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limanında toplandı 

Bu sabah Yunan filosiyle buluşacak olan filomuz, Ege' de 
müşterek manevralara başf ıyacak 

geldi ~ftlı rlmirali A11kara'ya 
~ 1 r Uıuuıl Mulıtıblnııd:t!ın " l\Uracag"" 1 izmir, 15 - Paı:ar ı:ünü ba~ıı}acak Türk - Yunan nıüst<'-" m 1 z ı·ek deniz mııne\Talarına istirak etmek üzere altı parçadan mu-

Ab 
rckkep bir filo bu sabah limanımıza ~clmi;ıtir. Tuğamiral Öz-

l'd akın komutasında bulunan filo Gemlik, Gaziantep, Gire un, e Gayret, Sultanhisar, Demirhisnr gemilerinden müte~ekkildır. 
Yarın sabah saat 8,30 da geiecek olan Yunan filo·u da 

Türk filo u jJe birlikt<;. pazar giinli ı-:ge denizine açıiacaklar • 
dır. Tuğamiral Zeki Ozak, gazetecilere ~u demeçte bulun. 
muştur: 

•- Bıldığiniz gibi Genel Kurmay ıem~il büro:ou ıııane\'ra-

1 

Jar hakkında bir teblif neşretmi5tir. Bunun haricinde ~ö)·li· 
yecek fazla bir ,E"y yoktur. Türk - Yunan denızcilerinin nıü5. 
l<'rek çalı.malarını hedef tutan maneHaların. her i~~- mcmle. 

ı Oel'a ııu Sa: !l: !'u: 6 •i n ı 

aankalar Baremi 
lasar1sı yapıldı 

1 

Birlefik Amerika Ordu Bakanı 
bugün lstanbula geliyor 
basın toplantısında, Frank Pace,«çalışmamız 

netice vermezse harbi göze a lınak lazımdır» dedi 

Frank Paee'iıı; Türkiye, Yuııaııistaıı ve Yugoslavya 
arasuıda kurnlnıası düşöııüleıı u~lö paktııı 

teınelleriııi atnıaya ~alıştığı bildiriliyor 
Tluıu•I Vııl.eb ri·ıı:llrn 

Ankara, 15 - Amerika Birle
şik Devletleri Ordu Dakanı 
l-'rank Pace bugün öi:leden sonr:ı 
Amerikan büyük elçbi l\listcr 
Mc. Ghec'nin evinde bir basın 
toplantısı ~ apmıştır. Ev\'ela l\Tc. 
Ghcc Frank P:.ıce'den bah,edc
rek, Bakanın: sadece iki milyon 
Amerikan askerinin isleri~ le mr:i 
gul olın:ıdığını. kendisinin Ame
rikanın tanınmış politikacıların
dan olduğunu, m<'mlt'ketinde cv
\·eıa arnkatlık etti~ini. ilk me
muriyete Posta umum müdür 

mevanıı Sa: s: Sil: 3 del 

Gökay $erefinel 
B.glgrattaki 
Kabul • 

resmı Enelki giin Ankara}ı gelt'n Amerikan Ordu JJakanı t'rank P~ct', Ham 
ına bakanı Hulusi Kiiymt'n tara l"ından kar;ıılanırken 

Mısır' da, harp divanı 
duruşmara başladı 

Savcı, numayiş elebaşısı için ölüm cezası istedi. Diğer 

bir çok suçlunun da idam edileceği bildiriliyor. General 
Necip beyanname yaymladı 

A 110,ıııltd Prıu 

1 Kalrcld:.ıvvar, 15 - Çaı·saın· 
ba günü bu mevkide hadiseler 

~·ıkarmaktan sanık dokuma i~
cilerlnin askeri bir mahkeme 
humrunda duruşmaları bugün 
neticelenmiş ·rn savcı, işçi :\Ius
tnfa Kamis için idam cezası is· 
temiştir. Bu şahsın, •l\lı r• do· 
kuma fabrikasına hücum eden 
diğer işçileri teşvik ettiği ılerl 

Vali Giikay H' eşi Belgrat h3\"a sfirülmüştür. Mahkeme heyetın· 
alanında karşılandıkları sırada ce \erilecek karar, Mısır askeri 
(\'ansı :; inci sayfam ııdadır> ( Dt'vamı l"a: 5: Sfı : ı de> 

İranda, kaynaşmalar 

devam ediyor 

1 

Ridgway'in 
Ziyareti on 
Gün sürecek 
Generalin berabe
rinde Fransız ve 

lngiliz subayları da 
bulunacak 
Anbır11 A111 • • 

Ankara, 15 - '1\irkiycye 
gelmesi tekarrür eden At
lantik Orduları Ba~komuta
ıu General Rldgw:ıy'ın bu 
seyahatınin tehir edilmesi 
ıııulıleml'ldir. General nid;:: 
way, memleketimize yapaca. 
ğı ziyarete nıutad birı ziya. 
ret mahıyeti vermek iste
memektcdır. Filhakika Gene
ral Ridgv.ay, Nato kuvvetle 
ri ve Amerikan Askeri 'e 
iyası şahsiyetlerinin hilafı. 

na olarak, memleketimizde 
10 gün kadar kalacak ve 
Devlet adamlarımızla yapa
ca_ğı görüsmelere, tetkik \"e 
tefti !erine zaman ayrılacak
tır. General Ridgy, ay Tur· 
kiyc'yi zlyaretinde bcrabc 
rinde Nal-O Orduları Başko
mutanlığına bağlı saUıhiyct-

<De\'amı Sa: !'i: Sü: 4 rlP> 

C. H. P . nin Haslıi.öyde ;>aptığı siyasi toplantıda bulunanlar 

il 
il 
1 
1 
1 
1 
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Kore' de 
~av aslar , 

A .,oı:ltılııl Puu 

fa•ou 1, 15 - A mcrikaıı deniz 
ıı • deleri bugün Cin kızıllııı ı 
nın •Konmak• tepeyr karşı ~i 
riştiklcri 5 inci \'e 6 neı hücum· 
ları pliskürtmüşlerdir. Bu tepe
nin hakimiyeti için bir hafta· 
danbeı·j cereyan eJen avaşla:-· 
da Cinlllerin 1ıwiatı 3 bin ki~ı· 
vi geçmiştir. Bu hakim tco~. 
mütareke mür.:ıkerelcrinin ecre 
vnn cttijti Panmunjrın ka abnsı. 
nın hemen hemen bilişiginde 
dlr. 

Hasköy toplan tısında 
iktidar tenkid edildi 

Hükumetin hususi ilônlara da el koymayı tasarladığım 
söyliyen Gülek, «İktidardakilere tavsıye ederim matbu .. 

atla oynamaya gelmez» dedi 
C 11.P. Hasköy Keçccipiri semt 

ocağının tertiplediği siya i top
lantı dün, saat 17 de iskele mey 
danını dolduran kalabalık par
tili topluluğunun iştirakile yapıl 
mış \'e :;:cç \akte kadar de\'am 
ctml tir. 

Toplantıyı açan Ol"ak başkanı,! 
.Kendi hususi mahkemelerinden 
biri olan Şehir Mecli inden al· 
dıkları ilamla, başımızı oktuğu· ı 
muz binayı )ık:ın D.P. idorc inın 
tenkidini e!ahiyetli arkada lara 

IOrumı S:ı · fi: Sü: 3 ""' 

SON OSMANLI PADISAHI OLAN 

Vahidettiıı'in kızı 
İzınir'e !feldi 

Ulviye Hamm, 28 yıl vatanından ayrı yaşadık
tan sonra yurda döamenin heyecam içinde 

Tahsisatı mesture 
Kasası bir 
~am~lı P1di 

Ankara 15 - llaşbakanlık, 
Dı ı !eri Bakanlığı \'C l1e\ <>t 
Bakanlığının Giimrfık rekeı Bl· 
kanlığı binasına ıa~ınına ına bu 
:>balı başlanmıştır. Bnl\anlıkl:ınn 

nakli işi 40 bin lira mukabilin
de bir ınıitt'alıhidc ıh:ıle olun
muştu . 

Bu abalı Ua oakanlı~ın ta· 
Ağaoğlund~n 
Ağaoğluna 

(ekilen telgraf 
• 
ffaZJ ı 5 inci ayCamızdadır .) 

19 ağu tosta. ~apolidcki mu abal.a~ a !.;atılacak olan 19:il ~ılı 
Tıirki) c Giuellik Kra liçesi c;unsrli na ar . plaj &.ılafcti~ lf' 

<roto: 1. t' . .\.) 

Komünistler son hücumlarını 
müteakip bozulmus kaçarlarken 
müttefik dır bombardıman u 
cakları düşman ı::ruplarına. ko 
münl tlerc ait mevzilere ihli· 
rak \ e yan"ın bombalan \ c o 
ketlerle taarruz etnıişlcrdır. 

İmıir 15 - Bugün I kcnde ı mire gel mı ~lr. Uh ne hanını 
rıycdcn dönen Sııınsun vapuru kt•ndi i ile görüşen ı::azeterılcre 
ile on o~manlı Padi,:ıhı Vi!hı d"mİştir ki : 
dcltinin kııı mvıvc lla~clar C:C'r ·- 28 ene onıa \3lanım~ 
mcyaııof;lu kocası le hır:ı it iz- c l>crnıııı ~ıı: 5: Su: 5 ılcı 

.nınasına ba laııırhen feci bır 
kaza olmu~tur. Ua bakanlığın 
1ah is:ıtı mesture ka~ası 5 6 h.ı· 
mal tarafın1:ın kaldırılırken bır
ı:lenbire kavmı \ 'C Mehmet Al\ 
ııdındnki hamal altınr!:ı kalmış
tır. 7.a\allı hamalın diz kapai-

ınP.vımı !>\a. ~: ~ii · ! d~• 
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Temyiz Mahkemesi 
Doktor simsarları ile Belediyedeki birinci reisliği 

T emyiz mah- r 1 
kf;mesı bı- «Hükumetimiz yakında, Temyiz Mahkemeıi B•rinci 

!incı rem Fey-
zi Bo·er, ~eref- Rebini seçecektir. His şüpheıiıdir ki, kıdem ve eh-

li \aııf.,rını gıp liyot, mevcut namıçt)er atasında tercih sebebi 
taya Ilı) ık bır 

munffak•.,etle sayılacaktır. Bu sayede, bütün mümtaz vasıfları 
ıona erdırdı. 
Adalıot uğrun- nefainde toplamıı olan bir daire reisi, adalet ciha· 

da yanın a ra zımızın en yük-ek zirve ine ulaşmak ercfini 
yakın faalı) et 
gosteren bu bu- kazanacaktır,» 
)iık hlkımın, 

~imdıye kadar 
memleket "e 

YAZA~: 

~lelııııet li SefJiik 

m · · d I dl! 1 • ı·efilko, ıueteoroıoJı İ!ı· Yeni tayinler 
bılfıkıs memle·ı UC e e e l emıyor ta·~onunun tahrnln!P.rine Nakıllt'ri yapılan Belediye 
l&ket hUnye·ıy- gore husun ~ehrlmlı ,.e el. mtidıranına '"alı Goka)•ın Yu-
lbe 1telıfı ka bbıli Son gunlc:de doktor ;. resarlarından \•Aki fikAyetler tekrar 'amıda ha,·a abahJe;, ln az gosla,-yadan donU&unden ;.onu 

u unmayan a d zı ta\ sıyeler i 1 L'-katı çeker hır mahı~et alma a ha;lamı&tır. bulutlu, deniz ~ uım puslu resmen tebli~at yapılacaktır. Bu 
lerı surdugu Dun bu rne,wda kendısı~ le gorüştuğumuz: Sağlık mUdilrU geçerek; ruıgArlar poyraz. arada .l\ecau Çıllerın de bır Sı· 
nu e·kı )azıla 

1

Dr. Abdilrrahım Bayraktar ·Sımsar kullanan doıtorların maal- dan gundut kunıotll. gece -orta ~ırketının idare meclısi !· 
rımda belirt· e ef me\·cut bulunduğunu, cezri mile "ıdelerın ne hu doktorları mutedll e~Pcek: &ıraklık 31 zalığına tayini takarrür etml~tir. 

1 
&antigraı ciur•nda kaydolu- ·ecati Çıllerden boşalacak reıs 

m ştım. ne de simsarları faaliyetten menedecek şıddette bulunmadıkları· kt muaYınlı"'ıne Karaa~ar lc,letme 
Demek olu nı soylcmıştır. nara ır. & & ;r fl•1n tehrlmlzrfe ha\'a 8 a. lerı mtidilrü Salfet Türkoğlu ge. 

yor ki, bun Sağlık muduru; ler!is0 tevdı edılrlıği Sağlık Bakanı tara- bahie •in az h•ılııtıu, sonra. tırilec .. ktir. 
ıar arasınr:la e f ndan bıldırılen ~ enı Etıbba Odaları kanununun meselevı hal- ıarı ~çılı: geçmi , ruzgarlar imlr i~lerine bakan Reis mu. 
Eer sahıbi ve lede~ i fılmnde bulunduğunu da sozlerıne ılıhe etmistır. ro.Hazdan kuwetlire esmış. avinı CelU İzgı de münhal bulu 
ya muayyen Dı rr taraftan, kendımle goruştu umuz Etıbba Od:ısı baş- tir. Gunun &ıcalı lıgı gol~ede nan İstanbul vali mu11,•ınlığine 
hukuki mese bnı Dr. Murat Cankat ·Doktorluk haysı}etıne leke addedılebile- SO.S, asgari 19.2, santigrat inha edılmistir. 

meslek ıçm yap 
tıklan altın kalemle yazılmağa 
dıoter hır mahiyet 'lie ehemmı
yettedır. Ebedıyete kadar pa
yıdar olacak Türk adaleti, bı
rıncı reıs Feyzı Boz.er'ın hım
met \e ga)Tetlerını daıma ha
tırlayacak \'e onu hayırla ) ade
decektır. 

Aranılan 

&artlar: 

A\.l1KAT ]eıerde fıkır cek bu kabıl hareketlere k&rEI kafı salAhıyetleri haiz bulunma- 'llar<>k kıı\ıl,.tlılmMir. Celal İzgid!n bosalacak reıs 
d kl b d i muı' ınlığıne imar mildurü Se-

leri bulunanlar çıkmamı tır. ı arını; unun. ıcın '.11ur.a e enın ıstenıien ~ekıl ve mAnada ya- KUf, UK HABERLER dat Erkoğlu, İmar mudtirlilt:tine 
Halıan birinci reislık namzetlc- pılamadığını • ı;oylernıştır. de mudur mua\ inı Selim Erkut 
rı arasında d a. ılmi otorıte·inı ı Simsar kullanan ıfoktorlıra verılen 3 Yeya 6 aylık ·ıcrayı mes- BİR OT0'."0BİL KAZMil naklen tayin edı!ecektır. 
tesıse muvaffak olabıt,.cek liah ı lekten men• C"Zalarının tatbık edılrmemesı d 0

• doktor Cankata ' Suvarı' Okulunun 
siyeUer me\cut de~ıldır. gore, ayrı hır ftka~et m" ·zuudur; " bu meselede kat'l rol oy- Sofor 'ıhat Türkkan idare 

Fransada. ilmi otorıte, hilküm na)acak husu , ağır cezai müeyyidelerle. bunu tatbık sal:ıhi1e- ~~tt1 :~~~:a~~~: ~s~~sl s~~:~ı konkuripikleri 
sandalyasında ıken tesıı; edılır. tını serb" tte l:ullanabilecek kuvletlı hır Etıbba Odasının mev- gından geçerken Dıdar BaşPr Su\'ari okulu tarafından her 
Bır hlktm içın eser ııt>şretmek, cııdıyetıdır. adındaki kadına çarparak muh- sene yapılmakta olan konkur l· 

HAkimler kanunu, blılncl re-

Linç 
sekreteri c· H. P. Genel ıııud· 

Kasım Gülek b!.r diJI 
det en el İ?!!litte sel !e 1iJI 
nutukta, vaktlle Ali K~:dı. 
İnnlfde lil'ç edıJmesı guıı· 
Ee•inı hatulııtarak 'e b~•leri 
ku iktidarı tutan gaıe !lled· 
kasteıl .. rek «Bugunun nerf· 
d11h 'e bl!Sleme saıete~cl bir 
ne b•ı hadise ibret 'erı 
ders olmalıdır• demlf· ıııe 

Bu ifade, ha.sın hurrb·el all 
karıı Halk Partlsindeıı ~ 
lklnct çatlak &estir ,·e b'" 
cisı olan cıGerekırse h~~r SÖ' 
tin ustilne bir ıaı orteı"'' 
ziınden de kotudur. eti 

Bereket 'euın, bir :;; jf· 
olmakla ı:imdl daha fa c.t
tıhar etliğll!l Gaıetedter 1,. 
ıniyetl, 111) ıısi bir parti ,., 
nel Eıekreterinln atzına bil 
fikrine asla yakı fma~aıı çit' 
bir nen tehdit taşı) an dd'" 
kin ima)ı kentl1sine go~estl 
digı bir mektupla pro utiill 
etmekle bu imadan b d• 
basın mensuplarının dU> ur 

Yeni relıı 
kim olacaktır? 

isin hul.~met tarafından 
seçıleceğıni soylemi&tir. Fakat 
bu ıntihapta gozetllecek vuıf 
., e sartları gostermemiştir. n· 
cak hu hal, hukilmetın. diledi· 
ğıni tavinde serbest olduğunu 
ıfade edemez. 

ancak o ıııralarda mOmkun ola- telıf erlerınden yaralanmasına pıkler ve ordu aUı miı abakaluı 
hlllr. Ve bu sayerledlr kı. Tem- Ek ki • f f J ı sebPp olın•ı tur. bu sene de 20 24 agustos tarih·! 
:ı;ız mahkemesinin şerefli çatısı me er yme uar se er erJ Yaralı, Cerrahpaşa hastanesi l•rı arasında yapılacaktır. Beş 
altına gırılebılir. Parıs t tinaf ne kaldınlmıs ~anık yakalanmıe giın stirecek olan musabakalar3 

ğu teeı;siıril hafifletınit d• 
Cemı elimlzın ınektubııı;ıJ. 
geçen: ellub:uki de\l~t ~ıııı.o 
mı içinde basın Jıurm e ııı· 
k ıuaı mıırakahe altında re· Emıoklıye ayrılan Feyzi Boz-

ere acaba kım halef olacak
tır? Onun bos bıraktığı bırınci 
rıyaset sandal:ı-asmı ıs~a1 ede
cek Mkimın Gahsıyeti, pek 
haklı olarak, memleket umumi 
efkarını 'e bılha•sa adaletle il
gılı <;evreleri >akından me~gul 
etmektedır. 
Kurulu; ve vazıfeleri i•ıbarıle 

garp memleketlennın Temyiz 
mahkemelerı. bıze hıc benze
ır.ez. Oralarda Temyu: mahke
melen, 3 'e nıha~et 4 daireden 
ib.ıretur. • •[tekım ta ıdığı ilmi 
hihıyet ıtıbanyle on plAnda 
gelen Fransız Tem,iz mahke
mesi 3 daıreden mUteşekkılken, 
son zamanlarda hır de, sosyal 
dalre ihdas olunmu6tur. Ora
larda, hukuk dairesinin başın
dakı hlklm, ayni zamanda bl
rıncı reıs un'\'anını ta51makta
dır. 

Bızde i<e 'Tem}iz mahkemesi 
teşkıllıtı gıttıkçe genlşlemiı; ,.e 
maalesef bugunkü anormal ,.e 
zararlı halıni almtGtır. Halen 
Tem)iz mahkemesi tam 14 da
ire> e cıkarılmıştır. Bu gidi&le 
24 daıre}e çıkarılmıyacağını 
kimse temin edemez. Her da
irenın bir reisi olduğu gibi, 
ayrıca bunların üzerınde bir de 
dairesiz bırınci reis bulunmak
ta ~e bu za~ doğrudan doğru
ya hük!lmet tarafından intıhap 
olunmaktadır. Bu tarzdaki se
çımin doğurduğu bü~ ük mah
zurları, şimdıse kadar her \'e
dle ile tebarüz ettırdığimden, 
burada ayrıca izahına gırifmi
yeceğim. 

