:: ?Mcburi-

1 
ra koyarak hakim Ali Aksoy'un a an " a r kendisinden lntıba- fenni Hukuk Yargırlııtına Tefl"n· yerıne .... aysı:ırl mllleh·ı>kili Suat 

tJ d k ld " Ad · ı:os avyayı ziyaret ettiği sıünlere · · ı · · d !arını sormuc Ye Sült.,_·man Hafız .. 6 Hııyrf i~r"U"lU, ••,.nı"d•" t•(•s ye n e a ı;;ını. apazarı ıs- ra ti ılı" bildi . . evıne ı:ıtm ş ve ıçın e para bu- " nl ya...., .. yardımcısı Nurı· Kar- "' ,. " 
• tikametine geldil:ini ''e yolu düş s a ,ını rmıştır. Mr. lunan zarfı verirken suç . listfi ccvaben' deınlştir ki: ..... edif,.n Libya orh elciliğine R. 

mana tıkamağa çalıştı~ını bildi- Frank Pace Yuı:o5 lıl\'yanın Sov- ) akalanmıştır. •- Bildiğiniz gibi ev\'elce u- tal, Kaman yargıçlığına Kaman 1. l'ıt. Dı~ işleri l rımisvnnu hac. 
ri"ordu. yet emperyalizmine kar:ı mu· u ıı ı k · yargıç yardımcısı Osman Alı' c"ır kanı Sam·nn mıllet\'eı ili Fı'rı~z 

" kan~met etmek fizere hazırladı~ı P.T.T. vo telefon z n yı ar yargıç ı ettım. Hıç " 
l\la\·inin iki alayı Şeyhler köyü, heş yıllık plAn ve bu memleke· bir zaman idam hiJkm!i verme- cığlu tayin edılmişlerdir. Keı:.inı , veniden tesıs rdilen To1'-

hlr tümen kanar km•,·eti de Ko· tin kııV\'rtlendirilme~i meselr~' Başmüdürlükleri dlm. F'akat hissiyatım, bir mile- ~o buyM: rltilil'.'.ınc or~,,neral t:ı:-
c.aeli istikametinde ilerili~·ordıı. ri etrafınıla Mareşal Tıto ile birlc~iyor rimi kıirek cezasına tarptırıın zet Aksalur tayin edihni~lPrdır. 

Piyarie tiimeni ktiçük kunet- hir konuşma yapacaktır. Tıto bir yargıcın hissiyatı idi. Acıdım, (O k B Halrn yalnız :Rılkrrş. Briıksel ve 
ler hırakarak gı>ride bir hat tut- Frank Pııce ııöriişmesl buglin Ankara, 13 (T.II.A.) - ts. fakat hu kararı tefhime mecbur- n ay1rı Prag elçilıkleri ınünhalrlir. 
muştu. cereyan l'decektir. • lanbul, Ankora, İzmir gıbi iş ve rium. Allahın, anayasa \'e kanu-

Bu dunım karşı~ında do~t. sii · Hı>rhanı:i bir askeri anlaşma · nlifus kesafeti Cazla olan şehir nun emrettiklı>rinin yerine ge. Muharebesı' _Hasan G mi(i Onbatı 

oldu 
veri alayları. topçu taburları, is- nın ihzari mahiyette hazırlıklan lerd" birı telefon, di~eri de tirilmesi karşısında memnunluk 
tih"Um, muhabere bltlikflrf tc- yapıldıı'?ına dair hiç bir resmi P.T.T. Başmudiırlilğil olmak ü- hissi de duydum.• 
tik ve uyanıktı. beyanatta bulunulmamışsa da zere iki ayn Basmlidtirlük bu· ----------- -

Haber alma, harekat. ikmal Mareşal Tıto Yugoslavyanın gü lunmaktadır. 

