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Ege manevralC.rı 
dün &a,ladı 

1 

IIarp filomuz ile altı mulıripten müteşekkil 
Yunan filotillası denize acıJdı 

~isafir Yuııaıı 
~leke tine 

.:. 

Auıirali 
hareket 

d .. 011 

etti 

4d l .tnıriolu .tfıruı 

a j İzmir, 17 - Turk • Yunan Ankara~ı. dun de ~ehrimizi zi· ma muşterek deniz mnncunlarına yarct eden Yunan deniz kurmay 
katılmak uzcrc dun limanımıza Başkanı Rcar Amiral Constas 

1 
gelen 6 mubrioten müte ekkil da bui:ün . aat 12 de askerı bir 

S 
Yunan filotillası bu sabah bcra· Yunan uçağı ile memleketine 
berinde şanlı harp filomuz oldu- donmüştür. 
ğu halde Ege denizine at"ılmı~ır. Gazetecilere İznıiri çok beğen 

Bu mün:ısebetle cuma glinü ı ne,·amı Sa: 5; Sü: 5 ılul 

General )luhammed :\'edıı'e l 1.;endcl'iycde yapılan nıima) is · 

Mısır - İngiliz münasebeti 
düzelmeğe başlıyor 

Necip_, 
i ti11ıasa 

. 

ltfısıı·'dıı hııııdaıı soııı•a 

ol111aılıf,- ııı söyleıli 

• • • • • 

Hı..;kuki Bahisler 

CEZAEVLERi 
Ce.:adııl.:i 

---ı 

FACiASI : 1 
111Hksııt 

1 

}'azan : Bir Hukıd\c;u 

1 Bugün ikinci sayfamızda -----

YALI ·f. K. GOKAY 
DUN GECE GELDi 

,Gökay dedi ki "Mareşal Tifo 
insanlığın · saadetini düşünen 
büyük bir devlet adamıdır,, 

«İki nıillet yeni bir 
devre girıniştir» 

Bir müddeti enberi Belgrad Belediye na~kanının da\ etlis.I 
olarak Yugoslavyada bulunan Vali ve Belediye Ba~kanı doktor 
l~hrettin Kerim. Gökay dün aat 21 de uçakla şehrimize .ıv
tlct etmiştir. Gökay Yeşilköy h .. va alanında D.P. İl Ba kanı ~ce
mi Ateş, vali muavinleri, bcledi)e reis muatinleri, parll 
ileri gelenleri ve kalabalık bir halk tarafından kar~ılanmı tır. 

Vtıli hava alanında Yugoslav· ı 
yadaki temasları hakkında ken· 
disllc görüşen gazetecilere asa y 
ğıdaki izahatı \ermiştir: unan 
•- Yugo~lavyada seyahatim 

on bir gün siirdü. \'ııgoslavyanın 
Knr:ıclağ cumhuriyeti müstesna 
olmak üzere diğer beş cumhuri· 
\'etinin ba,~chirlerini, \ c bu:ı I 
lara ilaveten l'lct 'e lleı·sek 
kasabalarını ziyaret eltim. Bir 
dakikamız bo~ geçmedi. Gece \ "C 

::Undiiz demedik Yugoslav dost 
larımızın çok sıcak misahrper lııgiliz Elcisi 

..> 
ıtnııatnam esıııı verdi 

I 
verliklerini her yerde doya, do 
)a his etlık. Belgrat, (J kup, 

C Dc\amı Sa: 5: Sü: (j d:ıl 

Parlamentosu 
Fesih mi 
Edilecek~ 

iktidar gazet~si diyor ki : «Dazıroğlu'nun kendi 
red etmesinin sebebi siyasidir ve bu hareket 

kendini 
adalete 

o 

Yali \C Uelcllİ)e Ua~kanı Onl. Prof. l>r. Vahreltin Kerim Giikay, lliın gece \'e~ilkÖ) ha\'a ala· 
nında kendini lar;ıılıyaıılar ara~ında 

bir tecavüzdür» j------·--
1/uııu• '1ııitrbrnı :ılın T k ,. b• Meyva ve sebzeyi ııedeıı 

ateş pahasıııa yiyorıız? 
Ankara, 17 (Jlususi) - Ankara d~şında müsta~il ve salahi)etli 1 u'" r • s ır 

Ağırccıa Mahkemesi Reisi Emin hır kaza mercıı bulunduğunu \'e • 
Daziroğlunun kendi kendini rcd· hakimlerin istiklallexini muhaf:ı 
delmesi hadisesi ve hfıkimlcrin za için hükfimel kararile naklcdl 
nakli hususunda hazırlanan on, lcmiyeceklerini müdafaa etmek. 
layiha Ulus 'e Zafer arasında 1 te, ı:erçek demokra~ilerin ana· 
geniş münakaşalara sebep o). yasalarından misaller vermekte 
muştu. idi. Bugünkü Ulusda, Belçika A-