HAkımler Kanununa gfüe. 
birınci reısliğe, bassa' cı ile 14 
daire reısı namzet bulunmak
tadır. Ukin ba~savcı ve İcra 
İflls daıresi reisi. yakında 
anekli.> e ayrılacağı için, onla
rın namzetlikleri fulen bahıs 
mevzuu olamıyacaktır. 

..-----;;ı 

VEFAT 
1914 :nlındanberl Tür

kiyede bulunan Redhouse 
JUgatı başmııharrırı. A-:oP· 
ni:an Bord Hl 1 etı sa bık 
genel sekreteri ve Ame 
rıkan Bord ne.ırlyat daı 
re·I başkanı 

Dr. J. Kings loy Birge 

Tilrkıye hakkında bir cok 
eser yazmış 'e .) azmakta 
iken 14 Ağustos, Prrş•m 
be gOnU saat 23 d~ Ani 
kalb krızi neticesinde \'e· 
lat etmıştır. 

Cenazesi 16 Ağu tos, 
Cumarte·i, Ferıko· , Pro
testan kabristanı KıH ıosın
de saat 10 da yapılacak o
lan dınl torenı müteakıp 
kaldırılacaktır. 

Pek yakında 
yeni teşkıl!tile 

KERVANSARAY 
Yazlık Pa.,.iyon 

P ERG OL A'yı 
açacaktır. 

Öğle - Aksam )emekleri -
Aperetıf • Cay 

Her gtin 17.30 dan kapanışa 
kadar 1 UZ t K 

Dekorasvon· 
KADRİ EROGAN 

Tel: 82270 • :/9 

"~------" 

1 

HAkimlerın derecelerini ta
yinde, kıdem ve ehlıyet pren
sıbi, her zaman içın ve her hu
su..ta esas tutulmu~tur. Bu ın
tihapta dahi, avnl olçUlere bas
nırulması kadar tahıl bir ~ey 
olamaz. Aksını düşünmek, en 
yuksek kaza mercıinin politika
ya Alet edılmesJ manasını ta
zammun eder. 

Yukarıda bahsi geçen ehli
yet, hAkimler kanununa 1;ore, 
bılgı ıle teayyun eder. Tam bil
gı ise, hukuka daır eserlerle 
ôlçulür. 

Birinci reisliğe namzet sayı
lan daıre reislerın:ien hiç biri
sınin hukuka r!aır esaslı eseri 
me\'cut dej!ıldlr. Vaktiyle eser 
&ahıbi oldukları için Temyiz 
mahkemesının (ierefıni artıran 
uç daire reı~ınden ıkisi rahmeti 
rahmana kavu~mustur. üçuncü
sil de artık o yüce müessesenın 
kadroları arasında bulunma
maktadır. 

Bu daire reıslcri arasında 
yalnız Tıcaret dairesinin basın
da bulunan Faız Yor\ik, garp 
lisanlarından birisine vAkıftır. 
Fakat o da eser sahibi olmadığı 
için, dığerlerınden farklı du
rumda sayılamaz. 

mahkemelen birinci reisi, hPr Bozuk çıkıv,..r Ba,lıyor llr &J\'tl v .. askeri tefekkıiller Isti-
uman içın hukuk fıl<'min<il' " 'f BİR T::\'S HİBiNtl'\ iDDİA"I rnk edecektır. At tP.rbı •esi. ce-
ısım yapmtli bır Mkımdır. Ve Toprak lahsulleri Ofüi ta- İzmır Fuarının acıl~ı mUna. Bu,ukada Turkoğlu sokak 17 tın arati binici \'e çeşitlı mfınl 
Temyız mahkemesıne ayrılır- rafından de~ırmenlıore \'erılen scbetıle Denızcılık Bankası bu numaralı e' de oturan Bedia Sa- atlama miısa bakalarına bu sene 
~7n. aza olarak detti! daıre re- un paçalında ,.e C\'Safmda her 

1 

ha.Itakı vapurların hareket ta- ka poJıcp mlıracaat ederek, <'Vi- dığer enell!re nazaran daha çok 
ısı olarak kabul edılmektedır. hangı hır de.ıtışiklık olmadığı rıhlerınde değışıklık )apmıştır. rıe mi~arır ohırak gelen :Medıh3 rnilsabık lştırak edecektir. 

htikhalın ı ı halde bazı &emtlerdP ekmekle- Fuann 20 Agustos carsamba Avcının, 1100 lira kıvmetındekı Sarıkamış, Kara köse. Adapa· 
birinci reisleri rın bozuk. çıktığı gorUlmuştür. gunU açılması dolayısıyle ayni trktacJı pırlanta l tizuğıinü cal· I zarı SU\·arl tümenlerinden mu-

Bızım neslımıı. henüz Tem) iz Beladıve lktısal l\Iildiırlu~Li \'e gün saat 14 de İstanhıılrlıın Do· dı~ını ır!dia etmiştır. sııbakillara istirıık etmek ur.ere 
mahkeme•i kapı ından içen nıurakıpleri bılhassa gPceleri bu f:u Akdeniz pastasına hareket HAdise hakkında tahkikata rkıpkr de ~elnuş bulunmakta 

gırmek serefini yeni kaz nmış semtlerdekı fırınlarda Ani tef· etmesı ıcabeden Samsun gemi.;ı b~şlanrnıctır . dır. 
tır. O necıl, inkılap huku'.kunu ı tısler Japmaktadırlar. bır gun e\\'ele alınarak 19 A 2oo Cll'iS KATIR GELnt Iüsabakalara Sıpıhi Ocağı 
fakültelerde okum115, inkılap 1 A}Ttca İktısat müdürlüğü bil- ğuctos salı saat 14 de kalkacak· Yardım c•rçevesı dahilinde binfr.llcn de ıstirak edecektir. 
kanunlarını bizzat tatbik rtmış, tiln mahalle muhtarlıklarından tır. 21 Ağustos perşembe günü m"nkııdan ı;:ondenlen 200 cinı: Görünm'!?Z kata 
bazıları da hukuka daır eserle- semtlerınde bozuk ekmPk çıka s;ıat 10 da ilave fuar seferıne k 
rlyle Ye i~abetlı kımırlarıvlr 1 ran fırınları İktısat miıdurluğu- l·alkacak Etrusk \•apuru da bır .ııtır dun Colo.mbla Rei~hts isim Diln saa 12 30 da Suadi e 
isım yapmış haklmlerdır. Tem- rt: bıldırm.,lerını istem ıştır. gun ev~ el saat 14 de hareket e-

1 ~ gemı ıle lım~nımızıı -::•lmış-1 Bağdat caddesınde kuduz bir 
ylz mahkemesinin bütün kad- y . I k il decPktır, tır. Amı $:emı. üç av P"''"'1 bir 1 kopek tarafınrl~n bacağı ısırılan 

enı yapı aca yo ar rıartı ııtır rlııh~ getırmlstı roları bunlardan mlitf'ı:e~kıl. ol- Samsun ,·apuru 1zmlrde Et- TARl'L'S GiTTi · r~lıs mernıırlarından Mt'hmet 
duğu za~an, s~de bırıncı r~ıs~n İl Genel Meclısince Üsküdar ruskU beklc}ip. yetl•cmeyen p1• ı Karascıı. tııbar.r2•1nı çekerek ko 
de ıl, daıre reıslerınln dahı ıl ılçesınde ~enı bazı ~olların \a· re, Il"}Tut, İ•kenderı~e ~okula • !ar•u• \'apuru dun saat 12 P"~e ates Ptmi:tir. 
mi otorite i üzerınde durulrcak pılma·ı kararlaştırılmıştır. Bu r.nı alacaktır. fi'" ... 

7
3 ~ok~ i.Ie Batı Akdenlıe Tabanradan çıkan mermi er-

'e bunların en mümtaz hukuk- kcırara göre· T. • d'I barek"t Ptmıstır. _ de bulunan bir taşa isabet ede· 
çulardan ibaret olma ı sa~lana- · amır e 1 en vapurlar GL. ZEK t OK l'i GELDİ rek parçaladı~ındıın etrafa sıç· 

. Cami meldanı; Ressam. Sarı cektır. lşte ~ zaman, Tem}i:ı gu.z.i, Nuh kU\U u Kısıklı cadde Denızcılık Bankası tPknık e Genel Kurmay 2 inci Baş. tayan taş narcalarından biri. o 
mahkemesı. ısim ve unrnnına sı· sk' mı hak G lf U lemanları tarafından alınan ted- kanı Z"kAI Okan, dun saat 10 I ı;ırarla ora:lan geçmekte olan 
16yık ılmi bir milrs c;; haline• y~n~za~e l/ncul~~.eTenuek:~· :rııı~: birler sa~·esınde fabrıka \e haruz (ip uçakla Ankaradan şehrimize Bedri ı~mındPkt şahsın avağın:ı 
gelecek ve memleketımız hukuk sa Sımıt . T h K k la:da is ranrlımanı artmıstır donmü•tıir. çarpank yaralanmasına sebebl-
saha~ında n'lmzct bulunduğu · cı a ır, ıızguncıı Bundan bir ay evı el hu u~da R cı tZETJ,ı::nfl'ii GÖTÜ- 'et vermiştır. 
me\kıe y:Ukselrıcektir. Öyle hır deresi, yeni gun, Arabacılar, t2mıre alınan izmır vapurunun RECEK YAl't'RI AR Hrr ikı yaralı da !\iimune 
mües•esenin bırınci reislık san Kurtçelebi ile Kandılli mezarlık tamıri kısa zamanda bıtırılerek H 1 ' . _ hastan.,sine kaldırılmış tahkıkata 
daha~ını, bittabi hukuk ilmı yolları bu butçe yılı ıcınde ta· srfere hazırlanmıştır. Yakında vap 1 ;~ı na~~~t ~rin~ ~

0!~;erek ha•ı~.,.,mı~tır. 
nln şahikasına yük elmiş milm- mamlanacaktır. revizyona tAbı tutulacak olan ı r rın umın •. 1 ıncısı Göçm~nlere Yardım 

Ba~kan, taı ve de~erli hfikimler işgal Gune:iSU lapurunun da tamıri 1 pazarte 1 ~ldeC'ekhr. 
kıdeme gore seçilecek edecP.klerdir. bır ay içinde bıtirilecektir Fu· -- Derne~inin geziıi · rr: Q b :ı· kapandıkta sonr Aks. . Tahtokale'de bir 

Şu hale gore, bu ıntıhapta r ' n ZOf a u .. ç . n 8 u 'a. Goçmenı,.re Yarrlım Derneği, 
d h 

. d k ' ı 1 puru da, lzmırden donecek \'e ld 
a a zıya e ·ıdem unsuru- havuza alınarak bir ay ta mır .,.0 yanrıın o u mutad dPniz \'e kır gezisını 17 

tnaudnır.ağır basacağı anlaşılmak- Kadına zorla recektir. -o- o Dün Tahtakalede bi,. .. an"l'l A,::ustos pazar gunil sabah saat • ,. ı:ı SO dı Zıraat Bankası kar&ı ın-
cıkmı$lır. tlvas ve RamdivP aıt Kıdem unsuru nam?et daire rfakl rıhtım ı•kl'lesinden kalka-

B 1 d b• 244 numaralı FmnhıPt h2nının 
reısJenni, on pJ!nda \ e ikinci ar 1 n a ır :.ılt katmda Plt>ktrı); kont;ı~ınrl n f'ak hU•USİ ,·apur)a Çubukluya 

PlAnda olmak üzere iki kısma Tecavu"'z etıı· )apaC'aktır. çıkan vammı kıca bir zamanrla 
ayırmaktadır. Bu bakımdan BI- K d d öndilrulmQctOr. Bir hacı namzedi 
rıncl Ceza dairesi reisi Sııılim T rı.: Hııııad11 .i!ar.n tt ın yüzün en 
1 ·anz ve 3 Unrıl Ceza dairesi Dl n Tahkikata devam olunmakta dolandırıldı 
reisi İbrahim Ethem, ön p!An- 44 yıl enet bııı;ıın, 16 A· İskenderun, 15 - İskende Arbede oldu dır. Sırkerıde Bozkurt otellnrle 
daki namzeUerdP.ndir. Bu iki ğustos ıoos de Recep Pasa run Payas ;}olunda, Sarı~ekı mlsafır hulunıın Bekir Memlş, 
daıre reisi, hayatlarını tam mA-, olmuştu. Şerefli bir a ker· civarından otomobılle geçmekle :' 1 ct"k'te f ro polf~r. muracaat ederek. hacca 
nası}le mesıc:e \"akfetmiş \'e Jik ha)ahna malik olan Re· olan 3 kadının online 10 kl~i Bartın, 15 (Aı KA) - GO- - ~ gitmek uzt>re sar!edeceğı 700 li. 
~ımdıye kadar hiç bir kun·etin 1 cep Pa5a, Trablusgarp Yali ç·kmış \e otomobılı durdurduk- zekehısar kö~lindPn hır kadını rasının dobndırıldığını iddıa et-
ônünde eğilmemiş iki bU:ı;iık \e Kumandanı &ıfalı)le \"3• tan ı;onre, ıcındcki kadınları pavlafamavan kollüler si!Ah, bı· Bı" r mi!kı'n ,· f ,· mictir . 
''e ~ereflı hAkimdlr. HAkimler tife gorduğil ,narda 1 tib· zorla aşağı ındırmi~lerdır. çak \'e baltalarla birbırlrrine Sanık aranmaktadır. 
kanunu ile hukukun umumi ılat idaresinin ora •a stirdu· :rııuteca\ izler. kadınların fer- gırmicler ''e ortalık muharebe 
esasları \ e me\·cut teamul ha- ğu gençleri Padişaha ra~· yadına rağmen 3 Unü de zeylin meydanına donmıi tllr. HAdlse- Doa .. " rad 1 
kımından, birinci reıslik, bun- me.n himaye etml5ti. 1908 a açlıklarının ct\ arına $:btUr- nln mahis r.ti şovlPdır: 
lardan birisinin hakkıdır. inkılabını muteakip Hnrhl· ınüşler \'e orada sabaha kadar 19 Yaşında Necip Denizkıran 

Yerleri doldurulamıyacak de- ye 1'0ımrlığına tıı •in edilml5, çirkin tcca\'üzde bulunmuşlardır. adında bir ı::enç. bir kadınla ta 
recede mümtaz \•asıfları olaıı 1 tanbııla mm·asaaltı ba51ı· Ancak, gUn ağarırken kad n. nıfmaktadır. Bunu çekPmlyen 
bu yüksek hlklmlerden birisi- başına bir hadise olmıı ıu. !arın ınıltı ini dU\an bir çoban Hıı~an Denizci ve iki o~lu ken-
ni, dığerine tercıh etmenin 

1 
Ad,.ta bütün İstanbul krn· çocuk, ko~arak durumu kasaba- dlsıle çekışmek ,.e kadını elin-

gUçluğu meydandadır. dl cine karljtcı çıkmıştı. Fa· va haber , ermıs ,.e sur'atle ha- rlf'n almak ıçın \e ile aramakta· 
Yalnız Selim Nafiz. bir ı;ene kat fiç gün 5onra u:ıtre ba rckete geçen zabıta milteca\'tZ· dırlar. Bu '-'u:ıden çıkan kav~a 

sonra emekli)'e ayrılacaktır. eında goğt1!i ılarlığından nl IC'rdrn li ini derhal yakalamış- f'cnasında Hasanın o~lu Nuri ne 
Blrınd reıslık me\·kıınde istik- : mu&hi. '"datında ıti.iJ;sıınrl l' •ır. DığC'r li I kaçnıışlıır~a da, nizrı. tabancacını çekerC'k Necırı 
rar temini duGüncPsi h.\klm ki madal} al ardan başka on polis bunların da izi uzerinde Denizkıranı agır surptte ·arala. 
olursa, bu haklı millahaza. İb· paralık bir serveti çıkmamı~ bulunmaktadır. ınıştır. Kavgava Şaban Kaplan 
rahim Ethemln tercih sebeple- 'e cenaze masrafı Nlza1nil e y k 1 5 1 1 adında bın~i de karışmış. il asan haı.lneslnden \l'rilml~ti. a ·a anan suçu i k ı;orgu \"e çocukları ona da balta \e bı 
ri arasında yer alabılır. T''ı "., .... 1 çl )arını müteakıp te\ kıf edılml"· ki ld .1 ~ ...... ~ ., çı a sa ırmı~ar. tabanca ile 

Birinci reisin 
otoritesi 

T emyiz: mahkemesi. fevkalAde 

lcrdir. ıı~ır surette \'aralamıslardır. , 

Ankara 15 - Kalecik Oüm· 
belek ıstas'\'onu cıvarında feci 
l::ır tren kazası olmuştur. Zon
guldaktan Ankara'a gP!l'n poo:ta 
k.:ıtarında \•a,l:cılık yapan Hasan 
müvaz~nesını k.1ybederek duş 
nıiıs. trenın altında kalmıs ve 
i~ı baca~ı ıle bir elı \e MI ko
hı kesılmıstir. 

Bıraz sonra ı::eçen lkincı tren. 
dekı makinıst }aralıyı ı::hrmüş
tiır Yaralı koma halınde Çankı
rı hastahan sıne kaldırılmıstır. 

.--TAK \.' fM-) 
16 AÖUSTOS 1952 
cmıARTESt 

A \' 8-fiÜS 31-RlZlR 103 
RUMİ 1368 - At.USTO~ 3 
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bır kanun merclidir. Vatan
daşların hayatı, ş refı 'e bir 
kelime ile bütün mukadderatı, 
o yuce müessesenın elindedir. 
Onun için bu müessesenin ba
~ındaki hAkimde. hiç kimsede 
bulunmayan vasıf ve mezıyet
ler aranır. O, icgal ettiği mev
kı ve haiz oldu~u milmtaz va
sıflar itibari) le, Cenabı Hakka 
en ziyade yakın olan in~andır. 
Bu bakımdan ilmi otoritesi, 
milnakaca kabul etmeyecek de
recede tam ve kimll olmalıdır. 

YAZAN~ FANNY NUllST 
38 

çEvı°Rr11~ TlEZZAN A.E. YALMAN 

Dilnyanın en kudretli hAkim
lerini sıne inde toplayan Fran
sız Temyiz mahkemesi içinde 
de aylarca ı;taj ve tetkikat yap
tım. Basta birinci reis Fremi
court 'e başsavcı Pallle olmak 
üzere biltUn daire reisleri ve 
azaları;> le temas ettim. O mil
essesenin ıçlnde bulunanların. 
bırınci reise karşı gösterdıği 
bil uk sa)gı ''e hayranlığı, hiç 
unutamıyonım 

Bizde ı:etıp geçmiş birincı 
reislerin ara ında hiç hirisi, 
Temyiz mahkemesi \'e arlalet 
mesleği içinde, ilmi bir otoritl' 
tesisine muvaffak olamamıstır. 

Onlar daha zi)ade, ıdarl oto
ritelerine güvenerek vazifeleri
ni başarmağa çalıı;mıslardır. 

•Bunların arasında Halil Ö~ o-
ruk. adalet yılı nutukları le, 
timi otorıt" tesısıne gayret gos
terrni tir. Fakat bu nutukların 
da maalesef ilimle a18kalı nok
taların mevcut olmadığını \e 

- Bunu sakın yapmayınız, 
Walter. Heni bır gemiden Ok· 
;>anusa atmak daha lyı olur. 