Çanakkale lıarp meydanlarını 

ılyarete h;tirak eden muhterem Ankara, 1:;1 <Hususi) _ Son 
hır zat bize müracaatla hulAsaten Ollml'lyatıarda 52 kilo serbest 
sunları s1Syledi: •Çanakkale z.iyn. ubayları durumu ala)' komuta- nPy konuşmaları ile hir ne\'İ Ulaştırma Bakanlığına alt 

nına anlattılar. Alay komutanı •Soz.leşmc• yapılmaı:ına taraftar bir Genel Iüd!ırliiğe bağlı olan 
elde ettiği malOmata göre rierhal oldu;:"ıınıı açıklamış, fakat bu· hı: iki Başmtidürluj'!lln birlestl
emrinl yazdırriı. Karar verilmis- nun resmi bir muahede şeklinde rılnıcsl hem işlerin selameti 
ti, bütün birliklı>r tayin erillen olmıyarağını bir kere daha teb~ hem de tasarruf mUlAhazas il~ 
bir hat hzerlnde 1ertiplene<'l'k ,., rüz ettirmiştir. uygun gorülmüs ve bu hususta 
derinll~ine brPlendirilecf'k bir bir prensip kararına \'arılmışlır. 
oyalama mtıka\'emeti yapılacak- Roberto Rossellini ltalyad~ müthİJ sscaklor 
tı, 

Verilen emir derhal bildirildi. 
Her tarafa tP.l~iz ve telli irtibat 
kurulmuştu. Topçu keşif U(Lkla
rı muhar~be ı;ahasınrla uçuyor, 
telsizle \'erilen emre göre hareket 
ediyor. dfismanın son durumunu, 
hangi kuvvetlerin hangi istika
mette gittiğini bildiriyordu. 

Tepe üzerinde heyecanla uça
ğın hareketini se)ndiyorduk. Pi
lota emir \'erildi: 

•- ":ılıarya istikametinde uçu 
$Una rlı>qım et. dıi~manın nehir 
üzerınde bır hareketi \·ar mı? 

londrada 

Londra 13 ( .A.) - Dün •aca 
m11ruf İsl'eçli artic:t lngrirl Berg. 
man'ın kor.ası film prl'ldüktöril 
Robert Rossellinl buğıin tiura
ya gelmiştir. 

Rosellini ·1951 Avrupası• i
simli son filminin 1n .. 11terede 
gosterilmesi hususunda ılınuak 
müsaade ile al~kalı temaslarda 
bulunmak iızere iki glin kadıır 
burada kalacaktır. 

Bu filmin baş rolOniJ karısı 
Ingrırl Bergman oynamıstır. 

sıcaklar 
Roma 13 CA.A ) - Havadaki 

rutubetin daha Caıla hisc:etlir· 
dıği yeni bir sıcak d a lbası 1tal· 
yayı kaplamış bulunmaktadır." 

Bu sabah Floransa ve Polonya 
da 36, r\apolide 35, Catana \ e 
Reg;io di Calabre'de 34, Roma· 
da 33 1;·e Bolzano"da 30 derece 
kaydedılmiEtlr. 

Meteoroloji istasyonlarından 
bilrlirildiğine tröre sıcaklık dere 
cesi daha birkll" S!Un ayni ~id 
dette de\•am edecektir. 

Topkapı 

Müzesi 
üdürlüğü 

reli rok ıyl bir maksatla \'e rok l?Ureşte dunya sam.,ivôDlıt~UnU 
'" kazanan Hasan Gemid İı:mlte 

iyi tPrtip edllmi~ti. Bundan mem· t:clmlş "" P."kı \'az1fesi olan itfa
nun olmamak kabı! değıldir. Ru h'" erlı ın[! tekrar bulamıstır. 
münmsebetle 6Unu kaydetmek is- BPledıvP Hasan C";emil'ivi ~iıkA
terim ki bu muharebe ve bu uı-
fer Atatilrkiln, butün subaylımn fat nlarak itfııl~e onba$ılığına 

