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Başmuharriri: AH M E T E M 1 N Y A L M A N 

• 
ıç rpıfmalar1 

r di1 
~e"lkifedilennümayişçileri muhakeme için harp divanı 
ltruldu. Suçlulara merhamet edilmemesi bildirildi 

«~t lttısri» 
~giliz 

Milli bü y 
m-- evi 1 
~~ ç ..... ---~ 

~nakka/e'de mağluplartn ôbideleri 
Yokse/i k t 'h" · • d w• • r en, an m seynm egıştıre-

Cek zaferler kazanan Mehmetçiğin 
~nutu/ması ne manaya gelir ? 
~ ---------

Yazan : AHMET EMiN YALMAN 
~ l•cııııek"t• ı b ı ·r ı ı uı loıw" "' ın er ı;a ııı, çı U çubuğu at ın ar, parası) c 

l: "'u~a {'Cpanı• :ıbııılar •.•• 
I~1ı1~

11 ~iiılrı 1, ~r.hil ııwrtebesinc ermek iizrrr. bulunan lıir 
'"ıııi l~l~ık, <'tınııkk;ılt• harbi esnasınd:ı ı.on 'asi Yel ıfö e söy
hir. ır, l>ıı~ııııiin hır J;rır.· lla)atın lll'nuz e~i;:inıl<' lıuhınaıı 
• ""Ilı; 1 . •-rrııı • 0 ııın rlnkiknsııul:ı ıltinra.> a ait lıaS"retlcr ılın mu~or, 
ltııdae ~ır:ıt,ııgı sc\ ı.ıililcı i dusunmih or. onların nafakası hıık
"arsa tıhın l ornım oı. 'l.sine olarak. nafaka ka) nagı di c ne 
'diy0~1111 11 da bir tek lıedr.f ugruna fed:ı ('dilme ini '. I.> et 
loııı111 • O da, Türkleri., bıı ınubarck toprakl:ırd:ı 11111 takil lıir 
~tııjz~k hnlinde il ama imkanını bulm:ılıırı 'e alılırıcılaı ı 

11 dokmuıln \a ıt.ıl ı ını de ~ecirmcleridi ..• 
l~~ 

8 
aıııasclin, milli ff'dakiırlık ruhunun. fertlerin \arlı ına 

I~ ~lan ınitlı br.ka ıı1nılnin bu kad:ır saıle \r. a"l bir lhule 
dıı ıııı a a,,ııra sı •ar bir sı•y midir? Hangi :ıiriıı ha.) ali bunu 

1 llıt•ı:e, bıılnıağa ifaıle elmei'te k:ıdirdiı? 
huı1ı.11 ıtrihiıni1in en bulıı anlı anlarından birinde. beka azminin 
'tııtk ha51nrlivlc kııkı r.di •i 'e harekete gcçtigi bir dakikacla 
tin, a~'11t"lcr111in nelrr .> .ıııtığına, ne gibi lıi ler ifaıle cttikle-
1 ııı11 ıt ~llıl'nkıbeleri s:ı ren ııazıırtesi güıııı <:l'libolu ~:ırııırnıla
'ehiııerıı_ııhar!'k loıırakl:ırınıla Canakk:ıle harbinin g:ııilerinin, 
hrıı ~111 si l .ı lı :ırk:ııl.1 l:ırının ağzından <linlcdim, o kıyamet 
~ rıııin ı . n . d • ~ı.ııı,d."k ıııtır:ılarını aıılarl:ı beraber yasndını. u sanıye e, 
ltıtıııı ~ 1<'ıinıın, dııyılukl:ırımın cezbesi altınıl:ı~ ını. Dıınyad;ı, 
l~Jı , 1: ttte nl"IPr olu~oı·, f:ırkmda ıtcgilim. ncniın için bir 
hitıı./"ıı llı<>\7UU 'ıırdıı: Iukaddes kıl metlerin asil aleminde 
'ltd~~:dlginı intıhalan i~lcmck, gucumun ~eltigi k:ıcl:ır millı 

ak"ettirnıek.... • 

ca~lıkıı 
• ile le hıırıı meHlıırlarınııı muazzam kahranıanlıklar:ı ~ıılı-

aske A. 

1 ko o 
e « azır ol» • 

ı· 

ıı alıııdıw 

'reriltli 
~ ad u A a •• 

Kahire, 14 - l\afrel l)u,,ar 
lıadısclcrlnın suçlularını muhake 
mc edecek hnrp dİ\ :ını bu sabah 
oturumlarına başlamı5lır. Mah
kemenin 'crccegi hukümler der 
hal infaz r lileccktır. Bu husus· 
ta heıııız kat'ı bir rakam söylr 
mck mümkün değıldır. Gazetele 
rın )ayınladıkl:ırı sayılar her 
gun değişmektedır. 

Alınan tam mnlfımala i;ore, 
hadıselcr salı ı:unU akşamı do
kuma atiıb elcrınde çalı an İŞÇİ· 
ferin dağılması sırasında başla. 
mış ve işlerinden çıkmakta olan 
ameleler kısa bir nüınal işten son 
ra ıdare bınasını ateşe \ermiş· 
ler 'e 22 o~omobıll yakmışlar
dır. Polis derhal vaziyete muda 
hale ctıni 'e vukua ı:elen çar
pı mııda bir polis \e beş ııüma
:. işçi ölmüştür. 

Diger taraftan fabrika dahilin 
de ı;<'nıbcr içıne alınmış olan i 
500 ı~ı:ı de te\ kif edilmiştir. 
\':ık":ı mahallıne derh:ıl askeri 
lıil'I ıklcr se\ krdilnıi~ \ c \'aı.lycte 
hakım olmuşlardır. A) nı zaman 
da suçluların sor~u una başlan

•ı allal'ın tahttan feragati iizcı ine Ürdiın Kralı ilan c<lilen 17 mıştır. 
)a ındaki Hü e)in şimdi l5'içrenin Lozan şehrinde bulunmakta- Bununla bcı:ıbcr dun abah el 
dır. Kendisi 24 ağusto ta Amnıan'a dönecektir. Kıala anne i lcnnde sopal:ır bulunan i çı 
J\r, Jire Zem refakat crlreektir Yukarıdaki r imcll', Kral Hii ı:- .tr •P ı ı nı~ k.ıul.arını 

) in < olda) kiıruk k.ırdc i Enıır ~Iehnıetle gliııilulor. (l)r\amı Sa: 5: Su: 4 de) 

Amerika Or u Bakanı 
. dün Ankara'ya geldi 
Bakan ordu birlikleriyle askeri tesisleri tedkik edecek, 
Frank Pace, Yugoslavların, Yunanistan ve Türkiye ile 

savunma anlaşması fikrini ileri sürdüklerini söyledi 
Hıuu61 J!u1.ab ·, ı!•n 

1 
Ankara, 14 - Amerika Ilirle- • ral Nuri Y:ıınut, Amerikan bü

sık De' letleı i Ordu Bak:ını ytik clçı i lıtc. Ghee. Karıı ı ... uv
Frank l'ace \c maiyeti erkanı 'etleri Kurmay başkanı Tilmsc

Cağaloğlu l\lollafenarl sokak 30 - 3'! - ı clelon: 24207 - l'J31S - 2nıli : J clgrul: \ ' alan 

• 1 --

1951 ;)Ilı Turkiyc GüLellik l\r:ıliçe i Gün eli Başar, geçen 'iıl Kıhiıede ).ıııılması gereken, 
fakat sonradan tehir edilen Avruııa Güzellik Krali\·cllftl ı:ıus.ıbakıısın:ı, bu ıl N'.ıpolide i ti· 
rak etmektedir. l'ukarıki resimde. 11 milletin l\atıhlıı?ı hu mu ab:ık.ıcla ı ıakip ~any·ına gürü· 
liiyor. A.1'. niıı Hrdlğl habere göre beğenilen ~üzcll1:ı ~ıınl:ııdır: 18 ;)a~ındaki \lm<'n ~li.ı:cli 

) eııil göllü \C sarışın Ye.ra ntark . 1tal.)ıının e nıer SÜLeli ı·aııııv J .. ındini. 19 11 ıııtl:ıl..i Vu· 
nan güzeli \ 'irginia Pctimczis \'e !?O yaııımlaki Tiirk r,ıizeli ı.uıı•cli Ha~ar. Soldan ikinci (iiin· 

seli naşarrlır. <Foto: i.F.A.) 
~--------------------------~ 

lngiltere Ortadoğu için 
teklifte bu ondu 

Dışişleri Bakanlığı bu teklif üzerinde çahşmalara ba~ladı. 
Hükumet, Amerikan ve İngiliz teklifleri hakkındaki görü

şünü yakında bildirecek 
lluıuıı Uıı~olılriı lıdrn 1------~-----

Ankaı ıı, 14 - Oruıdoğunun liz diğeri Amcrıkan olmak Uzcrc 
savunması husu uııcla lnı,-,ıliı hU iki göruş vardır. lltikumctıınızın 
kümelinin lıükümclimizc .evdi görüşUniın İngihz ııol:ı.sını tct- ı 
elmiş olduğu nota Dı~ isleri Da- kik ellikten sonra anlıışılncağı ve 
kanlığına gelmiştir. buna göre alakalı hükfımctlcre 

Dış İsleri Bakanltğı nota üzc
ı indeki tetkiklerine bugün bas- eevııbl nota mızın \ enlccclll tah-
lamıstır. llu mevzuda, biri 1ııgi- min edilmektedir. 

Eisenhower, Baskan 
..> 

Truman'a 

Polonyadaki 

1 

syan 
· sflrıldı 

'/o.aJ•n Ala n 

~Ql ~t~ldug~nu, buruda insanlı~ın mukadderatı lıakınııııd:ııı 
llıııı 8.ld rıctıC'rler )arntıldığını hangimiz bilmi)oruz? l'akat 

b~t bir bere bilmekle; cc\lıcri islemek. Çanakkale rıılıunıı ~a
llııl~nı :ıl<1ı: tutmak. bununla milli \:ırhjh be lemek, milli 

'rııır ... kn ~erı c H! kiitUlii •e miıne\ i ıııuka\'ernrtlnl hu sayede 
~ '"ll. • 

ı ~arıh · ~t~i lıeddler ar:ı ıııda ne kııdıır me afc \·ar! ..• 

• 
yı 

rrumd \!11' 11biriı l:dı" 

bughıı oğleclen sonra hususi bır ncral Salahattin Sclışık, garnizon 
uçakla şehrımize gelmislcrdir. komutanı, General Arnold, Türk 
Bakanı hava alanında l\lilli Sa- ve Amcnkan a keri şahsiyetleri 
\ unma Bak:ını JluICısi Köymen, kar~ılamısl:ırdır. Frnnk Pııcc keıı ı 

1 Genci Kurmay başk:ıııı Orgene- tUevıınıı S:ı: 5; Sü: .ı de) 

git~edi 

General, Avrupa ve Asyadaki esir milletleri 
kurtarmak lüzumuna işaret etti 

F ı ankfuı t 14 - Buraya gelen 
rapoı lara göre, Polon) a orciusu
nurı yUksek rütbclı uba) lan ta
rafından hazırlanan bir isyan ha 
rekcti. SO\)et Mareşali nuko o
\Sky tarafınd:ııı güçlükle bastını 
mı. tır. 

1l ll~Ja •ınııııı Şl'refli bir teali de\'l"İnin eşiği ııdeyiı. l\lidr.cl· 
llotitıııa tını ııe ı;r.lıild" oı·lnlığa yayaıJarsa ·:ıyı;ınlar, hiç bir 
~'ff~Jı ı:; ziiııırrsi, millt•!len buna ait iıııklinlıırı ç:ılm:ılıı nıu-
tt, g ~ aın:ı31ııcaklır. l\lilletiıniı yeni bir kadere doğru lıare-

11' 1 a~ llıiş~ir. Yoluna ,·ekarla, azimle dernm edecektir. 
• lııs at lıo) le bir dakiknda kendi kendimizi mez.i)ctl<'rinıiz
~· d lır~arınıızla kc fr.tnıcğc mecburuz. niz, başka ıııll!P.tleri 
~or~ ~ Uten fe\kaliidc anlarda kükreyen a l:ınlar halini ah
~"lirı~0 rı an ta katını nsan mucizeleri giile. oyn:ıı~ :ı ıne~ clıın:ı 
't lııil tuı. l'ııkat tabiı sartl:ır geri gelince, hafızamıza pcrde
ahrı 1 ~t, llı•ne, i bazineleı·imizin ce\herlni i li}cmi~ oruz. ,a. 
~nıı b ıır kuvvet hnlind • tııtanııl oruı. ll:ılbukl ftrller ~ibi, 
tılil~lr~">l'ler de gıda' :ı muhtaçtır. lilli biinyelerin gıd:ı ı, 
ltıahtııınık \e ı·e aret ruhudur. Bünyemizi bu mlinc' i gıdaılan 
0r. ıı bırakıııca, s!'rrc karsı muka\ emel kudretimiz U} ıışu-
~ C\ ~ 

1 rı it 1 anııı bir ~ekild~ askcı i re areti medeni re :ırcte, ıaıı-t•- <al,;• 1 ı. • 
"" t!! . ilr ıı;ı millet ui:runa maldan 'e menfaatten fed:ıkar-

lıı~ '•rın ... n· • ı· - . ı l &tlf ın ~olunu hulamıyoru1. lhı ıhma ın mana~ı. ~a -

1 1iıı~t 
111

"tin hatıra ınn Jı:ıı· ı aliikasızlık di) c tefsir edilemez. 
~hl b~ıf:ıtı}le eıııniveUe istikrarla vac:am:ık, kendi kl'ndimhe 

Ilı ır h ' • " • 
~~lld 1 ahlı• kalma!. imkanları bu yuzdrn sııhiıı ız kalı)or. 

Konya 14 - İlimizde yeni 
yılın harman işleri hırla devam 
clmektcdır. O\·a kü~ lerinrle ha 
s;ıdın l üzde yetmiş beşi tamam· 
lanmıştır. Bu yıl Konyada hubu-
bat istihsali bakımından çok f:ız. 
la randıman alınmıştır. Yapılan 
t .. hminlere ızöre bu seneki rekol
lf' geçen sene) c n:ızaran 400 bin 
ton f:ızl:ısıvle 1.400.000 tondur. 
Geçen scn~ye göre nisbetl yüzde 

1 ı:.:ı fazladır. 
Bu mahsullin fazlalaşması 

makineleşme yüzünden ileri gel
mektedir. Geçen seneki 28 selek 
töre 13 ilfıve edilmiş ve bu su-
re lle 41 c ) ükcclmıştir. 

Ayrıca bu yıl ildçlanmıs to 
humluklardaıı ı:irtı;i için 10 hin 
ton ınilbttya:ı edilmiştir. Öııümiiz 
deki yıl ekilerek tohumların yiiz
dr sekseni ıH'ıçlnnmış olacaktır. 

llıırı o~~tntınu:z, bugün ~u. yarın bu açıkgöz 'e kurn:ıı gnı-

t~i lleaiı haline dü~iıyor. d. n üı 
lıınıuk 

lıa latt tarihi olan, mi Ilı lıün~ r. inin mine\ i gıda ka\Dak- • 
~ lirıe :rı~k tok kı a bir mazbe dofru uzanan Amcriknn!.n V e , 1 
• ~, ltıarı a :ılıın. Ilugün Amerikalılar. millet sıfatı le giirbuz d 

1 
d .,_ 

• 1Jı. ~1'3 Uodll t rTtU 
d aı.~rı :ını•diyorl:ır. bütün dünyanın yükünü sırtlarına ı Londra 14 _ •Londranın en 
~ .\ftik ~cl:fnuıiyorlar, harp yıllarında Czaksarkta. A\nıpa- mes'ut adamıyım• diven Dışlş 
t ~ ~>ı~d:ı Ük ck gc~iın ,., i~·esindc bir millet için çok bü- 1 lerl ne kanı Anthony ·Eden bu 
~~!ıltar ca)\ feclaklirlıkları se,erck göze almışlar. biiyuk )a- 1 gün öğleden az evvel Başbakan 

llı~tk g~ t"rnıf~lcmllr. naifi bugün Kore mücadelesinin ıığır- ı Wınston Churchill'in 32 yaşın· 
n11 ~zı "ıı zh:ıde onların iiıerinılcdir. daki yeğeni Bayan Clariss:ı 

~ aııı, aıtar ("anlı biı ıııillı ı uh nasıl mr.ydıın:ı getirtili) nr 'c j Churchill ile cvlenmi}tir. l'\ikfıh 
h tııa{aoır? Hu; ~alıııı IMl:ı, bavram gunlerinıl e tekrar f'llilr.n Wcs!tmkllnsctcrt ma~:ılsltıln )':ııkınlıı 
~t L ıp n 1 k • . . . •1 rınc ıı ax on , a e\ cnnıe 
~I ~.J~I"tiıı,. ". ıı l:ıı l:ı hasarılnıı~or. Anıerıknnın. ıslıkla mı~- dairesinde kıyılnııstır. lnı:iltere 
>, 1 1lıı1 har, » ıt lııc lıir nr\I tefernıat yok~ıır kı h~r ı\ml!rı· nin yakışıklı 55 yaşındaki dip 
ın'a 'ıt:ı :ı· l..ısıııa hakkeı1ilınls bulunmasın. llk nırrıkaıı ana- <D<'\'amı Sa: !i: Sii: 3 del 
dellıııııur. '.t lllünakaş:ılar, nıiicaıleleler, lırr Amerikalının ma· 

111 il llt 1 Utıtlıı bir talim sistemi: Amerikalılık r uhunu ııc il- y 1 ( 
lıu bffjC ezberletmenin değil, a::ıJamanın \C )'asatmanın !'O· unanJ ann 

)or ve b b il ·· ·· ~I le,t ıı ~olcl:ı a an e )ııru3or. 
,, .ııı: , ~1 U?1' 1z canaklııılı· olduğuna göre daha ~akınlaı a tı:ı- Tems'ılleri 4: Ç~ak~hınJerce !nglliz, Av· tr.,h alı. 'eni Zeliinıllı, rr:ın· 

'e :ııc~e aldırm15, orada dokuz a\' müddet çarpı tık- D 
1 

ld 
llıbiıılerte zal fat \erdikten oDI"a mağlup olarak çc- 9iJ.Saf1 1 O U 

f))rrnmı Sı· !l· ii· ı dl'I - <Yazısı :i inri sa) fammlııılı r. ı 

üyükadanın çamları 

kısmen yandı 

Edremit ve Ayvalıkta da dün büyük 
orman yangını oldu 

E\ vclki gun llüyükad:ıda, A- nırnu lclılikcli bır hal almış ve 
lB)orgi kılısesi civarında b:ı la- hastalann tahli~c i duş!ınülmüş 
YlP ak~ı'na kadar c!c'Vam eden tür. Yangın, itrai)cnın btıtün 
bır orman yangını yiızUnden ga)Tctınc ra~ıncn. oldukı;ıı .:eni 
8000 metre kare dahflındcki Ada bir s:ıhad:ıki çamları \akmıştır 
ç:ımları Umilen yanmıştır. Bır Ate in neden ı;-1\;tı 11 hrnfü; t<?S 
aralık ateş Vıranbai!a k:ırl:ır ı.ı:ın bit cdılmcmı r dı; atılan hır i 

1 mış, Adadaki saıı.ıto11 oınuıı du-ı < l>e\ amı Sa: 5; Sıi: ıı del 

--------- Aııona!rd Pruı 

J 
Demcı· (B. Amerika), 14 -

Cumhuriyctı;i paı tının Cumhur 
başkanı adayı General l~ıscn 

llildlrıldiğinc göre, bu Polon
valı suba) lar, oı du iızerindeki 
So\'yet •uzmanları• nııı kontrolii 
nu ortadan kaldırmak ı:ayesiylc 
bir program tasarlamışlardı. Bun 
lar, SO\ yet ııle) htıırı i ç. merkcz
lcnnde do kan!:ıklıklar çıkarmak 
üzeri' hnzıı lıkl:ır yapmışlardı. 