- Rıı ', size bu"lin ne oldu? 
- Bılm'yorum. Mana~ız şey 

!er sovledim. Bunu acaba ne 
den yaptım? Aldırmal ın. \\"al· 
ter ve konuşmağa de\am ed n. 
Sozlerinizı bir daha ke mcm. 

- Bu tarzda şryler aklının 
gPllnce muhakkak sô~ lemeli
~ıniz, Ray, fakat bövle dil.ün· 
menize şaştım doğrusu ... 

Bu sözlerderı sonra. Ray'ın 
avuçlarının içini öptU. O da 
dedi kı: 

- Ben de buna şaştım, Wal
ter. Aldırmayın dedim ya saç. 
maladım Sız sözlerlnızo de 
\am edıniz. 

- Bana ne kadar !Azım ol· 

duğunuzu biliyor musunuz, 
Ra)'! 

- Bllı orum. fak;ıt bunu 
tekrar tekrar soylemenlz ho· 
şuma gidıyor. 

- Peki, tekrarlarım, fakat 
buna emin olduCunuzu sanı· 
yorum. 

- Butun erkekler böyledir. 
En blll tik halUarı da budur. 

- Bu \aZı etın sizin için 
kolay olmadığını bilıyorum. 
fakat benim için de de~ıl. . 
Hele böyle buyuk çapta işle 
rln arıfeslnde ... 

- Bllıyorıım, dostum. Bunu 
her an takdir edıyorum. 

- Hayat zaten çok güc 
Bu \'azh et onu daha ziyade 
güı;leştirlyor. 

- Elbette o) le ... 
- Bunu soylememeliydim 

belki ... Fakat \'PZiyetiml tak 
dlr edıyorsunıız değil mı? Co 
rinne ile sizin aranızda kal 

dım. Karımı sevdiğimi elbet· 
te bili) orsunuz, değil mi? 

Ray, ağzından çıkacak olan 
tek kelimeyi zor &b) leye bildi: 

- Evet, dedi, ama ne kadar 
gliı;lUkle •.. 

- Sııde takdir ettiğim en 
bu)ıik şey de bu halinizdir, 
Ray. Sızlnle bu tarzda bir ko 
nuşma yapılabilir. Anlıyorsu 
nuz ya .. 

Ray kalbinın yerinden kop 
tuğunu sanacak kadar ıs 
tırap duyuyordu. l''akat buna 
rağmen: 

- Evet, anlı) onım.. diye 
bıldi. 

Walter, aynı sözleri tekrar 
ladı: 

- Ben Corinne'i seviyorum. 
Ray. Başlan~ırh bu hissımden 
uphe ediyordum. 

Demek kı hır an !cin Co 
rinne'i se\dığınden sürıhe et 
mişti. Sıı halde eğer o gunU 

hayvanat bahce•lne gldehılmi~ 
ol·a)dı. hıyatın cephesi detı 
şecektı. Ray, için içın Frerta'ya 
ı:ınet ettı Walter sözlerıne 
deum ettı: 

- İkimiz de heniız serbPst 
iken, Corınne'i sevdığimden 
ş iphe erlıyordum. Fakat bu 
gün artık onu sevdığime emi 
nim. Corinne mükemmel bir 
zevce. kusursuz hır anadır. O 
na çok şey borchıyum İçtlmat 
mevkıımi. dostluklarımı onun 
sayesinde yaptım. Sıze bunu 
açıkça anlatahıllyrırum, Ray. 
Birçok karlın hunu anlavamaz. 
Ancak Fransız Radınlari' anla 
yabılir. İkı kadını ba~ka baş 
ka tarzda, fakat aynı zamandıı 
sevmek çok garıp bir şey .. 
Bazan buna kendim bile o ka· 
dar şaşıyorum ki• •Acaba ak 
lım basımda değıl mi'!• dıye 

soruyonım. Garip ~t>y ... Karım 
sizin ~ibi lPki dP~lldir, Rw 

Onunla beş dakikı bile konu 
şamam. Hemen sacmalar, en 
cıddl me,eleye kadın~a şeyler 
karıştırır, soıiln sllsılesını ~:>· 
zar. Birçok başka ba~ka fıklr· 
teri ve meş~aleleri urdır, crı 
rukları du ıl11ilr, ev ı(lerindeı: 
hah~eder, kürk mantodan, ''i 
yecekten, ahb3plarımızdan lco
nuşur, o me\'zudl!n o mevzua 
btlar. Fakat bununla berab"r 
~en derecede dllrüc;ıtOr. hlra 
kar ı crı'k ferlakArdır •Kenıi• 
rı' ate• .. at• decem atar, mi 
kf'mmrl hlr an~dır. lvı ev -a 
rl•nırlır, ki har bir ıi:cn e men· 
sııptıır. rnk ivi kaltıi varJır 
Benım ltlerimi •Hrlltm .. k için 
amcasının vii1üne ~ı_ilı!" usta· 
Cl diplomatlık ener. E\'i için 
hol para harcar. fa'<nt l'\'Tl• 1.a 
mnnrla tutumludur. Velhasıl 

her erkek !cin ldP:ıl Jır ka 
rtıraıı Butiın b·ı'llan s!ıP 

•o IPmPme sebao 'ı•nı ı:rfov~ 

tulmasını, demokratık ,,. 
jimin tabii lcap!arıııda~er: 
!aralı: müdafaa eden bı ,,. 
hangi meslek 'e kanaati~, e, 
lursa olsun bir gaıetec~t" 
neşriyatından dola} ı Alı blJ 
mal'in olumu tfldınde ·ıııfll 
akıbete uğra abUece.11 tı 
. 't di"•lll ımasını, uı!'ri!Je tı rf " ti· 
basın huni eti 'e fildr ~~tJ 
metı namuıa elirn bır 's iJ/ 
olarak tesbit etmekle ıee 1,e· 
duyarız. Gazeteciler ce~ ·5~ 
tı idare heyeti, her tüf tı ,,. 
yasf mulahaulardan ll~ııııt
laı ak hu kanaatim belı:er· • 
gi bıt \aufe telakki t' aaıı.ı 
Sozlerl, gerçekten c ıurs• 
meslek 'e kanaatte "ııerlll 
olsun~ ı "ıtun gaıetec rcll• 
hıs ' e du ıın ce!Prlne te 
man olacalı: mahi ı:ttr.dtf· ~I 

Hiç şurhe etmb oru~,re 
Gaz.eleciler Cemi3 eh sııı!# 
heyeti, iktidar part ı ııJJ· 
mes'ul ,.e salahı,> etli d ııJıll 
rından bırlnrlen: «Bu&U f\· 
muhalefetin meddahı '~eıe
tidarın muarızı olıın g~ ,e
rlletiDI'! bu h d ise ibre 50ı· 
rid hır ders olmalıdır' d• 
!eri ,ıkmıı olsa) dı, ona dilf 
Kasım Gulek'e eonderıcll' 
mektubun bir tıpkısını 
derecek ti. ııl• 

ırJ,inçı, hukuki de' ıe:ııııı· 
zamı lçınde asla yerı bil' 
yan hukuk \e kanun dı$~ıdl· 
harekettir: Ali Kenıal rtlll 
sesi, bır mtllet•n oluf!J ~ııJll 
mucadeleslnrie buıun bjdi' 
fi'\ kalAde bir zamanın ı'JI 
sesiı:lir. Bununla beraber ı•Y1 
Kem.al ı:h ık olduğu rtdııtl 
bir mahkeme kararıle ~esli 
etlılerek gnrsl'vrli E'1P ıııt 
ti aha iyi 'e d~ha do'~ ~tS
rlu . Bu ıtibaıla «Han'ı 01 
Jel.; " kanutte oıurd 111,ı ı;ıı n • bir kim~enin Ali J(~ttr 
hadise ınl. a8a ın ~u~ ıe.Jı· 
ni ,.e fıkır fıe l ametın" ıııt 
dit etmek tsterce~ıne rt',., 
ıılbret deni olarakP 0 ıdt1· 

·ı " atma~ı. demo~ rasl ı t d tt" 

iU kadar ana~·asa ılt : ıııt 
illi kahil nim• an saka 
rlhrıi ·etin lfad ldir. ,-eti 

C"mh etimiz idare ııe ııır* 
ni, çok isabetli prote to ııe'' 
trıhu dolaymle, Hasın 11 ıt· 
nın na~lz bir ferdi ,.e r.;,.,. 
tecılr.r Cemi etinin bir ·Dl· 
sı olarak butun kalbiııtle 
kı&larım. et 

Sadun G. Sf4 V 

·-------? 
. e•ı"' 

bilete"'ınıze olan ... mııı', • ı 
~ ilzlindendır. Hislerimın ·:o~ 
runü size anlatmağı bir 8 ıı 
c:lirim. Beni anlıy.ac~t·ıı t ıııf 
kaaı.r emınim ki . BuJ::t ~~.ıı 
li vı:- hırçın oluyorum .Sil ~ ıı 
m::: sebep, iki taraf'a d3 , 1111 
z ımanda bulunmak is'e1'ı,eııı 

ir. Hem sizin yanın•'<'<i· ııtl ıı 
ds Corinne ile ı:oc•ıklar 
yanında l'lmak istıvıır:ın1 · pı' 

- Keski beni hiç ıan• 
m.~ olsaydınız. 6, ıt 

- Evet, bir taraf•~n r~ ~ 
Benim vaziyetimde bır e ;ıl>;t 
iı;in bu çok tehlıkeUdır f l!1 1 
bana inanınız, Ray: ~u ı'.!( 11 

mln hiçbır zaman de~ış11'1111 ,-:ı istemem Sızdcn \•aMece ptı'l 
Sız. benim icin esas~ınıı 

1 
,.ı.;· 

yada kcnrlınıl olduı:-tı gı~ ~ıP 1 

terdii'iim tek insan sıı:ı:ısı:ı 
Ray. Bıitiın gun zarfın.dl! d 3ıcı 
ki şahsıvetımin bellrdıtı .. ,rd' 
ka: bu kapıdan ıçerıre d' 11 

ıtim andır. Bu da ancıık ı• 
savenizde olm rır Sıı tıt~"!lıı 
nısınız. hlc rle~işmlYOr~~r er 
Kendınizi dUşunmeden. 1 ede 
kı>t!i tam manacı il' mecU 3ıı" 
bılen kadıncınız onun r}{ 
c<>kPrsiniz, clink ı onu ç;.~1ıııl 
anlarsınız. Birisini c:e\ e tı t 
zaman o kim~Pvl kendını~ tı 
tercıh edercinız Cok de :ıerc' 
radan $:!derken. sızP. sııa rııdeıı 
yalnız kendımden. icıerı 0ıd 1 
~:ıilelerlmrlen hah rtmı' 
ğumu duştinilr. u•anırıırı: r ı 

C Or' aırı ı ' a 
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Di?p~ 
lenlikeli 
Hareketler T E r . DU .. NVı·rA runıan - is n 
~~azan: E T ~ t\ 

Qıudd·ıı • • • • "' qerqı·nıı· ""' ı!!I ~ Clr en beri Yunın-Bul. 1 
hlrt\eı~Ududunda tehlikeli 

ltptlç btbrı e
1
r go_ ~e ~arpıyor. 

i 

wer! 

tt~ ıze d * Tısırda, numayl uçlula· 1 Auo<ialtıl Pru• ı. el oları ~ nn e l"unan 
rfa.r uç küçük aıla a rının duruşmaları haşla- 1 Vaşington, 15 - Dün~ a meseleleri hakkında bir görUşmo. 

Cı ~ 
1 
larafından >:ıııııan ıh. S;ncı, elrba3ı hakkın· de bulunmak üzere 1\lr. Dwight Eı~enhower'e ~aptığı dav•tin 

\ ~ 1 22 
nr.. lnıdi ıle nel da idam ceuısı ı~ıedi. reddedılmesi hAdısesini tefsır eden BaEkan Tnıman, kendisi 

~ laıı takı1111ı ·amoı::ında, * iranda nıima~ i~çilrr la tarafından Cumhurıvetçi Parti adayına soylenllen batı seylerin 
lıı. ntağında dcuhe gr. car til".arct lokaline icra- Eıscnhowcr i • ı:edelemiş• olduğunu ileri s{ırmll~ttir. 
e• tnilfrl'7.r~lnr. Bıılızar- \'llt t'ttiler. Ba ın toplantı~ında bulumın ;:azetecıler Ba~kanın bu •Ze· 
llıtı\a~likleri. }"ıınanlıların * Birleşik Aml'rikıı, ulha drlemiş• tAb ırınden ne kıı~dettığınl anlamak htedıkleri zaman 

t. ~1 ~efe rtmelcıi ıızrrfne dair amlmi garantiler Tnıman hunu açıklamamıştır. 
ita ltt olduğı1 bilılirillrnr. l'lde etmedikçe baıı 1- Başkan Tnıman, Drmokrat Parti ııdayı Aıilai Ste,enson 
~ kaı:~~ta 11.;i Yunan n ke- )ahları Jrullanmı~aca ına HeJıız Sarayı ziyaret etmeden e\•vel Cumhuriy,,tçl Parti ad1· 

ltr lllu Ufı~nılnn, nirle~miş dair soı \ermekten kaçın- yının da Beyaz Saraya çıtğırılmasını kararlaştırmış olduğunu 
ı b • hıtı,.rinin Ytık'n ılı. blldirmıştır. 
di!h·o/te~,.t rttlklrrlnden * Korf'de ka"ıhklı sa\'8Ş· Cumhuriyetçiler, Sle\'e'lson'un Raşkan Truman'la gorüşme-

.r, ror~ \in,. \erilen ha., ]ar de\am r.diJOT. sinı tenkirl ettıklerj içın Başkanın snnrarlan l\lr. Eısenbower'i 
it\ •terı 1 '\Unan n~ Bulgar ;_""""".....,_"""""_...,!!!!!!!!!!!!!!!!!!•J1!!!!!!!!!!!9' da\'el etmeye mecbıır kalrtı:ını ıdd ta etmektedırler. 
ıe,A~ e b tusto ta birle e· Başkan Truman ise her ikı parti adayının ela davet edıl· 

"'l, •kkında goriıfecek· Eden ve eşı" mesıne aynı tarihte karar Yermiş olduğu hususunda ısrar et· 
~1- mektedir. 

~ 
... . -~ ~tlllt~. 

~ ~ ;..;.... : .. ~ . 

Olağan işler 
Ankaraifan gelen hnbcı e 

gnre Ba5h:ıkanhtın l'!Ş· 
yası. ~·eni binaya taşınırken 
lii!hsisatı mesluıe kasası ha
malıı:ı !'il tın.dan du5erck za. 
vallı)ı ezmış .. Tahıi ~azık! 
ÇünkU ynnnn her cana arı
nm. 

ı\ma §İmdi dl ·ecrkslniı 
ki, .koskoca kasa ''lllanda~ın 
sırtına ~ ııklenlr mi? 

Tabli l ııklr.nır.. Çünku 
Adet o~ ledlr. Tahsisatı me -
ture ka a~ı daima JUrdda ın 
sırlı na J lit.ll'nmlş \e daima 
onu ez...ınl tir. Riıimki de ma
lumu il~mılan ibaret .. 

iHSAl'i AD 

Yugoslavya' ya 
• 

lktısadi yardım 
Wa hlngton 15 (A.A.) 

. ~. r 'I 
r (~ltleı n ş\mallnde De-

•11tr. n tton Kııstronl ka· Lizbon' da 
• ka eınfrhl~ıır, retriç. 

1 taiırından ı;ıeçerek Aunrıattd p,,,. 

Singapur'da bombalar 

patladı 

Dışişleri Bakanı ı~ından bildiri! • 
Arnavutluk, ltalya ve dığinc gore, Birleşı k Amenka, 

İngıllrre \ e Fran~a: lılareşal 
'f ugoslavya'ya nota verdi Tıto hUkCı metine hır ~ ıı daha 

iktısadi ve mali yardımda buluna 

Şehrimizde bulunan C'umhur~ask:ını Celal Ra)ar, Biiylik l\lillrt l\lrc·fül na~kanı l!rrik Kornllan, 
lla~hakan Arlnan ~lrnıll'rcs l(iı:I r.ri bakanı Elhl'm lUenılr.rr.s dtin öğleılrn r.onra gat 13.30 da 
:\url Deınira •ın Kıızgunruktaki koruluğuna giderek öğle ) eme ğinl ) rml~lerdir, (Basın Foto) 

. t ~ et bulan bir ıı;il. Lizbon, 115 - İniıltere Dı~ış. 
~ 11 'Uhrk ıenrııf 2 OD lerı Bakanı Anthony Eden ıl• 
1~ >U t'!11~ın hü\ük bir ıeşı bugün balaylannı Portek z 

1 tllt/ll Dtılı;ır hududunu de geç rmek UZC're uçakla L~· 
lt1 .j ' bona gelmı~lerdır. Dün e\ lenen 

~ 4 ijıaı atındaki ı;on hıiıfür. meşhur ı:elın \e .t;Ü\ey'ı gormek 
~·ı bili klındir? nu huı;us-' ıçın bınlerce ki5ılık bir kal;ıha· 
~" r Fi'\• sıJ\lemrır. hr.' tık Portcla hava alanına üşiiş 

~ 1ll de ' 0k.tur. Sarp '" ılağ. I mu~tü . tnı:ıliz dc\let adamı b.ı 
ır, Ylnıhn hurlııilu hir- yıl ıptırialarında şubatla Atlanlik 

' ''bi l~Çınrk miimkun ol· Paktı konfHan ı münasebetıyl.? 
~ kır,, 

1
bii1Jr hlr rv olma-I burada bulunduğu sırada csa~cn 

t,414ir. Bıı •rar.,. ates rtrn"k te Portckızlılerın muhabbet. \'C 

~. g~~ lhi \"llk'alıırda. hu. h:ı:,ranlığını kazanmış, mısaCtr 
:ttllıek.ı .ır~,·ıı7. rdlldiJ:ini dc•lct adamlarının en yakışıklı ı 

1'1 ~ OJr 1~•n, t>k rri"a çarpıı;. 'e en iyi ~iyınenı ı!An edılmış 
h bır • t" 

t tfikı '"' a hir kaç ne· ır. · 
:.,, r Bııe~erek huduttan içr.ı I ., • • d 
I la ııı efıı, iki Yunan a ke· zmsız ama 
~' bir h(!:t"rilıllğine görr., 
~ l'aplla <llS4> kar ISlnda mi- ç k onu 

pil: tltra;::,~ lnhklknt uıb eti 1 am n s 
• tt ile • A ad,/u A Jann 

• l~rtıı "1t:rıın ol~un bu ~lbl 1 -
~ ~'tUd Rlkh:sınncı iyi bir Berlin, lıi - Dlin hır Batı 

•r1 lr; iki kom 1 Bcrlinli lçUt!ı alkol onunda 
l tıııı. u nırm r. • 1 k k h • 1 k l • a dlışn,an . hl 1 • dagcı ı yapmn • ev<'~ ne apı . t,' l.ıı.. srh .. 

1 
a 1 ~ r.;n mıştır. B:ıtı Berlinli bir kah\Cdc 

4a. 1 1Uıcı·1 11 ,1 n }
1 0 ıır .... k"• epey bira içerek arhoş olduk " Phıı ııe,·amı .. a ı. 

ltı k.-liı!ir. JIRkikatfln tan so~ra , hrş katlı bir bln~nın 
lı..'' ı "'ıı ııv•r:ııiehl'llerl , ıncası ıçln kurulmuş olan ı kc 
~ lıııetıer Kır 1"" 11 ~ leye tırmanmak he\e ıne kapı-

. ' tlaıı ''rm ıl u1 ~
1 

!arak is eleye atlamış ve tA te· 

Singapur, 15 CA.A.) - Bazı 
komunict tetbişçilerin ~erleştlr· 
dıklen ıki saatlı bomba dun gece 
) arısı infıUlk ederek şehri bu 
ı;akin de\Tesinde he) ecana \'er
mıştir. 