Ulus, kanunların Anyasaya nayasasının 100 üncü maddesi· 
mugayir çıkmamasını temin için ni misal olarak vermekte ve: 
gerçek demokrasilerde Meclis CDeumı Sa: s: Sü: 4 dc'l 

Evli bir kadın, bir 
eı•keii vuı•du 

Caddenin kalaba'1ğma rağmen carih kaclm 
vak'a yerinden firar etmeğe muvaffak oldu 

llıuıuı Uıı~a!>mmı:dın 

Eski ehir 1 i - Bugün saat 
19 sıralannda Eski ehrin en ka 
)abalık mesire yerlerinden biri 
olan Porsuk buh•arında kanlı 
bir hadise cereyan etnıi Ur. 2S 
yaşl:ırmda AliJ e isminde e\ li 

bir kadın, yolda kar ılaştı~ı 
de\·iet demiryollan işçilerinden 
Ahmet Kalkan adındaki bir 
"enci, bilinmiyen bir sebepten 
ötürü çantasında taı:ıclığı bUyiil: 

!Devamı Sa: 5; Sü: 5 tlf') 

beyanname 

1 Yayınladı 1 
Manisa Müstahsiller Derneği, lstanbul halkmm kabzımal
lar elinde inlediğini, buna mukabil müstahsil malının yok 

• 1 pahasına satıldığını bildiriyor Türkiye l çi Sendikalan kon
f edcrasyonu (Türk . İş) geçici 
icra koınite~i. dün saat 1l de h-
tanbul 'fckstil ve Örme sanavii Sebze ve meyve fiyallarıııııı a-
. ·ı · · labıldiğine yükselmesi kar~ı,ında 

ucuz olına~ına ragnıen ı!eden dıs 

1 
pazarlara \'c bllhaı. a htanbula 
:ıcvkiyat yapamıyoruz. Bu .soru
nun cevabını aşa~ıda bulacaksı· ı 
nız. 

•~çı erı sendıka~ı merkezinde 
baskaıı Ömer Akçakanatın bas· yaptığınm ııc~riyatııı akisleri 
k devam etmektedir. :!\Ianisa scb· ·anlığında toplanmıştır. .. 

1 
• . 

Toplantı sonunda vayınlanan ze musta ısıllerı Dernc~inden, 
bir tebliğde, İımirdc •6 Eylülde' bu nıcnua temas eden bır ınek
toplanacak olan Türk-1 Genel tup aldık. Bu mektupta dernek 
kurul toplaııtı:-ına sun~lacak 0 _ ~unlaı ~ y:ızmaktadır . . 
lan raporlarnı anahatlan ile kon )lanısada .e~zc . fıyatlarının, 
gre gündeminin hazırlandığı bil- sudan ucuz denılebılecck kadar 

Sayın gazetenize selıriınlzdcki 
sebze fiyatları hakkında verdiği. 
miz bilı:l ve sizin de bu rnevzua 
ait ne~Tiyatınızın umumi clkar· 

dirilmektedir. 
Bu arada şuna da karar ,-e

ril nıiştir: 
ıı Konfederasyon ve Federa~

yoıılard:ı bilfiil SOl"tımlu nziie 
lcre ı;etirilmiş sendikacıların i~
verlcrindcki kıdem tazminatları 
ile Sigorta haklarının muhafaza· 

ı re sorumlu vazifelerden avrıl· 
dıktan sonı-a eski işlerine e~sal 
!erinin almakta oldukları ücretle 
kabulleri 1aruretl ve mecburi} e-

ı n,nmı ~a: 5: Sü: ı de> 

Amerika Ordu 
Bakanı 
Atina' da 

.ı. tıwdolu .ı. {ut11 

Atina, 17 - Birle~ik Amerika 
Ordu Bakanı Frank Paee, Turki 
yeden Atinaya gelmi~tir. 

Yunanistanln Yugoslavya ara
sında ~·apılacak bir paktın pro. 
jeleriı.i hamil olup olmadığı hak
kında ı;orulan ~ua llerc, Amerika 
Ordu Baka;: böyle bir ~eyi Jıa. 
mil olmadığını belirtmi~tir. 

CDe\'amı Sa: 5 Sü: 8 de> . 
Tekirdai D. P. il 
kongresi , yapıldı 

Delegeler, işlerin düzelmediğinden, antidemok
ratik kanunlartn yerli yerinde durduğundan, 
memurlann partizan'1ğmdan şikôyet ettiler 

llu•uıl Sıırtlle Gidt, 

YII,:\l,\Z ÇETİXER 
llildlrlJIOf' 

'.l'ckırdağ 17 - Günlerdcnbe· 
ri beklenen D. P. il kongresi 
dun Halk sineması salonunda 
yapılmıştır. Kongrede kalabalık 
bir dinle~ ıci topluluğu ve Tc
kirdııf: millch·ekillerinden Şev
ket i\lot>ıın, Zeki Erntaman, Zi· 
\•a Kuntaş hazır bulunmu5lar· 
dır. 