Frans1Z heyeti 
Aqndaöınm 4500 
Metresinde 

A Mdolu A /01161 

Do •ube)azıt 14 - Hu usi mı. 
ha birimiz bildin) or-

Fransız he) etınln rcfnkatind" 
Ağrınııı zirvesine çıkma) ıı dı>v:ım 
edıyoruz. Sıkı bir yürtıyu~ten 
sonra 4500 metreye gcldık So 
ğuk \C karlı bir havndıı sulu 
srpkcnın altın1a > cl•ımuza de 
\'Cim edı' oruz. 

Kafilede. Oo~tıbCl :ıııt ka\ m~ 
kamı 25 Gcrılla eri \ c bır dr 
~uba) bulunmaktadır. 

hower, kendisine nıillellerara ı 
dunım hakkındıı •mahrem iza
hat• \eıılmesı içın Vaş ngton:ı 
gelmesi hususunda başkan Tı u
man tarafından ilcrı surulen bır 
da\ eti bugün reddetmışlir. 

Eıscnlıo'' er Cumhurbaşkanına 
flleumı Sa: 5: ii: 7 del 

ı~ak:ıt t,u plAnın ortaya çıkma
sı iızerlnc birçok yüksek rütbeli 
suba) lar te\ kır cdilmıs 'c bun

f Oe,·:ımı Sa: 5: Sü: 3 de> 

Caııakkal Abidesi 
ea ıs...,. ... ""'"'"'"""' ..... ar 

~ 

... 
Alçıtepe'de teknik tedkiklere başlandı. Ticaret 
Odası Meclisi dünkü toplantısında büyük bir 

yardım yapmağı kararlaştlfdı 

~ aıı:ıı.:kıılt•de 'ııııtırılnıası l.ıırarla tırılan ehiller n biclc 1 iı;in 

l'ı of cı;or t:ınio Onat 'r. a. kadn hırı tarafından h:ızırl:ınan 

11ıojrııın ıe mi <\azı ı 5 ind sa.>ramızdadır.) 



l_s_A_G_L_l_K_.,. _B_....,,H_iSLERi : 

Herkes kalb hastalığını Belediye 

an lıyabilir mi? rasında 
A nadoluda 

bulunan 
bir otrHm~
den u me tu
bu aldım: 

YAPINIZI 
En ~ Uks11k referan~lar 

vrrebılen 
OSl\t N Ş \KAR 

Yapı kısmı yapm1t:a ~e Sİ· 
zl üzmeden ~ade inde tc· 
llm ~tme •e Amadedir. Pro 
Je b del ızdır. l\I ıracaat· 
O.sının Şakar lüesse rııl 
1 Cumhurbet Buharı Ker
u nsaray altında H \RBİYE. 
2 Sultanhamam Saıdıye 

han ı o 27. t tanbul --SAYtN DOKTOR 

ECZACll.ARA 
Tıfo ve Paratıfodan 

korunmak ıçın 

BILIVACCIN 

ve 

Harılan Fran·adan gelmış 
ı;e pıusa)a dat;ı ılmı tır. -

B 1 RAlll TAT1LfN tZ JÇiN 

TÜRKiYE TURiZM KURUMUNUN 
AÇTlGI S l~RPRIZLİ ÇJGIR 

'ey a aıle ıni ZJ) aret için b • 
ka bir şchıre ı;ıtme ınd n i • -~~== 
tüade ederek, bırer k r lt) at· 
roya, lokanta~a \e at )arı !arı
na, komşu u Hattıc ıle gıtmı • ~ 
tı. Fakat bu lıç sene zarfında ı: 
evden ıkı, )alıut da Uç saat ~ • 
ten fazla ayrıldığı \Akı olma· l 'C:.'J 

müdürleri 
d qişiklik 

HAVA ....... l 

VAZiYETi r 

Uçaklar nasıl 
Kiralanacak~ 

Olur mu, 
' kil'" 

Son Olıınpıyatta 5,. J_. 
n•ın ı;e rbeı;t gurei 511•· 

pıyonhıj11nu kazanatıııııtte 
6l! ll r.emırı meğer u•' 
ıtr t\ B erı •mı &. otlıttP..ıft-• 1 ,·a:ı.• 
dnnn u, ılfaiyedek ~sıll· 
ı;ln" tıa llamıı. Fakat ;rııcli· 
ğe bakın h• beletlıye ıtf•~ 
ı;in l. muUJat olarak· eııtr· 
3,. flnba51lığına terfi 
nıl~ • 

· Aks•lisc bakın J\f ... •,.,, 
y 1Jruırı . Zira bP!"dı) e ıı,ıııi· 
Gemlnyı onhası lığa. ıuııl'· 
k ra ı Qlaral,; • ıık~e ~oıı 
'l\Pye mııUfat otarakl° ·İı~blt 
ıam anlarıl ehemm1YP~1~:ııı 
yan ı;ı n oldııgunıı 'e ,..1Jll . b ,.an~ 
GP.ınıunın rl e u • rl~ yara 
ı;onılurnırl.te hır ıııiJf 
gn~tf'rdığlt!ı ı ıttmrdıJI 1 dl 
\ e e~asrn Ha an Gelfl~~Jıll• 
u11re~111 e · enı ba la ıııt· 
ı;orr. onhaşı lı ğa yuk~;ıtt• 
mrı. ı dtıette Olıl!IP 11111 
liarnrh·n" lıı k kaıanlll851 
m11 1\Af atı rl ır. 

h ter mısinlz, geler~1.,
llmpl) alta bu .mukıfa (if' 
dırma • hAdl~e~tnl l{asaıı et 
miri) ı profuvonr.l 1Ii:ı 1 ııı• 
mek irin bir sebep saf ,11ııı 

Kendi h"~ahıma. go 
) ıldı: o hır nııı ohır: ..• ı:l 

l I 'E ABf flF; BAff· 1 ,. 
f)tuz ·edı gene ihlll9 ,,. 

dll ' n hü~ ilk . çanakkalt 0ır 
hltıerı Ahlıl' I• bundan url 
cekı ~ auları mıla da b~ttl
tığım gıhl mıll.,tın hilll 
lr. ı.urulacaktır. 1 prt'' 
Huır l ıman :nnn•akk9 o)l8' 

j" e gnı e Alçıt"reıit S ıc•· 
mPtrr., ni ıaoıı m,.trl' !!iti 
re lık hır ı;;ı h a ·n 3 1 xs• il,,. 
ı " • ani 961 mPtrr. kar~11~ıe 
rine 40 mrtre 3 ukJf' ııır• 
ı.ıırularak olan hıı iıbid;r•f' 
bir bu ı;ıık milyon 1 

malnlaca!itır. ııı s. 
Ra• ta mllli bankııtarı cııı 

mueueselerlml:: U! ıe~ ııl 
irrımiı olrrıak uı" t" htıcul• 
rimi zın kııilretimlıle 0 ı1ıfllo 
olarak yap2rağım ız vı.ı~ır•fl 
hıı hır hııc;ıık mıh·on. 
pek ı;a bıık ı;aglı ·ahllır· 9rl' 

Hnnıınla 1'eraber btı pu t 
nın &a~lan masın ı k01 ';, $t 
tırmak ıç ln ıimıtilllt ~"erıııl 
len hazı yarılım tek1 11b11ııı· 
h"lırtmeı; l de {ayılalı 
yorum . etlıtı· 

1 - Mektup! rıh. ırt r.ltf 
·r.tht ri olmamak ,.e 1 eıf" 

tara f ı ndan kullanıl1!12k attı• 
re, 5, JO ,." 25 ];urU 11ıır 
. çanakkalp lbld .. si• P 
rı lbila edilme 1; ,,ııl 
2 - Tanınmıe musiki, •1ıııı 

ı;es " sa ı;anatka rt arıııı,c,J 
,.aı men imi ı:"ç medetı tll 
hau tı vatro •ınıh h~rıl~ 
Ç .,akkale A hııt .. ciniıt iittrt 
masına tıı h rıs r.ıl•lm"k ııı:ı" 
hir iki knnsrr tt.rtlJI t 
lerl r0tf' 

~ - "ınem lanmııın ,,, 
simi' ı:: ıre rlerı.. .. n ı;n•"rt,aıı 
IPri ilk '"'"i fılmin 11ır 1, J 
lnk ha sıl ıı tını f'ı,nııkkll 
hlıle~inP h ı ralımııbrı: tıiJll'' 

4 - rrnre~vnnl'l ııı•" 
kl11rl"rlmi1!11 hıthnl ııc tt• . "ıı•t lnrı nd ıı hıc~plpr)nP C ~ ·J 
parıH! Rn 'ııril,. heııinl • ,;ıı1 
k•lr li hld .. &lnln ı.urııtıtı• 
tPh,. rr•ı r.tm,.ı eri. 1 ,t' 

.Halkın A blıl"' rullıırt11, tf 
, r. p vr. knlhnar"kl•rt11

1 ~~ 
ır ' t mıı ~ ılo ~An ::ı tkArhrırı1 Eı'~ 

nema f.ahi,.,l r rfnin ,.e ~ıı' 
ld ıırl.,rfmlzln h l,. dt d'ıtt 
"lm ıY~n '11k11ndııl.I ' ,r ıııt ..r t•lı ı rı ~ ıopmal;t ıı n •• ı' 111ııJI· 
1r, k rlınar.akhrına r.!!I o,JCI 

Saduıı t"; , </\ 

OS KEi ,i,tE'·ı,f: ç•-' 
Rıl) ııkaıia'ila ı.ooo 

.)an m1 9... (flit 
,\ #:at &l\'a~etımiıı!t~,,.. 

\'S ınlar rle,·lrdik dcntr f;ıt1 
'f Tı.,lS 

~ 
= 

ut dınlz. 111ııt 
\\ alter, bir ~un Ra~· ıl\ ~o

lak bır şekılde açık olata ,ıı 
nu tu Gene kadın ıçın bll~ıı~ 
kıymetli bır h3tıra mab1fıı. d' 
taşı) an bır hAdi e oldu d ,.rıı 

o~ 
fa olarak Corınne'den r ı• 

mı~t ı . Bm a sebep de telefonun ~ 
çalma ihtimali idi. e A 

Ra)'ln glın geçtıkı;e sıhhati YAZAN~ r"NN., HUllST 
bozuluyordu. Muzmın bir ok u • 

•• 

Uc Taksiti 

dan doğru va bahsett i.. u:ar'ıı 
man yantığ ı gibi, ust il 1t· 
ktJnu ııı arlı. Ray'ı zıyaretl! b t 

c,l vı'r<EN ~ JlEZZ. ~N ~. r. " .... L ~~AN ıemiytr.cği ak:ıamlar htP31,ııı 
" ,.. c;' f'll4 "'" bahane bulur, e,·de kaıac ., 

FUAR VE YUNANiSTAN GEZiSi 

BANDIR IA V.\PURİLE: 2a AGUSTOS - 4 E YJ.'(,"L 

1. 
il. 

11 1. 

Mevki 120 T. L. 
90 T. L. 
60 T. L. 
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BİLETLER KURUMDA VE SEYAHAT 
ACENTALIKLARINDA S ı\ TILIR. 

TÜRKhE TURİZM KURUMU 
Galatasaray, 1stıkU! Cad 186/2, Telefon: 4'.la.ıı 

~MIRGAN MERAKLILARI NA 
Bt'ğazı n en kibar \'e en ~Uzel yeri 

EMIRGAND A 
deniz görilr, t keleye yak ın. tık ve or ta olrullar arasında 
tok rtızel arulrr sa tılıktır. 

Muracut m:thallerl : F.mlrghıb bakkal Ahmet. eski 
muhtar Muhiddin, berber Hasan "' tbrahlm F.ft.ndl kah 

vulnde C:plll R!\lrre 

rü:u \ ardı . Bu hal devam C· 37 
der c km'\etl ı bır bron ıt de tllrlU inanamadığını so,> ledı. saatleri de öyle., iı h ayatım ve dUl;:ten sonra ~u çare) ı buldu: 
olabılırdl. Kcndı ine bakan dok _ Aman .>arabbl. Ray, bu ev hayatım sızce mailim .. Oyle - Sızc ne )apacatımızı soy. 
tor, bunun hausızl ı ktan 'e ha nasıl oldu. Demek kİ sıı bu ka de~ıl mı'! lıyc~ım mı, Ra)., Ben her sa-
rek~t ızlıktrn ılerı gcldı ını dar zaman bir e·ır gıbi e\•de \\"al er in hayatı elbette ki balı on bıre doğru o Unku u 
so" lcdı rn ı;undc dort aat O· kapalı kaldınız? Ray 1ı;ın mal Om ıdı. Her gun zı) etımı &ı e bıldırırım. Bu su· 
ka~a çıkma ını la\ ı e elti. _ Brn halımden memnun· her r-cce ne )aptığını o kadar retle e er crlemı)Cre cm bil 
Ra) h1 la olm ktan çok l.or- dum, Waltcr. Fakat ha"a alma. ıyı bilıyordu kı... Corınne'ın tun g ın b nl bo - c be l 
kardı. Grcelerı ok uruktcn u~· mak netıre ı olarak bron,ıt o· hangı gunler, nereye gıttı~ıne nıcz ınız Ne garın ' . Bunu 
ku uz kaldığını Walter'dcn sak labılırmı ım Sonra siz ha ta· kadar her 6!'V malOmdu. " al· ~apmı ı ne dı) c daha tın el 
lamı tı. lıklı \C o uruklu bır kadını ter ın ış ~cnıeklcrı aılc toplan dıı ünmedım Sız. de ha ta o. 

Doktorun la\ ı)C ini d bir cvmcz inız, d 'e korkarım. tıları , gezme saatleri. çocukla- lunca:;a karlar bckleclınız \C 

turlu O) Iı,>emb orrl'ı. Do tu - llenım .> Uzilmden f' \•de rı ie mecgul nldut;u zamanlar, bana bır şry oylC>medınız 
nun ha~ta bır kad ından ho ka11alı kalmanızı katiyen iste onların doğdu~u gunlcr ... Bii· ha .. 
!anmama ından korkuyordu. mcm. Rıı) lıin btı nları Ray ayrı ayrı bi· Dlverck r.ay' ı optu. 

Fakat bır şekıl bulup bunu Dcd ı ama bu ozler ~ııl dı : ı)orıl ıı . Ray'ın ok~lııUklr>n goğ u ~-
\\ altcr'e soı; leme e mecbur Halınclcn de: memnun olmadığı Corınn e'in amca·ı banker rl\ ordıı fakat yfoc bır an lrın 
kaldı. Zı aretlrrınl \C trlcfoıı bellı eli Hav bunu hissettı· ı ·r ı edlander ıle )emek yed ı kle bıle Wailer'ın hodbın olabıle· 
P.dccrği saatleri aralarında ka. - F. er oı:lcrımı bu şekıld ı> ri zaman kltibe giclerlerıl i ııa . ceğı hatırında n grrm ıvordu O 
rarlaştırarak, arada doktorun kar ılı) aca ınızı bıl~t'\ dim. mıırs uz bavramı ndan sonra da nun bu 07.lerı kalbi ıdckı srv 
ta\&ıye ıni )erıne ı:ctirme ı i· hıç so lemezdım, Walter. Dıye br.·ıncı caddedekı bir buyUk da~ı hır kat daha arttırdı. Bu 
cap ettıt;ınl anlatt ı Wallcr, cevap , rrdi. otelde zıyafet \ crirlerdi De. sev ı o kadar blıv IJ\tu kı daha 

lıu soı:lerı duyunca snn derrcc'le - Yanılıvorsunuz Ray. Sôy me ki ancak bo) le muayyen Cazla artın ına rıck de ımkAn 
1şırdı 'e \ ıcdan azabı du)rlu 1 dı~ınızc memnun oldum Yal iilnlerde rahatca sokağa çık· voktu. Fakat gpne de Ray bu. 
ğunu belırtti. nız hanı:ı gunler yemı>ğe mu mak, Haıtie ıle tıyatro)a 'e a nun ifl'kfınını buldu. Her za· 

Ray ellerınl tuttu. ~ tl·lerce hakkak olarak gelecı:·ıml once at )arı:Jarına ~itmek mümkun man vaptıi!ı gıbl Walter'ın e 

&o)lrmezdi. ı;• 

larını opmei"'e ' e opt ıkten son Oturma odasında idııer~,o 
ra da hrr parmağı bır an du dife sedirin uzerindl' otU"ı.eııd1 
dakları uzerınde tutmaga baş. l ardı. Ra) ın ı;;ırtın da r ,-t 
!adı. Walter de, bu çocukça ha· dıkmıs olduğu kordcIAlabaıı ı' 
rekelı gultinç bulmadan. o ııı dantellrrle Us!U bır sa ıC ., 
l')ı Ra) a pnardı. Bu halde ' rdı Walter de ancak e\,~ 

ıken aralarında şö) le bır ko· de ~ı} ilmrğr mcıh 11 • 1'!1 ordıl 
nu5ma oldu· re ceket gn m•e bulunu b•ıı''° 

- Waller. sızı ne kadar sev- Bu ceketı. her zaman d• • ı· 
dı"ınıın farkınd1 mı ınız" oda~ının kapısı arka~ın eıııı'' 

0 • l d d E Jır ~ ti ı - Neden bunu soı U)Orsu. 1 urur 11• ,, e gl' v ıtı 
nuz? nnu gtyrrdı Başın ı Rıı ,-t 

- Sızi'l de benı sevdiğın izi ierlnP dıwamıftı . Hen~zıcU'il~ 
bllıvrırunı, \\'alter. Fakat bir mPkten kalknıı !ardı. "\ıt 1'1' 
ata r.o•il vard ır İki barrlak r.u ofra odan ın hl r kö•P•ın oıerı 
bir barda"a sıcmaı d"rll'r. i ·· rulu rlıır ıı \'orrhı va ı n ı~ 

°' " b' tl t .. ı erd • • te benım de size o\ı,;:ı sevgı ın ne ır nr 1 M mııf dUrııı 
o kadar çok ki ka l tıınııin bu Ta,·an Umb.asını sli rı 1ndJ~

1 

kadarını alamıyaca.t?ından kor. lerdi Srdlrın yanıb3t~tt· b 
1 

ku)Orum. mumlar yıı nıl'Ordu \\'ad: 
- Yani sev~ı mıktarının kal tarzda 151ktan h ~1a n ır r'r· 

bıme 61 amıyaeak kadar çok Konu&U)Orlardı . na~;·n s' 
mu oldutunu anlatmak istiyor makl ıırının urıle waııert r bıl 
sun uz" Bunu pek h ı anladı~ı larlle o ııu\ ordu. "'ıı l e 
mı z nndmı,·orum. ama her emastan hauedl'ı;Ordll · ,,rı 
haMP ti1el hır~'" ter so• lemek '"'''

1111 
defa onu optu ,.e bu hale bir den k ·tıremem kı. 'I elefon olacaktı. Walter biraz du·tin· lınl tuttu H•rer birn parmak 
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1 

~~= 
oğru bir 

Görü 
t Ya2an: E. T 
~ıı !aıhak 

1ij Petf • anı 1. Dt? Ga • 
~'da ' hırkaç gun enci i-
1 ~~:::lan bir ~h:ı~i tnp· 

~ ~ Ca ın b r nutuk r;o,11'!. 
~ aılJılerj nutkunda ı\, nı

''\ bıııurgıı bu;;qn hu lm m u 
\ i tll.ıı dutun ha lıca ı;e. 

lQ •ııta ~ ili'! Almaıl\"11'nın 
~ !il ıozı anıarn:ısı, birbirine 
t~ ttt~ b e hakınıısı olıluğunu 
~ !l, ~na bir an enel son 
1 lt4ıı~t ıneınleket ara51nila 
~lr k l.i '' 1 hlrlilH hıwa. ı 

~~tt ll11tıı~lıtitlni etraflı 
lı•b· t •nlattı. 