Bombalardan biri buradaki fu. 
ardaki In~iliz kauçuk sanayil 
tr5hir pavyonunda ınfiliık etmiş 
cli~eri de şehre b ~ mıl mesafe. 
de patlamıştır. 

Pa\'Ynnda infilak er!Pn bomha 
ıııınik yaratmış \ e infıliıkı mute 
altiıı çıkan ~angın derhal yrtİ· 
fc'l itfai) c ('kıpleri tarafından 
sondürulmüştür. 

Hindistan'da okuma, 

yazma seferberliği 

Yeni Dclhi, 15 (I\afen) - Hin 
distanda okuy uıı yazması olma
~ anlara karşı şicldetli bir kam 
panya açılmıştır. Yeni Delhi Eği. 
tim komitrsi, fakir talchelere be 
dava kitaıılar daı:tıtmaya haşla
mış ve yakınrla faaliyrt s:ıhasının 
daha ela gcnişletilcce~i bildiril 
miştir. 

Hitlor'in öldüğü nüfus kay· 

dına işlenmemiı 
eınu zım· peye kadar çıkını tır. Fakat te· 

peve vanşta adamın b "denbı•I'.' Berlin. 15 (A.A.) - Avustur-
ilit Prnf ~örü başı donmuş ve bir daha kendi ya hukCımetinın, Avustur)acla 

~ 911, 'd kendıne acağıya ınememi~tır. bulunan tablolanıı mulkbeti me 
! ıl?ta 15 n a Bunun üzerıne adam saatlerce selesınl halletmek maksadı)lc 

l tı.. ıııuıı.ı <lltısu•I) - 1nrzıl ı ımdnt ictemı~"e de se~ini klm~e Bcrchtc"f:aden mahkemesine yap 
1 ;:ı t• n tlif Unn-er it"sinc ye duvuramamıştır. Sabah şafak tığı mı ı acaat ve bu mahkrmenııı 
f< Ofe·or~ nıenaup 13 kl~ılık eo erken ıtJilıvecıler 11elerek '~ki talebi üzerine Batı nerlın 

t: 'lr. li er ID"upu liehrlmize mıırdl\ rn uzalmıclar 'e ruhavet nilfus ka) ıtlarmda Adolf Hitlc 
, t et eehnn tarihi tepede bulunan Batı Berlınliyı rin olduğune dair hcrhen~i bir 
"akta~eterek tetkiklerde bır ipe ba~Iıvarak uağı indır· kayda tcsadur olunmadığı bildi-

!rlar mevP mU\•affak olmuşlardır. rılmıştir. ı 

-------__ Of:m~~~~w~ 

L_ Şehrimizin günliik manzaralarından: 
SAYFl''E... cı:unr:tı/rr.r -----------

daha ilk senesinde a~rılık to· 
humlan ekılir İkınrı 5ene de 
a:) rılıklar başlar• dıyen Fran· 
ı;ız mlllefekkiri La Bruyere 
bu sözU acaba bir kehanet gi· 
hl bızim siyasi hayatımız içın 
mi ô~Jemiştır?• 

YENi ISTANBUL 

Londra, 15 (AA.) - Arna' ut cakiardır. Hrr üç memleket bu 
luk hükumeti dun Yugosla\•ya yardımı, .Mareşal Tlto'nun ko
ltalya ve Bırleşmış ~illetler Ge- mtinizmı t('rkettı~inl ı;:örmek J. 
nel set.Tetrrlı~ıne ~lddetli bir li çin dei:ıl. hür dünyanın emnlye
sanla kaleme alınmış bir protes tini takviye maksarlile l apmak 
to notası te\'di ctmıştir. tadır. 

Arnavutluk hukümcti bu nota Ru yıl yapılacak yardımın tu. 
ı;ınrlıı , karadan, havadan , e de- tarı P!'l mı iyon dolardtr. Gecen 
nizdcn Arnıl\utluk topraklarına lll bu miktar ]20 mlh-on idi ise 

rı,,, hu yıl Amerika Yuı;:osla\'ya' 
11ıki o!cluğunu iddia ettiği ihlal ya fazladan olarak harp malze· 
hadı elerini protesto r.tmekterlir. mc~i \·erecektir. ________________ ,,.;_ ________ __ 

BUGUN TÜRl(İYEDE 
. 

YENi 
. 

BiR MECMUA DOGDU 
RESj)~IL_İ 

\ 

ilk SA YISINPA NELER VAR 
1 
HindL~tan htiklAllpln nldıinunıii miinasrhrti)İe, .'fürk • Rindi tan küllıır dernel:I bir toplantı 
tertip etmiştir. ToplRntıda llııfül e Erlin Arlıur !'ıiİı; ıılmı le iki mcınlekrt arasınılal j nııına ebet. 
!erin daha fazla selı~meslni temenni etml5tir. Toplantıda a~rı ra Jlindi6tana ait bir lilm göste 
rihniştir. 

r;o Tııık zaferinin ilk dort renkli tabl06U. Ressam Mtinıf 

Fchim'in eseri. 
1·er altında ıfıın ·a Hır: Refik Halid Karay'ın )eni romanı. 

20. A5lr Ansiklopedısı: Petrol. Dünya petrolü ve tarihi 

hakkında çok kıymetli bir yazı. Yazan: Hasan Alı Ediz. 

lslanbul \'alirıi Fahrcttın Kerim nasıl çalışıyor. Röportaj: 

Kand('mlr. 

Hus mlllctiııln ı;iıli taraCları. Yazan: Rusyada Uç sene bU)ilk 

clçılık yapan Alan Klrk. 

Surr}) a Paşa ha) atta nasıl muvaffak oldu \'e mllyonlarını 

nldn işçllrre \'rrıll. 

Cihan tarihinin me hur çncu kları. Yazan Refat Ekrem Koçu 

,\ra~tırma Am. Asrımızın fıkri tablilı. Yazan: Saffettin Pı· 

nar. 

J>okfnrun J'aulyrlni. Yazan: Dr. Se\-il Akay 

ruifık Yamyamları arasında. Enteresan bir se)abat. 

1-'Ptih 1 il\ ım. Faruk Nafıı'in bir silrl. 

lstanhıılu frthedrnlrr bugün nerede yatı or! Yazan: Beh 

çet Kemal Çağlar 

lsıiçrt'~ c mektup, Şehrin dedikodu~u: Fıtnefikur 

nunyıının en muııklı hAdiselerl. Yazan: Adli Moran 

inilmedigimiz ruh fiıın' ası. Yaıan: Dr. Bedri Ruhselman 

Ra•h'oılon hıılıerler. Hazırlayan: Baki Sllha Edipoğlu 

!Hm rliin"ıısınıfa ~ r.nlllkler. Yazan: Rıdvan Teıel 

Mıinih'tıı J(N·e ha' atı: Belkıs Hanımın A\TUpa notları. 

< insi)f't Hayatı mı1. Yazan: Prof. Dr. Fazıl Noyan 

\'e bunlarılan ha~ka: Haftanın tak\•ıml, Gelın PlAja gide

lim, Sarı Kız masalı, Refik Halit ~eni romanını nasıl yaz
dı, Kım kimdır: UM Yenal kımdır. OIUm )akla~ıyor. Polis 
romanı. Bu kelımeler nereden gelı) or. Vs. Vs. 

ilk sayısmı bugün muhakkak alınız. 
ÇIKARAN:: 

NEBIOGLU YA 'r.NEVI - ISTANBUL 

)igaranın duman~ 
Burnundan çıkaran 
~a ine adam 

AMdn/u Alon., 

Berlin. 15 is,1çreli mühendıs 
August Huhı:r'ın yaptığı 11Sabor. 
adındaki Robot adam yarın ak-

ı 
şam Berlin Olımpi •at stadında 
yapılacak A\Tupa nıtizık rcsmi
geçidınde hazır bulunmak iızere 
bugun Batı Berline gelmı$tir. 

Sabor son derece kısa radyo 
dalgalarile UT.aktan idare eıiil· 
mekte<lir. RohoL anamın boyu 
2 metre 35 cm atırlığı 250 kilo 
\'e ayakkaplaı ı da 147 numara· 
dır. Sabor ayrı ayrı 24 hareket 
yapabılmektedir. Bu Robot r{Jru 'lilıllll 
ycbilmekte, goz.lerınden ışıklar 
saçılmakta. atPS •·etmekte, muh 
telif dıllerde bazı kelimeler soy. 
lemPkte, sigara icEbılmekte ve 
hattA ı;igaranın dumanını bur
nundan çıkarabılmektedir. 

--o-

Cif f e cinayet 
Balıkesir 15 - Bugun Sava5. 

tepe bucağının GU\'en Kerake· 
çılı ko) tinden 20 yasında Huan 
Toprak mısır tarlasında kôpr.tı
rıi nırduklarına kızarak aynı 
koyden 42 yaşında Mehmet Ali 
Arslanı çıftr. ile \'e Bayram Ti\' 
$l.'nı da bıı;:akla )aralayarak ol
diJrmii tür. Sanık yakalanmı ' ı 

-
Rita, Ali Hanla barışma-

ya yanaşmıyor 

Hohrut 15 (AP.) - Pren 
Ali Han bu;:iın, 5 saatlık bir zı 
yaretten sonra kendısınden !Y 
n yaşıyan karısı beyaı pııd~ 

Daşhakanlığın t'~~aları )eni blna)a ta~ınırken, tahsi•atı mes. 
ture kasası bir utandası ttmiş tir. \'ııkarıki resimde ef)alann 

ı~ görulu)or. 

Şarap içinde 
Boğuluyorlardı 

A 114dolu A ıa nıt 

lıionferrao, 15 - Şimal İtal· 
yanın bu kiiı:uk sı>hrı cıvarında 
cun garıp bır kaza olmu5 ve es
ki İta!~ an hanedanına mensup 
bır prensesle kocası iki kısıyi 
1200 Jtlre sarap içinde bol!ul 
maktan kurtarmı!lardır. 

Sabahın erken saatlerinde 

Nuhun gemisi 
Bulunamadı 
Doğu Beyazıt, 15 (A.A.) -

GerıllA kursu komutanı emri al
tındaki askeri bırlık, Nuh'un ge
misini arama~ a gelen heyetten 
Raje Kisner, Ağrı da{!ının zirve
sine çıkmıslardır. Zırvede bay
rak çekme toreni yapılmış \'E tö
ren Raje Kisner tarafından fil
me alınını tır. 

şarap yilklU bır sarnıç kam) onu Gemıyı bulmaktan ümidi kesen 
MılAnova do,Cru gitmekte iken' he~et, bugün F.nuruma gltmek 
dlrcksıyo?'dakının uyuması tıze. 1 üzere ilçemizden ayrılmı~tır. 
rıne kamlon ıo metre derınlı Genç bir kadın kendini 
gınde hı r ~ukurun içıne diışmus 
tüt astı 

mrtıne hasretmi~ti. Partinin 
medhilı;ena)ı mucip olacak en 
ufak bır murnf!akı) etınl bıle 
ihmal etmben o basmuhar. 
rır 'e onun gazetesi ne 'Oldu 
da bırdenbire bu müthiş kük· 
remrleri 'le bu gayız \'C iftıra 
tufanlarını üzerıne Ç('kti" ... 
Bu yaratılan fırtınanın, Ah 
met Emın beyın hnngı manc
' i kıJmct \c mahı)ctkrine 
l!!vcıh edıldiğıni dUşiinmck si
yası ihtırasın in~anları nere· 
leı e kadar surüklıyeccğıni 
gostermrı:e kAfırlir. Eğer ~ alnıı 
ale) hte l azı yazmak bil tün 

rROrAGA?\'llA 1,rm •• --SAYI!\" ÇOCt:K DOKTORLARJ!\"A 
Habip Erlip • Tiiı'ehan, 

Tiirk millı•tinin ı.;er!;'ekt~tir. 
ıliği hıi}'uk lnkllaptan Eonra 
ikin ti bıiyuk Jııımll') i het sc· 
nrdenberi yapmağa ha~ladı· 
ğından bahisle rliJ or ki: 

--, 
yıldızı Rıta Hayworth'un Be· 
,·erly 'Hills'deki evinden a-ık 
bir çehre ile a~ rılmıştır. Gaze 
teciler Rita ile hır brnşman n 
bahıs menuu olup oimadı~ını 
sormııslar•a da, Ali Han re\'ap 
\'ermemiş ve s::ıde,.e Rıta ile 

Yana ~atmış olan kamyonun 
dEmır aksamı delindiğinden sa· 
rap sarnıçtan oluk dbi akma~a 
başlamıştır. Kapıların ımlmesile 
şöför mahallinden cıkmağa mu· 
uffak nlamayan ıki kişinin ı:u 
kuru rloldur:ıın şaraplarla boğul. 
ma~ı muhakkak iken Sa,cy ııren 
sesi Yolanda ile kocası Kont 
Cah 1 Oıberı;ıolo hu~usi otomobil· 

Kmkahamam, 15 (A , ffiA) -
İlçemiıın Kürt köyünde "turan 
O·man Arslan adında bir şahsın 
k.ırısı Zuhre Arslan, kocasının 
evde bulunmadığı bir sırada e
\'In la\ anına ba ,'!ladızı hır ıp " 
krndisıni asarak lnlihar e1miı
tir 

ılk le ek· 

bunlara ebep ıse daha çok 
şıddetli ''a7anlar da \ardır. 

Halbuki onlar hu takım a 
te ine manır. kalmı)orlar. E
ğ('r Ahmrt Emin bry hakkın
daki bu .iddet evvelden ken· 
dılerılr ean cığcr iken şımdi 
hin bır mcrlhti c('nadan ~on 
ra arada bir tenkide kalkış
matından, ) anı onu yoldan 
çıkmıs bir murted ı::ıbi ı::or
m('kten ıll'ri ~eli\ orsa hu nok· 
tada ya'lılıvorlar: çllnkiı o 
zat demokrasi \'e srrhl'st lk 
tı at gıbı ılk parti prf'nsıplo
rindrn asla avrılmış ~ihı gö. 

ı.i.lkmilyor. Ei!er parti lldP.r· 
leri de o pren iplerden bil 
hassa demokrasi prpn ipinden 

a~Tılmamıs lsel~r ortada bir 
thtıl!f o1maır.ak IAzım gelır. 

Fakat var ... 

• Bır maksat. bir hedef uğ

runda bırte·en toplulukların 

11 Büy(lk bir muhalefet de\'
ı e•ındcn onra, ıktidara ge. 
len Ye memlekette bır cok ye. 
nılıklcr yapmak isteyen bir 
pnrtinın, hrr şeyden cwcl, 
cehaletle mticadclcsi, taassu· 
ba l iiz \'crmrmesı \'e ycnılık 
lerl benim emeje çok miı aıt ı ı 
olan Turk Mllletıni doğru yo. 1 
la ılctmesi liizınıdır. Bunu ya. 
pan bir partinin bu~ün \'e ya. 
rın itın mevkiınin ı;;ığlam ol· 
duguna kımsl" suııhc edemez. 
Bu ı;Pbeııtcn hız. sinsi propa 
gandanın ı.rtık Türktycde tu 
tunanıama•ıııı sal:la~ arak me
deni\ ('l ynhını!a daha h ıılı 
'e daha kudretli ~·ürüm('k 
mechıırivetlndeviz. istikbal!. 
mizi anrak hu suıet!e emnıvl'I 
allına al~ca~ımm \"e milletı 
mızın kendı•m" Hıkı•an bir 
gcli•rne\e de l:"ne bu \oldan 
erı•ect>~ıne in~nl\ o ruz" 

Hollanda LAAN BROS muessesesinın B \•ıtamın hazırladı~ı 
kUçuk çocuklar içın asıdlı sutf.i 

BABY O. K. • 
ACID No. 1 l 

knnuştum \e kızımız \'aseminı 
gorrltim • d"mıc:, ktiı;:tik Yasemi 
nın hAlen hafıf bir boğmaca 
rahatsızlığından muztarip bu 

lumden kurtarmıslardır. 
Yardım e\ er prefües Yolan· 

lundufunu \e yarın kendısıni 
Phasa)a dağılmıetır. iyine ziyaret edeceğıni söyle 

SAOET'Ti1" <a~RT.L Posta Kutusu 301 İstanbul mıştlr. 

dr. halen Lızbonda menfa hayatı 
lerıle yoldan g"çerler~en facıayı sürmekte .,ıan eskı İtalya krala 
ı:ormUşler ve uzun bır uı:trasma Umberto'nun en bu~uk hem•ir• 

~~------ -----~ 
dan sonra öforle mua\ inıni (ı. sıdır. ' ----- ---

HOŞ MEMQ - Peki ama bu adamların alıp 5attığı ne· ki? 

.dMCA. Sll1~A':,1 1 #iÇ • 
NC'/:l?ShW 1"(/J.'GTM/i.SIN.. 
0..Ytl-Y.f'llCı('IN YA;('/ 
l=IYAVIVA GCIV lilV 
f.1j~t1Si/1Vl)G1V 
4l/)IM, ()IYO~// 
81,-t- ŞV.(1~.IJ
t;(/~Ct /./Cc 64 , 
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ir~;:!:~;i~~lleri, devlet ••;::.~:n;K-:a 1.GENERAL Ali FUAT CEBESOY(Ue~ 
eline geçtikten sonra... TRAJEDİSİ ~. d "' 

11 Mıbonlarca lira değerinde 2J Nısana ogr . mücevherlcriniz ı. ar, fa· 
kat satamıyorsunuz. tran pet· ,\ ÇIK Jl,\ \ ' TiYATROS U!\'. ~unları i c ku:.ursuz olmakla kal 
rolleri de halen bu vaziyette. DA •.\G,\)11;.\t~O!\'• 'e d lOI· mıyor ıaıuaıı zaman scyirci)·e ıt 

İran da Abadanda iki bu,..uk ı:onh TR.\JI:.:DİLERİ.'.\İ~ •ES· bü}ük bir heyecan 'erecek de- p . I . b.k. d . "f d d.I b"f . . . MecliSI•• 
milyıır Türk lirası değcri~de ~ Kİ YU!\"A~ J)R,\.\I TEŞEKKÜ· recede nıiikcmmellc~iyordu. rOje ertn tat 1 in en IStl a e e 1 e 1 meSI 1r1n. d••(' 
bir hazine eline geçirdi. Fakat LÜ» T.\R.\I'IND,\ :S VF.Rİl.E:S ncjbör 'l'aki ..'ıluzcııidls a)nt ~ ., 

k .. t"f d d ·yor TE:'\ISİLI,Ellİ. TE)ISİLLER he} ccaııı koronun hareketleri • • 1 d h · ı " t k• I "t d 0 LIY 
ne çare ·ı JS 

1 
a e e emı • onu ıyıce an aması ve a 1 f ec 1 a fnl a on · ııet Sahın tahtı sarsıldı. Musaddık 'fÜRKİ\"E n \ŞB,\K.\:\ Y,\ fl. ~aycsimlc de aşılaınağa murnf· y M 

k · · :r k l' d DllHCISI VF. l\IİLI.İ EGİTbI fak oldu. Şehrimizdeki dört Rum k I 
iş gorebllme. ıçın e\ a a c ı() 'T \ 'E . 1 b'lh mOSI la"zımdl. ı· ıer"ıde go··ru"'leceg""' 1· Ql.bl" su··yu•· sal8hiyetler aldı. Tahran so- B ı\Kı\:"lı" I ; \"U:\ı\N DE\'l ,f, !be inın mezun arı, ı assa cr-
kaklarında cina,yeller birbirini ,,tİLLİ J:GiTinı BAK,\~ I,.\RI kekler, ..'ıluzcnidis'in idaresi al· d 
takip ediyor. \'E \'UNA~İS1'.\N RÜ\'ÜK m,. tında koroyu, gözü, kulağı \'C Meclisi bunu yapma '· 