1 erfı ettirmiştir. 
Yas haddini dolduran Topka. ve Mf'hmetçiğin kahramarılığının 

pı m!ızesi müdıırıi sa"ın Tahsin est>ridır. Conk bayırın-ia büyük Ger!' Rrkrliye tarafrnıian bu
Öz :eçende emı>kliye • ayrılmı~tı. yararlık gosterenlP-rden biri de tlln ıtfaivrdlPr ttrrfine bir :zıva-
0 zamandanberi açık olan mfi· alay komutan: merhum 'luri f~t vel"ilmistlr. nıinva samnivtınıı 
dilrlü~e Deniz miııesi müdürü 1 Conker'dir. Bundan dolayıdır ki Hacan r.emiciye istir~lıat için on 
kıymetli tarihçimiz HalUk Seh· ı Atatiirk kendisine Conkf'r ~oyadı hes ı;lin izin \'erılmi~tlr. 
sm·aroğlunun tayin edildiğı ınem nı \'l"rmiştir. Bu alayda bölük ko- M mur man lnrı verilivn r 
nuniyetle haber alınmıftır. mutanlığı etml$ olan Korgener31 Ankara, 13 <Hususi) _ re-

Haliık Şehsuvaroğlu tarıh bıl Fahri Belen. hAdfseyl. ehemmi· mur mııaslarının ha ramd~n f'V
gisi kadar mtize tertip ve tanzi· yetini belirterek, anlatmıştır. Sa- H'I "erılt're,!:i kat'ılıo·rnis sı 'h'~ 
mi i~inde de ıhtısası . olan bir y~n. Fahrı B~len Conkbııyır~ :ı. fc Bu hıırıısta Ş:"rekll tıfitiln ; .. ~~~~ 
zattır; Savın Tahsin o _zün hır ak rının blrıncı dünya harbınd~kı I ıer alınmıs , e hazırlıklııra baş. 
tığı boşluğu muvaffakıyetle drıl Marne muharehesı. a~ıır mlıhım 111"..,,.,1,. '\hi!~l:trın ?!) ııı~ıct"~t 
d.ııraraktır. Kendisini yenı vaufe o?dutunu hüvıık hır ısabetle te 1 •. .,,.,ım,,c:ı irın ııl'l;~hbr:ı tnı$!.UD~ 
sındrn dolayı tebrık edem. barüz ettirmi~tir.• lıerde tamim gon Jerılecektır. 
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Ve Şik.Ayetleri I 

Bir milletvekilinden 
şikayet 

Adı bizde aklı bir okm ucu. 
muı ga,,ctemhe getrrcı. 1-'loQa. 
d.. b:.ı ına gelen bir hacfüe) i 
nakletti. Ot.;uyuc·uoıuı dedi ki: 

« Pazar gunU ailemle birlikte 
Florya}a gıtmıştik. Çocuğum 
1'azını dığer çocuklarla birlikte 
o~ narkcn orada duran bir kot. 
ra~a çıkmış, Bır aralık kotra
nın )anında guriiltülcr duydum. 
Baktım kı. bırısı kürekle çocu 
ğuma rnru:ior. Diğer bir .ahıs 
ta c\urun ôldilriln• di)e bağırı
~ or \C ağıza alınmayacak küfür. 
Jer avuru~ ortlu .• 

O kadnr ağır kı, herkes u
tanç duyu u. 

Çocuğuma \ urulma ının se 
bcbi kotra~a çıkması irnis. Bir 
tocuk nasıl ) etişir? Kotraya 
çıkmanın cezası bu mudır? 

Bağıran \C küfür eden şah· 
ın kotranın ahibi bir Millet. 