·~n Ba b 
~ ıöıı • $ akanı hu ttık 
1 l dııkıı:rile ınlihlm bir nok- 1 

1 l ı h nııı tur. AHup:ı kıt'. 

~DÜNYA 
~ 

* lısırıla karısıkJıklar 
deum rtmektedir. s. nık· 
ıann muhakemP. 1 için ni. 
\inı harpler kunılmu tur. * Amerika Orılu bakanı 

nkaraya ~rlmi$1ır. * İngiltere Orta Dıığu hık· 
kın(!a Tür ki) e e 3 r.ni bir 
teklifte bulunmuştur. 
* iranıbkl karga alıl..larda 
haıı kitapçı dükk nları 
) ıkılmı~tır. 

Bir Çin Generali 

tevkif edildi 

Korede Komünistlerin 
ölü sayısı fazla 

Seoul 14 - Çın kızılları perşembe i;tinil tKorunab te-
pedeki Amerıkan Denız piyadelerıne karşı ıki gunden beri girıs-

l tıkleri ~ıddelli taarruzlardan vaı. ı:eçmlşlerdır. Bildirıldıt;:ine iOre 
tı penan ~amaçları komunıst ıı kerlerin olü~il ÜP doludur. Tepe, 
mutareke müıaknt>lerinin rerey n etlıği Panmunjom'un takriben 

1

7 km. kuıPy doıtu~una dilsmektedir. • 
1. ci Oeniı piyade tümeni komutanı TümgrnPral John Sel· 

den'in tahmininP. ı:öre. düşm;ın ikı gün ı;iiren bu taarruzlar sı
ra<ında en az 500 ölü "e çok Cazla sayıda yaralı \'ermlstir. 

Bulg.ar - Yunan 
Hududunda yeni 
Bir hadise oldu 

Rakosi Macar 
1aşbakan ı oldu 

Auorlal•d Pruı 

fıı hl 11llll'Suz.ltığtın ba lıca fexico Cıty 14 - (AP) 
la ç llph'Slz Fran a ile l'\Jillı) etcı ç n ma amları tara. A Una. 14 - Yunan Genel 
. trı..:r;ı tnil:ıkl itimat ızlık· Cınd;ın 25 mıl) on doları ı:ayn Kurmay Raşk~nlığından ya~ın· 

t ki ~I buı:unku iman a. mı>sru St"kilde ııhdıt ıne getir !anan bır tebhğde bıldırıldığıne 
l tı 'k ıtıın,ıı cılm!!dıtına. nıe"' le ıtham ednen bır Çınlı Jte· I core. Beleş .ddının ıs~ sayılı 

Buılapeşte 14 - Macar Ko
münM Partı~i Genel gekreteri 
Mat)as Rak1J~i bugün Macar par • 
Umento~u tarafından başbakan 
ılfın edılmiştır. Mel'lis ba~kanı, 

Baltall hürriyet 
C.H.r. Genel sekreteri 

Ka&ım Gıilek iktidar partisi
ni fazlaca dcııtekle ·en ı;:a. 

zetecllerl tehdıt ediyor. 
«Ali Kemalin al..ibetlnl 

unutma ın.• 

Tabii anlaııtı ıfr, bu ga
u:tecllerfn ilerde linç l'!dile· 
hlleceklerine dair bir l5aret
tir. 

Korkunç! •• 
Ycı 3 ine a} nl Kuım GÜ· 

fek yine anıl kıınu~ada 
ba~ın hlirrh·cllnden de 
bahsetmektedir. 

ECYET GÜRESİ!\ 

Umumi seçimlerin 
1953 de yapıfıilcağı 
Haberi tazelendi 

ti t~p l'l5hi ile ıkı bir 1$- ncnıl dün burada Guerna\'aca y:ımacında \' unan topraklarında 
tL ta1111 

111~k isl<'digine bir şehrınde te\'kif f'dılmiştir. ~=' riyl" ı:rzml"kle olan bir kol 
~::'11, ıı ı\t nıtıe lnan:ımı or. nıı Pang T u.mo ~ iı;mindl'kı bu oun saat 17 30 d: Bul~ar ;ıçkcr. 
""" ti ~"n>ıının bir askrri l!C'nrral bıı:-ada J:R.) l'l lüks, vil- krı tararından hucuma uğramış 
~it 1:dırıa ını, Affupa'nın lada yaşamakta ıdi. Gencrııl ile tır. . _ . 

Ilı L a tnuhlm bir rol O\". h rliktc aslen New York'lu 30 Tcblığ<le şoyle denılmektc-
b ıı.•b ı ' dir: ı •. "ll'bu\J u l'deml.) or. ) c>slarında l!~zd bir mo~el kız 

i;4'ı ltlıı Anuna'ııın mııila. olan Aı:nrs KC'ly de levkıf edil. « fle\Tİyc kolumuz bu taarru-
~.L•!r 11,._ Alınanya çok limım· mıştır. 7a otomatik ıalahlarla rnukabe-
1,""tl ~lltdııl' Al 1 'k • d iP ııtmiştir •• .\Eker1Primiz<len ikl. 

ımdbe kadar başbakanlık ma· 
kamını işgııl eden \'e «Kuçük 
Ilı scdarlar• parti i Azası fstuın 
nobi'nin i~tıfa ettığıni açıkla· 
nııştır. Macar parlfımentosu bu 
sı.bah olaı:anıistii hir toplantıya 
ça~rılmıştı. Mebuslar, bilyük le· 
zııhürlrrle Rııkosiyi başbakanlı. 
{\a Ecçmışlerdir. 

Stalinin sıhhi 

Ankara 24 - BugUnkU cU· 
lu ı> A~ dın muhabirinden aldığı. 
bir haberi cAcaba?. Bastığı al
tında neşretmektedir. .Muhabır 
l'Zcilmle ŞO) le demektedir: 

• Büyük fiJlet ~frclislnın yaz 
tatiline girme~! rnUnasebetile 
daha evvel yetlştlrılemeyen 
C.H.r. yi borçlandırma kanunu 
AtAlık ,.e Ocak ayında çıkarıla· 
tıık \"P. netkedrn Dorçlıır Kanu-

Oün Emlnönu llRlke,·lndc l'aki tan de\ !etinin hr. inci kurulus 31Jıtönumii rniinasebetiyle bfiyflk 
bir toplantı ~apılmı tır. 'J'urkiye - Pakistan Kultur remi)r.tlnln lt'rtiplcdiği bu toreni t.lnivenite 
Uektoru Pror. Dr. Khım i mail Gurkan açmı~. Profesör Ali Fuat flaşgil, Buıunku Pakistan; 
ressam Elif ?\'ad, Pakistan filin atı 'e Dr. Abdülkadir Karahan, raklstanın lstlklAl dansı mnn
larındn birer konuıma yapmı lardır. Bu toplantı ıonunda mlsafirll!r burede lzaı eililmlşlerdir. 
Yukarıdaki resimde lorende bulunanlardan batılan gorulmektedlr. Ankarapalasta da Pakhtan 
maslahatgüzarı !lir Alehmet Seh tarafındın bir kabul resmi tertip edilml5tlr. 

1 
l "ll ı · · mnın-a 0 ma· Zogo Amert aya gıce ok · ı '· eı111~ ~n taın;ımil" mıı\'af. . ~i kayıptır. Bırle~miş Mıllet er 

;'il t!Jıtı 1 .'hlinıali rrk udır. fçkendeme 14 (AP) -; F.s- n1 iisahitl<'ri \'ak'ıı mahalline ha 
)il daıı lıt .. r ınüıtdil..lrr ta. kf Arnııvutluk kralı Zoııo nun rcket f'lmişlerdir.» 
~'ıı ~a anı~ ıldılı itin Alman. k,.aliçe Gf'raldine ve prens Le. nclt'S dallında \'lıku bulan 

e tnır •hrııpı'nın müdaf.lıı~ı 1 ka ile hırlıkte bu ayın ı;onlarına hadısc iizerine Yunan hudut 
ı .... -ak '-ttlrilme 1 karar·! doğru buradan Rırle !k ml'ri- makamları Rul!:ar hudut mııkam· 

~ ı;tır. Fıan a bu karara kııva hareket etmelerı beklen. ı~rına bir nota vercrl'k izahat 
t bi 111'"'rl'!k ittirak etmiş. mC'ktf'dır. . i"temıslrr '" bir mlılakat talep 

• 'fOlı kantlar ko) dur· ı EçJn Kral Amerıkada Long <'lmislerdir. Hudut makamları 18 
ı~,tl'\ - f cJand"da ı:eç0n 5Pne blhilk bır \i?usto ta buluşmak uz.ere muta. 
"'ll • lh·aıi rlrall, ~aıete- •mahkAn"• satın almı•tır l'e bık kalmıclardır. 
it lı ırıp~,f'ldikçe hep iman. bundan bö '" orada lasamak ta· iki Amerikan muhribi 
~. 1 bir un ur ı:ibl ı:ö~- avvunındadtr. 

tabii 
~ı lıttıı or, il• ~nida hir Amerika Atom stokunu be; lııl, ,\ anı, nrlar: •Atlantik 
f1t ltııtrde\-rtı .• Rirlitine dahil 

, ltç\'1ıı n hı~ biri hlr toprak 
~ l\b! enıeıi hrıll'mİ)or. 
~ıı.;- tUe anu'nın ılo uda a· S:·• rı '•rdır \e hu tehli· 
~"" 't?ıe 
1~~ ııtı-1 larftııda üç ılr.fa fa
l ~lr kı ~aıı, ınemleketl11 bii. 

l l ~ lıı;a\ olfında kıı. 
• a. ha n ıılRn Frt!n~a·nın 

l•ıı · kk1nda bir derrre 
lıırtı. 4~traııınııanı ınl!lur 

dıı •kat bu, muı .) rn 

arttırıyor 

Washln~ton, 14 A~u•fos 
(USIS) - Birleşik Amerıka a. 
tom stoku programını vaktındrn 
en·eı l·erine getireceğini ilmil 
elmrktedir. 

Birlrşık Amerıka Alom Ener 
jisi Komi~)onu Başkanı Cordon 
Dean, şımdıkı tr~ı•lrre ılh·eten 
1.200,000,000 dolarlık l l'ni bir 
atom ımal eden fabrıka~a ihti· 
'at oldu~unu Ö.) lemi, tir. 

~ bı ı:"tınrmrll. bllbıı«:ı 
ılı, lllııdl!fa:ıısını .cüı;ledir nıcı;lnl fı;temrktrn ibnrettir. 

l U,' ~onrıı bıuı:tlnkü Al· italyan Rn$bakıınının r;örlcı 1 
~ ' •\t llarııtorluk ,.e ·azi çok doğnıilur. Kara uupasıııın 

, ıırıunda hfu ük fark il i bü' ük hükumeti olan f'nın a 
ı, t lfttbi~\lınanıarın İkind \P. Alman)a. hl'rl!Ün ızöıe çar-

ta,11'tııı 1111 dpn ırı dersler ı\. ııan uılarınr\akt iht\IMa son 

1~ dohdlltınaınalıdır. ı\ iman. , f'rtnl'!li, ı;ıkı bir dostluk ll'sls 
t '• dtıııı .. 1 ara11 l'IP. grdrm"k 1ılmrliılirlt'r. A vnıpa'nın, batı 

tıııt11 ,\~ ley dl'! Alman lop- ml'ıl!'niytlinin korunması için 
llıan,,a'ya IRılıı ritiı., hıı riılıtrn cok lll:r:ıımlıııhır. 

çarpı~tı 

San Dic::o California, 14 
(AA.· - On birinci donanma 
bölı::c komııtanlı~ı karar~ahından 
verilen rnalümata ı:öre Amerl· 
kıın donanmasına mensup Gre. 
gory ,.e l\larshall rnııhrip\Pri mu 
tııt mane\ ralar e•na~ında San 
Dıf'go'nun 50 mil açığında tar
pışrnışlardır. 

l\tu ademcden sonra her iki 
tl'mi kendi lmUnlarile limana 
dönml'k iizerr.dirlcr. 

lngilt rede üç tckkili 
uçak düştü 

Londra. 14 .• CA.A. - Kral. 
!ık ha' a kunetlerine mensup 
ü; tepkılı av uçağı dün lnı::ııtc. 
rl'nin rnuhtPlıf böl;:elerinde du 
~errk parçalımmıstır. 

İki uça~ın pilotları ölmiiş, 
lıçiiııcu tinıin pılolu ise a~ır stı· 
ırtıe yaralanmıştır. Bu üçiincil 
ukaç iniş sırasında kaza) a u~ra. 
mıştır. 

- Sandala gd enıı yahu~ •• 

\ 
- Bırak ranım, blı daha tnl'mlekct meselelerini l.onu•t'lhi 

~k kadar mühim ~ı~_nı_m_J_r~lı_k_! .. _______________ v_o_~_\ __ A 

ıinden, halbuki ,eçcn !Pne 
8) nı yerde hunr\an rızla pa. 
rı ,·erdiğinden bahisle dİ) or 
ki: 

• Şimdi dil,Unü:,orum. Te
\ekkeli hız.de: 

- Memlekette hayat paha· 
lıdır... Dl'<likçe bazıları: 

- Hain bozguncu ... Bunun 
neresi pahalı? .• Her şey rUn 
geçtıkçe ucuı.luyor. bollaşı)or. 
Baksanıza \'atanda•ın ) UzUne 
kan Jıeldi, kan geldi •.• 

Dı~ e ce\·ap vı>riyorlar. Hrr 
halde hayatı pek ucuz bulan· 
lar tuzu kuru. sandalyesi ra. 
hat \'e debdl'heli kımsrler ol· 
sa gerek ... \'oksa hrrkes gibi 
~ aşama~a kalkarlarsa hô\ le 
nrcır bocekleri J:ibi ötemez 
ler. 

İşte Faruk'çuğun bile. he
sap puslası karsısındaki ,. ı·ı. 
~ eıi nıal<ım ... 11 
YENi !STANBUL 

HAÇ 
FABİZ Si 

Habip Edip • 'I'orehan Tur
kiyeden her ıene hacca gide-

nin bıraktığı iiçr.r hin liraılan, 
yalnız. hu ~urr.tle 10 yılıla 300 I 
milycın liralık hir ÔÖ\ iı kal'. ~ 
brttiğimhrlen bahisle diyor "ı.ı:{ 

c Kırmızıhaç Cerni.)elinln 
\'erdi~i habere ra!'men, salgın 
ha~talıkların o ha,·alide hıç 
ı>ksık olmadı~ı herke•ı:e bili 
nen bir seydir. Fu şartlar i· 
çındr Hllk\ımet. ihtiyaçlarımı· 
zı ı:ozönündc tutarak ,.e mem. 
lekrtin sai!lık durumunu dü 
ştinrrek, hacca ı:ilm<'k müsa. 
ııdesi \'ermt'zst', h<'r halde iyi 
bir har«'kette hıılunmus olur. 

Gııyıı her ~"YC rafmerT ce. 
up ka7.anmak 'c mutlaka 
cennr.te gırmek ı~e. hunun 
~·cıllarını ı:nslerml'k Diyanet 
İşleri te•kilitınıı ılüşer. f'a. 
kir, ök iiı çncukları s;iydir 
mek \'f' beslemek. hastalara 
ilAç vermek. hrpimlzi yaratan 
Allah huzurunda hacca ı:it. 
mr.kten daha büyük bir ~evııp 
olup olmadıfını bu daire bize 
bildirırse. 'azıfesini :vııpmıı,·a 1 
çalı•an HükQmetın ıle ı•leri· 
ni kolavlastırır. blı.ım vlcdı
nımm da tatmın etmis olur. 

durumu tehlikeli 
ııı.ı hııkmlıne ı:öre bundan ~on Jı'caref Bakanı l\ltinıh, 14. (T.H.A.) - Hiir ta Şuhat ayında yapılacak olan 

Avrupa Rarl.vo ul - Romanya. l mum\ Mııhtar seçimlr.rinde ik l dan alınan haberlere ı:öre. staıı. Utlar parti i hekledigi \'C umdu. Esnaf la 
nin a~ır hasta oldultuna ve ı;ıh. ğu netıceyı elde ederse, Mart ., 
hl dıınınıunun dddi hir tl'hlike \ eya Nisan a\hınnda da umumi 1 G •· " f,. 
:ırz elli~ln(' dair çıkan r vayct seçime gidılecekmış. nu takdir- oruş u 
IE'r ı:un ı;rçtikçr ıırtmaktadır. de kendi krndıni feshe vr) a . 
JiattA birçok kim~rlrr öldui!iinii iııfr•aha mecbur odılecek olan, Tıcaret Bakanı EO\ er Güreli 
bllr &Ö)lrmcktcdırler. Gerçi Halk Partisının )erine )enı hır d~n o~leden evıel Ticaret mil· 
halk bu kahil m ayetlerin bir Parti kurulursa bu yeni rıarti al durluğunde esnaf dernekleri ba6 
çok r!rf:ı ortada dolaştığını bil· tı ay J!'Ptmeden secımlerc ka'ı kanlarıyJe bir görilfme l apmıg 
nıl'kle beraber, bu kerre hasta. lamıyarak ve bô,•lcce Demokrat tır. 
lı~ın tl'hhk<'Ii oldu#ıına inanmak I'artı rahat rnhat 6,.çim yapa. . B.ak~n, .dernek başkan~arının 
için sr.beplcıin kU\'\ etli oldu~u- r;k dört yıl için daha iktidarı ıl.er~ ~ürduklerl mevzuat kır~yet -
r.u sö~lcmekterlirkr. Bu meyan. c:,•gl:ımış olacakmış! ~ızlığı ,,e ayni mevzıırl:ı faalıyc.t-
ı:a Romanya lın~haknnının Sta 1 B .. 1 · d k te hulunan mııhtelıf ılerneklerın 
llnc .sıhhat trm;nnislndc b~ılıı· "'ı; huak~okz rlrın ne erl'r1ı;e,_ a. birleftırılmesi mP.&elPlerınln dık-

'• r · ı ·ıı e uv.ı:ıın o ıııı~unu 
nan hlr tcl"r"r çckmis oldu"u- h~nuz. k t' " 1 • k 1 .1 1 k kate alınacağını toplantıda bulu-.,. ., . ~ ıı ı o ara e~pı e me 

1 
•. 