İngilizlerin gidı inden sonra Çİ 'İNİN ııhı \ \'ELERİ:\DE ''E hatta dimağı tam mana.sile tat. 
Abadan, Iranın belki en sakin, İST.\~RUL VALİSİ un. F. K. min eden harikulfıdc plastik ka· 
en gürültüsüz şehri oldu. Her- GÖK.\ \''I:\ !USKA!\I,l(a:'m.\. lıplara dökme::.ini bildiler. ,\, 
kesin beklediği karışıklıklar Kİ FAHRİ KO:\IİS\'ON U~ r.t. Phoca:;'ın çiıdiği basit gibi dıı· 
hu ule gelmedi. l\takineler ~i· \'ASETİ ALTl:\'D,\ YERİUU:K. ran ı:ö)teri<;Ji elbiseler gerek 
ne çalısıyor. Şehl'in muslukla· TEDİn. koro'ya, 'erek di~cr karaktcrle-
rından yine su akıyor. İngiliz. 1'0!0Dim~ \'U:\°.\::\('.\ \',\ TER re, trajedilerin ha,·asına .uymak 

1 
Jcrin bıraktıkları atmosfer ha· Ci':lm EI>E:\': İ GRİl',\Rİ hususunda ~ok yardım cdıyordu. 
la de\am ediyor. SAH 'EYE KOY.\:\': Taki 1Hu· II:ıcik:ıdis'in bu iki trajedi için 

Fakat ne çare ki petrol ye- zenidis be:.telediği ve Cemal Resit Re. 
nen bir ey de[:ildir. Durduğu İngililler git tikten sonra :\IU'İKİYi BES'l'El.T-;\'E" : yin idareı.indeki or'.,cstranın 
~erde l çi gündeliklerini de rnrının istihsali devam etli· M ınos lladdakis ~aldığı musiki pa~ajları da tem. 
ödemez. Bir ara, itaba; Polon· Çeviren : yor. İngilizlerin Abadan'ı tı•r- ORKESTRA :jEt'İ : Ccm:ıl Re. sillcrc ayrı bir zcn,iıılik \e akı· 
) a , e Macaristanın petrol ala· • • kett:gi sıralarda in~ası hen uz ı.ıit ner cılık kallı. 
cağı oylcndi. Fakat tahakkuk VEHBi BELGIL bıtmemis olan makine yaı;ı DEKORJ •• \ R: .\ndre l'\omikos Rejisör ~luzenidis'i ve :ırka· 
etmedi. Geçenlerde kilçiık bır fabr:k::sı tamamlandı. Yalnız, ELni El.ER: Ant. Phocas da5larını ayrı ayrı tebrik etme. 
petrol gemisi ufukta görün· İranlı mühendi..ler, m:ı ·inele· O\'XA \' \ :\'J .. AR: ıı.\G.•UtE:n. miz icap eder. fakat asıl tebrik 
müstü. Ukin İngiliz ablukası- • • rı 1 nasıl çalı~tı:.:larını evvelce ~O:\'ıı da: Y. RU~OS (Xöbet. edilmesi ı:creken topluluk, bu 
nı yaramadan gitti. hi" g;i:-meml~lerdi. ~il; G. NEZOS \C s. 01.Y~lPIOS kıratla temsillerin mr.ydana ı:cl· 

' Petrol merkezi ol:ın !l!edisi <Koro na~ıan); :u.\RJK,\ KO· me i için lazım ı:elen maddi ve 
Jran, elindeki dolar düsunüyor. Musaddık, mali sa TOPUI.İ (Klilrınne tr:ı); S. \'O. manevi imkanları '.·aratan Yu· 

lı; t -k t" ff k · ,. 1 Sülcymanda 17 kuyu bugüne ~to ·unu u e ıyor hadaki muva a ·ıyclsız:ıA er•· •-·o, ' ITs· (ilahe tı·ı· T \ ' \.,..Dı·s· ııaıı mı"llelı'dı·r. 

ı tr ld h 120 k:ıdar hiç Netilmedi. Bir 7.a· n. r · • · • •' · 
ran, pe o en er sene • nı, halkın milJiyetçilik hisleri· manlar İn"ilil kolonisinin ya. <Agaınrmnon); K. p,\ :'.\"A \"OTU Açık Ha\'a Tiyatro~undaki tem 

160 milyon Türk liraın ka- ne dokunmak suretiyle örtbas b" . d' <Kasandro); N. KAZIS Wigb· sı·ııcri scvrederkcn, sanatkiırla-
b . • .. 1 r fd l şadığı Br:ılm ölgesi ~ım l IS· , 

zanıyordu, \'C u ınıktar. butçe etmeğe ça ışı)or. ' ara ar aı ı tos>. ı·ın s~nala, bı'lhassa tiyatroya, 
1 sız halde. P:::kııt, kumpanyanın .. . 

~ınin a ağı yukarı yüzde kırk da: • ran tam 4000 sene pet. memurları bahçelere itina c· dlOİl'Oltf, de: _ n h tiTni candan ba~lı bulunan biı· remi· 
üçtinil teşkil ediyordu. Hal· rolsüz yasadı, icabedcrse gene diyor ve çayırları biçiyorlar. :\I YR.\1' Wrestr.~); K. P.\X.\ · yetin içinden fışkırmış oldukla-
buki şimdi. her ay cepten beş ) a ar• diyorlar. YOTU , e v. 7.U1'11Ill'L \Kİ <Ko. rını sezmek mümkündü. Bir O Laman mcbıısla ı ın ikametine t 

1 • Ab d d k" T f' h · 14 k Ab:ıd:ın, kendini mı ) on 'enyor. a an a ·ı as ıye ancnın ·ısının· ro basları); A. SI!\'OnıSU rn. Kotopuli'nin fahri bir elçi gibi 
60.000 amele ile silah altında· dan yalnız bir tanesi çalışmak· Eğlenceye kaptırmış seyahat ellcbı"lme 

1
• 1·,.1·n sanata 

- 167 
• d"l lektraı; G. Nı-;zos (Esir>; i\I.\. ~ 

kr 135.000 askere para ~etiŞ· ta ,e )ılda 1.500.000 ton petrol sıkı )iınetimle idare e ı en RİK.\ KOTOPUU <Klitemnes. geniş çapta ehemmiyet veren birj niı· mu~külün 
tirmck için İran bütün dol:ır \'ermektedir. Uçak benzini ar- ı\badan'da bugüne kadar tra); T. G \RBİ <Dadı); ~I. Yunan hükıimetinc; bir Panayo.I Halli 
fötiyatlarını satıyor, güzel hı· tık çıkaı-ılmıyor. Otomobil hiçbir hadıse çıkmadı. Şehrin IIRİSTİDİS (Pil,ıde'>J; N. KA· tu'nun 0 harikul8ıtı> ses ,.e Yü· ı A nadoludaki hiikumctın rci· 
lılannı yok pahası f a elinden bcnzininın hlıh :ıl miktarı a· misaf;rııanesınde bir İranlı ba ZL'i < \igi tos>. cut kontrol una sahip olabilmc_i si olaın:.ızdı. Ciınkü hükfı· 
çıkarı)or. Hatta parasının al- zaldı. Yalnız koy c\lcrinde'·i mühendb, bır 1 veçli itfaiye ERKEK KOROl .. ARI: Zogı-af· için mükemmel bir konsl'rvatu· met reisi ı:i:ızü o tarihlerde 
tın karı lığını bile azaltmayı Jamba 'c sobalarda yanan gaz ZJbiti ve bir .\lman opcrııtör- ~on \ C J."ener Hu) uk J.i~e i C\le. ara ''e öğreticilere; hu rejiyi ve h:ılkın pek mütcrnhhiş olduğıı 

Milli 
~ilüıı 

Piyango 1 
eekildi 

200.000 liralık büyük ikramiyeyi 

190.553 numaralı bilet kazandı 
Mılli Pbangonun 15 ağustos 1247026 247027 247028 2470291 

1952 çckıli~i diin Ankarada saat 2304&0 :!50481 25c.l82 250483 
13.30 da lapılmıştır. lkr:ımile,2504C4 25048:; 2·0-ı1n6 2504871 
J.:azanan nuınaralıın aşağıda bil- 250483 2501~3 261640 261641 
din~Ol"UZ. j 2:1fH!? :.6164':: 261644 261645 

~00.000 lira kaıanaıı numara l 2Cl646 :616 7 261648 261649 
190ii53 26569l 2C5C91 !!65692 ~65693 

50.000 lira kaı.anan numara 1265694 26569- !!65696 263697 
159iil 1 2656!)3 26;)69::1 !:66490 266491 

20 000 lira kazanan numaralar , 2604!l2 2664!l3 266494 266495 . .,. l 2664!lô 26G4!l7 266498 :G649n 
.. . . 959 309626 21rn:;o ::1rn·1 211652 211m;3 

10.000 lıra J.:aıanan numaralar 21rn·4 ::l716f5 271656 211657 
01 9jl 4 10Sl 39 18~24j 401209 271658 2716:1 271710 271711 
490631 27171~ 271713 271714 271715 

den başka misafir yok. Misafir ı k t- l · t k anatkfır Cumhuri.vet u ulüniı ihsas ede· hanenin boş odalarında çocuk· ıun an . ı os uın erı yaı·:ı :ıca ı; • 
lar O'-'nuyor. KAl)l!'\ KOltOl .ARI: Zapion 1 farın mevcudiyeti için ise dört rckti. Pacll~ahın saltanat huku-

J ' e İoakimion Li elerinin ıneıun· başı mamur bir tiy:ıtro teşkilatı· ku ise fiilen tanılaınazdı. Bu Abadanda ,bütün hayat kJüp. 
lerin etrafında temerkUz el· lan. na ihtiyaç vardır. hem inkılap c aslarına muh:ı· 
mi . Yüzme havuzlarında bin· Açık Ha\•a Tiyatrosunda. Yu· lifli, hem de padi5aha emniyet 
bir ayak bir yerde. Yat klilbiin· B u tem IJlcrin tcnkid eılılt'r·ck nanca _:ııı.la'!lıyanları bile, heye. kalm:ımıJı. lllikuınet reisi ol· 
ele lranlılar hafta tatıllerini gc iki rıhcti \'ardı ki h"r iki- 1 caıuı sıınıklıycrek kad~r mükem maksızın bir ~leclis ve hiıku· 
"11"1,~ 0l' \"C kÜpCk bafı.,llı 3\'ına • d l • f" 'y L"l' mel OVn:tnan htı tem ıllel", dost 
~ ,, sın en re mı a ır 11 uııan n a. \' •. t d b 'b' ·un 
çıkıyorlar. Her hafta dıınslar sik Dram 'l'<'sckküllh değil, biz uııanı an a ıı ili ı 1 craıd 

J "ıdı"~oı· Geceleri bah"e l"' B' . . . ı ki 1 n·· mr.vcut olmn-ı sa\'esınc c m('y a· 
gıra ., J • ' ~ • ~esıı .u1. ırıncısı: şı. ar. . u: na gelebilmiştir. Bu bakımdan, 
lerde kahkaha ve kadeh ses· tun tıyatrola~ımızda olduğu gıbı Maı·ika Koto uli , e arkada ları. 
leri işitiliyor. Açık Ha\'a Tl\·atro unda da sah· P ~ 

~badanın ileri "elcnlcrl . 1. •1 k'I 1 1 nı olduğu kadar. bu kıratta sa. 
dün~·antn İran petrolune hıtla l l . k" I I f k"f nal ~I arın yetı'c ı tnC!<llll ~aı; 

ı ':'. • • ne~ı .ızıın ge <'n ~e ı < e aycın- k· .1 · h'l · · .ıı., 
, 3lın:ı ım an ıırı man ese ı a. 1 \• ·ıı t" · d 1 

mllhta" oldu'•una inanı~ or \"e \ l'k . .. K' tik c·rtl' k ıy:ın unıın mı e ıııı, ve o a-
.. ı; J yct.>ıı. ıneı ı. uç ,.ı ı ·ı h" k~· · · t b k t 

lngilız ablukasının er geç sona l' 1• t v 1 , vakın olu u vısı e u umetını, c rı c me. 
. . .. 1 1 B •· ar ,ının ı. a ro. a • ş mız "Crekır 

ercceğını oy u> or :ır. ır ı.ıs· \'C tem ill<'rin clc\•:ımınca piya,a b • • • • 

'-'~kın Doli ı mcnılcketlc· 'I un~· \ .\l,",\:-o; mı. ı.. o :ırkıl"rının ve me) hane havala· 1 
ri~lc. Af gani lan, .1'.:ıkista.~ ve ;ının kııl:ıkları tırınalayı ı. Biz ''l':\"ANLILARl:ı.," SO:\' 
llındı~tanın. İran ıçı~ tabı~ p:ı· :·cndiını7. .\çık Hava tiyııtrosuııu 'l'E)ISİLLERİ Y,\ Rl :'lj GECE 1 
za_rl:ıı· olduğunu iddıa ~~lıyor. şimcl lik kullanmasmı bllcmiyo. 
Dığer bazıları ~a dcmıt ~~r· ruz. Fak:ıt ileride bu gıizcl ti· 
de memleketlerınden, ln"~lız· y:ıtro ı e "arar hale getiriline<' 
ler onları d~ korkutam~z dıy<', J \'ani burada devamlı olarak Şe: 
· · beki yorlar Br:ııın ıı:eh· l · sıparış 1 

• • . • " bir ve Devlrt Orke tralarıınız 
rinin 400 boş eu lngılızler<l.e~ Senfonik kon r.rlcr vinc Şehir 
baska yabancıların gelmcsını . • • 
b kl. ·or. Daha imdiden 1700 \ c Dc\'let tıyatrolarımız munta· 
.e. 1~ $ • d zam tem ıller 'ermcğe başlayın. 

kışı muracaatta bulunmuş::.a a K"" ük Ç"ftl"k p k ·· 1 d b" c:ı, a uç • ı ı • ar ·ı'O nın, 
hen uz ara ann a ır seçme :, a- h h ld t d k lk ı~ 

1 t 
er a e or a an ·a ·ması azım 

pı mamıs ır. k 
1\l"hcndislerin iddiasına gO. gelece •. 
.i u . . • l d 

re tasfiyehane birkaç harta İ· Bız1~1 tI_Yalro arım.ız a, .yalım 
çinde. eski kapasitesinin iiçte mecazı manada değıl hakıkatcn 
biri ile çahs:ıbilir ve bu halde içkili gaıinolarla (ve emsııli ile) 

bile lran:ı, İngilizler zamanm· yarı~ etmek mecburiyetinde. Şe. 
dakinden daha fazla gelir te· hir Tiyatrolarının orta ına içkili 

Eski Yunan Dram Tc ckkıi· ı 
« lil» yarın (Pazar) akşamı 
"aat 19 da «Agamemnono \e 21 1 
de d !oiforin trajedilerini Acık 
Ha\'a 'l'iyatro.sunda son <lefa o. 
!arak temsil edecrktir. 

~IOR .\1.1 J ÜBİl,ESİ nu GECE 
\'APILl\'OR 

Şehir Tiyatrosunun kıdemli 
sanatkarlarından :'ılahmut 

::\loralı'nın 35 inci sanat yılı mü· 
nascbetiyle tertiplenen Jübile 
bu gece sn:ıt 21 de zengin ve çc. 
şilli bir pro.:ıramla Açık Hava 
Tiyatrosunda .>·apılacaktır. 

mln ede~ilir. Tcpcbası bahçesi kurulmus FERDİ TAYf'UR • L.\LE 
(Dram kısmının arkası kışlık ga. 

" lASI 
OLAMAZ 

zino): Ses Tiyatrosunun pasajın GECESİ 
da hır çalgılı lokanta var; Ka
raca Tiyatro u hllla e ki l\laksim 
Bar'ın izlerini tasıyor; Küçük 
Sahnc'nin altı sinema; Açık }fa. 
va Tiyatrosu'na bile ça lgılı bir 
bahçC'nin sesi hükmediyor ... 

Xcysc, bi.ı ı:elelim oAgameın. 
nonıı ile dloifori» ye. Marika Ko· 
topuli, Dimitri Myrat, Bayan K. 
Panayotu \e arkadaşları SClirci
leriııe, hakikaten müstesna sc· 
\'İyede iki temsil sundular. Her 
iki trajedinin de temsili ı;ahncye 
konuluş, musiki, ko~tümler, ak-

i törlerin arasındaki birlik cihet· 
terinden kusursuzdu. oAgamem
non,, da K. Panayotu'nun ve 
rHoiforl • ete Dimitri .Myrat ile 
dadı rolündeki T. Garlıi'nin O· 

o ublaj Kralu Ferdi Tayfur 
« 23 A~usto:. cumartesi ge. 
C<' i Açık Hava Tiyatro unda bir 
r Lfıle Geccsia takdim edecektir. 
c::\Iusiki ve tema~a tadhimizdcn 
yapraklar,, ismini de vercbilecc· 
~imiz bu gecede karı kadim so· 
fa sazı, meşrutiyet saz eğlence. 
leri, hunkar suyu eğlenceleri, 
tam kadro ile 90 ki ilik ate~baz. 
lar \·c ~aza mehter takımı, orta 
Anadolu otrak alemleri, Laterna 
lı tulumbacılar rn zamanıınııın 
sazı ela bulunacaktır. Dekorlar 
ve kıyaCctlerc bilha sa ehemmi· 
yet verilmektedir. Bu gecenin 
bir hususiyeti de harcın ağala
rının misafirlere 3crbct ikram 
etmeleri olacaktır. 

DEVLET HAVA YOLLARI GENEL 
MÜDÜRLÜGÜNDEN 

met tr kili hukuku r :ısiye ili· 
bımylc sakat olacağı ~ibi y:ı 

!lfeclisın ,·ey:ı ona mütehakkim 
biı· kuv,•etin ı·tibdadı ile neti· 
l'elenecckti. Ciinkii. bunların 
lıstunde bir kuvvet voktu ve 
aralarında nım·azcn~ 'te:.isi de 
m ımltlin ele ldi. Bu mii k\ı· 
lbt kar!;ı<:ında ıız•m U!:?clı~ :ı 
du linülmü~tii. rran a inkıla· 
hındaki kom•nns!yon ı:?ıbi heı·
h:ıngi kliçük bır ziımreye c-ır 
olarak hareket edecek bir i · 
tıbdat meclisi Ye alelade mcş. 
rutiyct idarelerinde olduğu "i· 
bl ancak bir hiiktimdarın ve. 
yahut o makamda tutul:ıc:ık 
gayri mes'ul ve muk:ıdde~ bir 
~ahsıyetin hu kııku hakimiycl· 
le muvazenette bulunacak bir 
kabine ve bir mebuslar meclisi 
yapılmıyacaktı. Yeni, basit 'e 
makul bir şekil aranıyordu. 