Uzun zamandanberi n. P. il 

idare kurulu Ü\ eieri ar:ı ınd 
bir hizipleşme oldu~u söylenti
leri, bu kongrenin ehemmi) eti
ni bir kat dah:ı arttırmıştı. Ta· 
raftarların ne şekilde mücade· 
le edecekleri merakla bekleni
yordu. 

Xilekim ilk tartışma kongre· 
ye başkan seçilirken oldu. Nam

<Devamı Sa: il: Sü: 6 dal - -- ----
Alıloğaıı, Seçi11ı K11111111111111 

k11s11ı•lıı bıılııyoı• 

Millet Partisi Ra~i bucağının siyasi toplantı -
sında iktidara şiddetli hücumlar yapıldı 1 

Parlamentonun bu
gün yapacağı top
lantıya büyük ehem-

miyet veriliyor 
.Au ıalttl l'rtll ı u l a'ın 

fo'RED ZUS\' 

Ati na 17 - Biın~ c.:.inde 
bazı fikir ayrılıklan olduğu 
ôylencn Yunan parlamcn· 

tosu yarın olağanüstü bır 
toplantı )apacaktır. Bazı 
Ö)lenlilere "Öre parlfımen· 

to bu toplantıda kendi ken 
dini fc hedecck u memle 
kette eçinılcrin ) enılcnme· 
sine doğru gidilecektir. 

l\laamafih yarınki toplan
tıda bahis mc\'ZUU olacak 
meseleler Yunanbtanın iç 
i lerine aıt olup bu memle· 
ketın natı de\'letlerilc olan 
a5keri anla,smal:ırına halel 
gctirnıiyecektir. Amerikan 
yardımlarına rağmen bozuk 
olmakta devam eden iktı
sadi durum da yarın gözden 
geçirilecektir. 

Yarınki toplantıda Başba 
kan Piiıstiras'ın koalis) on 
hüklımetilc l\fare al Papa
gos'un temsil ettiği muhale· 
Cet Yunan Milli Birlik le;,· 
klllitı arasında t"elin muca
deleler cereyan edeceği söy 
lcnmektedir. Birlik parla
mentoda 115 üye tem:.il et
mektcd ir. Koalisyonun ise 

130 kadaı· üyesi vardır. 
Yımn Başbakan Pliı•tiras 
ınrrnını Sa: fi: Sü: '.! flf'I 

------İıİİıiııııiıııiiııiıııoııiııiıııoııiıİİİııiııı ........ llİİİ 

Son O manlı padi ahı lehnıet Yahiıleddiıı'in kızı Uhiye Gcr
mb anoğlu (ortada) dun i tan bula geloıi lir. O'aLJsı il.inci 

ayfadadır.) 

Birle ik Amerika Ordu Baka
nı 1''rank Pace söılerir.e ~unları 
flhe etmistir: 
•- Belgradcla, Mareşal Tito 

ile askeri işbirliği hususunda 
goru tiım. Bir Yugoslav askeri 

<Deumı Sa: :>; Sü: 4 il e> 

Mıllet Partbi Rami bucağının 
tertiplediği siyasi toplantı, diln 
saat 14 de Ramide bır kahvede 
yapılmı tır. 

Hatipler, toplantının a~ık ha· 

va da u yapılmasına kaymakam 
tarafından müsaade edilmemesi. 
ni ~iddetle tenkid etmişlerdir. 1 

Süleyman lşıldarın toplantıyı 
<l>enııı ı Sa: 5; Sıi: l de> 

19.H )ılı A\TUpa Güzellik mü abaka ına H milletin güzeli li;a. 
lılmaktadır. Yukarıkl re lr.ıde Sl'çmclcrc giren güzeller göriit· 
meUedir. Önden a~l.a)a do~'l'tı .\!matı) n, Tiirki) e, İs\ cç, Bel ti· 
ı.a güzelleri (l'olo: Il"A). Güzellere ait resimler 3 ncu \C 4 ncl 

a3 falarınıııdadıı. 
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1 HUKUK BAHiSLERI 
-

EVL İ SI: l ----... -.... --........ -.... -.... .,,_---... -.... -......... ,,. ............... _-.... ,,..-... _ .... _.., ______ .._.,,. ..... ~ ..... ---.--... __ _..... ____ ..,, .... - ......, 2 
daki maksat 

o saatin 
kazaları 

ıobil _ v ?! Vahideıtin'in kızı 
IY ~10" h' e e ı.....-.-,-e-ı!.h-O-l-IC'-ie-Or-ol-oji İ tas un şe nmıze 