\ckilı olduğunu öğrendim. Ka. 
r ak ola müracaat ettım. •Ben bu 
millet~ ckilındcn şıkayetciyim 'e 
davaCl:i ım.• Dedim. Karakolda 
bana 'erilen cevap u oldu: cO 
millel\ekili olduğu için biz mua
mele yap:ıma)ıZ.o 

Buna karşı ne yapacağımı 

~t ırdım kaldım. 
Bu şikA~etimi ~·üksck ma 

kamlara bildıriyorum.» 

içecek suyu olmıyan 

bir vapur 

He) beli \ da'da Hüse~ in Rab. 
mi sokagı 4-l numarada oturan 
Bedri Erdil'den u mektubu al. 
dık: 

gazoz olduğunu öylcdi. fçinde 
1500 den fazla )olcu olan \apu· 
run büfesinde suyun bulunma
masına ha)ret ettim. Lımonala 
'<! Gazozdıın fazla kar temin et. 
tıklcri diisüncesılc gar onun 
bôj le bir ce\3p \'erdiğini zan 
ettim. Bın bır müşküliıt içinde 
s:ıncımla mücadele ede ede bıife ı 
~e kadar bizzat ('ıktım. Ayni ce 
\ a bı alınca hajTetım bir derece 
daha arttı. Vapur memuruna 
müracaat eltim. Beraberce bil· 
fcye gittik. Aldığtmız cevap şu 
o:du· Yok deılik )a ister en ra
PM etu vapur memuru bu va. 
zıyeti kendi kulakları ıle benım 
yı;nımda ısilti. Geminin baş ka· 
nıarotuna Çarkrı basının yanın 
ela mürac:ıat ettim. Büfede su 
bulamadığımı. sancım olduğunu. 
gemi kaptanına bu vaziyeti bil· 
dirme ini söyledim i e de bir 
r.etice almak kabil olmadı. Bu 
'aziyet karşısında, il Aç içmek 
~ancım1 teskın etmek imkAnı 
pek tabii olarak mümkün ola. 
nıadı. Çekınekte olduğum sancı
) a daha fazla tchammnı edemı 
yerek vaziyetimde bir fcvkal:ı 
delik olmuş olsaydı bunda mes' 
uı kim olacaktı? Keyfiyeti De· 
nizcilik Bankasınıl:ın ögrcnmck 
i. tiyonını.• 

«Allahın adaletine 

sığındım» 

Düue'de Sarıdere kö~ ünıll' 

Osman At":.ıı-'dan aldı ğımız mek· ı 
tupta deniyor ki: 

Kopruden 19,20 de hareket 
ooen Kadıköy vapurile Heybeli 
acia) a evime dönmek üzere ~·a· 
pura bindim. Kınalıada önlerin
de iken öteden beri muztarip 
bulunduğum afra kesemin san
cısı tuttu. Yanımda bulunan illi· 
cımı içmek üzere gar~ondan bir 
~işe su istedim. Büfede su ol 
m:ıdığını, sadrce limonata ik 

c 13/7 /052 Çarşamba abahı 
çalışmak üzere kızım ile tarlaya 
giderken dört kişi ~olumu ke· 
serek cebren e\'lAdımı dağa kal 
~ırdılar. 

!lf /J(/f /J: c/AK 6RÜNBE!i'6 HALEFLEl?i 
fi'!Zilpilşa yokusu Ntli.s /J1111 lstan/Jv/ 

H Aiu tos 1952 - Perşembe 
ISI ANBUL 
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Jandarma 'e Savcılık ve \'a
liliğe yaptığım şıkayetler netice 
'ermemi,. tir. Hayatımdan endi 1 
şe ctme~e başladım. Allahın a· 
d&lctine sığınmaktan başka ç:ı. 
re kalmamıştır.• 
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• Han raPOrn 
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cıkardıl.ları .. ~rdtıı. 

Pakistan'ın 

beşinci kurtuluş 

yıldönümü 
mıısı 4 üntiide) 

nl tıp okulları açılmakiadır. 
Hük(ınıet muhacirleri ;.erle • 
tirme i~ine de büyük clıemmi.

1 yet veriyor. 