Bulunan 
'ekil 

Şekil su olabilırdi: Geniş sa· 
Jahiyetle teşl'ii 'c icrai 

~··~ ah~is edilen, bilahare l\laarir \'e kaleti olan bina yandı 
1 
{f 

ktı\'\"ctlerinln ikLine de ~amil lisin onu iyice anla~:: 
bir hakimiyetle fiilen idare! bili teşkilatını df a ıde ; 
ıımur edecek Ye kanunu esa i· ması lazımdı. _le_r ~11ııeı 
nln padişah namına izate etli· ceği ,·echile Büyil: • ıst• 
ği 'altanat hukukunu nefc:lndc lbi bunu yııpnııı ;· rın 
toplayacak bilyilk bir Millet dan gelen m_ebu~ ~ıre )1 
Meclisi, onra icra salahiyeti· gandası ile bırden .19J11 
ni dc\'I" için kendi arasından l\Iebusanın dııhilİ n~jljll 
""ÇCreği azarhn mürekkep bir kabul edilerek teŞ)jJtl)t 
\'ekil'eı· l!Pyeti. liyesi, vazife \C ~a rııti>t 

nu \'ekliler Heyetini te;:.! l barıyle alelade nıeŞ 1ııd 
ede~ U!\'at. feclisin ayrı avrı ~islerinin mc\'kiin:ıııer ~ 
eçe"e~ı kimc:cler olacaktı. intihap ettiği _ve 11 uı;ı1 

Bunl:!r Met'li~e ni~·abeten vazi· tini de nıeşrutıye~ f(lı 
Ic göreceklerdi. l\frcllsln her riniıı mcvkiinc çı a dı 
idare c:ube~i için miintehap ,.e .'.\Ieclis JıukııkU ps it b 
miitchllSSIS Ze\'attan mütc~ek· \ arisi oJmuşlU. fakat 
kil ent'limenleriyle daima irti· d"I d hT izaınoıııııe 
bat \'e mU•ıasebeıte bulunarak 1 ~n • a. 1 1 n .. ~cb 
' .. z.irc~~rlnin M!k:ımetini her lclade bır Mcchsı «ı) 
z:ım. n mlJ!etin arzuc:una göre lini almıstı. Yalnııurelt~ 
uvd~rr.c-aklaı: \'e hüyle{'e Ve· ııl Vekillerden ın zııııl' 
.-iller Heyeti ile :\f,,ı:lis ara· clııkları için her A buıı>t 
•ııtla n .,~r ı•h·rt idar0 ler!nde dikleri kararı ıı:ıtt ı:u ' 

n'ını• ::n bir c:amimivet lcc Us te-kilatına 'e 11ııktl ol>' 
cc'ec,.ı.tı. uır t2raftan l\leclı , ye~inc muhalıC de , r 
mjlfeliıı hakiki ihtiyııcını ya· dütsüzcc \erir. 'e tı:ı~ 
kırıhıı teU·ike fır'i~t h•1ltıC'ak: Cüıı_kü temyiz!: tc d3rı 
1Mer tarnftıın Vekiller, ahsı kı. ayanı ve hı.'klı~ıecfı 
ve münf('rit mr>c:uliyetler al· Heyeti Vekile ısc:~ şe~ 
tında ~ah•i \'e nıiinferit ~a) c· cli!!i "eyleri, istcd\~rıc 
ler takip ctmf!k'en kurtul:ıcıık zcderek, bunun et td 
}ardı. )femleket i~lerinde sa· ic:tediği nibl hıtrel: U\ ~ 
mimi hir ahenk \e birlik hasıl heyet olacııktı. r ('il oıııt 
olacaktı. :\!celbi Hcisl. ?ı .~ııi et 

Sllnr:ıları hazı Amerikan ı:a Ye i<'rai ku\ vetıeı \•e~ı 1 
7ntelerinin bu si temi beğen- olmasına nnzar~n ınıs!C s 
diklerini de isitmiştik. yetinin de rclsı 0 

01 
ıııe 

.'leclisi l\lebus:ının dahili le bir ne\'l .b:ıke~tııP i' 
Nizamnamesi kabul de bulunacaktı. B~~~e 
E dildikten sonra ınuvaCfakıyeti bU t ) ol 

ya zene! i bir si)•ıısc 
B u projenin ta tbikından isti· masında olacaktı. ,,ıııı 

fade cdilebilmc~i için i\lcc· ı ı>t 

l.000 lira kazanan numarala\. 271716 271717 271718 271710 
008910 003911 008912 008913 289630 289681 239682 289683 
008914 008915 008916 008917 280GS1 2S96Ei 289686 289687 
008913 ~oss19 0258or> 025801 2sııcoa 2sn:sn 292850 :!92851 
025so2 025803 02st:04 025803 ~ıı2n-2 :92a33 292854 292855 
025806 025807 025808 025809 292856 292357 292858 292859 
034570 034571 034572 034573 ~99900 ~!)9901 299902 299903 
034574 034j7j 034576 0:::4377 29!l9C4 ~99903 :.99906 299907 
034j78 0345i9 039260 059261 299-03 299909 307020 307021 
059262 059263 059264 059265 S07()"~2 307023 307024 307025 
039266 059267 05926.1 0392E913070:G 3070:7 ~07028 307029 
103730 103731 10:732 102;n3 ?ııo·o 313051 31S052 313053 
103734 103735 103736 1~37~7 ~1: ·1 31305~ 313056 313057 
103738 l0373!l 101920 10;921 212o:s a1so59 311540 317541 
107922 107923 l07!l24 101925 317542 317543 317544 317545 
107926 107927 107928 107929 317546 ~17547 317548 317349 
108550 108551 108552 108553 352280 3i2281 352282 3522S3 
108554 108555 108556 108357 35228-l 3322&.."i 352286 352287 
108558 108559 112050 112051 352288 352289 355070 ~55071 
112052 1120:>3 112054 112055 355072 355073 355074 355075 
112056 112057 112058 112059 355076 355077 355078 355079 
112590 112591 112592 112593 366700 366701 366702 366703 
112594 112593 112596 lt25n7 36670! 366703 366706 366707 
112598 112599 129770 129771 36G'itl3 366709 376750 376751 
129772 129773 129774 129175 376752 376753 376754 376755 
129776 129777 129778 129779 376756 376757 376758 376759 
140400 140401 140402 140403 403430 403431 403432 403433 
140404 140405 140406 140407 403434 403435 403436 403437 
140408 140409 150200 150201 403433 403439 410430 410431 
150202 150203 150204 150205 410432 410433 410434 410435 
150206 150207 150208 150209 410436 410437 410438 410439 
154480 154481 154482 154483 416820 416821 416822 416823 
154484 154485 154486 154487 416824 416825 416826 416827 
154488 154489 155380 155381 416828 416829 424150 424151 
155382 155383 155384 155385 424152 424153 424154 424155 
155386 155387 155388 155389 42~156 424157 424158 424159 
170950 170951 170952 170953 431490 431491 431492 431493 
170954 170955 170956 170957 431494 431495 431496 431497 
170958 170959 178400 178401 431493 431499 454260 454261 
178402 l 78403 178404 178403 454262 454263 454264 454265 
178406 178407 178408 178409 454266 454267 454268 454269 
178600 178601 178~02 178603 457990 457991 457992 457993 
178604 178605 178606 178607 457994 457995 4579!l6 457997 
178608 178609 204190 204191 457998 457999 478510 478511 
204192 204193 204194 204195 478512 478513 478514 478515 
204196 204197 204198 204199 478516 478517 478518 478519 

-'-----~ DiKKAT - DiKKAT 

Beyruta kadar uçak kiralama talepleri karşısında muhte
lif şehirlerımizden Beyruta 22 ki ılik uçakların yalnız gidiş 
\eya yalnıı dönliş hususi kka iıcretleri aşağıda göstcrilmi.;til'. 
22 kisidcn fazla beher- yolcu için kira bedelinin ) irınide biri 
alınacaktır. Talepler sıraya konarak imkan nisbetindc karşıla· 
nacaktır. Taliplerin Bliro, Acentalık vey:ı :\leydan ..'ıliidürlük· 

İstanbul füııar ))em ekleri Birli ği 

205680 205681 205682 205683 5 lira kazanan numaralar 
203684 205685 205686 205687 Son rakamı (4, 5) ile nihayet 
205688 20568!l 207450 207451 lcnen 100000 numara beşer liı'a 
207452 207453 207454 20745.; ikramıye kazanmışlardır. 
207456 207457 207458 20745!1 400 lira teselli muklifatı 
214030 214031 214032 214033 kazanan numaralar 
214034 214035 214036 214037 090553 100553 110553 120553 
214038 214039 220850 220851 130553 140553 150553 160553 
220852 220853 220854 220855 170~53 180553 100053 100153 
220856 220857 220858 220859 l!l0253 190353 190453 190503 
227820 227821 227822 227823 190513 100523 190533 190543 
227824 227825 227826 227827 100550 190551 190552 190554 
227828 227829 236080 236081 190555 190556 100557 190~53 
236082 236083 236084 23608i 100350 190563 190573 190583 
236086 236037 236068 236089 l!l0593 190653 190753 190853 
2ı6340 246341 246342 246343 190953 191553 192553 193553 
246344 246345 246346 246347 194553 195533 196553 197553 
245348 24534g 247020 247021 198553 199553 200553 3905j3 
247022 247023 247024 247025 490553 

Dişleriniı.in sağlam 'e inci 
gibi beyaz olma:.ını i tiyor· 
sanız bol köpüklü, leueti 

hos 

SANOGYL 
Dl:) MACU:-l U Kullanınız. 

SANOGYL 
DiŞ MACUNU'nu kullanır 
sanız siı de seveceksinlı. 

SANOGYL 
Dünyada mevcut diş nıa· 
cunlarının en üstünüdür. 

S \NOGYL. Parıste H. Vll 
!ette Liıboratuarlarında 

imal olunur. 

)erimize müracaatları rica olunur. C 1320-1) 
Ankara'dan 4.409 Lira 
Adana'dan 4.466 Lira 
ACyon'daıı 5.299 Lira 

ntalya'dan 5.564 l..ira 
Balıke~ir'dcn 6.549 Lira 
Bursa'dan 6.310 Lira 
Di)arbakır'dan 6.538 Lira 
Elfızığ'dan 6.070 Lira 
Erzunım'dan 7.140 Lira 
Eskışehir'dcn 5.490 Lira 
\raziantcp'den 5.355 Lira 
t kenderun"dan 5.200 Lira 
istanbııl'dan 6.169 Lira 
1zmiı·'den 6.352 Lira 
Kars'dan 8.Hl Lira 
Kayseri'dcn 4.6-13 Lira 
Konya'dan 4.736 Lira 
l\Ialatya'dan .i.603 Lira 
Samsun'dan 6.30 ı Lira 
Si\ as'dan 5.344 J,ira 
Van'dan 8.013 Lıra 

' e ) eni merkez binası dün tören le açılmıı;tır. Rcı;im törene 
gö termektedir 

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

AYilZ Paşa Akar Palas, Zemin kat 5 Parçadan ibaret 
Rüstik Dinel, Set • 2 Kıınape · Kauç Açı lır YC iki ki~ilik 

yatak olur • Yaylı Somyeleriyle yalak odası takımlan • 

12 Ayak Deeperecz Frigidaire Buz dolabı • Kenmore Ca· 
masır ~Iakincsi • O.K. Ay:ıklı Lambalar . Yazıhane, Şifon. 
yer, Renkli Su takımları • Porselen takımları • :Mutfak 
1'akımları Sinema Perle Sinema Ekranı • Kokley ve muh 
telif Bard:ıklar ve bir çok lUzumlu ve Pratik ev eşyası. 

PORTAKAL 



lisin 
d~r· 

illet 

"--ıs.g. ıss2~~--------------------------------------------------~---------- V A T A N ----------------------------------------

~~ Birleşik A~erika Ordu Bakanı bugün yahidelfin'in kızı 
G · · ı b. b lstanbul' a geliyor lzmir' e geldi 

8 )ilk bir ku mua,inl olarak ba&ladığını, son- •- Mareşal Tıto Yunanistan- donmekten du~ dLiğıım S(l\ ine 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
~--~ 

Kur cağımız 
Abide nze ır ulıış ( Bnııı l incide) lbir meseledir. O $1 l. l'ide) 

Cskud ·unımuz nrdır: Az &e)ahat ederiz... Esldd n ra lalı ·e Bakanlığında sa1Ahi- la da alakadar oluyor mu? sonsuzdur. Su an Ttirkıje)e ~el-
"'lı!ı 1 artla do dıığu halı:le nesoğluna, hatta istanbula geç- )etli bır mUdur olarak çalıştığı- •- l\lare~al Tıtn yakımla Yu- diğlme h~lA inanamnorum. ın.ı <Ras1 ı. ddPl 

lıktida ~ anlar '8rdı. Şımıfi lstanbuhı, itP) oğlunu bılmeyr.n nı \'e iki &l'nC'denberi dl! Ameri- n~ııistana asken bır he~·et gnn- ~cnesının Mart a) ında 'l urklye. hıulpl r ' Türk T leh Birlik-
lıı,11 ~ 1 hıılıınıııaıııakla beraber t~tanbulıın dı~ına çıkma\Dn· kan Ordu Bakanlığı \•azıfesini ıiererektır. Turk - Yugoslav mu- den ayrıldıktan sonra \\rupa. lrıj Feder )onı le elr.le ._:anık-
Ci!.ııı~le:;ıı~kcti tanıma)aııların, hele yabancı mcmkkellere ifa ettı~ıni helırttı. nasrhr.tleri hakkında tle\'let 11 • nın muhtclıf &ehırlrıındc kal kalese tertiıı t'llıklrrı 3er f'nl 
IQ!adır ~rın miktarı berhnl<le seyııhal edPıılerden kat kat liıteakıhrn Frank Pare, TUr- dıımlıırın11Ja konuşmadım; fakat ılım ,.r. hilAhare ;\Jısırd ~erle.,. ıuhta sc~nhatP ıştirak f'tli~ıml 
d!r, he~ albuki Sf."yahat rlme,k hem bu lik ze\klerdr.n biri- kfyrdekf lntıbaları hakkında ez- konuşmıık Miynııım. tım. Şııııdı iıç ay içııı J tanbula zıınıan şu hıs!\İ du3dum ki milli 
ı Ytsiııı de ın~ıııun grizfi ôırnndıı Hnl ufuklar nçar, fikir ııe- cümle şımlnrı sb)ledi: •- t~çunrii diinya haıbi ola. ı::ıdll oruz. 91ıtun cnıelımız Tur- ı ıı flanı harekete g tirmek. bu. 

•ı;a Uksr-llir. Bu itibarla ı;errk jc, ı;erek dıı turizmi nrt- •- Turkı) ede bulunmaktan cak mı? kı~ ede l erir mektır. Kızım Hu tıın millet ıcln de\ amh hır il 
"4 ç ı çok nırmnıınıım. Birçok insıınla- •- Harp olmadan biz çnk "e· mena İzmırde Htısr' ın Özbaşın Jıam ka,nağı :)aıalmak. muk2d. 
.. 1&tnak bır \azifedir b ' " •l!rl;Jl • rın r endıl!i An karadan hen de tin bir de\'ır ı:"çırdık. Bizim ça- mahdumu ıle e\ il bulunmakta- ıle<; ateşleri ~anar bir halele tııt 

tırrtdn Ttıriz.m ı·unımu bıı hususta elrlrıı grlr.n ga,retl 7C\k aldım. A~ nl zamanda ~ızın lışınamız bır netıce vermivecı>k dır.• mak irin r,uzrl bır çı ır açmak 
~ıı.r 1 or. 1 'truın İ'5lıınbıı1 içinde. ~ urt içinde birçok e a- ilrrı gelen dr,·lf:t adamlarınızla olurı;n hllrbl göze almak İazırn- Uh1l e hanım bu sırada fo l o hına glrllnıi tır. 
Ilı li Et f~ip elti. Bu spncnln nisanından beri i t nbul içinde, tanışmak fırsatını buldum. Ya dır. Sulhu isteyen de\'leUer da- toğrafını ı;t'kmek ıste~ en gazete Jhı m:ıkc;atla ilk ele alınan he-
tlhı •b 1 atına. 12 ~rhlr gf'l.M ~apıldı. ıuıelr.r, llr \lar, t • rın da rnade blrlıkerintıi ziya. ha :ıh'ııdr ııulhu temin etmek foto~rafçılarına hıtnbrn· dr.f, f'anakknlrde bir milli ~bide 
t ' eının · t d j EtıJ.:rı1ın k I\ eti olıın AbhlPlcr, m ıtehn~~ıs kim~ ltre lıahnt re r rcel!ım. maksadıyte ı;ilAhlanmalarına de- c- stanbullular benim ı;enc '"'uda geliıırrrk, arı 'e forl hlr 
hr cfta r Stırcth1e, binlerce ıatıındaşa rbaret ettirildi. • Turkı)e\I çok ilrrılemi~ bır \'am etmrktedirler.• \C ~uzel halımı bılirler. 7.JıJ·aadc co ltıgıı doldurmaktır. 
ı P, ~ın~ altı h•neııUh. Edirne, Bursa gibi tarihi ırlılrl . mıllet olarak gordum. Hıç bır Ordu Bakanı Frank Pace ya- edın de kendıme çekldlızen \Pr· Llde Emin Onat \C doçrnt 
~llttffak:1'1't kor(rzlne. ı lııılııı:. t\band gibi turistik yeılcre rnıllet dığcrıııı okumakla ımla- rın 28 inci thmeni ve ordu ta- dıkten onra foto~rafımı çekınıı Do cın \e l~nıall RP\'lerin hazır-

'l'il 
•lctli geziler tertıp edildi. \•amaz. mutlaka gidip gormek 1~- mir !ahrika~ını gezerek, ÖRlrden dıyr IAUfe )·apmıttır. laılıkları bir proje ·ur ki otıız 

ı tklyc T • zımdır. Bu se3ahatim çok kmı sonrR tfıı t~tanhula giıiecektir. ılol\nz ptOJI! • ra!;ıı dan ı;eçilıııis-
'?ı mu ııının l"ıınımu ~imdi, z frr ' Kurban ba\ ram- tırrrektir. Ilıı C!ınada 7ilrk bir- Ordu nııkıını hııgıın İstanbıılda • lıı. Runu gc ı •('klr tirmek !c:ln 
lttı t~rı~ btthle, Bonilıırna \'apunınu klrah,·arak, çifte bir lıkl .. rini \azıfe basında görcre- hıılıınarak ıran' da kaynatma IJir ınıl)on lırnya Jhtİ\·aı; ur. J 
ttk,t ed P r-ttı. \'arur 2!J eğu~tos cuma günu htanbıılı:lan ha- J?ımılrn çok memnun nlıırağım. fki ı;Uıırfenherl ,\nkarada bu. 1 te hu mihoİıu suı'ııtlr. lıiı ara'a 
lir llıın;crk, I'\ \CIA hnılre cı.tilr.rf'k FuAr :r.harel edilerek- 1 Bundan ı;onra nıemlcketınize ~e- lunnn J\ nıerika Orrlıı Bakanı Devam ed'ıyor ~r.ıiı mek bakımınd.-n g"çirr.ı" ·' 
ilı ıuıı an r.onın 'urııınl5tana gidill'cektir. Yaıııır lznıirıtc ne gelcıce$:ım • F'rank Pare beraberinde Ordu miz ımtihan; Turk milletlnlıı 
r.tceı.' l'!rc \r Allııaıfa iki buruk gün kalaraktır. Allı gun Bakan konıışına~ını miiteakm Bakaıı!ığı llareklıt \'e idari İş lfl:ı~ı 1 lnriı!"'> nıılli \arlı!. 'r. b:.!<a)a l;;aı11 

it\ iPıloı n hu rırtc !l")ahntin en cazip taraflarından biri de 1 gazetecılcrin ı::orduğu rnuhtelı( ler Kurmay Başkanı Korgeneral rek kaçmı~lardır. olan al ka ının , c i u ilkr.rk 
r1 at 1 d f b ld j . r· sualleri cevaplandırdı: Maxwcll Taylor, On'ıı Bakanlığı oı·"er ı~raftan İran hu'kOmctı kı3mell"rı konımak \ohııı•lıı c~ıı 

1 
ı 161 ına ~ ııpı ması ır. stan u ıın znıır \ r. ıre'3 r. 5 h ,. .. 