1 
. 

ı a da i ııret rdılmeklf'dir. iınkaıısız. i e de, ı;on gunlrrin M- nan ara 60) emıstır. . 
Emekli Sandıg~ 1 Kanunu dısele . n.P l' l 1 . . h • Toplantı, 1 &aaı_ıen fazla hır 

yeniden hazırlanıyor 
Ankara, H {ANKA) - F..

nıekll SandHtı Kıınunıınun bucli. 
"" kadnr ki tatbıkatında gorulen 
aksaklıkları gidermek iııere ka
nunun ~·rni baslan ı:ozden ı:eci· 
rllmrsi kararlaştırılm15tır. Bu 
m;ıksatla .Malı.> e Bakanlıttında, 
Dakanlıklarara ı hır komıı;yon 
çl'hsmalara başlamış bulunmak 
tadır. 

rı " ıc er eı.ının c~a zaman de\am etmı tir. 
r.at \ ' f.) a hasbıhallcrı .ı:ozonUnc ş 
alınınca dıkkate 6Rl an sıorulU· Çorl uda bir yanı:Jın 
)or. ll:ışbakan Adnan Mrnderes .. d" ··ıdü 
'e onrlan sonra İclşlrrl Bakanı 1 son uru 
Eth"m Mcndrresin A)dına ge· Çorlu. 14 <Hususi) - Bugün 
l•p .ı:ıtmelerıni takiben bu &oy. saat 22 sıralarında Çorlunun sı. 
lPnlılerıl' ,aha mı rnı1lrtmr ı lah ar mahalle·ınde ah~ap bir 
lıırcok Demokrat ParUlıll'rın bu. E\'de yangın cıkmı· Corlu ft!a 
rıu hır olup bitti gibi tezabürle lj esının ıamanında müdahalesi. 
anlatmaları gozden kaçmamakta le sondüri.ılmü·tür. 

dır.11 Erdck'te bir mütecaviz 

Tedavüldeki para yaltalandı 
miktarı arttı Dalılmir, 14 (ITususi) - Er· 

Ncbioğlu Yayınevi'nin 
Yeni Bir Muvaffakiycti 

NelıioJUu Yayınrvi. hliyiık le 
~lıık~r!,dnrla h;ıı.ırl:ıılı~ı. ılk q. 
yı~ı y:ırın ~·ıkarak olan, haffalık 
Resımlı 20. A'ır nıcrnıu:ısının 
r.trıırın<ln hirtok kı\mı>tıi mııhar 
rirleri toplamış bulunuyor. Bun 
dan sonra Rcrik Halid Karay, 
Behçet Kemal C:ıflıır, Adalet 
Cimcoz (Fıtnıı Fücur), ıra~an 
Ali Ediz. t~mr.ı. Eflatun Crnı 
Güney, Kandemir v.s. gibi Pn 
kudretli muharrirler, en güzel 
yazılarını münhnsıran Rr~lmli 
20. A~ır'da nr.şrt'de<'eklerdir. Bu 
mrcmuanın ilk sayısı yarın çıka· 
caktır. 

Ankara, 14 <ANKA) - g 
A~ustfJ~ 1052 toırıhlı ıhharı ile 
trılıniıldrkl para mıkları 
1.177.087.384 lıradır. Tilr hafta 
l'H eline nazaran 1.481 001 lira. 
lık bir artış vardır. iki haftalık 
artış ise 39.762.077 liradır. 

rlekte kah\ecl İbıahlm Bıçaktı, i' 
Ilalıtpasa mahallesındf'n 4:1 yaş. 
larında Şukrıye isımlı evlı bir 
kııılının penceresinr!r.n ~ırcrek 
zoıla teca\lıte t" ebbti~ P.tmi~ \'P - ~ ,, ·~~"---·-"'-·-~......,,;=--__.,;;_..;..-=.=.::...;.;:..._:11 

Doğru olmıyan bir haber 

Ankara: 14 (A.A.) - Ordu 
mensuplarının \'aZJfe dışında üst 
dereceleri sı>lfımlamıvacakları 
hakkında bazı gazetelerde tıkan 
haberlr.rin do ru olmadı~ı lılılll 
Sa\'unma Dakanlı~ı T<'msil Bil 
ro•undan bildirilmektedir. 

65 yıldanberi soyın halkımızın hizmetinde çalışon 

Sel.anik Bankası nın 
3 Aralık 1952 Ke~idesinde 

o,oo Liralık 'e~ltll rara lkramlreteri 

Bü)uk İkramiye 20,000 Llradır. 

• • 
Bu ke~lde, eimdiye kadar açılmıi ,,e bundan "r,onra 
açılacak olan lideslz eşhas hesaplarına mahsustur. 

Yatırılan her 200 lira bir kura numarası olır. 

r ' 
1 

Başlangıç olması • mudi nispeti • ı 
çcık isabet ıansını saölar. \ __________________ J 

Saat 9 dan 

Eıarhos olan_ sanık yaknlanarak [ 1051 yılı Guzellik Kraliçeı;i Giin&eli Başar'ın iıalyada ma) 0 ı~ 
adalete teslım edllmlştır. telıilmiı resmi 

ıı'da, dün yeniden 
ar ... ol•lu ıs na .aı9 

~ 

Aşırı milliyetçi Sumka Partisi üyeleri komünist 
satan dükkônlan tahrio ettiler • 

kitapları 

A,,n,;ıııııı r.,,. !arını müsadere etmek \ e yine 
Tahran 14 - 12 a~u5losta l eski Raşhakanlardan Raırnara 

sıkıyônetim idaresi kalktığından ı nın katlll Halil Tahmassehı ser 
beri \"Ukua ;elen ilk hfıdı~,.de hesi bırakmak için j:erekll ka 
a_şırı 1!1illiyetcl Sumka parti~i rarnameleri çıkarmıya ı:alışa11 
üyelerı ılün gece kitarcıların bu fı"An merlisi konıisYonu dün bu 
lunduğu bir soka~a kamvonlarJa hu~u~ıarda bır karar \'ereme 
baskın yaparak knmllni~t k·tap· den dağılmıştır. 
ları ı;atan dlikkfınları tahrip et 
mişlcrdir. Kurl&tnn e)aletlnılr sıkı~ enetim 

ur.atıldı 

HAdi eye şahıt olanl;ır bu par Tııhrıın l4 <AP.) _ İran par 
ti iiyelerının kollarında gamalı lfımrntosu buglın "Plrol endlı~ 
haça benzıyen işaretler ta~ıdık " 
larınıı birçok diıkkAnların vitrin iri ının mıtrkezı Kuzıstan eyale 
IP.rini parçahyıırak kitapları tah tinde ıkıyonelimln 3 a) uza. 
rJp ettiklerini &o\·lemıslrrdlr. tılma•ını tasvip etmiştir. Bu e 

Polis kuvvetleri hAdi•ıı ma valetten başkPnte gelen haber
halline .ı:elmeden e" el Sumka lere ı:ore, knmlini~tler son ta· 
partisi üyeleri birkaç kıtapçı ınanlarda aylak petrol işçileri 
rilikk~nını daha tahrıp etmifler arıı~ındak\ propaı-;:.ında faaliyet 

!erini arttırmı§lardır. dlr. 
Nazi prerısiplerine gore tesis iıısiliı ma~tahatgfharı l\lu aıl· 

edılen Sumka partisi B ay ewel dıklı gôrü&tu 
kunılmuitu. Tahran 14 c A.P.) - 1nıııte 

AJ~n meclisi kararname nnın Tahran maslahatgüzarı 

sflnden oğrenllmlştir. fran ı;e
Ç!'nlerde, devletlestirilen rıetrel 
endüstrlsı kar ılı#!ında İngiltere 
\ e verfücek tazminata dair mü 
zakcrelere ı:irışiJmes.i tekllfınde 
bulunmu•tu. 

f talyıı 400 bin ton petrol aJı,·or 
Tahran 14 (AP.) - ttelyan 

EPİM petrol şırketi başkanı 
Kont Oella Zonca İran hlikOme
li resmi ş:ıhslyeHerile ;:orüsm• 
!erde bulunarak ntın almak ni· 
vetınde olduı?u, 1ran petroltinl!' 
mukabil bu memlekete a:ır ma
kine te~islerı ve elekırık malıı;. 
mesi vermeği teklif etmiftir. 

Tahran ı:azetelerlnin bildir· 
diklerine göre h!ikOmet İtalyan 
Is adamından tekllflerlni •yazı
lı• olarak yapmasını istemiştir. 

l\luhablrlerle konuşan Ko:ıt 

çıkaracak George Middeltonun buıun Bas 
bakan Dr. Musaddık ile gorustU 

~~!"""'-~~~!"'!~~~"'!"~~~~~~~~~~~~!!,~E~s~k~i~B~a~~~b~a~ka~n~G~a~v~a~m~ı~n_:m~al~ ğU lrın hükOmetlnin bir gözcü 

ŞııhtJf!t: Galata 'e Sultan ha marn • İstanbul. 
18 e kadar. 

Della Zonca başkanı bulunduğu 
şırketin bu ),1 sonuna kadar ı
randan 400 000 ton ham pl'trol 
&atın almak tasa\'\11runrla oldJ· 
ğunu blldırmiştir. 

HOŞ MEMO - Zamane 
I 
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insanların bildikleri en 
eski meyva: UZUM 

Zayıflamak, 

veya çok 
şişmanlamak istiyenler, uyuyamıyanlar 

uyuyanlar üzüm yemelidirler - Üzüm kü
rü nasıl yapılır? 

A sustos üzum ayıdır. Ye il 
koruklar bu ay zarfında 

kemale erer, altın sarısı bir 
renk alır, bal gibi tatlıla~ır ... 
Ağustosta bağların manzar:ısı 
göz kamaı;tıracak kadar gilzel
dir. Her kUtükten tatlı bir sa· 
n renkte iri salkımlar sarkar. 
Bunları uzaktan seyretmek bi 
le ze,·klidir. Fakat sabahları, 
bağın içine girmek, kemale 
gelmış salkımları ke ip hemen 
orada u ile çalkaladıktan son
ra )emek dünyanın en zevkli 
~e~ !erinden biridir. 

Sabahları üzümler. gecenin 
erinliğinin tesirilc, buz dola· 
bında durmuş gibi soğuktur. 
Her tanenin üzerini Adeta bir 
buğu tabakası kaplamıştır. He
nüz. koparılan bu taze ve so· 
fuk üzümlerde ba ka bir tad, 
başka bir güzel koku \ardır. 
Ene ki 
)le) va 
u zum. insanların bildikleri 

en e ki mcyrnlardan biri
dir. İlk insanlar blle üz.Um ye· 
mi lerdir. ÜzUmCin çok besle· 

yici olduğu , bırçok hast:ılııtlara 

karşı ijiıç Yazifesini gördüğü 
pek eski ıamanlardanberi ma· 
lümdur. Eski tıb kitaplarında 
üzüm hakkında su ta,·siyeler 
Yardır: Hararetiniz var !'il Ü· 
zlim yeyin; üşüyor musunuz 
yine üzüm yeyin ... Az mı uyu
yorsunuz, lliicı üzümdür .. Çok 
uyuyor, uykudan göz açamıyor 
musunuz, iltırı yine üzümdür. 
Şişmanlar ~işın:ııılıktan kurtul 
mak için, zayı[]al' ı:;işmanl,1-

mak icin üzüm yemelidirler,. 
Rugünkli tıb ü tadları üzii· 

mün her derde de\'a olduğu. 
mı eskisi kadar kat'iyetle ka
bul etmemekle beraber uzu
nıün binbir iyi ha a ı bulun. 
duğunda ittifak ediyorlar. Bu 
)Üzdendir ki dün)anın birçok 
nokta ında, bilhassa Almanya. 
da 'e fs, içrede her sene üzüm 
kürleri yapılı r. 

On ~etli bu~·ıı k 
Kiloluk :ılkım 

Ü ziimler be)az (daha doı.:ru· 
su sarı), si) ah ve koyu kır

mızı olmak üzere liç kısma :ıy· 
rılır. Bizde en ziyade beyaz 
üzlimler makbuldür. Muhtelif 
üzüm cin !eri arasında çavuş, 
yapıncak, rezakı, misket, mÜŞ· 
kille. çekirdeksiz, parmak, tom
balak bilhassa meşhurdur. 

Bazı memleketlerde siyah 
üzüme bllyllk ehemmiyet ,·eri· 
lir, çok iyi alkımlı siyah üzüm 
yetiştirilir. Frans:ı o•ı memlc· 
ketlerdendir. 1kinci tfüııy:ı hıır 
bınden C\'VCl Pari ~e mey\'3 sa 
tan biıyük bır mağazanın ca· 
mekanında on yedi buçuk kilo 
luk büyük bir salkım siyah Ü· 
züm teşhir edılmiş, gelen ~e
çcn durup bu .:ı!\'ıll'ı sey
retml ti... Maamafih bazı se· 

neler kırk kiloluk salkımlar )'e 
tiştlği görülmüştiir. 

Olgun bir salkım liı.Uın dl· 
ğer herhangi yemekten d:ıha 
be leyicidlr. Paris Tıb Fakül· 
lesi profc örlerinden biri Ü· 
züm için: . canlı serom• demi•· 
tir. Aşağıdaki birkaç rakam Ü· 
zümün kıymetini gösterir. Bir 
kilo ilzüm: 

774 Kalori 
1190 gram pat:ıte 
1150 elit 
387 et 
2!!7 .ekmek muadili· 

dır. 

Pıum kurü 
f.üıellik kürıi 

H er ene muayyen bir mlitl· 
det üzüm kürü yapmak, 

)ani bol üzlım yiyerek üzüm
le be lenmek birçok arızaların 
önüne geçer. vücuttaki zehirl.~· 
rın çıkmasına yardım eder. U· 
züm küru ayni zamanda güzel-

İı;mirin ıne~hur cekirdeksiz (Sultaniye) üziımıi 

lik kiirll elemektir. fnsanın ıe Üziimü kabukları \'e çekir· 
nini güzelle tirir, çehreye sıh· elekleri ile yemeli ve iyi ~·iğne· 
halli bir ifade \'erir. melidiı·. İyi çignenmiş üzüm 

ÜZiim kürii 3 • 6 harta de· avni zınaanda hafif mlhhil 'a 
vam eder. Kürun hakikaten tc· zfrcsi görür. Doktorlaı· üı<i· 
sirli olması ~·i n mutat yemek· nıü yerken yürümeği ta\'siye 
ten sonra değil, aç karnına ı.İ· ederler, bellen hareketinin Ü· 
züm yemek lazımdır. Yenllcn wm kiirünün tesirini arttırdı· 
üzümün miktarını gittikçe art- ğını söylerler. 
tırmalıdır . .Me ela: Üzüm tam gıdadır. lizüm ~i-

Birinci h:ıftn: Günde ) arım. yen insan açlıktan ölmez. ilk 
İkinci hafta: Gundc ı kilo. günler belki iştiha fazladır, 
'C çüncli hafta · Günde 2 kı lo. buna mukavemet etmek gu; · 
Yemek lazımdı r. Bunu bir tür. Fakat ikinci haftanın o-

defada değil, birkaç defada nunda büyük bir hafiflik 'e 
yemek icap eder. Birinci haf· rahatlık hissedilir. 
ta sabah kahvaltısı olarak 250, Bir ldlo üzümün 77-1 kalori 
ikindi vakli 2.;o gram üziiın Yerdi~ini söyledik. İki buçuk 
yenmelidir. Öğle ,.e ak am ye kilo üzüm 1925, üç kilo lizüın 
meklcri bir iki bisküvi ile süt- 2322 kalori verir ki bunların 
ten veya hafif çaydan ibaret ikisi de insanı be::.lemeğe ka· 
olmalıdır. fidir. 

İkinci hafta sab:ıh kahvaltı· Üzümlin tam gıda olma ına 
sındn 250, öi!le ycmcğinrlcn lıir ~cbep muhtelif ekerleri havi 
saat e\'VCI 250, ikindi Vakti olmasıdır. Bunlar adeta VÜCU· 
250, akşam yemeğinden bır dün kömürüdür, vllcuda hare-
aat evvel 250 gram yemeli- ket imkanını verir. Unutma· 

dir. Öğle ve akşam yemekleri, malıdır ki 4 parça ~eker 100 
yukarıda söylediğimiz gibi, bir gr:ını etten fazla karbon te· 
iki bisküvi veya bir dilim kı· min eder. 
zarını" ekmekle bir bardak sut 
veya hafif çaydan ibaret ola· Oıüm i) i 
caktır. Rir ilaçtır 

Üçlincü hafla. ikinci hafta 
yediğiniz tızUmCin miktarını 
arttıracak. yalnız ak :ını yeme 
ğini hazfetleceksiniz. Yarım ki
lo üzüm aksam yemeği yerini 
tutacaktır. 

Dördlinc!i harta, kilre dcv:ım 
ederseniz, öğle yemeğini d& 
kaldıracaksınız. öğle ,.e aksam 
birer kilo Uzüm yiyeceksiniz. 
Bundan sonra ~· enilcn üzümün 
miktarını tedricen azaltacak· 
sınız. 

ÜLümün 
Kabukları 

H an"i üzumO yemeli? Be)az 
mı. siyah mı? Üzümün 

hep .. ! faydalıdır; İJ i yetişmiş 
olmak şartile._ l\laamafıh be· 
yaz üzCimde lyaha nisbetle da· 
ha fazla \'ilamın \'ardır. Üzu. 
mli kabukları ve çekirdekleri 
ile yemelidir Üzüm suyu ayni 
evsafı haiz değildir. Bir kilo 
iizüın 700 gram su verir. l<' a· 
kat bu sıı vitamin bakımından 
yarı kıymetini kaybeder. ÇUn· 
kü asıl vitamin üzümün kabuk· 
lanndadır. 

Üıüm ayni zamanda iyi bir 
ilaçtır. Kan akmasını dur

durur; albümini pek az olma· 
sı , et vesair mugaddi madde· 
lcrden doğan asit ürik gibi 
zehirli maddeler hAsıl olması· 
nın önüne geçer. Üzüm idr:ırı 
arttırır, toksinlerin, asit ürikin 
çıkmasına l'ardım eder haımı 
kol:ıylaştırır. Bir iklo üziiındc 
beş santi-::ram demir nrdır. 
Demirin de ,-ücudün kuvvetli 
olması hususundaki tesiri her· 
kesçe bilinir. 