Pakistan 
lı;adınları 

p akis-tan kadınları 1948 den. 
beri milli mudafaada hiz

met göıii~ orlar. Bu hizmete gi . 
renler sıkı bir askeri disıplıne 
tabidirler. Kadınlar 6İfrecilik, 
muhabrre, hasta nakliye otomo
bili c;oförlli 'Ü, daktiloluk .ı::i· 

bi hizmcllcr görüyorlar. ,Gii· 
nüllii kadınlar bahriyede ele 
ihtiyat ku\'vet teşkil ediyorlar; 
bunlar üniforma giyiyorlar. 

Pakistanda Hk nüfus snj ınıı 
1951 de yapılmıştır. Nüfus mık 
tarı 75,842,000 dir. !\ilfusun 
yiızde 85,9 11 müslümandır.~

kek nüfus 40,212,000, kadınlar 

35.630.000 dir. 

Z AYI 
Dl1.SKÜ Cl'L:\l.\C ~·ıN ll ı\U.İ 

oldan !':afi'a: ı _ Al•rren 2 _, _ İstanbul 6 cı şubeden aldığım 
Jf.. :ı - ak aban. " - n.7 5 - As. s,5:;5 numaralı amatör şoför eh· 

1 15 • 1 80 Jı. k r ... ı· Ke am. 6 - Hu hat; ::>ı 7 - Bal. liyetiml zayi ettim. Yeni~lnl 3· 

1 ı; ll•m e e en •• Am ı. ::o lltllt' s - lllmala1a lacağımdan eskisinin hlikmil 
lob e •tllıu ıı ıtı Turk bhramanlt.ı 

ı.: ', Orun hana ı 13 00 .\1 " .Ararı 

" habe lor ı IS Muz k (Pi ) 13,llO 

•it t ~ate e.-1 1 ı 45 Film 

(P') 14 O tına raporu a 

rı ı ,. kapın • 

* 

melod .rl 
anı pro:· 

n ll. !il J. a· 

,.. 
ll 

r.ııt~o ra e •.si ::o O arlcılar. Olcnran 

:ı.ıea ıt Pın ::ı oo 1'o ut:n• :: ı,ıs 
:Uu k ırı) :ıı,ıo llaırrceTaP adam, 

21,H ll ı k (l'I) :::?.00 Konu1ma 

::ı ı., lluı k :::ı 4~ 111 S . .A)arı Te ha· 

lı••ltr 2~ 00 I\onııınıa :ı:ı,o:; Pro;-rım 

u kapan • 

J)anı m 

o 
l'l 

JOU 

2 ı:; 

21 00 

il • 

IZIJIR 

15 00 z..,.. 

ACELE GARSON 

ARANIYOR 
!\laçka Taşlık ŞARK G:ı· 

zıno undan. Müracaat: Per· 
!ıembe. Cuma, Cumarte:ı l 
günu saat 13 • 20 kadar. ................ 
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TENViR MALZEME ve Cİ~AZLARINI 
SATAN MAGAZALARIN DiKKAT NAZARINA: 

,\ vızeler ıçın \baJurlar, Dekorlu cıhazlar, ·rulipc'ler, 1 
Ta\an lambaları \e ~aireden mürekkep enı alsız \e miinte· 
hap bir parti kabul etmiş bıılunmaktayıı. J<'iyatlar da inıı· 
nılrnıyacak derecede mutedildir. Lıitfen .\Iağalal\llll zi~·a:·,.t 
ediniz ve bizzat görerek kanaat edininiz. 

ar Galata Ş 1 M Ş E K Mağazası 

SATILIK ViLLA 

Büyiikada Nizam cadde· 
sinde itina ile yeti5tirılmiş 
çiçek bahç~i ortasında de· 
nize manzara ı gayet güzel 
kaloriferli, sıcak su, par
ke \'e şömine~i mevcut mo
dern bir villa satılıktır. 

Galata, Karaköy Palas 
yanında Bankalar Hanı, 

kat: 3, Xo. 33. Telefon: 
44891. 