?ıı.•~ , ~ bi 1 1 • - • <'' a atın izin gayc~i hnk. mtişa\lrl Franci-; Shackelfoı d, ızınsı'z mıtıng \'e nu-a"ıclerın "'.ren !!>f'hillerc ka ı d!JJ ıfu 11 
~'<ll'd· r nr ıne,·J..I Hmrksiz ızo, ikinrl 90, uçuncıı 60, k d b • b '" , ,, ı. ,n Pi ın a ızı temır eder misınız? Al :ıy Arthıır Fuller, Philip rn•nftdı'lmesı'nc diln "ece karar mınnctin en bariz al~meti ola • 

., tlr" r 1 e ı;ldl~ ı;rlls birinci me\ ki ~emeksiz 80, ikinci T k d R th Jd ıo " " &> k "llcü 
4 

•- ur· or usunu )akından e une, o uı,;u halde bugün vermiştir. I ca tır. 
d~ k O liradır. Illrlncl \'e ikinci me\ kflenle sl'fer es- sörmek 'e Amrrıkan yardımın- saat 1fl 30 da uçakla istanbula '% . 'l'ı; )rnıeği tanmdn soğuk ~emek Is tın bul - Pire 10, dan nnsıl fa, dalandı~ını tesbıt ge'Pcrktir. HüNe\ in lUt'kklnln be) aııatı .f""eçırdıgımlz n)1rırı polıtıka 

! "ll lte 5 Tıırk Jirasıilır. Sefer rtöna ındn ı;a1ondıı servis etmek için gelmiş huhınmorum Bııkan ha\·a alınında 1staııbu1 Bonn, 15 <AA) - İran mılU ihtıra~ı nobeUeıindrn ve 
a~dır '' kıh, altı t tanlıııl • l'ire 25. İzmir - Pire 10 Türk Sıınu rnrmnıınlukla ı;ôvln ebıll Garnizon komutanı. İstanbul 1 cephe p.rnel sekrf'tE'rı Hıı evın ~an.ıntılarmdan tını a nıılli bir-

ılır, • llunl kuçlik bir rep harçlığını da mh e etmek lazım. rfm ki. Amcrlk:ırı yardımını r.n Merkez Komutanı. İstanbul Vali. Mekkı dun !\"urembergdc hl'' a lık du gularının hnm ~ olı) lr. ~1-
1) i kullanan Tıirkiye olmuştur ı;i Ozel Kalem milduru tarafın- natta bulunarak şunları su~lemis faya k;ı,ı• mak için )alnıı söz ldl-

tl Gol'iilu• •- Yardım miktarı artacak dan karşılanerRktır. tır: rı gelmez. llarekrte ilıtlyac ''nr-
t'l'fıUa , or ı..ı bu ratlp ıır hat Pl'k ucuı 'e her ke !'Ye ., 0 rl n k d 

lQbtıLı lr. 'furkhe Turlnn Kurumu grrek btı, "rrrk bundan mı. r u 'a anı Frank Pace bu- .ıran mılletı komunızme y m ır. Çııııakl.aJı. ruhıııııı rtrğerlrn-
ıı. , eı Simrlidrıı lılr şey sbyli,·e· gun &ant 18 dıı nnlmabahçe sa- nlmak arıuı;ıında d" ıldır. Fa· tliımek "' aııını111'1.1 \8 ar tıirl 

a 'ı\ lU ''ahatıer için taksit us:ullltıfi de koymuştur. Tabı ite meııı. cunktı elırnde fazla bilgi rayında· Cıınıhıırhaşkanı Celal kat İran bllha;ı;a krı•ık bır malı luılc ı:ll'llrn•ck içlıı snrfrdrcec:l-
1 tltıııJ Zde he~ fazla ıicrct ılınıcnktır. Kunım bu 5uretle yoktur. . l~a) ar t:ırafınrlan kabul edılecek- vaziyet 1çrr inde bulunmaktadır mit r.a} rrt, f•tc bı3 lr ha' ırlı lılr 
tJ tol t Ct'nl•lrtmrk lcln biı3 tik bir kola lık göstennt'.kteıUr •- Tılrkı~ eye ~ apılan Amcri-ı tır. , e sefalet fae komiıniımın rn ;ı.a harrh•·t hlzınetinl gôrcbıllr. 

\ 'aplkdire u ondır. kap yardımını kafi gorü~or mu- l\!ı ııf!r Bııkıın 17 a~ustos giıniı kın mlıtırfıkıılır.• 1 Şııırn Jıilrlım ki milletin urlı-
t il e 

1
1lr ~olruluğu esna ınd muhtelif dlencelrr tertip sunuz? saat ı 4 .30 da Atınaya mııte\'eC · 1 ıtri k s t 1 1 k 1 ı • dın;ı Çanakkalrde can \f'rr.n 

!t •'tap d ı • Bu suale crvap vermrk rle 

1 

r.lhen yurdıımuzıfan a~ rılac;ıktır. ıı sn 1 
• '

0
""

1
,k tas 3 a gıı. lftı·ı"n· ta•tnn ıonr~• · ıan o.ı11.1rı"re. • ıe ca ur a meehur bir alaturka ;> ıldııımıı.ın, b r orke5- U klildU n A ·I 

1 1 
• _ zarı mıı ., 1 1 ~ • ., • •. "" .. " ' 

ltJ fı~l un butunmRSl lf'\lhatln :re, kini arttıracaktır. Bu ı;u. ~ ş r. u mevzuu daha Ye- ""0< 8 " rr .. ~~ e J:orr , • , lbth :ıı;l:ın rnktur. C'anakkalc ahi-
~·- Gı kıtırnı k f•temr' en utanda~lar bir an e\\d Re oı.. nı rle aldım. Turkiyc bitim rn Zar.:rep, 15 ( ~P) - Bırleşik l ııhran, 15 < A.) haşha dc~ini \Ul'Uıla gPtirnırkle onlara 1 

q 1 - ı. h f do tlarımızdandır Rız de bu 

1 

mrrıka Ordu Bakanı 'Mr Frank kan Mu•aıldık ilr So\') <'t ma 1 • 1 ar 1 hl b 1 • 1 '•lı a ıtaura. lls 1 k remndald postahan,,,e biti ik 186 dosll~rımıza kendi i~klınlarımız ~are'ın Yugo~lavya seyahatinde ı hatguzan arasınd~~ı ~on ırorü • Ablılrni: kı~~ı~ct;·; ~~~;~i ~:~~~~ 
ltıı Be1oğlu ap rtımanının ikinci ketındaki Türkhe Tu- dahılınde yardım ~·aıımaktu ız. \ unanıı;tan, Yu~o lavya ve Tür, menın }~azar dC'nızındckı rlal\an m ınc\ i gıdasını lr kll t'dcn ınu-

~haıııı:ul'!lu ın rlıcılne müraraat etmelidir. Zafrr 'e Kurban •- :Marc~aı Tito ılc Tfirkİj e-- kıye ara ında hır Gi.ıney Doğu lar lızPrınd,, erte\ an rttıııı ı::ıze lrnddr<; ruhu ehrllılc~tirnıc P 0 _ 

._ k.d rı taııııerlnden istifade edrrek bu adar az mnnnrıa Yus:o la\')a anla:;ması hakkında A ırup~ savunma ittifakının .... ı:ler tarafındıın bılılırılm~kte 1 11 hir.mrllndcdlr. Yrr vrr ho\'· 

20 ıncı 11snn en bUyiık \re.sft rporun kütle halinde ya. 
y1lmt.!1ıdır Bunu nuan itibara alan l \'içre saatçılığı 
bay '" bayan ı;pon:u gençlığın karaktrrıne uyan hu
susi bir eR11t yaratmıştır. 

:ıt fE'Ciiilös dakiktir\' 1/1000 'tlmmetre)e ka. 
dar ayarlanabılır. 

• TECHNÔl ııntım&nyetik '"t! s .. ğlamdıt. 
~ TECHNÔS ucuz ,.e rekııbetstırlır. 

E•1'd< imi saati, ""lıll, ııf J; ganı~f.'11 T.L • .rn. 
'rkck kol fi<l&tı, çclık1 t•rtad ıı fiftf'ı 0f lı T.L. 50.-
t~ rkPk l\ >I 53.llh, 1 aplaııı~ ufal< r.aıtı)rli T.T ... 6'i. _ 
1' rl<ek kol &.ı tı, lpırl ma, ortadan lyf'lı T 1 .. f19.-
~adın imi ".ıtati, ÇPlıl;, mııstatıl T.L. s~.-
.Kndın !.ol ır. atı, knı ılama. ytnarlak, orta-

dnn an•l rlı '1 .L. 6~ _ 
J\. ıiın knl ttaati, kııpl ma, nıw,t.ııtil T ı,,. 7~. _ 
Cer uati, fantan T.L. 4!i.-

~dtıı a~ütilk &e g •rmek "z \kll bir deniz seyahati yapmak goriı&hınUz mli" mellerınl atmış olması da m•ıh dır. Bu d~h'anlar lllr.rındrkı ıın lr ınanc\f kaleler y{tk eltnırk 
>Uk bir hnattır. •- Marl'şal Tilo~ u ziyaret rt- temeldi~. ,. !asmalar önümüzrlrkl ekım avın ~olunııa al. ko Hl ha an &11strr- TOITA • 8 TIŞ Fi: 

Enis Tahsin Til tim. 'furkıye \'C Yugoslavya ara- • .Mr. 1 ııre, 1 urkıyPden !:O~l'a da son bulmaktadır. 1 clikçr. nılllrtinıil, heıfc~in f'lll· OMEG \ n soı Saat Drrvuıu 
sınıiaki rnüna~ebetlcri knnıış. \ unanls~a~ı ?- 1~ arcl r?ecektır. Bir İran ı:azrtcsinin ~ın ı trskıl rdcıı ııı;ıne\ i tem"lP. F 

. 
" 

hım. Fakat Tilrkiye ile Yugos- k :Rı~ndıl:ı gıt Bırle~ık fi.''!'er:· iıtıli:ısı \rnı l:ı'Sbr ılıi\'C' rtıni~. ııurlıı hlr lııtanl>ul, BahÇt>l.ap•, J\1Jtlıı llaro, Kat 2 

~ S••• da harp dı•,,8111 lavya arasında yapılan m!lzakc- ~~k ~·~r.fıa)~~ 01 ~~1 ": 1 m 
111 ,~ • Tahran, ıs (AA.) - Haftalık • lcnıdr. $ererıe gu, .. nı,. yıışamak ':=::--::-:-:'""":-~-:~------------~---~ 

q relerle Amerıkanın bir alôkası t ~I ulr. ye vele 1 u müstııkıl •İran Alnd• iRzrte~i hu iınl.finlarını grıılşlrlmi • olat·ak-
1 d nanıs ana mı )011 arc:a o ara k tı n ·ıh , . r. ı. 1 • Hasko" A S b · d • ! ı fatı <Ba~ı 1 lnclıie) hareketi yoktur. Böyle propa· oklmaiıfını, hunun tamamen Tiır varan yardımlarda bulunmakta· bgunb.ü nüshuında Mısırdaki cı· 1 r.'·b~ıd a ha i:~nçt ' ıı:iın .. .-a~ı ":- y $, U esm en : 

'fıah ~le Basbakan Alı Ma gandalara gırısen kim olur~a ol ve le Yugo la\y;ı ara~ında ~a- dır \'e şımdl hu yardımları Yu. i ır ı~kerl darbr tehlı ... ecl e .. ı " ı are"e ın n .,eıın m .. -
~ ta tefh·tarafından tasdikten sun ezılecektır. Ordu fılhaklka pılan bir sozfo~me olduğunu he- go lavyaya da teşmil etmekte· ıhtlmallni Orla~a ntnıakta \ e i. ııa~ını ka\rl!\·at'afınA \ e hıı j dP. Askc rl i k yok lama 1 o rı ;••tda dı~ \e ılftn cdilecektır zırııate eherısll toprağın sah'p lirtmck isterim. Biz iki m!!mle- dir. ran ordusundakı baıı rntan e· ıılı ıncı \C iınru bir rol oynayar:ı- 1 itim 

ld• ı;er b ı · t hd d 1 1 k ket arasına ıtirmck istl'ml~·oruı. l\fr. Par" bunıdan Türkiva\•e 'er genç suba~. !arın 1111'\Clldl e ı;ına inanı~ orum. • •Ilı td ırı;ok suclulann erının a ı ın \'e mem e ·e J ., ~ 
ıleceğı anlasılmakta· tın servet kavnaklarının yenı Yapılan fşbirlığinı'len tok mcm- hareket ederken ıare~al Tıto tınP mukabil srncrallcrın ek eri Ahmet Emin YALMAN 

, "~•tt den tenııni istemişse de. bu ko nunuz. l\Jarrı.al Tıto 2 • 3 a"dan- nun Yunanistan ve Turkıye ile sinın rahıl. kabilivet iz, harC'ket 
~ t 11Jıklıklar sırasında, i&· munızme doğru bır cereyan le· beri. Türkhe İlP araları~dıı\ i bir Ea\-Unma anlaşmasına gire· ı ten ~cız \'e \atan haını oldukla· 

~ b~ ~~bat kuv' etleri ııra· lftkkı edılemeı. Memlekette U do tlu~un tok llerllemlş olduğu- ceğine kani bulunuyordu. Her nnı yazmaktadır. 
.r l>oli a gelen carp15malar· Ilı mürtekıpler vardır. Bunlllrı nu so' lrı'll ne kadar Mr. Pare bu yolda A· Bu gazete,·e gore, İran ordu. 

t11 7 '· 2 as er ve 6 51,11 .. z.,ceğıı 'e icabında lmrşuna •- Turki e ile Yugoslavya merıkan huk(ımetinın resmi sunda bulunan 150 GencraldPn 
tı i'ıl>Olis dahil 23 ki~ı ya· dmıcdıı. Zenı;inlerın mallarına arasındaki do·tluğu Amerika deıı temsılcısı olarıık hareket etme ancak on beş kadarı memlekctın 
, ter t~ elknoulmıyacaktır. Toprak tah tekli,> ecek mi? mekte ise de Türkıve ,,e Ytın<1· itimadına rnrık bulunmaktadır 

:ıı A.ı rartan Albay bdUl dıdı kanunları gereğınce elko •- Bu bC'nl alfıkadar etmez. nlstanı zıyaretlerlnde bu mem· Aynı gazete şahı ovdııktcn 
: ~·ı lllı nın başkanlığında· nulacak arazınm bedeli sahiple •- Ortadotunun &avunması lekeUerln bu projP hakkında ne sonra aik~inl kotulemckte 'e 

Filomuz, 
Limanında 

Toplandı 

1 

ün lzmir 

·~ ~ ~ ~ahkeme diln gece rıne odrncrektır. Bu topraklaı" hakkında ne dilşiınuyorsunuz'.' ler ıiUşlındUklerıni iığrenmek ana kraliçe ile Prens Ali Rıza 
1 k 

1 
e t kenderlye civa· da bedava dağılacak dcğıliı. ·- Bu i~ ıieha ziyaıie siyasi istivecektir. ve memlrkrttrn avrılmış olan <Bıısı 1. rirle ı 

~ ~ 1~ıı•/llk bir sanayi ~eh· Toprak alan her eahıs bunu tak Prenses f / ref'in :.ocası Alınırt ket icın bU~Uk fasdalar sa !ıya· 
t,tıı Atn~lllıştır. Mısır AdAlet sıtlc odeyecPktir.• Hasko··y toolanfısında ı'ktı"dar Şefik'in clr.rhal lranı trrkctmcle cağı muhakkaktır. ~unan filosu 
ı< ~~ l\aı aınıned Ali Ruştu Bir lf:tant _ rıni talep e) lemcktC'dir. ile bırlıkte ;ı. apaeaeımıı maneua 

•, te ıııı r • el • Dawar'a geıe. Kahire, 15 (T.H A ) - İsmi f enkı'd ed ı" ld 
1
, lar ıki cUn de um edecektir ı e 

~ ~, buıi•hsıyetıerle gorüs henuz açıklanmıyan mllhim hır bılahaıa İstanbuıa ı;ıdeceğız; 
•ta unınustur. şahmetin usa ettiğine göre. Go·· kay cerefı'ne Di~cr taraftan. , unen denıı 

1• ''l 'l ~~ oıel bir komisyon, Mısır'dakl hükumet darb ini <ffası 1 incide> mize dıl uzatacak kadar ileri git "{ kunellerı kurmar ba&kanı Amı 
\ı •rııı abrıkcılerlnl rneyda· mUteakıp, ba•komutan General bırakıyorum> demiş ''e ilk sozil tılcr. Birinı, terhis tezkeresıni B 1 k jral Constas ~arın denız ku\ · 

:,d 'Va~k ıçın gırlştıği tahki· Muhammet Necip, ~ral Fanık'u T. Banguoğlu almıştır. gostermek suretile yalanladık; . e gratta İ \•rtlerı komutanımız Koramırel 
h~h etınektedir Basında dı\anıharbe 'ererek. vatana hı Banguoğlu denuştır ki : dığcri icın söı soylemeğe \'e ak- Sadık Allınc:ınlıı bırlılJ, uçakla 

933 doğumlu \e bunlarla işleme tlıbı dııha ya~lı dn um'u· 
!arın son ;}oklamaları Hasko\ As Şube ınr:le kurul c k olan 
askerlık meclisinde 4 E) Ilı! 9 'i2 de ba lı acak 12 E} lfıl 952 
gününe kadar dovam edecektır. Şube ka ıt ı rlı tan· 
daeların r.on }' oklamaları 4 E}' ifil pers mb,..1en 9 e ıuı Salı ak. 
'amına kadar, şube bolges nde oturan hancı nıtanda 1 rın 
ıte 10 EyUıl çar~ambadan 12 E} Jul Cum:ı unll bğle e kadar 
}'apılacaktır. Buna gore \'at ndaşların ntıru- cuzdanlarıl" bir
lıkte Askerlık meclısıne muraraatları llfın olunur. 13288/2773 

• Hcrgün B.E.A. Uçağiyle Londradun gelen 
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1 

~ • l\a~~ıe•e gore \•art Par- yanet 'e ıhtılh suçlarından do - Onlar memlekette olduğu .sınl ısbata siyasi terbıyemiı m~ K b J • • §thrımızc g Jrcektır. 
.\b~ ~Hevvar ~ubesi baş· tayı idam ettırmek kararında gıbı iktıdarda da ikilık çıkarmak ni oldu. a U feSml lunan filt- u komutanı <la ~ 1 
t t k ti rlun tc\ktf edil idi. . , tadırlar. AtatUrkün oıledıği halk Bugunlerdc hAkımler teminatı Anırd~ıu .1111..,. Anlıar )n grlcll f ~~it~..! B u ı .. M A c A 

"• ~endft ı". enın asker·ı Ancak. Ba•bakan Ali Mahır ın idare ıni tahakkuk ettirecek -ıne na da el uzatmaktadırlar n1• ta 
"• " ,. ·' " J t ll ıo b . ld 't '. " .