HUiasa 8 . 15 gün üzilm kil· 
rU toksinlerin çıkmasına. asit 
tırikin :ızalmasına. bağır ak· 
]ardaki tahammCirOn önüne 
geçmesine, karaciğerin iyi \'a· 
zife görmesine hizmet eder, 
kabza mani olur. ÜzOm küril 
ile karaciğer, böbrek hastalık· 
!arının. romatizmanın, slşman 
lığın, cilt hastalıklarının önü· 
ne geçilebilir. 

Üzüm yalnız ~ckcrlilcr içın 
z:ır:ırlıdır. Şeker hastalığı çc· 
kcııler üzümün tanesini b•le 
ağızlarına koymamalıclırlar. 

"ehir hatlarının inıillcrede r.ıa sgow tezgahlarına ipari ettiği 11 Fenerbahı;e.t \aıııııu ~aı..ınıla 
Uma ıııını:ıa gelecek \e hizmete giı·etckllr, 

J!I"" __.,,., 
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Ka-~ e'nin kaduı 
hırsızları 

Hacı ağalara musallat olan hırsızlar para 
cüzdamnı aştrmakta ihtisas sahibidirler 
Yirmibcş. otuz sene evvel 

İ tanbul'da Fındık Fatma adında 
genç bir kadın hırsız vardı. Çar· 
af giyer, bir aile kadını edasi

le sokaklarda gezerdi. Fakat CÖ· 
zünc kestirdiği erkeği pek ça. 
buk bastan çıkarırdı, billıas a 
dışarıdan gelmls olanlar bu gö 
zu ka~ı yerinde, alımlı genç k2· 
dına bayılırlar, kr.dın bir kc· 

1 

narda kucaklanmasına müsaade 
eder, fakat bu esnada kendisi. 
ııi kucaklayaııın cüzdanını bü· 
) tık bir ınelıaretle aşırırdı .. 

Ilirçok macera geçirmiş ol
masına, re imlerinin sazctedcı 
çıkmasına rağmen Fındık Fatma 
nın tuzağına düşenler ı;oktu. 

1 
Fındık F:ıt:na'nın birçok sabıka. 
•ı \ardı. 

Şu sırada Kahire'de birçok Aıllile .\hdiilhalim 
fındık Fatma'lar 'armış. Bunla 
rın başında Adliye Abdülhalim 1 Kahirenin Fındık Fatmala· 
gcli~ ormuş. Karagözlü, karakns· rıntlan bıri de Zekiye Abdilliıl' 
1:, ateşli bakı~lı olan Adliye Ka- dır. Yakaladığı erkeğe acıklı ma. 
hlrcdc sık sık faaliyette bulu- ceralar nakled~re~ ~vını elden 
nuyormuş. Mısır gazetelerinin k~çır"!azmı.ş. B_ır uçlın~~ Fındık 
anlattığına söre bu kadın r.n l· atma da 'l ev~ıde ~bd~rrah.~an 

1 ziyade istas~ ·onlarda faaliyette dır. Bu da .?ı.ğcrle~ı gıb_l g~ste 
bulunuyor, kesesinin dolu oldıı· rışll, knşı gozu yerındedır . . Ken: 

ı ~ uıııı tahm ıı ettiği kimselerle clı~ıni satmasını, ele .c~çır~ı.ı:ı 
dostluk tesi i imkanını buluyor. l'rkeği yolnıasını pek ıyı bılır. 

' llir gezinti yaparken tutağına Vaktilc bİı' yankr. ici ile e\']Cn· 
1 dli en kimsenin cüzdanını a.ırı. nılş Ye ondan dr.rs alm15tır. On. 

vor daıı fazla t;abıkası \'ardır. 
ı· . 

Türkiye'ye gelen yabancılar 
~il'~ ·mızda ne er ü or l 

Yazan : VEHBi BELGIL 

M
uhtelif ,·csilelerle memlcke· ı dık. Yalınayak in an hemen hiç 
timizc gelen yabancılarla, giirmedik. Vakıf!. bazı ço.cuklar 

meslek icabı, sık sık gö~ş\irüm. , yalın,ayak, ba ı kab.e~ gezıyorlar 
Bunların içinde gazetecılcr, ar. dı. I' akat bunlar yokl~ktan d~
tisllcr sinemacılar. askerler, ğil de alı.kanlıktan hoyle gezı· 
profcsÖl'lcr... \'ardır. Hepsi ba· ~·orlar hissin.e kı;pıldık Sonr_~ 
na öğrenmek istedikleri mevLu htanbulda ~lılcncı o ~?dar . aL kı 
Jar hakk.rıda sualler sorarlar. bun:ı yok bıle_ ~e~cbılır. sı-:_ ~a
Bcn bu suııJlcre gerekli cevapla- halılığın, fakı.rlığın \'e du~uk 
rı veririm. Fakat dostluğumuz hayat sc\•lycsınııı ne olduğu~u 
iyice ilerleyip de aramızda senli 1 görmemi iniz. Paki tanda, Hın 
benli ve cliıf aramızda• diye ko· distanda Ye bir çok orta doğu 
nuşmalar başladı mı o zaman memlck~tleri.n~e ~,nlkın hemen 
ben de onlara, şilphcsiz hepimi. yarısı ~ılencıdır. Ustıe.rinde en 
zin çok merak ettiği ~eyi sora· ufak hır bez ~arça ı ~ıle bulun 

mayan l'Uz bınlerce ınsan ''ar· 
rım: 

cTilrkiyc \'C Türkler hakkında 
neler dlı şiınüyorsunuz? • 

Fakat bu suali onlara mliııa· 
sebetlerlmizin öyle bir anında 
sorarım ki hiç birisi cevaben ba 
na: 

ıTürkiycye ve hususile htan. 
bııla ccımekle çok b:ıhtiyaı·ım. 
Tlirkleri çok sevdim. Hepsi na· 

1
, zik ,.e gliler ylızlü insanlar. tn-

531lah ilk fn-satl:ı )ine ;:elecek 
ve sizi daha yakından tanıma 
fırsatını bulacağım.» gibi basma 
kalıp ve her ~idilen memlekette 
herkese söylenen sözleri söyle· 
mezler. Bu itibarla, aşağıdaki ya 
zıda okuyacağınız şeyler, sahip 
!erinin hakiki düşüncelerini ak. 
scttirmcktcdir. 

Siyamlı il.:i 

Guetrci 

dır. 
hte bUtOn bu mukayeseler 

bizde Türki~ ede ki hayat seviye. 
sinin yüksek olduğu intibamı U· 

yandırdı. Siz ne dersiniz?» 

Tipik b ir Şark 
;u emleketi 

G üney Asyayı katederek Irak· 
tan mcmleketimilc gelen 

ve ftalya • Fransa - İngiltere yo. 
lile seyahatlerine devam eden bu 
gazetecilerin .ı\ vruııa memleket· 
lcrini gördükten sonra fikirleri
ni tamamen değiştirdiklerini 
zannediyorum. Çıinkü onlar, Tür 
kiyeye gelmeden e\'Vel .ı\sya 
memleketlerinden ba~ka yere 
gitmemişlerdi 

• 

GENERAL Ali FUAT CEBESOY(de 
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2J Nisana doğrll 
Milli teşkilôt ve hareketin başmda bulunan kumand~n; 
farla yüksek memurlardan ekserisinin yeni Meclise. 

0
; 

seçilmesi bir prensip kararı olarak kabul edilrnı~t 
/ 

- 166 -
l\leclis binasının 
lıazırlaııma~ı 

M illi ::\!celisin Ankarada ne-
rede toplanacağı ve mcb

u::.J:ırın nerelerde misafir edile
cekleri meselesi bizi bir hayli 
me~gul eıliyordu. O zamanlar 
için mühim olan bu meselenin 
halli \ 'azife ini yirminci kolor
du üzerine almıştı. ~lcdis için 
'akli) le ittihat ve Terakki fır
kası tarafından :\ümune mek
tebi olarak yaptınlan binayı 
(C. il. P. genel merkezinin es
ki binası) mCinasip görmüştük. 
Ancak in~aat henüz tamamlan- ..\nkarada ilk Bu)ul.. l\Iillet :Ueclisi bina~ı 
mamıştı. Çatısının klremitleıi 3 
de dö5enmemi~ti. l f ~hal faali- da bir Jıükumct kurmak ve yelli bir l\Icclis toPl:~ t' 
:rcte gcçmi~. ikmali 1çin kolor- idare etmek kabiliyetini gös- vakit ı;cçirıncden b~~t ı 
dunun istitıl\am bölüğünü me- termek zamanı gelmişti. ::'ılille- toplanıp miJlctin, bı nıı c~ 
mur elmi,stim. İçtima salonu- tin, kendi kendini idare edebi- sine ye mukaddera.~ril> 0rl f) 
nun tanzimi hususunda bazı lcceği, vesayete ihtiyacı olma- masnu ınu\•afık go 1'llrıı" 
mütehassıs arkadaşlar da yar- dığı, Sıvas kongresi esaslarını Meclisi l\lcbusanııı. ~~11ı.ıP~ ı# 
dımlarda bulunmuşlardı. ::\Icb· ve İslanbulda Meclisi Mebusan \'e ne de azasının ııtı sini d 
u~ların ik:ımctiııe ::\Iuallim mek tarafından kabul edilmiş bulu- tizarla vakit gcçirilıne 
tebiııi (birkaç yıl evvel yanan nan Misakı l\lillinin bütün mil- ru bulmuyorlardı. ~ı 
:\la:ırif Vekaleti binası) tahsis Jet tarafından da kabul edildi- Verdiğimiz bu ka~8~0 dC 
etmistik. Burada da ufakteick ğini dahile ,.e harice karşı sös- prensibimiz oldu~u. ~se!L~ 
tamirat yapılmıştı. :\Iustafa Ke- terecektik. di. İstanbul Mec.ıısı tıı:ıiŞ 
mal Paşa ile beraber insaatı İstanbul Meeli!ii ::'ılebusanının nin millcUc itilaf e ~ b 
sık sık kontrol edh.·or, bir an Al'ı nıza ,.e Salilı pıı • .. ıe 

18 mart tarihli tehiri müzakere be" 
C\'VCl tamamlanması için ralı- kararında Anadolunun herhaıı- metlerine pek ra~a a:aı~rı 
şıyorduk. gi bir ~·erinde toplanacağına sindendi. Bu Mcc!ıS ıcre~ 

Meclis açılmadan cnel, mcb- dair bir kayıt me\'eut değildi. Anadoluya kadar ı;c ıP 
u~ıar, ıkametlcrine ayrılan ya Fakat Heyeti Temsiliye azala- müesscsan mccliSi 

8~d3 
:ı.ıualliııı mektebi binasında ve rından bazıları, İstanbul mec- davanın istihsali uğrll sclı'1 

yahut Heyeti Temsiliyenin bu- lisinin Sıva:; kongresinin bir na kadar çalışma~ 'er<' cı1e 
lunduğu Ziraat mektebinde top teşebbüsü ncticcsin\e toplan- mck azminin kfıfı ~c 'fCJıl' 
lanıyor, memleketin istikbali madığını anlamıştı·. zdıl' 
hakkında görü;iüyol'lardı. Ken- ını::ı olduğunu dıkkat nazarına mizdc haksız ~ayıtınıı b•rı 
dilerinc hcı·günkü vukuatın bir alarak İstanbulun işgali üzeri- arkadaşlar istaııbull·1 • .. de 

ne bu Meclis azalarının tabia- . · ·çıcrı .. icmalini '· :ıpı,·onluk. Bu İ"tİ· ve anla~mak ıc;ın ı def 
' ~ tı.Yle "eliı> Ankarada toplana- • 11ôll ıııalara vaktimin müsaadesi nis- "' lıeyctı Ankaı·aya "' .~ı:ıJ 

cakları fikrinde idiler. :\fcclisi d betinde iştirak ediyordum. Ye- r:ızı olmuşlar ı. 11 . " . . k J\lebusan reisi Ce!Llettin Arif da hı·r 111u"cssesa r ni lıleclıs a7.alıbı ıçın An ara-
Beyin gizlice Ankaraya gelmesi 11,..

1 
kar nan nam1ctliğimi koymuştum. •' açılmasına fıl 

l\Iilli teşkilat ve hareketin ba- de bu fikri teyit etmiş bulunu- mi olduklarını dolll ' 
yordu. Bunlar İstanbul Meclisi- · i\llll 

şında bulunan kumandanlarla nin Ankarada içtima edecek olsak bile, garbı ·ptcr ıı 
) uksck memurlardan ekserisi- gıliz parmağı \'e hal pd' 
nın yeni meclise azn seçilmesi kısmıyle bir mUcsscsan mecli- cbbil !eriyle nisan ııY1rıııı 
bir prensip k:ırarı olarak ka - sinin teşkilini ıltizam ediyor- layara\t mayıs ,.e h_:ız:cıı ı't 
bul edilmişti. Fe\'kalade salihi- laı·dı. rında şiddetlenen ıı'l mu' 
l etli Meclis. haddizatında hem niz nasıl yanların ortasında ııb' ııı 
icrai ,.e hem de tc~rii salah!- dü iinmü~tük? meclisinin intihab_ı a~ı( 1' 
yctl haiz olacaktı. klln olabilir miydı? ıe fC'l 

nir miie~sesan mccfüinin M ustafa Kemal Pa~a ile di · miyorum. Bıı sebcP ccıı:ı!D 
teşkili fikri ğcr azalar - ki bunlarıo de saltıhiyctli bır fl1 ·ddeıı 

arasında ben de bulunuyor- nisanda toplanması :r. r 

Fevkalade salahiyetli meclisi dum - neticede nasıl olursa ol· mU\'affakiy·ct oınıuşt 1 (f 

~~d-er_h_a_1_t_oı_>ı_a_ya_r_:ı_k_A~n-ad_o_ı_u·~-su_n __ m_a_d_e_m_k_i_1_c_vk_a_1_ad_e~5a_1_ah_i_·~~~~~--~~ 

iııgili~;,m, K;~n;;;ı;ı.. "'~ 
«!iyme ınerasinıi hazırtıl İsYeçten doğrudan doğruya ve 

ılk defa olarak Tlirklyeyc gelen 
İsveçli bir gazeteci de bakın ne 
dedi: 

Pııkblanda çıkan cPakistan Tİ· cAwupadan baska ; ·erde bu- K raliçe İkinci Elizabeth' in 
taç giyme merasiminin me:;o isimli gaıetenin, bun- lunnıamııı bir insanın, 'l'iırki~ C· 

1953 senesi 2 haziranında ~·a 
dan iki yıl kadar evvel Türkiye- ye gelir gclmeL edindiği ilk in· 

f .. pılaeağı, bir ay kadar evvel 
ye ikı muhabiri gelmi~ti. Bunlar tiba şu oluyor: ~le tam mana· . ilan edilmişti. Alayın geçeceği 
slyamlı bir kan koca idiler. Türk sile tipik bir Ş:ırk memleketı. yolJarda yapılacak oturma yer
leri ve blanbulun hakiki ya a- Fakat, Giiney Asya ve Oıia Do-

. !eri için şimdiden mlithış bir 
yısıııı daha ~akından tanıyabil· ğıı ~olu ile Türkiyeye ~elen bıı· · tehacüm başlaınış lnılunmakla-
mek için Sirkecide yeni inşa e- insan bugünkü Avrupa medenı· 

dır. Yer bileli satan gişeden 
dilen luks otellerden birine in· yetinin ılk kalcslnc Türkiycde her birinin önünde biletçi ile 
mi )erdi. istanbukla hemen he-ı rastlı) or. O kadar ki. Doğu mcnı 

muşteri arasında 8U konuşma. 
men en kenar mahallelere varın leketlerilc Türkiye arasında en yı i5llmek her zaman kabildir. 
caya kadar gezmedik yer bırak· ufak bir mııkaye e inıkiını bile •- ::'ıterasim için bilet almak 
mamışlar ,.c bir çok not almış· yoktur. Ttirklyede millı hısler istiyordum. acaba biletler ne 
!ardı. fstanbuldan ayrılmaların. çok ku\'vctli. Sonra gayet kuv· zaman satışa çıkacak? 
dan bir sün cwcl beni son defa 'etle hissedilen bir de\ let oto· «- Vallahi hanımefendi, da 
gördükleri zaman ilk sualleri şu rile i ur. Halk son derece di. ha şimdiden yüz binlerce kişi 
oldu. siplinli. SiL her ı:ün bu hayatın müracaat etti. Sıralar henliz 
- Affeder iniz beyefendi, Lah içinde olduğunuz için durumun yapılmadığı için şimdiden bir 
edemediğimiz bir hu~us var, aca- pek farkında değilsiniz belki. şey ıöyliyemcyiz. Maamafih siz 
ba bizi ten\'İr edebilir misiniz·! SiL ihtimal hükumeti çok len· bir kere isminizi , e ne kadar 
Biz 'erek memleketimizde iken, kid edıyorsunuz. Fakat şunu bi- para verebileceğinizi bildirin, 
gerekse buraya ı:eldiktcn sonra lin ki htikiımetler her memlc- 1 heı> Tlirkiyedc hayat seviyesinin ketle teııkicl edilir.& ya*1a~mğ;~~tııe merasimine daha 
çok düşük olduğunu, hayatın \'abanı·ılara rehber olacak on aylık müddet oldugu halde 
on clercl·c pahalılandığını oku- nro~iirler ıaum ' 'er için mlirac:ıatta bulunanla 
mıı stuk. Halbuki biz bunun tam rın sayısı rekor sa;, ılac:ık ka-
aksini muşahcde ettik. İ staııbu· Meşhur cHobiday» dergisi foto dar fazla. Seyirci ,.e davetli a mfileri lıazırlaım or ,ıı ı: 
hın dolaşmadık tarafını bırakma muhabiri Ewing Crainin ise. Şüphesiz pek çok kim eler her birine mllracaat edenlerin diği nazarı dikkate 2) 

dık. Her ~erde bilhassa fiyatlar. bir yol gö terme teşkilatı olma. baya! kırıklığına uğrayacak ve en ~!iks ek rakamı 50,000. en 600,000 (20.000 >< 15'. eli 
la alakadar olduk. Ent vakıa dığı ıçııı yabancıların çckli~i Si· J · 1 ki F k k.. 1 k f ıP m tccssır o aca · ar. a ·at, ·u. a ça rakamı da 500 dür. Fa- merasimi "Örmek ç bılt 
fiyatlarınıza ucuzdur denemez. kıntılardan bahsediyordu. Şehir çük bir azınlığın ekmeğine yağ kat bütün ;i~eler için ortala "' ··dcllle~c 
1-'ak,at buna ran-men herkes ga- hakkında tam 'c doğru bilgi ,·e- süriılecek. Bu azınlık da Kra. ma mliracaat miktarı 20.000 dlr. sek ücreti 0 1 

1 
yet i) i )lyor ''e gayet iyi gi) ini ren bro~iirlcriıı olma~ ısı yüzün- ilçenin geçeceği ) ollarda binası Bu hesaba göre, her müracaat demektir. 