SANATKAR 

YUKSEK EVSAFLI 
MANGANEZ MADENİ 

.\langanez ;,7 Silis 2.6· 
Kal lyum 40 

ihtiyacı ol:ınların ~imdiden 
müracaatları. Şubata kadar 
5000 ton tokumuz olacak· 
tır. Yrrköyde \'agonda 

teı;liın 

~IÜHAC.\AT ADRESi : 
Ali Tapınç - Madenci 

Yel'köy 

ALINACAK 
Kayseı i ana tamır t'abrıka 1 ıçın munıeıır branşlarda 

(Oto, Dizel, Elektrik, Tank :\lakinisti, Kaportacı, Radyatör
cıi. 'fe \•iyeci. Kamacı, Demirci ve Döşemeci) san'atkar alına
c~ktır isteklilerin giriş şartlarını öğrenmek için öğleden 
evvel lsı. Lv. Amirliğine ve İşçi Bulma Kurum Ajanslıklarına 
n :. Kayscride Ana Tamir Fabrikası :\füdürlliğüne müracJat-
ları . (13015-2683) 

SAYIN MÜŞTERiLERiMiZE MÜJDE -ı: uksek Kıd ı t ell 

GOLDEN 
Mamulitını 

· Çikolata 

Kakao ve 

Şekerlemelerini 

Daima taze olarak yeni açılacak olan Beyoğlu 

satı, yerimizde bulacaksınız. 
\'c~o hı· Yeni ar 12.ı (t'ınamer1kan t ·:ık acentesi ·anında) 

Gaziantep Beden Terbiyesi Bölge 
Başkanhğrndan 

Keşü bceeıı 21348.70 lira olan Stadyomun hazı ihata du 
\arlannın ~ ükseltilmesi ir:~aatının 21/8/9~2 günü saat 11 de 
2490 sayılı kaııu:ıa ~öre kapalı zarf usuliyle vilayet makamında 
lhılesi yapıl:ıeaktı?'. 

Geçici teminatı 1633 70 liradır. 
Ke,.ıf e\'rak ı her giin Bı.>drn Terbiye i Bolgcsinde u Ba· 

~ ındırlık MliduılU:iındr goriılebıliar. (11986) 

Yemekleri birkaç dakikada pişiren sihir li bir ten· 

<.ereye ~ahip olmak, her ev kadınının arzusuelur. 

Sağlamlığı ve kullanı~ kolayl ığı bakımında n, emsa· 

linden kat kat üstün olan "PRESTİG~ .. otomatik ten· 

cereleri, hem zamandan, hem yakacaktan azami 

tasarrufu temin eden tencerelerdir. 

Muhtelif "PRESTİGE .. modellerı orasından ihtiyacı· 

nıı:a uygun olanı seçiniz ... "PRESTİGE,, otomatik 

tencereleri ile lezzetl i yemekler oişirmenin ne 

kada r zevkli olduğunu göreceksiniz. 

BILLURIŞ 
Fincancilar. Rıza Pa\o Han 71 '2 

İSTANBUL 

Başlıca mutfak eşyası mağazalarında satılır. 

ı, 

s ıs L ı NIŞATE R A KK' ri ıs Esı 
Kuruluş tarihi : 1879 .;. 

: il rr. ncilerin ?S Agu to~a kadar kayı tlarını )'enilemeleri gef<'kllr .Akı.I t~~·;; 
H rn i ojrend lere \erilecd :tir. Bütün sınıflara kadrl!larının müsaaıle~i nisbt •il 
tıh. gündüzlü. kı7. ,.e erkek öğrenci kayd ına baılanmıştır. Oğ leden sonral arı ) abanrı dlr·, 
ı-i'atına ba~lanmı!!tır. Ecnf'tı i lisanı yabancı öğretmenler ta ra fınıtan tedris eılitmel<t.t ~ 
~ ı t için her gün saat 9 dan 12 ye ve 13,1/? tan 17 ~ e kadar nıiiraraat edilir. TelcfoP· 