1 

Belgrat, 15 - Halen Yugos- Ank ra. 15 (llu u 1) - Yunan 
1. r ll e gondcrilmlştır. ısrarlı rica ve ~aharmaları ne bızlrria or ıbe u ~o an gı meyı terru 1 '"'' d b 1 İ t b 1 v r d k 1 K B k 
• 1ııı 1 ,.,Ahlı kuvvetleri baş· ticesinde General Necip kııra· lıkrofona gelen Malatra il brye yrlteniyorlar. a Ba 1 ad ~ unla~ 5 ar n u c··• a 1 nız un et erı urmay a~ a. 16 Ağu~tos ı:J.'.iZ - Cıımartl'si 1 ı ı J 4 • ı , ı 
~lı..ıı"Pt>eraı Necip hAdıse nndan \aıgeçmişUr. idare he~etınden Nl'\ıt Yetkin Jlur mal buat haskıva " • ı \'e e. e ı}e re sı ~ro esor or.ay nı Tunıamıral Conıtas ve maıyc. ' -

r._ tn K hl it 10 k n 1 t ~ ' •. e . a ·ı'e eşı şerefine '.lurkıyenın Bel tı erkanı butün şehrımıze ı;el· ltoilAl"ıiRlll 1 
~ltt eşgul olmaktadır. n re e omı n s •- l\1 /ıtya, 1950 seçimleri ğır ,artlara rağmen \'azıfesını 1 h" . k 1 . K 1 K.. . 12 57 Acı ıe ore ııronam 13,00 Sark •• 

raı t kir dildi d 1 in · k kt d . gra tı\ u ,. ı:ı~ı enıa upru- mı~tır. -~ec} • e\· e enen sc~ a n içındc, a~aktn ·a ~apına a ır. Buna mAııı olmak lü 1 f d 1 ilk 1 • d ıu Otııunlor Mnol!A Arae M 11:1 • 

4~lh ~arııtıa' ıhır tebliğ Kahire 15 (AP.) - Bu lin labilmiş hır \lla~eltir. Umumi için huı.u~i ilfınlara hJle rl knv. h" aı~abı!I aıkı el çl ı nn:ılsıntla Ammıl, C\\'clfı deniz kuv\·et· 
'• 11 1 t I mal''nıata .. ore ı d k ı · uyıı,;; ır ·a 111 resmı er P le·· '· la K ıı ır 1 S l'k •, ıs po ıs en ,·en en u ., • setım er rn sonraki bcledıye ı;e. ma • stıyorlar. nu suretle hlır l'I 1 r ı ı r.nnıu 111 or ııı a nı ı 

t ltıı'l'\r <AP) - Mısır .si· Sayeda Zeynep mahallesinAe çimlerinde donr.n bUtıin dolap· hasının )aşııma imkanlarını büs· ec 1 m. ş ır. Allıncanı zı~arcl elnuştır. Bu ka 
o.•I ~e etıerı haşkomıt anı bir evde ~apılan ::ıraştırma ne lara rağmen onlara. tadını unu· ıtıiıtün yok etmeyi tasarlıyorlar. Tore~de. Slo,enra. Fedenl lıulde denıı kunctlerı kuıma) 

~ avcıp bugün orduya ticesinde komilnlst propaganda tamı~arakl:ırı şamarı yıne l\la. Bıı de bir zamanlar. prk yanlış Cumhurı~etı Ilış İ~lerı Bakanı, Ba~k:ını Turııaınıral Kema!ettın 
r:ı t kı·ıntadıtı bir teblığde rı~aleleri bulunmuş \ e 10 senç Jat) a indırıniştir 9 demiştir. olıırak, onların bugün kıl vaptık. Bakanlar, yabancı ~enılekctll'r Bozkurt da hazır bulunmuştur. 

~'l ~n tc\kiC edilmiştir. Bir teksir ma· C.H.P. il başkam İlhami San farının belki binde bırin.i y;ıp. blıylık ''e orta elçı1rrı, tınh rrs.1- Amiral bundan sonra r.ııııı Sa. 
b atında komünizm kinc~i de ele geçirilmiştır. car J e şunlan 601 !emiştir mıştık; fakat beslcdit:ımiı karga t~ rektor 'e prof\ orlerı. cçkın 'tınma Bakanı Hulusi Köy meni 

Fcn·lt 1-' 00 Optrtt film H rn •rd•n eıe 

ı ı ıo Si! oterlori 1' ~O D•n& ort<. tr• J 
l•n ·~ dı Pi) B 15 Sarlılor O n•An • 

Otnk ( -- - İktıdar \aadlerının hic bi· lar gcizllmiızU ovmakta gerıkm 1 hır dnetlı ıtrupu 'e tanınmış \C Genci Kurmay .Ba,kanı Orge. . a ar Barem"ı Ag""'aog"'lundan rinl ~l'rınc getırmemıs. Qııcelerl dıler. Onlara ta~·slve ederiz, bu gn7.etecıler hazır buhınmuelar- ncral Nurı \'anıutu Zl)aret eimı~ iP 

, O)alamıs. sonra da inklır etmiş· ~olda gıtme~foler, matbuatla oy dır. \e aat 17 de AtaturkUn mu\Uk 1, t a. rıı <Ba<ı 1. cldel Ag""aog" lun a tir. Butiln icraatları partızanlıkla nııma~a ~elmeı... Kabul töreni, ıki memlrket kat kabrınc aıderrk bır buket 1 Ra 
~. ııı t~ aı Ucreti \erılmesi hfilAsa edılebılir. Hukuk de\ le· arasındaki )·akınlaşma \C tanıs ko)muştur 
.... taı k ılınektedır. Yıllık ti )olundan uzakla sarak, parti s İ lahs lllanma ma ile alAkalı me\'Zular üzcrınde Amıral Constas resmi temas· 

l'ı aı' lalım \C manevra Cekı'len telgraf de\lCtı )Oluna gitmişlerdir. An- pek samimi bir ha\B !cinde ce- !arına )arın başlı~ncak \e pazar 
ı a arı tına alınma. çocuk, Udcmokratık kanunlar hakkın· <Rafı 1. ddP) rnyan etml~lir. gunu de Izmıre gıdecektır. 
t ~ \' 0ldutu gıbl bırakıl· ' nıuıuı Atuı h'""' .... ,, daki iddialarının içyfııunii oğ· lisltinde kalan bir beyanname· Yugoslav ı:nzetrieri mi~afır 1 - - -----
~ ~il enı kanuna tlıbl ola· Balıkesir, ıs_ Sındırgı C.H.P. renm!'~cn kalnıamışLır. İşe ters yl hl~bl~ zaıı~ıın kıbul .et!niyP· İstanbul \'alısıııin şah~ııırla Turk M. Ara$ı kültür haftası 
~ ~ l{a 11~enııırlar Emcklılılt ilce. ba~kanı ı. Şinasi Ağaoğlu, taraftan ba§ladılar. Her şeyden ceğını snylemış \e tlemışlır ki: mı ileti lıakkındn ı;ilıı\ ışkAr yazı-

t b 1 o nundan faydalan•· Başbakan Yardımcısı Samed A· once kafalarındaki antidemokra •Ihı hir ültimatom değildir. lar;ı \e ·:ı.ıııre al Tıto ılc profc iır 
,, 'Uıı llllıtrınk Bankası ha ğaoğluna bir telgraf ı;rkerek, tik zihniyeti kazımaları icap e· Telıdıt de savurmuyoruz. Fakat 1 Gökny arasındaki mıllakntn aıt 

açılıyor 

H.tbor •r 2~ 01' F:ımbıyo · Hor ı pro 

raıı •r hdıf ta \ılar danı Tt eaı mö 

ı ... ı ( Pı ) 2• oo •·· °Kr•nıa. 

Ai\K.\MA 
7 28 Atıhı ve pro•ram 7, O ıı S 

Avar 7 Si Mlıı k (Pi) 7 H Hab•rlor 

ı 

1an 

1 rı 'l'~ eı.; ankalar. İktisadi •1954 de yapılacak. meydan mu derdi. iktidara ıgectiklcrindeıı mllletlerııra 1 mlıes•ir bir k'lll· tr.f~irlere gr.ııiş nl~lırle ''er "er-
1 ~I idar~Ullcrı, Beledıy!!lcr harebe i secimlnin mfin'lsını an beri demaırojık bir hau icinde trol \'e teftiş ~istemi kurıılur mrktr. ve) nhanrı bir mumc ılın 
~a.~11tıııa Ur>bre aıt iştetmelcr tayamadığını, eımdı~e kadar m~Y dcmokrası roliı O)namaktedır. anlaşmaların ihlı'W edilmiyece!:ı Mnrcşal tarafından bu karlar 
t ~rıl'a 1 olacaktır. dan muharebelerinde C.H.P. nın lar. Rad} o \'e besleme ı:azetel!!r garanti altına alınıncaya kad~r uzun müddet nlıkonulmasınılııkl 
~ '~ Or~ore ilk memuriye. bır çok kahraman Htıştirdı~ini de, bu havan ı:orüklernektedir· B. Am~rıka, tecınUzü yok el· allıka \ 'C ~akınlığı belırtnıekte-

?tlıllctkr arası Killtur Haftası 
t•:ıumüzdeki salı gilnu saat 10 da 
TC'knik ı·nıvcrsite konferans 
ı:lonunda apılacak bir terenle 

t:aşıarncaktır. 

ı: ,110 !;arttılar • Türknl•r 1 Pi 1 ~ -~ 

H.,.ı raporu Sf) Kar ıt haf f pır a 
ar Pi ) il Ob G n n pro:ranu YI l:a 

IH i\Kl 

~ ta li a Okul mrzunları- scylemekte \·e hiikumetın: mc· ler. mrk icın bazı cins silahlar kul dırler. Şehrin tarıhi nııle~ r elc-
a•ıııa 1~ \e muadılı okul mur naklı, banka kredisi ~c ntl· Dahn sonra kiırsiıye geçen C. lanmıyarağına ~öz vermek \•eya rini. ı;u tr.sislrrini \e iınl\rr ıte 

L ~ taL ~ lıseden sonra fuz tıcarcti mevzuları bstilnde H P. GenE'l sekreteri Ka ım GU· bo~ le. b!r taahhüde girişmekle klinıkll'rinı gezen 1stanh ıl \'alı. 
' o· '" 1 "or 1 "00 i k d lek d 1 • l • lecavüzu da\ ,et etmek tasa\'VU• sı' dlın v.~nındGkılnrle herabrr ıtııı .. rn ere ... • konu~masını• stem!' tc ır:,__ e ~un an soy emıştır. " " " 

dcıı f lllezunlarına 225, - Bır sene ewel, icnbedcrsc runda de~lldır.• Sar J~ bosnaya hareket etmıştır. 

Konferan a gC'len l abarıeı 
r.JUletlerr men up delegclrr haf. 
t;ı ıçırııfe İ tanbuldan baskn Rur

... \ c İzm ı r gıdcrl'k tarihi e
rrl erı 'r kulttır müess sel erini 
rzecckk d r. 

te 2.;ı0aııa )tik ek tahsil Tahsı'satı mestu"re parumız tadırda bile vazife ı:ô· R'd , . . 1. Olaıııa' ayrıca doktora rlir demıştık nuı:un bir ocağı 1 gway m zıyare ' '~"~---· Aylardanbcri beklenilen 
!t eı:e~a 300 lira aylık cnası ı lndclr) mıı cadım cıktı. ,·azıfesinc çadır rnıı ••. "'"P' ltOI 
t a 1t~r. Norm kadro· lan üzerinden bacakları kesilmiş da dcHım edıl'or. Bununla ifti. li askeri şalıslyetlrrı hıılıın. .J. ~ 
tadır. Mı UrrC't miktarı 1 tır. \'aralı hamal çok kan kay-1 har cdı)oruı:. Bu~uk kurtarıcı, duracaktır. Bu arada Atlan. 
~r., S:onuvakkat vaılfe ı. ı betmıştır. Numune hastahanesi duşmanı denıze dökmenin plfın. tik Ordulıırına nlf"ı~up 

~ır oı UltJ dl'.'rılrreklerC' ve ne kaldırılan hamalın yarası a- !arını da çadırda hazırlamıştı. Fran ıı \'e lngiliz Yııks~k 
.Makineli l'stral.ırından ) eni bir partı ithal \ e Pı~ a~a 

ya tevıı eclılmı$ıır Fnatı 27 5 liradır Tl'ntnn satıs yeri 

panta 

kapan ıs 

; Nor~r 10.20 !ıra ara· ğırdır. Bu ı&lerde nıtılehas.m Bir partıyı parti )apan ne bina rıitbeli subaylarıtı r!a ıııııu . 
~ rıu~e knclrolor kanu· hamal kullanmadığı fcın mLltr· dır, ne kolluktur. Parti. imanlı naca belirtilmektedir. 

Arı;lrn J.l:ın No. 3/6 Galata Trlefon· ·1206'i * 
TelgrRf . O R İ C () i\1 ııiWİ!i!Mll!ll_!lll!l!l!!l•••-Jlı- lf> ~~ .ı. ı a •• ı o•nm, ı ı M 

1 ; a, ıı:ı l:lrıne~ı~r!en, iti· ahhlt hakkında tnhkikat ncılmış \C in~nçlı \ tandasların Sinrstn 
~ 1\•~11 :de tanzım oluna tır. Kazaya sebep olan tahsi~atı den çıkar. C. ıı. P. nııı dipdiri 

ıı ara a1ı~tır1ll'cektir. \'r r"u!c:ture kasa~ı ~arım ton ığır- ayakta rn \aııre başında duru. 
ııı llııırı ınayan 'e acık lığındadır. şundan U\ kuları kacı~ or. Dikta. 

·~ • 1 k ~ra tazminııt \'e· torlilk volunda yegane mani ola 
rı;ırdaa ul edılmrstır ödenecektır. Fakat, tazminat rak C.H P. ni gorU) orlar \·c türlü 

, lıııı lnan~ il garf De vıl 1000 liradan az ol mı ıcaktır. En tertıplerle hızı bertaraf etmeye 
a lı 1 tara her vıl icin çok tazmınat mıktarı ıse 12 ay. calışı}orlar. Falan asker kacağı 

atnıınat olarak lıktır. dır dediler, en mahrem ) erleri· 

P A 1'1 U f( Ç lJ l..1 ıl R DIE •• 
Meşhur P L A T T Çırcır maklnaları ile FC\ kala de kıılkını lı 220 kllol a kaı:lar 

bııl a yapan yeni sıstem Pres makınamız daıma mMcuttur. Mallarımız. 
olup derhal teslime hazır n fıSatlRrı 2ayet miisaıttir. 

Milracaat· PAN Ticaret Taksim Abdulhakhamlt cad. 15/1. Tc.lefrın 40051 T ı~rar · 
ZAPANİK • 1 tanbul 
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Ar•baa111 taraıal111a •e 
daha rabat ıunneDİa içı• 

tmil rdıleD alçak IH) ikli 
bu IMtık. aa tu~ılı.le lada 
hua ıtmİ• rımtk ou"h> ı., 
timııekleri ıdtta )Ular Alr 
Ride

0

1eıaı alırkf'a... iç 
lutİl••İaı dr kontrol r<liııiıl 

lca.bıad•. ıı\i•f'Df'bıletrfiniı 
U. S. R OYAL ilo tlqiıtiriaiı 

Türkiyede Umum Satıı Yeri : MOTÖR LİMİTED ŞTİ. 
Taktim, Doiu ,olos altında - Telefon : 82204 • 82205 - Telgraf: MOlİM • ISTANIUL 

Ankara ve Eskitehir'de : KOÇ TİCARET T. A. Ş. 

B•nkamızd• 

._150 lir•lık bir heup eçm•kl•. 

hakıkat olabılir. 

HALI< TIP/ 

ICHAUB 

STENO - DAKTİLO ALINACAK 
Bıiyük bir firmanın satış bürosuna acele olarak bir 

steno - daktilo alınacaktır. Kartotek i !erinden anlayanlar 
ve almanca bilenler tercıh edilecektir. Tercümeihal \'e ay· 
Iık kal.linç talebini muhtevi yazılı miiracaatlerin l'.K. 176 
ya •Kartotek• rümuw ile gönderilme.si. 

Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulu 
Komutanlığından : 

ı - 1952 • 1953 öğretim döneminde Deniz .Ast:ıubay Hazırla· 
ma Orta Okulu ı. srnıfına alınacak namzet kaydedilen 
öğrencilerin seçme sınavları 25, 26 Ağu~tos 1952 günle· 
rinde Kasımpaşadaki Deniz Astsubay Hazırlama Orta 
Okulu Komutanlığında yapılacaktır. 

2 - Sınavlar Türkçe, ~fatematik ve beden egitiminden ola
caktır. 

3 - Sınavlara 

lllllltfM MO~ SAATLA•I 
OTOMATUl ÇAKMAIClAlllt 

·· -K - • ··- -~ - --.. T U R - ~hı'·-"---"-'--" ~ -~.. • ( ,.;J- ::"- - • • :ot-~-= 
A • 

TİCAllET-_.BANKASI ..... :·: ... :: .. · 
NEFİS BıR MABEL Ci· 
KOlATASI SİZLERE BU 
ZENGİN iı<RAMİVELER· 
DEN BİRİNİ KAZANDl-

PAZARLIKLA SATIS İLAHI 
t şakta hali ta fıyede Yılancıoğulları komandit şirketi 

fabrıkasında me~cut bir yapak kuı·utma, hır ıp kurutma 
obası, bır dckatir makine i, bir antrafuj, bır çift külhanlı 

52 borulu 1800 mm. gcnıslik, 6000 mm. bo,>unda. 8i00 mm. 
uzunluğunda \e bir adet borusuz çıft alev borulu. 2150 m 
kutrunda ,.e 11400 mm. uzunluğunda buhar kazanları pa· 
zarlık suretiyle 15 giın müddetle s.ıtışa arzedılmistir. Bu· 
har kaunları kilo üzcrı .. den satış edilecektir. 

Taliplerin ta fıyc mcmu rluğuna şifahen 'c ) a.ıı ile mu· 
araatlaıı ilan olunur. 02977) J 

YUKSEK EVSAFLI 
MANGANEZ MADENİ 

~tanganeı 57 Silis 2.6· 
Kalsiyum 40 

ihtiyacı olanların şimdiden 
miiracaatlan. Şubata kadar 
5000 ton stokumuz olacak· 
tır Ycrköyde vagonda 

telim 
MÜRr\C \AT ADRESİ: 

\li Tapınç - Madcncı 

Yerköy 

RABİLİR. 

· M AB EL. çlkolatalıırın 
ıçı ndeıd kuponlara c ık· 

kat edınız. 

IW\UHflLI' lUKI 

8İ>l°'~'"·Lll 

' SIEMENS 

SİZ BANA GI/JIElSlNİl 
tfjr/clt'{J< 

SIEMENS 

BENİ SİZE GETİRİR··· 
diyor 

... "evet, yenı bataryalı Sitmenı o yit 
bir hôriko radyodur ki, yurdun en 

ücra köıuinde ..• etrafı yüksek doğ 
silsıleleri ilt çevrili bir k a ı abada 
bulunıanıı dahi düğmeyi çevirmeniı 
ve göıltıiniıi kapamonıı kôfidir 1 ••• 
IATARY Ali SIEMENS, lıtanbul Radyo-

ıundo verdiğim konserleri, fıtonlt~ 
ıın• ve Ankaro Radyolarında ço bil 

plaklarımı o kadar net, öyl• ra ııli
bir ıesle okHllirir ki ... odt!CI lct~ • 

niıi lıtanbula .• hususi bir ~o~ .. r•:ı
gelmıı ıanır •.. musiki uvkının t° 
kaıına ulaıırsrnıı 1 .. 

~~ 
Suptr "'odelı SH·S21 
•· 5 14mbalı·6 devrelı 
(ıkm varıabl) YukHk 

frekanıtı • S dal9alı 
(3 kna, 1 oııa, 1 uıunl • 
Altın ••"si coııp ~ad· 
•an. oğaç mobılya. 
\1, •• 

ALMAN MALI 

WULFEL 
SANTRiFÜJ POMPALAR! iLE TAM 

DiZEL YATIK VE DiK SiLiNDiRLi 5 BEYGiRDEN 
36 BEYGiRE KADAR WOLFEL-NORMAG 

MOTOPOMPLARI 

TORKIYENIN HER TARAFINOA EMRiNiZE AMADEDiR 
3 ILA 6 PARMAKLIK SANTRIFOJLE AKUPLE 

MOTOPOMPLARIMIZ SAATTE 72 TONDAN 230 TONA 
KADAR SU BASAR. AYRICA 3 ILA 6 PARMAK ÇiFT 
KASNAKLI BiR KIZABA OTURTULMUŞ SANTRIF0.' 

LERIMlz GELMiŞTiR. 
TUrklye MUnha .. r lthmlltçı .. 

MEHMET KAVALA 
Tıl. 40.30145939 GALATA TAHiR HAN 

PROTEJIN 
Frengi ve Belsoğukluğunun 

lcmiııallı bir koru~ ucusudur. 

DERMOJEN 
Yanık, Ekzema ve 

cilt yaralarına 
re, kalide İ) i gelir. 

- "' -···-- --- - ~- -