6 
sil· l 

~ or. A\'urdu arnrduna ger.mi ' ı den bir çok yabancılar kendisi. olanlardır. 1:; bilet gışesinin ~ahi binin en aşağı iki yer i tc. <lhwamı sa. 
iskajct gıbi kims~ c ıa~ttam• cn~~mı Sa. 6 Sü. 2 de) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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BAŞMAKALEDEN DEVAM ı ·-.....- ... ____ ....._.,......., Seyahatinizin · neş'e içinde geçmesine amil ôtan 

~ı 

sere 
tılı kraı 

e · Profesyonel liğ on Milli bünyeye . . ' 

MISAFIBPEBl'ERLIK • • 
&el Fanık'un maıallah ftitlhası mukemmel!.w Bnıını 

"tll.ı ~illerden çok müteessir olduğunu, canının çok tıkıl· 
ı er ftrsatt &oyledlğl halde hlr oturuıta dort be$ ki· 

lJ~J tııetını i or., En elki gün (Kapri) den g'len bir 
ltı,111 elırafındı &abalı lıahultısı olarak kuarmıJ ekmek, 
n tırt ı, tııarınelAt 'e kah\ eden bafika tamam on rafadan 
' it~ ediği bildlrllh'or! ... Eski kral enelA beı yumurta 

h ltt~nlan bitirdikten sonra çenesini ı;ilmi$ rn garsonu 

..... \ ' 
~~ 1 uınurtalarınız pek gilzel. Hoşuma gitti, bes tane 

•terlın• 
ıı . 

... t • ' t ""tk ı~1ıı, • B"nra, bir ıepet yumurta 3 edi ini mazur gos er· 
..._ ,. fu izahatı , ermek lilztımunu duymu$: 

ıu • 
c\Iiab ıııurta ·ı pek &Herim: ... 

ta l't lıı bo az açıklıjtı 'er in, on değil, ·trml, otuı: yum ur· 
dtıı ' Esasen 3 ıız otuı Jdloluk 'tıcudu beslemek için de 

llı Htn , 
ı.. Canı k ıez .... 
'<fiil ıuıh 11 lldığı, ne P~l 3 erinde olmadığı zamanlar insan· 

'tler liası Yoktur, bu gibiler ''emeğe el surmek hile iııte· 
0tıırıı1 ; albukı Faruk, canı çok ı;ıkılmııı olduğu halde, bir 
l~tı ,,a ktııı bilir kaç dilim kızarmış kmek. ne k dar tere
llı ı,,;~ceı, on tane de )umurta )lyor! .. l'a canı sıkılma· 

l:s\ı erinde ol a ne ·aparaktı"! .. 
latı. lıtalın krderli iken en 'umurta emr~I 111 hil heyi 
lır ,~ 1 unanlstanın Tcsalya kıtasında. eskiden bir ma· 

do rı:nış, Gelen gl'çen bu manastıra uğrar, bede\ a kar· 
t bir ~rurınu . Bır gün manastırın kapısı çalınmı~. içeri· 

ta •lııı11° cu IIİrml . Kapıcı kendi~inı kapının yanındaki oda· 
..._ G'ı 0 nUne bir ekmek hırakmış; 

l bi>·er:Jp bir tas çorba getire i m. 
tı tutın k odarlnn çıkmıf, epcycr uıak olnn mutrağın ~ n. 

~·tı bitır 11• • Tası dolduıup getirdiği zaman yolcunun ek· 
..... n dığfnl giırmilı: 
lleınıuı arla ha~kA rknı,.k yıık, gidip mutfaktan alacağım. 

dl ııt torbs, tekrar mutfağın 3·olunu tutmu&. 8\ det ettiği uı· 
1 felj~ ~ tacını ho ş bulmuş. Çorba almağa gitml&. Bu gl· 

..._ Attılrkaç defa tekrarhınmı~. l\'ihayet yolcu: 
lleııı.ı k tahmct etme, karnım doldu! 
...... ".1• O uman kapıcı merak l'derek sormuı: 

'''-red ..._ 
1 

en gelip nereye gidi) orsun? 

;a ~ ~~"llıden hasta ·ım. l&tiham ·erinde de~ll. Bu eh a· 
14ıhrtı.ııı. r doktorun geldiğini duydum: ondan IIAç almağa 

t . 
il Ctı\ 

..._ l> 8P üzerine ı;ozlPrl fnltaıı gibi açılan kapıcı: 
~atız, ;~Ü§te ıı kın buradan gl'çme. Yoksa seni doyuramı· 

Ca111 ti d Yemcte kalkı~aeaksın· ... 
~ kraı sıkılnıı ken sabah kahnltısında on ~'Umurla ·l"en 

hıınu n, ke fi yP.rlne gelir e, ltnlyadakı bütün ta\ ukla· 
ttalarıııa elkoyacağı anlaşılıyor! ... 

~erika Ordu 
a~anı 

Enis Tahsin Til 

Gazel eciler Cemiyeti 
5ülek'in sözlerini 
Teessüfle karşıladı 

C.H P. Gen<>! Sekreteri Ka
sım Gulek 7-8·052 tarihınde İı 
mitte 'erdıi:J bir nutukta ıkti
dar partisi taraftarı gazetecilere 
telmıh )aparıık Alı Kemal n 
lınç olunma ı hAdlseslnl hatırla 
tan sozlrr so)lemlştir. 

İstanbul Gazetccıler Cemlye. 
ti bu hususta bir mektup yayın
lamış ve Kasım Gulcke &u cc
vr;bı vrrmlstir: 

« 7/8/1952 tarihinde 1zmit'de 
sö~ledığiniz nutukta. istanbulda 
yakalanıp İzmıt'o getirılen \'e o 
rada Htandaslar tarafından linç 
eaılen cPeyami SabahcJD Ali Ke· 
mal'i hatırlatarak eBugunUn 
meddah ~e besleme gazetrcılerl
ne bu hadise ibret 'erici bir 
ders olmalıdır • Şeklindeki be
> anınız, meslckdaşlar arasında 
tre~ tirle kar~ılanmıştır. 
Hukuki devlet nizamı Jçinde 

basın hurriyetinin kaztıl muraka· 
be altında tutulmasını, demok· 
ratık rejımln tahıl icaplarından 
oıarıık müdafaa eden biı!rri; 
hangi me~lek 'e kanaatte olur
M olsun bir gazeteciye, neşriya. 

Klübe 1 

Cıka <nlacak mı ~ m 1 a 
Sekıı kli.lp murahhası bu ak-

<nnsı 1. drlrı am Galata aray kltibünde top
lanarak bir-ınci kümenin on klup 1 kılrnl5tlr. Çan 'likale, butıın hu mılletler iı;in Si yıl evul ce-
ten teş,,kkul etme i hususunu 1 reyan eden, snnu gelme: en bir te!ebbus, atı bir h&tırarlır. Ö ·
yeniden gozden geçirrceklcrdır.

1 
le olmasına r~ğmeıı, memleketi ugruna çarpı5an \'e can \'eren 

Profesyonel ligin on klilbe çıka- her frrt için Gelibolu ingiliı. Fransı7~ Avustralya, Yeni Ze-
rılması ihtimali çok zayıf olmıık- land mezarlıklarında ne karlar itina, al Aka 'e se,·gl ifade edil· 
1.ı berııbrr, 'Emniyeti ikıncl kü· I rllğlnl, hunl:ırın tnpluluğıınun hl\tırasının ne kadnr muaııam 
IDPVC dU mektrn korumak içın ablıfrlcrlP. te,•klr cılild ll!lni gôıdP.n grçirellm. Buna mukabil Ça· 
profes)ond lıgin on kil.iplen te- nakk:ılrde iı~tıın ı;ilShlara ka~ı mııdıe \ı~tune muclıe gü te-
şekkül etmesi ımkfınları Uzer~n-1 rr n \'e tarlhlı• enini ıfegiştlrerrk ıııfrı l,.r kınanıın kahraman 
dr durularak ve muhtemele~ F«; \'C a il lrhnıP.tçlğin "'" karlar lhmalP. ııi!rnthğına baı.ahm. Ru 
deras)'ona bu husu~ta yenı hır . . . . 
t ki { 1 t aI 'd'I I 11'7at k;ırşı~ındn bı1e ılu•en hıs. ~ alnıı utanma hl sı olmımıa-e ı yapı ması ar ına gı ı c- . . . 
cektır. 11 Jıdı.r. nö le .c"' herlrrl •• 1 r ı.n .. ğı \'e ml~lrt içın ılP\ amlı bı~ı; mli-
Dlğer taraftan Federasyon (f'b n~H ~ııl_a halını!~ tııtm ağı hılmr ınf'k ) ıızunılen nelrr çe.ktı ~imi· 

liğı gerefinre, Emııi~·etin yerine 11, mı Ilı hlin' f'~ 1 f'rı e rnuka\'l'mrt t..uıfretinılr.n nr. kadar mah-
hirınr.i klınıryl'l ı::e~·ecek takımın rum bırı~tığım111 da fııı kf'lmrnin 111man1 gl' lmi tir. 
lesbiti hususunda ikinci klıme Çok ıUkUr hıı arı füleri hir miifrle ile tamamlamak lmkı\-
grup birincileri ı~del;tıe Beyqğ- ııı lıelirmiftlr, bugüne kıuJar drvam eden ihmalleri tamir et-
luspor arasındakı ikı maçın 24 mek kin ·eni bir ufuk, 3enl bir ol arılmı~ bulunu or, 10 , .e 
;e 31~ 1 as:ıs~os. '·eyal 31 afutos 11 ağustosta Çanakkale ı;aıileri nın Gelibolu anmadasına ·nn-

üey t .r. ıbn e1 rı yapkıtmdası Aal;kar- tıkları :uure•I, bu ı;llıel ,·otun ıızrrindeki hır önrn bereket di-
r r e mış u unma a ır. " a- • . 
1ı klüplrre buı::iınlerdc maçların 3 r kal'lılımak caııdir. Bu mujdeye ait tefıırruattan yarın 51ze 
kat'l tarihleri bıldirilecektir. bah5edereğim. 

Ya!iar Doğu Milli Güreş 

takımına antrenör oldu 
An'kara, 14 (Anka) - Haber 

aldığımıza gorp Beden Terbiye~i 
g!'ncl müdurluğti, milll takım 
başantrı:mbrllı~Lıne diın) a şampi
'onu Ya;ar Doğu'yu layln etml~
tlr. 

Ankara • lstanbul • lzmir 
karma takımları 

karşılaşıyor 

AHMET EMiN YALMAN 
.. l"!!!I ........................................................ ._. 

Mıs1rda çarpışmalar 
devam ediyor 

l Bası l ıncide> j karargAhında toplanmaları sıra 
kırmağa \'e arkadaelarını kurtar sında kendilerine bir dı;meçte 
mağa te ebbl.is etmıslcrdır. Aske bulunan General Necip, patron
rl bırlıkler derhal ateş açarak lardan işçılere musam.ıhaklr 

Ankara, 14 (T H.A) - Anka. üç olu 'icren mutecaHılerı ':a· ı davranmalarını 'ie gönllllerıni al 
ra, Istanbul 'e İzmir karma !ut- ı ı;ırtmı•lardır. malarını istemiş ve bılhassa ik
bo~ takımla.rı a:asında 30 ve 31 Müleakıben a•keri kıtalar di· tisadl tedbirlerle işçılerin \'azife 
ekım t~rıhl!':ınde Ankaradl ğer ı•çi ,ruplarıle mucadele et l 1erıne son 'erılmcmesinl talep 
•Cumh~rı~<'l kupası• namı ~1- nırk lızcre harekele geı;mişler- ctmıştır. 
tın~a hır turnuva yapılm~sı iı;ın. dır. General Necip şo)le demiş· 
llı:ılıler nezdınde grreklı t!'şeb- Bu arada askeri arabalardan tir: 
hbse gcı;-ıleccği haber alınmış- bırınde bulunan ıkl a ker uzak· dhsırın ı~Işlerine mlldahale 

1 
tır. tan açılan tüfek atr~ıle öldürül- de hulunmalarını önlemek mak 

Bilindil!I ı:ihl,. •Cumhı~:ivel müştlir. 'l'ak'iiye ku\·vetlerı ayrı saıl~le. btiyiık ~e\'lctler nıuvace-

l kuparı· mıır;ları hırkııç yıl onC"C- l'a celb1>dılmiş ve sıınayı bölge- heı;ınde bıı gıbı karısıklıklar 
slnP- kadıır yapılıyordu. Du maç- sinrlc belli ba~lı ycrlrrin korrlon çıkarmaktan ıııddetle ir;tınap et-
lardan Futbol FerlP!'a~yonıı, oyıın altına alınmasını müteakıp asa. mcliyiz.11 
cuları tanımak hakımııtdan r;ok llS temin olunmuştur. Ali Mahir kahlneıle 
istifar'lc etmekteydi. Hfılen drvriyelcr sokaklarda rlr#lşiklık apacak 

Tortip komitesi seçimi dolaşmakta ,.e ordu ~enel karar Kahl~e, 14 ~A.A.) - Ba ba 
s.ıhının trblığlrrl oparlorlerle kan Alı Iı!ahlrın yakında kabl· 

0 
) 

~~--rrı 
~J,; 

v / 

' 

Pan American 'da mevcuttur! 
• "Hakıkı mısafırpt"rverltk harıkulad lyı vapıla,ıı bır
takım ufak tefek ışlerden ıbarettır" But un Clıpper uçak-
1arında tam bır mısafırperverlık V(' ıl.h:rten Parısın meş
hur Maxım's Lokantasının ·emeklerını bu1aC'ak•ınız 

Pan Amt"rıcan Atlantık tarıfesınde trnzıliıt yapmış-' 
tır Turist Sınıfı hakkında ızahat ı tevınız Sevahat 
Acerrtenıze veya Pan Amerıcan Havayollarına murac at 
edınız. •r.........,,, -~·-·.,...,. ııı... . 
flf""llut ı 0ele .. teP9y, To"I Çe•r 
20. '•l ı 4121'·•Dl2J, • K 207' 

AHUIA .bkıne l'elaı Otıll. 
tıı , ııu• 

Dünyanın [I'! Tecrübeli Havavollar• 

PAN AHERICAN 
Beden Trrhiyesi Bölge mUdiir 

1Uğ0, ikinrl, iiçüncil, dördUncu 
kume mııclıırını tertlplcyccrk o
lan Tertip komitesinin seçilm<'o;i 
icin kliip murahhaslarını önlı
müzd<'ki hafta içinde da\ct ede
cektir. 

halka du)urulmaktadır. nede genişletici hır tacfı: e ha· c kk J ,. b"d • E• h 
Bu bol~rdckı ıkı mıntaka ko· rekctıne gırışece~ı ve e:Mul~Jm ana a e a J esı ısen ower, 

mutanı hadi eler üzerınc \'azife., sıc9 elemanlara mılracaat edece • Başkan 
oOI 

lerındcn alınmış \'e ıstintak e· ığı teryyüt etmrktedır. lçı"n çal ısmalar 1 I 
dılmıştır. • İngiliz kU\ \'r. tlrrinr. haıırol T 

Dün akşam ~alınlaaij"ı bir te rmrl \edldi Blrincı Ordu Temsil Bürosu· ruman a il 

ım~ 
• 
1 

İkinci küme kliıpleri salı ak
şamı, ilçUneü küme kliıpleri çar
şamba akşamı, dörduncil klimc 
klOpleri de perşembe akşamı 
bölgede toplanarak Tertip ko
ınıtcsl için ikiser aza geçerck
lerdır. 

li!;de hlık(ımet •İskenderlyenin Londra 1 < .A.) - Dün ak nun teşebbtısü ile kurulan ''e 
banlı)o ti Kafr el DU\\ar'da ce- ~am bur~da ol!renllrlıtıne gôre, İstanbulun her zümre \'e her rna~ı 1 Inrioe> cüml Ö)le dtnilmektedir: 
re' an eden uhim Mdıselere ıckend~rıy~A~l\·arında dun ~~· meslekten mumessillerınl ihtha çektiği telgrafta demistir ki: • Birle·ik Amerıka tarafından 
sebep olanların cürümlerıni 15- mı ge en ıse er uıerıne eden 30 kl ılık Çanakkale Şehit- •- Trum2n idaresinin sb ase :rapılacak hakıki bir harıs pro~
ledıklerı )'erlerde yargılandıkla. teyş Kanalında bulunan bilUın h:rine abide inşası komitesı ca- tini halk onünde tahhl <'!tmek ranıı. b ro;;çı ı:ayelerl arasında. 
rını• bıldırmi§lır. ngılız. kıtalarına Hnıden hazır lışmalarına hararetle de,·am et- bahsinde serbest kalmaklı~ım Auupadaki esir mltletlcrl kur-

.Mahkeme suçluları en ufak 
01 emı ı Vl'ril1,11l tir. . mektedır. Bu Abldl'nin inşasına \'&zifomdır. Bıı ilıbarla da,·cti kıı tnrmak ve bunhra i~tedikleri hli 

bir merhamet göstermeksizin Prrns raru~,:;~i> 
0
;n eli ler.bıt l ördım maksadı le Ordu bırlik hul etmeklığim tedbirsiz bir ha· künırt ekimi S"Çmek ı:erbestisi-

Türk Ordu kara Pentatlon c:rzııl:ınrlıracııktır. Kahin' 14 c \ .P ) _ Eski kra. lc>ri şimıllden birhlriyle yarış re'•el olur \e umumi efkarda le- ni tl"mın edecek esaslar ihtiva 
'foblıjtde P.ZC!ımle ~unlar beyan . ' edcrCl'Sİne para toplamAktarlır. "' 1 b J' ctm lıdir • 

takımı hareket etti 
Ankara, 14 (Anka) - 16 :ığus 

to ta DUnya Ordulararası Kara 
Pentatlon müsabakalarına katıla 
cak Tilrk ordu takımı bu sabah 
saat S de bir askeri uçakla Bel
çiku a müteveccihen hareket et
miştır. Bu nıiisabakıılar:ı Türki
' e. Brlçika, Fransa, İsveç, Hol
landa, Luk~emburg, İtalya, Da
nimarka, Amerika, Norveç, 1s· 
panva, Yuı;oı;lav~ a, Yunanistan 
ve İngiltere olmak üzere 14 mil
let katılmaktadır. 

edilml'ktedir: ıı.n servetini tesbı le tıl!r~şan tah lsr. Komite uyelerinden bes id- fev''.~se yo aça ı ır.. . • 
•Ilfikumel, Jsçilerin arasına kık hc~etlerlnln Faruk tın yal §ilık bir heyeti kabul eden Ctım Dıe,cr taraftan General Eı en· General Elsrnhower in basın 

d k 1 k t . li nız vakıflarını meydana çıkar· h b ka C 1•1 Bavar bu ha ho\\ er ıhakıki hır barış progra- ckrcterı bu hıısu·u tefsır t>de-
sıı ı tan sonra rnem e c ın g · k f 1 1 1 1 • ur aş nı c a , • A A d ki 

1 " ı hd • d h' • tt ma • ç n 8.) arra ça ısma arı 1 • rlı te•ebbllste komite ile adım mının • • vrupa \ e sya a e ır rek şunları lU\ e etmistir: 
ven ı.,ın le . 1• e er ma l) e e cap edeceğı anla~ılmaktadır. ) 1 