Deniz Astsubay Smıf Okulun.a 
Öğrenci Ahnacakhr 

Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulu 
Komutanlığından : 

ı - nrniz A tı:ubay Sınıf Okuluna alınacak öıı,renciler ıı;ın a 
ranac'3k nitelikler: 

2-

3-

:ı) Tül'k vatanda ı olmak. 
b) Oıta Okulu ve~a e~it1 okulu bitirmiş olmak (Teknik 

Rahçı\'anrılık 'e Terzilik Okulu mezunları hariç) 
c) Alın:ır:ık öğrenc·ılcrin \'a~ı. müracaat tarihinden C\ vel 

en az 16 ya~ını bitirmiş \'C 21 yaşından gı.in almamı. 
olmak. 

d) Viirııt yapm cli11gün \'e her bakımdan sağlam olmak. 
Okul un kayıtların:ı 2:5 A~uslos 19.32 <dahil> tarihine ka· 
dar de\'am olunacııl\t ır. 

Kayıt \'C kabul irin istanbulda bulunanl:ır Kasınıp:ı5adakı 
Deni~ A~t ubay Hazırlama Orta Okulu Komutanlıi:\ına. ta · 
nula hulunanlar ise bulundukları yeı'İll Askerlik Şııbclerı 
ne m!iıııc:ı:ıt rdere!; glri~ talimatlarını alacaklar \'P buna 
nazaran di l rkçelerıni 'ereceklerdir. CTa,rada bulıınanl aı 
<lilekçelerıoin bireı örnP.,lini de Drnız Astsubay Hazıı la 
ma Orta Okulu Komutanlığına göndere<"ckleı·dir) . 

<12896) 

PAZARLIKLA SATIS İLANI • 
U~akla hali tasfiyede Yılancıo~ulları komandit şirketi 

fabrikasında mevcut bir yapak kurutma, bir ip kurutma 
obası, bir dekatir makinesi, bir santrafuj, bir çirt külhanlı 

52 borulu 1800 mm. geni~lik. 6000 mm boyunda, SiOO mm. 
uwnluğunda \'e bir adet borusuz çift alev born.lıı. 2150 mm 
kutrunda ve 11400 mm. uzunluğunda buhar kazanları pa· 
zarlık suretiyle 15 gün miiddetle satışa arzcdilmi~t1r. Bu· 
haı· kazanları kilo iızerinden satış edilecektir. 

Taliplerin ta !iye memurluğuna ~ifahen \e yazı ıle nııi· 
racaatlan ilan olunur. (12977) 

Hatay Gümrük Mu haf aza Sah na ima 
Komisyonu Başkanhğından : 

- Hatay glimriik muhafaza ihtiyacı için kapalı zarf usu 
lü ile 3000 adet k:ıv:ık telefon diregi satın alınacaktır. l\111· 
hamınen bedeli 45000 liradır. 

Geçici teminatı 3375 liradır. Eksiltmesi 26 8/952 salı günü 
saat 12 de yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her giin komisyonumulda görlllebilir. 
Po~ta lardaki gecikmeler kabul edilmez. teklif mektupl arı ihale 
saatinden f>ir saat ev\'eline ~adar komisyon başkan lığına ve 
rilmi5 olacaktır. 02412> 

~~-----~--~ 

ZA Yl - Aşağıda tarih, numara ve miktul arı yaz.ılı mua 
mele vergisine \'erdiğimiz para l arın makbuzların ı zayi etti;1i· 
mizden yenilerini alaeağız, eskilerinin hükmü yoktur. 

3/7/947 Ta. 53526 - 9456 No. 646.2J Lira 
6 7/949 203786 - 9433 • 700.00 
4 8/949 227233 - 10880 • 330.00 
ıo 8 949 227424 - l 1074 1236.90 
10 8 949 227424 - 11074 12i.69 

~akir Zuınre Tugla Fabrlka~ı Küçükköy İst anbul 
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