" • mılletlerı kurtarmaya matuf e a . 
bazı «'ndüstrı merkezlerinde ka- Krala ait \'akıfların en meş adı~ beraber olacaklarını udet- lar ihtıva etmesi lazım geldığlnı •- General, demır ;ı\Erde ge-
rıDıklıklar çıkaran bozguncu un hurlım ara~ında me bur ·Kına· ntlştır. soylcmiihr rı indeki mılletl<'re gi.ınün bırın-
surların harekeli karşısında ltı· la Vakfı• 'ardır ki bu 23 000 . Eski .rı.ıuharlplerln Çanakkaüle C h : t i ti C h de hürrivetlerıne kavuşacakları-
koyıt kalamaz. Ru hAdiseler bii· dö il 1 · k · 1 1 l 11 zı arellerıne katılan Teknık - um um e ç par um ur 
yUk bir \'at n haınliğl addedıle n mu r.ıraa e c.'er s bir n:versıte Rektoru Ord. Prof. E- başkanı adayının dış polıtıka hak na dair bazı unııtler venlmwni 

~ arazıdır. Binlerce donUmlilk :ı:I 1 0 t 4 p fes· rle 'ki Do kında ya) ınladığı demeçte ez- istcmektedır.• 
cektır.n raııte gayet elverı~ıı lsmaıl El ı m n na 'e ro 0 1 ------------

Nıima) işçilrrlıı elcbaiısı \'adı, Şevft, Esma v Halım , ~kıf· cent, abıdenln dlklleceği Alçı 1 
1 

• " .. 

yakalandı lnrının da sarava alt bulundu· Tepede teknik tetkıklerde bU· T ıcarethanelerm Buyuk-dan 1 n 
Kahire, 14 (A.A.) - Kafr el ğıı söylenmektedir. luıım~şlardır. , 

Dııvarda ene) on cdl'n numayıs Dı,,.er taraftan İstanbul 'llA- w 1 d • , Ç \ k 
ı('r doıa)'ısııe hır çok kim•r1e; ~etinde başlıya~ h.11 tesebbtıs g e pay SU tC n arn lı r1 ISmen 
le\kıf cdlldil!I gibi bir tokları Vunanhlarrn nıP.mlPkettP- !Ayık. olduğu alA~a- • 

Eden Du"'n Evlend'ı da karışıklıkların mfı•f'bbıbi O· y: toplamıs \'e ilK ol~ra~ Edır- Karar ver'ılemed"ı Yandı 
tındıın dolayı Ali Krmal'in 61U CR:ı~ı 1 lnrlrlP) 

!arak itham cdilmlşlerclır. Temsı"lferı· ne. Çanakkııle .Abıdesı ınşasına 
Bunlardan 12 si hakkında hu yardım komıtesı kurmuşlardır. Tıcaret 0dası meclis toplantı-

aksam hükiım Hrlkrektir. Ya- Ayrıca di~er "llAHtlP.rde ıle ~ıı sı dun saat 15 de Tıcaret Oda-
('R~şı 1. riıi•\ 

ı:ııranın buna ~Pbebly•t ,·erdH!i mü şeklinde bir Akibete uğraya· lomatı ve gelin, medeni nıkAh 
bılece~ınin ımıısını, Uzcrlne tıt- muamelesıni ikmal eden H I· 
rcrliğimiz basın hürriyeti \'e fikir kaları imzalarlıırken yanlarında 
selAmetı namına elim bir vAkıa I duran ihtiyar Başbakan kendi· 
olarak. te~blt ctmçkle teessüf du- IPrini mutebc~simane seyretmış 
, arız. Gazetecıler Cemiyeti idare 1 lır. Nikah muamelesi 5 dak~ıı· 
he) eti. her tUrlU si~ asi mUIAha ~a bltmıs~ir. Evlenme dairr~ı 
zalardan uzak olarak bu kanaa- ö nasını hınl.ercc meraklı çcvır 
. . . nıış 'e bu yuzden Londranın bu 

tıni belırtme~I bir vazife telak- ke~iminde seyrilsefer saatlerce 
ki eder, Saygılarımızla.• inkitaa uğramıştır. Ilımdan bir 

Bir mektup 
Türkiye Anıtlar Derneğinden 

bir mektup aldık. Ru ~azıda ay
nen şoyle denilmektedir: 

·5 ağustos 952 tarihli nu~tı;ı
nızda Nuruosmani)e camii avlu
sunda iane )'Üıunden munaknsa 
başlıklı yazınıza cevaptır: 

Fılhakıkıı Nuruo~maniycde baş 
imamla derne~imiz adına fah
ri 'Yen teberru toplayan tüccar
dan Hasan Çaı:laynn Bey arasın
da bir munakaşa cerevan etmiş
tir. İmam Hasan Akkufun sö,·
lcdiklPri hakikate uyı:un de~il 
dır. çlinkli masada on kuruşa 
kadar m:ıkbuı bulunmaktadır. ve 
makbuzsuz para kat'iyycn kabul 
edilm<'mrkteiiir. bir kuruş dahi 
verilse kabul edltır kelimesine 
gelince bu ı;adecc mrdarı kelfım 
olmak üzere ı;b~Jenen bir kell
medır. hakikatle zatı'n halk da 
makbuzsuz para 'ermcmrktedlr. 

Muhtelif sebel)ler1e yıkılan ve 
)'ıkılmağa me~ leden çeşmeler, 
türbrkr \'e camiler gibi dede 
yadigArlarını tarihimizin canlı 
~e kıvme•li \'ecıkalannı tamir \'e 
ihva ·ed~n Turkl\ e Anıtlar Der
neği arzu eden her vatandaşa 
kayıt defterlrrini iraeve. bir ku
ruşuna kadar he ahını 'ermeğe 
her an hazır \e Amadedir.• 

kaç ay ewel sinema yıldızı E· 
lizabeth Taylor ile aktl:ir Mir 
hael Wilding'19 de nikAhları 
ayni salonda k\yılmış ve hArll~e 
o zaman dıı bliylik bir metaı. 
uyandırmıştı. 

Polonyadaki isvan 
maşı 1 lnciı'le) 

!ardan 10 Polonya generali de 
derhal muhakcmr edilmeden kur 
~una dızılmişlerdlr. 

Polonyada, Sovyet alerhtarı 
cereyanının giin geçtikı;e kuvvet 
lenmekte olduğuna dair daha bir 
çok raporlar da elde edilmiştir. 
M<'mlr.ketin muhtelif noktaların 
da çetelerin faaliyette oldukları 
ve Ruı;yaya malzeme taşımakta 
olan trenleri de yoldan çıkart
tıkları bildırilmcktcdir. Bu par
tizan gruplarının, trenlerdeki bll 
tun malzemryi de alıp götürdük
leri iline edilnıckted!r. 

Bir çocuğa otomobil 
çarptı 

Dün Yeşilko) de bir kaza ol· 
muştur. Evinden sokağa çıkan 
1 yacında Ayşe Sô"lmeı isminde 
ki çocuğa ~ofôr Muzafferin I· 
daresindeki Otel Denızparka at• 
senis otomobili ç'lrpmı•tır. Co 
cuk derhal olmilş, şofor yaka 
lanmı~tır. 

r:ılı olarak \'(' niima\•işçilcrin Ba arılı oldu hususta teşebbUslere geçıldığl sında yapıldı. 
elrbaı;ısı olarak gösterilen bir haber alınmıştır. . Gundemde bulunan en mUhim 
ad:ım JlOli~ın rllne geçmiştir. Eı;;il'in •Agamemnon• trajedi- .oğr~n.dı~ımlze gore, yııpılaea.k nıe\'ZU, Esnaf \'e Tıcari ır.ue· e· 

Hukfım!'I liıks emtianın sinı çarşamba gecesi bilyti\ hır Abıde '"'" tcberrule~, Turk!~e selerın öğle tatili me elrsı ıdı. 
\ergi lerinl arttırdı başarı ile temsil eden Eski Yu- Zıraat. İş, Osmanlı. \ apı 'e Kre Ahmrt Zıya Haznedar'ın hu 

Kahire, 14 (A P.) - Mısır hi.ı nan Dram Te ekkülü, dün gece dı, Garantı ve Türk Tıcaret zur haklarının Kore ~azılerının 
kumetf luks emtıa ve bıl!\assa Açıkha\·a Tıyatrosunda ayni Bankalarına yatırılacak ,.e ·ar- aılclerıne ba ıslanması yolunda. 
şarap, likor ''e bira Uzerlnd'n I! erin ikinci k11mı olan • Hrıi· dım listeleri günü gUnUne mat- kt taknrın n okunmasını mutea-
alınan it hamt rPsımlcrinin arttı fori • trajedi inde parlak bir ba- bu atta nrın edilecektir. kıp E nafın ve butUn tıcarl mü-
rıldıJ:lını ilAn etmiştir. Şarap ve şarı rlrle etmiştir. Rlıyük Elen Tlcarr.t Odasının ~ardımı csseselerın öğle tatılı mcselcsı· 
lıkorJerdrn alınan gOmrUk yiiz sanatkfırı tarika Kot~pulı'nln T.ıcarct Odası meclıs toplan· nın mltzakeresıne geçıldı. 
de 30 don yuzde 20, mamul tü· idaresindeki heyet bu akşam sa- tısı dun saat l5 de, Tıcarel ~~~· ~11 me\'Zuda soı alan fızet 
tunt!cn ~Uzde on \'C yaprak si· at 10 da •Agamemnon• 11 \'e 21 cı salonunda, eczacı Hasan Akosman, Cudı Bırtek, l\trhm~t 
garalıırından ~ iızde 30 nısbetın de •Hoifnri• )İ ~eniden temsıl 1 nıanın baş!ianlı~ında toplanmış- S pahioğlu: me\'Ztııın bire tet 
de fnılalaşmıştır edecektir. Ayni program pazar 1 t:r. kık edllme~ını. şartların 'e ım· 

l~I l\lı~ri gar~t" i kordon akşamı tekraılannraktır. Gıindeme .geçılmedcn. once. kanların mlısbet bir gbrlıştcn 
nlfına alınrlı Dost Yunanistandan gelen bu Mehmet S.pahıo~l~ıııın kongre gı•çırılmesinl: umumi hayatın 

Kahire, 14 (A.P.) - Askeri kıymetli kült ur elçilerinin tem- haşknnlığına "ermış. ol~uğıı, Ça- akı~ını durdurarak bir karardan 
polls ku\'\'etlrri buı:ün El MısrI sılleri hakkındaki tiyatro tenki- nskk~lede. vapılacak s ~ıtler A- kaçınılmasını rnyledıler. 
gıızcteslniıı idarct.ınc.si ve mat· dl )'arı:ıkı sa) ımııda ı:ıkara'ktır. bıdesıne ~ardım edı~mesı mevzu. Kfızım Yurda kul \'e S<>mıh 
b bul d " h' bl .. Ef 1 500 F undakı takriri mlızakere edll Tcıncanın tatil "apılması lehınde illlDID UD U;.;U ına ÔAll• CSe lftnlll: ntl~lİr. ' 
nu korcion altına almı§lardır , • I' k . bibi !::: h' 111 konu malanna rağmen· meclı 
Velt partısi taraftarı El Mısrl zıyarctçı gc ıyor Ta ·rır sa ...,ıpa ıo unun 1 umumi he~elinin )enııl<'n trtkı~ ı 
Arap al<'minln en bilyUk iki ga- İzmir, 14 CT.H.A.) - Önümüz konu~masını ~uteakıp. sırasıy'a ı nr· ve meslek hevetlerinden bır 
zetrsınden biridir. dekı pazar 1;1lnU Panayakapulu·' Te\'fık • Demı,.~ıı::ı.ı. lz.zet A~a- defa daha sorulmasına karıır a 

.Mısır ordusu Başkomutanlıf:ı· daki Merrcm ann lkametg~hını 1 man, Kfııı~, Sıll\·rılı, cu.di ~~r-ı ı ndı. Vakıt j;Peıkmıs olduttu ı. 
nın bır ı;öıcüsü El .Mısri gazete- ı.ıvaret etmek üzere, 1500 Fran- trk. Celal .,mur 'e Halıs K );- tir: ruz.namrdekl dıller m~rlrll.'le 
sıni kapatmak \ r) a neşrı) atını sız hacı namıedı İzmlre gelec~k nar takrır lızrrinde heyec~n 1 rın konu~uım11~1na s:etılcm"dı \e 
tatll etmenin bahis me\'ZUu ol- tır. konu$malar vaıımışlar vP. netıce- kongre dat:ıldı. 
madıj!ını soylemiştır. Bununla Hacı kafılcsinin Efes'e götilril· de, takrıben 4oo bin lira kadar 
beraber eazete idarehanesi \'e lüp getırılmesi ıçın gerekli bil· tutacak olan Oda aidat P.kônıı 

mın ''Qrısının hibe ~llmP.sine 
matbaasının bulıınıluğıı bina tün tedbirler alınmı§tır. bu miktarın ılışıııda, nda blitcecın 
bloku bu :ıkşanı a~keri polıs kuv 1 ('I 'd hl• den 100 000 lira \'eriJm<'sl hu-

İçişleri Bakanı 
nn,, ,.,,idi 

\•etleri tarafından korclon altını· ,., e e pe ıvan ~U<ıtıııdl!ki IP.klıf °'.iP. esa~ olarak 
da hıılıındurulmaktayri.J. k&bııl edılmis anrıık lrlarr hrı. Jc'~lt>rı Bakanı F.'hC'm Men 

Sbzctı , El lılısrinln son gunler Güre leri yao;lacak ve'ınin biıtre üıerınrl~kı tetkik· t1Prrs dun sabahki f'ksprc '" scı'1 
de Mısırda huzursuzluk yarat- lerine de Iüwm gorbldli~ll t('ın.

1 
rımıze l:Plm! tır Eth.rm l\lcn1r 

mak ka~tiylc yalan havadisler nıuwıı '"' • .,.,., • karar gelecek içtlmaa bırakıl re~ garda 'alı \·ekılı F~1ıl l y 
yayınlandığını baş yazarların sıı .. 14 - İlçemizde her &ene m:~•ır badın. Belf'dtyC' reis mua\lnt Su 
sorguya çrklleeel;ıni ve bu "İbl ~apılmakta olıın ~ağlı pehlivan - at Kutat \e dıl!r.r ze\at tarafın 
e assız habrrler yavınından so· güre~leri bu sene de Ağva buca· 1 temin ıçin ç:ıdırlar kuruiacak· dan kar51lanmıştır. 

ıınılmaktadır Dlln ate•in sondU
rllldiıt:lı hada hu~iın ,·eniden 
duman tüttugü h.ııber \erılmış 'e 
\ak'a \erıne tekrar itfai)e ~ağı
rılmı tır. 
HAdı e haıkıııda tahkikata de· 

\ am rdılmektedır. 
Bah~r ır, 14 mu~usl) - Ed

r<'mıl ılçe ı Kı·ılr."çili civarınd ı
ki ormanıl1 K.Amıle ısmınde hır 
kadınla o~lu Cc\adın ı:ıhrdı~ı 
b:.ıyuk hir yanı::ın 13 saat 20 da
kıka dl'vam cttıkten sonra nnle
nrhılmı tır Ancak hu salıada 
Mla dumanlar tutmektcdir. Ya"l
gının trkrar blıyumesi ihtimali 
oldul!undan kavmakam. Tfletme 
mııdUrıı. onı1tirrne rkıpleri \'e 
mllkelleilerle 220 asker halen 
vanı:ın aha ındad•rlar. Bu araıia 
'>00 hektar 1i'ytııılık \'e 400 hek
tar orman )anmı·tır. 

k rıca A) valık Sııran•ak ftda
ınd ba la\ n 'e dort saat de

\&m cdt'n an~ın 40 hektar or
m~n \ ndıktan sonra sondürill-

Zonquldak'ta yeni b:r 

ha trı'1an9 yapılıyor 
Znncı.ılr:hk. 14 CHu·uôD - Or

man t ll'tmı: ınf'! aıt eskı hir bi
nanın • ıı lık ' So yal Yardım 
:Flal;ıınl•"• t1rar ndan satın alına
rak ::o vat klı bir hn<:tane yanıl
m •ına k rar \Prılmiştır Açıl
ma m"ra ımı önllmUzdPl:I Cum
hıırı) rt bavramındıı yapılacak 
olan ha tanr hlnaı;ının t.'lmir , .e 
tAıiılı ıtin 30 bın Hra tahsis edil
mi tır 

rumlu olanların mahkemeye ''e ğında on ımlizdrki pazar gilnli tır. İçi~lerl Baka"lı bur d n V 1 
'erllcceklerinl sö~ leml(;tir. yapılacak, bu ıureşlere tanınmıs Gure~lerde derece kazanan yete gclmlş \'e bır muddet ml'S reı. Currhurbafkanı tar4fınd4n 
General 1'"erip l\lısır Endüstri. pehlıvanlarımız l•tirak ed,cek· pe ılıvanlardan basa 150, başaııı gul olduktan sonra do~rııra F or kahul rdılmı&lerdır. 

l'ill'rı ile orustu tır. Güre•lerı takıp etmek tız!'re na 100, buyuk ortava 75, orta,·:ı ya Deniz kMkıine j;ıtmıştır 1 \'erılen haberlere göre Bıışba-
Kahıre, 14 (AA.) - Mısır civar k!S:tlrrden gtlecek halk•n 50 kuçuk ortaya 30, desteye de Diln De,let Bakanı ıle Ma1ı~ kan Adnan Menderes yarıll Aa-

Endustrıcılerınin General Xecıp geceyi rahat geçırebılmelerını l 20 lırP. \'erılecektir. Bak.mı da Flona koşkune gıdc. 1 !.araya gıdeccktir. 

' 
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Garp J,in) Hicri müessesesi Soma iıletmeıılnln ımenıjmanla illili 
tesislerinden bir görünüı 

lngiliz Kraliçesi
nin taç giyme 

merasimi hazırlığı 
(.Baştaralı 4 üncüdel 

'BUetlrr karaborsaya 
Düıecek 

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

Türkiye'ye gelen 
yabancılar hakkı

mızda neler 
düşünüyorlar ? 

<Bası 4 üntüde) 

15 Aiuslos 1952 - CUllA 
İS'fANBUL 

12 :;7 .Atılıı ,.. ıırornın l"l.00 Ha· 

b•rler :t3 ıs 'l urkuler ( 1'1 ) U ıo "A· 
ton orb.Mruı ( 1'1 ) 13,4 ~ ._arlılar O· 

tıı:raıılar Hıırır• .Alban, hınrt, ı'-u an 
Kol<ıurlı: ı.ı,:?O !>anı .e caı nıııı ıl'I 

(l'J.) H,ol5 ~arli;ılar (l'i) 15,00 1'a· 

panıı. 

* ıs 00 Atıl~ n ıurku er 18,l!i Faııl 

h•r•U 19.00 Hal:ıerl•r 19 ı5 Raclro un 
fonl ortoahası ( l'I ) 20,00 ı;:ar\ılar o
ı.-u1aıı .Aril aml 20 15 Radıo •ca • ,.ı 
20,30 ı.'.ıu ı•h r habf"lerl 20,15 Sar

kılar oku1anlar Aınman Al'nn, ~trl· 

man Hur•mtn 20. ro ~r.h rdtD ···bire 

:?1.00 Rıd70 ı. h lı: Tul'\: mu• kul top
luluiıı 22,00 Sarkılar Oi<u)an llefharot 
Birtan ~!!.'.?O Aonuıma 22 O Sız • t.r• 
1-rl 22 45 Ilaberler 23,00 Kaıııb ro • 
Boraa ııroırramlar n dana mbi.J (Pi) 

23.~o Gece konıerl (rl) 2i,OO :haııa· 

nıı. 

ASKARA 
7,'10 A~ılıı prorranı ,.. ll. P A,an 

7,35 J\nr aoı brı.111 7,,5 Haber er, 

,00 Sarl.ı.lar • 'lurkul•r (l'I) 8 28 
Hau raporu 8 :o llıııı\: (l•ı) 9,00 
GuııUn prorramı ,.. lı:aııanıı. 

}#.. 

12 15 • 1ll 30 Aıbr na 1 
ı!!.ı:; llew1f\e ten ••ll n, 1:?,ZO lıılem 

ltb o atUm, 12 ::o Şarl.:ı'ır, Q .. u1an 

Cerı ye C•ıhızn l& 00 )f. S • .Aıarı n 
haberl•r 13 ı:1 llııılk (Pi) 13 :ıo Ô .. 
Jo raı•tul 13 .&S Jhfot m•lodıl•r (Pi) 
14,00 Hua raporu, Akıam 

~• kaııanı~. 

* 18,::i8 Atılı:s proı:ram 

11937 de 6. ncı George'un taç ne uzun uzun şikayet etmis. Tav 
gi)me mera iminde seyirci· si)esi şu: Otelleriniz, seyrüsefer 

]er ıçın, miri arazide 73 amfi sisteminiz, günlük lldetlerlnlz 
inşa edılmışti. Bunların mec- hakkında muhtasar mıifit bilgi 
muu ıstiap hacmi 96 bin kişi ,·eren kitapçıklar hazırlayın. Fa 
idı. O zaman, he.; sınıf halkı ve lan vere nasıl ve nereden gidi· 
bılhas a en fakır tabakaları tem lir? Ne zaman gıdlllr? Tramvay 
ıll etmek uzere bir kisi sara· lar niçin ye~il, kırmızı ve sarı 
'ın re mi daveUisi olarak çağ renklere bo)anmı~tır- F.snafla 
~ılmıştı. Geri kalan yerler de alıs verişte aldanmamak için ne 
halka, bedel karşılığı saUlmıs- !ere dikkat etmelidir? Lüks, pa. 
tı. halı orta halli ve ucuz lokanta· 

rarı, ı ;,oo Sarl.-ılar crı.) 1 ;,30 lncı· 
, .. 18,1~ llıııık (Pi) 18,•S ~ıııllc 
(Pi) 19 00 M. S . .A1ın H lıab@rl@r 

10, ıs Tarıhten b r rapnk 19,20 'fan· 

ııolar (Pl) 19.~0 Korun uıll 

Fakat bugi.ın kere te ve di· lar,' oteller \'e eğlen.ce yerleri 
Jer inşa malzemesi kıt oldu· şehrin neresindedir? işte ecnebi 
ğundan eskısi k:ıdar yer in a ıere bu \'e buna benzer hususlar 
edilemıvecektir. in a edilse bi· hakkında bilgi verecek broşür. 
le bu yerler 100,000 kişiden ler hazırlayarak bütün memle· 
fa zlıı ını alamaz. )lerasimin :> 3 keli erdeki seyahat acentelerine 
pılacağı ~ollardaki evlerden de dağıtın.• 

Radro J&Zl'tt•I 20.~o )1 ık 

21 00 Konıı•ma 21. l!i Alıı ılı: 

2ı 30 Ha!ıanın Turııın l.onıııman :?ı,40 

atkılar Okuru B•rrln } rba7 2Z.Qı> 

Danı muz fi (Pi) ::?2,4S ll. S. 
,.. ha!H>r er 23,00 rrorram ,.. 

nıı. 

1ZMIR. 

1' :;s Acılıa ,.. "rorram. ıs 00 Ha· 
r,f nı ı.k (Pi.) 1'i110 Sarkılar 16,00 
Aınmızın mliı il (Pi ) ıcı,ıs Saı ntr 

ini 16,30 iıırt lurkülerl 17,00 Dana 

nıuılfl (Pi) 17,30 Sattılar 18 00 Sor 

but saat l!!,05 Konuama lS,l!I Kon 
aer aalonlarında ( l'I ) 18,l:O Yurt tur· 
kulnl 10,00 Uaberltr 19, 1 ~ llerabor 

107lu1onıa 10,30 Aluılk dunramııchn 

ıul•r 20 00 1'onu'11la 20.ıo Subr•l 
ıaat 20.1::; Tiıdro raa •şl :?O ııo lı • 

d flnlz ıarkılar (Pi) 21 00 f,!arl.:ılar 

::? ı.ao Proırram u kapanı~. 

BORSA 

NUA·VYEN ZAMANlARDAKI 
SANCltARA KARŞI ••• 

• 8111, diı, adale, 'inir ağrılarına 
kartı ao" derece faydalıdır. 

• Aomotiıma ve lumbo90 ağrı• 
farını teskin eden. 

e Süratl• haımolur ve derhal 
temini goıterir. -

Kininli 

DEVLET HAVA YOLLARI GENEL 
MÜDÜRtÜGÜNDEN : 

Beyrııla kadar uçak kiralama talepleri karşısında muhte· 
lif şehirleı·imizden Beyruta 2:? kişilik uçakların y~lnıı.. ~idiş 
yeya yalnız dönü~ hu:.usi kica ücretleri aşağıda gosterılmı:'itır. 
22 ki~iden fazla beher :ı olcu için kıra bedelinin yirmide bil'i 
alınac:ıktır. Talepler sıraya konarak imkan nisbctıncle karşıla· 
nacaktır. Taliplerin Büro, Acentalık \eya Meydan l\ludilrlilk· 
!erimize mıiracaatları rica olunur. 03204) 

Ankara'dan 4 409 Lira 
Adana'dan 4.466 Lira 
Afyon'dan 5.299 Lira 
~\nt:ılya'dan 5 564 Lira 
Balıkesir"den 6.549 Lira 
Burs:ı'daıı 6 310 Lıra 
Diyal'bakır'dan 6 538 Lira 
Elfızıg'dan 6.0iO Lira 
Erzurnnı"dan 7.140 Lira 
Eski5chir'dcn !'i.490 Lıra 
Gaziantep'dcıı fi 35:> Lira 
f kenılerun'dan 5.200 I.ira 
1stanbııl'dan 6.169 Lira 
1ımir'den 6.:l52 Lira 
Kars'dan 8.441 Liıa 

• Karseri'den 4.643 Lira 
Konya'dan 4.736 Lira 
Malat~ a'dan 5 603 Lira 
Samsun'dan 6 301 Lna 
Siva 'dan 5 344 Lira 
\'an"dan 8 013 Lira 

5-ESI 
ARAYINIZ 

PIKAPLARINIZI YORMAZ 

PLAKLARINIZI AŞINDIRMAZ 

Alınan radyo sanayiinin en 
büyük zaferini bu tip ile elde 

etmiştir. 

En lükı. \e pahalı ndyonun 

nsıflarını, te kilatını ve üs
lünlıiklerini taıııyan bu tip 
randımanile ı; 1 ı 1 hayrete 

bırakacaktır. 

ıf/52 SeHe~ 
HALI< RAOVfJLARIN/11 EN 

AeHUm 

• 
MIİKEMMEtl 

WEGA~ 
• • Pll.1.1 ve CER!'IANLI RAOYOl.All/1'/R 

CiHAN KOMANDiT ORTAKLIGI 
İstanbul Sultanhamam, Katırcıoğlu Han P.K. 774 _ •ts••t-'aO~.,J. 

Telgraf: GOLDEN ~ ı Telefon: 267i>3 

SAYIN ÇOCUK 

DOKTORLARINA 

Sül çocuklarına hafif gıda 
olarak verilen, diare ve di· 
ıanterilerin tedavisinde 
mu,·affakiyetle kullanılan 

ağı Alınmıı Pastöri:ıe 

Ekıi Süt Toı.u 

ALİPOGAL 
300 gramlık husust kutular· 
da gelmiştir. 

COMPAGNIE LAi· 
TIERE SUISSE (lsviçre) 

Satış deposu: Zaman Ecza 
Deposu Ananiadl han 
ISTANBUL. 

Yeni neıriyat 

------- ________ ....::...____________ ,, 
KoleJI Deniz Harp Okulu ve 

Komutanhğından: 
ı - 1952 • 1953 öğretim dö:eminde Kolej I. sınıf~~ 

nacak kayıt kabul öğrencllerinin seçme sınavları aşJJI '/}"' 
llrtilen günlerde Heybeliadada Deniz Harp Okulu "

8 

Komutanlığında yapılacaktır. 
a - Türkı:e ·Kompozisyon• 20/8/952 çarşamba 

Matamatik 
b - J.'izik • Kimya 21/8/952 perşembe. 
c - Spor •amello 22/8/952 cuma. 
2 - Sınavlara saat 09.30 da başlanacaktır. <ıd ------------------------------------

100,000 seyırcinin Kraliçeyi sey Diğer bir çok Amerikalılar da 
redeceğini ta avvur edelim. De umumi helalarımızla umumi ha. 
mek ki azami 200,000 yer ola· mamlarımızın pislığinden şikA· 
eaktır. Şu halde 400,000 yere yetçi. Mesell Taksim eibi şeb. 
600,000 kışlyi sığdırmak gıbi rin en bilyük meydanındaki umu 
hır imkansızlık karşısında kalı mi heli ile Ankarada Ulus mey 
nacaktır. Bunun neticesi de bi· danından yukarı çıkan caddenin 
letlerın karaborsa) a düşmesi solundaki helayı misal olarak 
olacaktır. gosteriyorlar ve bunlann bu iki 
:Sileli er ateı şehir için ~üz karası teşkıl et· 

ist. Borsasının 14.1.195% rlatlırı 1 Gaı.etecilik Enstitüsü 

Pahasına tiğini; llamamlarımızm pisliği· 
y er fiyatları çok değişiklik nin de bilhas a fena kokan, kir 

arzediyor. Denizasırı :>·er- li görUnUslü havlulardan dolayı 
]erden eelenlerden bazıları olduğunu, peştemalların, kulla· 
6500 lira ile 8,000 lira arasın- nıldıktan sonra, hamam hademe 
da Ocret ödemeye hazır. Bazı si tarafından yerlerde sürükle. 
hayır e\'er ingiliz aileleri ya- nerek dışarı ~ıkanldığını ve son 
bancı memleketlerden gelecek ra taşların uzerindeki bütun kir 
400 se~ irciyi iase \'e ihata ede. ıerl toplayan bu bezlerin yıkan· 
ceklerini re men huknmete bil madan kurutularak yeni gelen 
dirmişlerdir. Jo'akat bu ııibi is- müşterllere verildiğini söylıiyor 
tısnaı haller karaborsa fiyatla- lar. 
rına hiç tesir etmemektedir. Kanada radyosu muhabirlerin. 

Yer fıy::tları ortalama olarak den Mr. Henderson da Türkiye 
<'n a5ağı 50, en yukarı 80 lira- deki 1951 \'eya 1952 ııibi en son 
dır. Ba:ıı yerlerde ise 160 lira model lüks arabaların çoklu~u· 
:ile 400 lira arasında değişmek- na ve halkın olsun. şoförlerin 
tedir. Bunlar da şimdilik yani olsun trafik ısıklarına pek önem 
on ay evvelki fiyatlar. Hele me \'ermediklerine işaret ediyor. 
rasim )aklaşsın, o zaman kaça Alman gazeteciler ise bilhassa 
) ukseleceklerinl görürüz. Kal· subay ve erlerimizin erkekçe ta 
dı kı bazı blna \•e ticarethane vırlarına ve muntazam yürüyfis· 
sahıpleri binalannı yalnız ken Ierine havran. 
di eşleri ve dostlarına, müstah. Bu hususta yazılacak diğer bir 
demleri ile onların ailelerine çok şeyleri de başka bir yazıma 
tahsis etmekte ve seyircilere bırakıyorum. 

pencere satmamaktadırlar. Bu· ••••••••••••~ 
nun sebep olacağı yer kıllığı· 
nın da fi)alların artmasına )·ol 
açacağı ıuphesızdır. 
Parası olmadığı için ) er ayır 

tamıyanlar da merasimi yollar
da seyredeceklerdir. Bir met
relik ~erde caddenin iki tara
f ında o mak uzere en aşağı yir 
mı kı ı dur a 500,000 kişi de 
merasunı a)akta seyredecektir. 

Y. B. 

DOKTOR . . 
RIFAT iNSEL 

Mide •e Batırsak hastalık 
tan. Basurun amellyatsı2 
tedavisi. 
Nl .. ataıı - Rumeli Cat. 
Seri• ~,arı. No. t. Tel: 
ICl43.1 

1 ı:: erlin 
100 }'ranuı franrı 

100 Fnnaıı fraorı 

.&~ı' ı Kapa ı • 
'190 so 791 

o o o so 
o.:ıo o.ao 

ı ~o ı. r•t '' so H so 
100 :lniçro franrı !l4.0a 8&.03 
ıoo Florin 71 .68.o&O 73 68.40 

100 Deltlka fra.nrı LGO 11.110 

100 Drahmi 
100 Cel.:oılonlı: lı:ur. 

ı.sa ı.sa 

11.ııo ıuıo 

100 fa,..o Knr. 54 ı2 t>O ::i4.t::?.ı;o 

ESHAM te TABVtLl1· 
'!• 7 FAİZU fABVİLLER 
Sına • ı:rı11nım 1 21.00 
QIT&a Emınım 2 'I 2!! 00 

19H Dem ryolıa 1 !!!! 90 
ıon Demlnoln il :?!!.'O 
ı 9 n Dtmlrrolu III 21 9S 

Mılll lfudafaa I -2 40 

ll..III lluda!aa il ::? ıs 
Mılll lludaraa 111 ~!!.GO 

Mılll Mudafaa IV 2::?,85 
Zıraat Dınkaaı I • 21,30 

19~2 Zırut 'Dankuı 11 ıo:ı.r.o 

'!• 1 P'.dZLt TABvtLLER 
J9U Demlnolu ıoı.;o 

J\allnnma I 105.00 

Kıltınma II ıo:; oo 

f;alkınma HI 104.70 

ı 9 ı 8 latlrnıı I 104.70 

ıuıa 1ıtilı::rllı ı: 10' 70 
ı D 19 1.at \:raıı ıo6.75 

'!9 5 FAtZLt TABVJLLE• 
Erı:anl 

ikramlJ'ı ı ı938 
lkrambıil ll. ll daraa 
h.ram rıU Damırrolıı IV 

27.00 

23@0 

2l 50 

ıoa :?O 

Üniversite iktisat 1''akültesi· 
ıı~ bağlı Gazetecilik Enstitüsü 
iık mezunlarını vermiştir. Ens. 
tıttiden bu sene haziran devre· 

~ 1 s..We 8 kisi mezun olmuştur. 
\ ~ Talebeden çoğu imtihanları Ey 

t,/. Jul devre.sine bıraktığından bu 
• 1 de\Tede mezunların miklal'l ar· 
:;.~; • 1 taraktır. 

~~~~!~· ~· ~-~:· ~~ Enstitü Talebe Derneği bu llııflllll•8•1 :,:....., ~ münasebetle «Gazetecilik Ensti· 
tilsün adlı bir eser hazırlamıştır. 

o:;ı Tabı-dl 

lOJ:l Z raal B. III 100 55 

Zlraal B. IY 100.10 

'"• 4.S FAfzLi TAHVİLLER 
19~9 T~t'llJ ıoı.oo 

BASll •tsst:u:at 
llerLu Dank. 

h Bant111 N. 
Yapı :Kredi ll. 

T. Ticaret Banl.:uı 
Aılan Çimento 

210.00 
85.50 
12.&0 

500 
81.75 

Sark Dr~lmıe:ılul :ı~.oo 

()amanlı H. 80.00 

~-----------......... Eserin tertıbıle Gönül Buran, 
' ' Kamıran Ekimci, Nuran Ekimci 

VATAN 
Nü&bası 15 K.urustur 

UM Okar, Lille Selek meşgul 
olmuşlardır. Eserde. Maibuat 
hakkında çok kıymetli sözler 
söylemiş olan Atatürk'ün güzel 
bır resmi ve sözlerinden b~'ZI 

Bir 111ı• 

Oo arlılı 
Alb arlık 

.. oelılı 

a.r.o ı.ıra 11 00 ı.ıra p:ırçalar; hocaların, talebelerin 
12.oo 26 00 • rı:si mleri, mütenevvi yazılar. ta. 
2uo • u .oo • !ebelerden her birini yarı latife. 
n.oo • ııa.oo • yarı ciddi tarzda tasvir eden in· 

DİKKAT: 

Oa11\eınln r6ndertlea ena• •• J&. 

aılat actredllalıı. edllnı•lıı. ladt 
olnnnraı tıaaıardaa m•'•lıJet lı• 

cc görüş mahsulu yazılar vardır. 

Obll:raaron .And. lU 00 

'O 50 hlsae And. 82 O<ı 1 
PAllİS SOltSASI At:rlN P'iA rı 

... edflıa ... 

ABUNELERl1' 
DİkKA~~ 

" Gazetecilik Eııstltüsih mu 
vaffakiye!li bir eserdir. Eseri ha 
1ırlayan gençler bununla yarının 
kıymetli gazetecileri olacakları. 
nı göstermişlerdir. 

( ı) :Kılo allııı 

( 1) Dolar 

a.~.000 Fr. 
.&ı:ı Fr. 

SEan:s1 Ph A~AıDA 
oö•tzu:11 

ISt•rl n Lundon 

S •rlın del.t l 
Dolar ere:..ı.t 

11 00-11 ıo 

10 30-ıO co 

•• 7-420 

Adres dejittlrmelı ıstenildt 
ti takdirde 50 lıuru,ıuıı po
ta pala cönderilmesı rica 

olunur. 

'-------~ 

tmtlyaı ublbl 1 stNAN ~OKl.B 
Netrtyatı fillen idare eden 

Yan lslerl M8dilrl 
MEl.IH \IENEH 

1 VATAN> Gaıetecllllı •t Malba 
acıhlı T. A. Ş. - lıtanbuJ 

VATAN MATBAASI 

ıı 

i 

Tllrlı~'"'8fleıı.UI....,...] 

Çll'KUAT TICAHT ve- SANAYi T. A ... • 
5*la. ··- ... h .. . ........ - 111 . ... , - "• c .... . " ...... ....,,..ı . ,_ ................ ~. 

AMERİKAN E$YA MÜZAYEDfsi 
17 Ağustos 1952 Pazar günü saat 10 

Dr. C. J. BROWN M. C. U. S. N. 

Ayazpaıa AKAR PALAS Zemin 

PORTAKAL 