,>onuııun lalıınırılerıntı goıe G~ld ı" 
hugun ırhdmiı \C chıırın- "' 

suc v Ceza r_,.,..,....,,_...., __ .._....,. l'AZAN : _ _ ....,,_,_,.--==) mucs ıre ani yı Dun r,hrimiuie muhulıf otomnbll l-.ı•calan o1mu~tur. GUniln. 
te!Akkı ı, ıını dayanan ve pazar olUiu ubebıylE?, :ehır dı ına, U)fıye erlerine tıdrn, 

tarıhın ilkcıı: BI. ffV•~(j .. ..,..'1V mue sırı kale eııenccıı blr tatıı i!eçırmek ı.s'ıyen ı tanbuııuıar. ek eri pa 
!arından baş- 11-. a: ~ almak ırın c crı tarlar bu nE\J kar.aların kurba•ll olmaktadırlar. 
la p bu"tine yok ctmcgı he Belcdı e tarafından alınan bülUn tEdbirlere ve tıtlı davranış 
gelince e ka- def tutan i tem lara ragmen fazla surat, urho~luk \E)'a ehl et& ılık sebebıle 
dar de anılı olarak tekıl \ e Bu hal.ıkatı 18 incı asırda 1:74 tarıhlı Ceza Kanununa , ukua gri en bu kaz.alann on üne ecmete bir turlti ım An buluna 
mahl et dE?"' ·tırmı·tır. CC!mi k ... bul eden Batı d.ınyası, cc· ratmcn, hıc bir ılml inkı af mamaktadır. 

et duzenlne ı ırı hareket e. zanın h def \e gayesini anlar C!> tercmf'!m~ \e ceza tellıkl ı· Son 24 uat zarfında bü uk cr.ıCunluz•ı r TU&dıır kaıalarına 
dL.'li cezai ndırı:na . bu ccmı- anı maz. ıuçlu) a kar$• olan u- ıı, cumhurı ete kadar orta cat· ait olma tlzere udece Be oğlu ılk yardım ha tanesıne ı:etirıl n 
l!tın hem en mr ru hakkı, zıfderını. ele hemen ıdrak et· daki hU\J,.et11e )a;anı15tır. 1926 kaıazcdelerın )ekOnu letmı dordu bulmaktadır. 
h,.l?ld en tabii vaııfe ıdır. An- m & ve c z:anın, suçlu de toplu ılımla Türk Ctıa K nununun Bu ı.;e umetın ne kadar <'iddl oldu~una b r delıldır. 
ca cem et ı;uça kar ı ceza luk nrasındekl ba !arı asla ko- kabulu, cwı ınfaı mUe ele- 1 d t 
tbın ederken, bu cezada 'ken- partmayacak bır ınsanlık anla· rınln idaresini icı5lerı Bakan- Dün ı.;urat > uıünden ılk kaza taslak yo un a cere)·an e mı5 

dı me ul )eti rın n \e kuıur· )1 ı içinde çektlrllmes~ Jilıu. hCının uhdesınden alıp Adalet \e hlr foforün atır yaralanma~ıle nr.ticelenmlftir. 
larının hı e ı bulunmamasını munu benım emlştır. Bak nlı ına Hrmit '\'f! bu la ~ aptıtımız tahkikata ~ore, Avazaca yoğurthanesınln malları 
son derece dıkkat etmeı;e mcc Batı rfün~asının ikı~uz: ~ıl· nunla beraber nazari olı1rak nı nakleden bır kam~onet, suratle glderten. arı.adan ıelen 
burdur. Adılet dedı~lmiz: te- danberi kabul ettıtı bu ger~e kabul edılen ecza tcıllkkır;l, ın 1 dı~cr hır \a&ıta}a )Ol verm"k l•ttmı&, fakat dıreksıyona hl· 
Ukkı bu noktada doğar. fı, Tlırlı: ccmbcU ancak cunı· sanı uı ilmi bir hU\ !yet kazan- kim olamayan fofor Nihat Ieık, kamyonetin bir a:aca ~!ddetle 

t: Topluluğun suç &a)'dı ı bir hurıyetten sonra. 1926 yılınıi.ı mı •ır çarpmailna m~nl olamamıEtır. 
fule n tü lu ve ne olçüde bir benlms mı; ,örunmrktcdır. Cumhurı) et idare ı, mua ır Agır yaralanan ;efor Nıhat derhal Beyotlu ilk >ardım ha&· 
ceza \1 rılm si l~umdır?. me- ıBenımremıı orunmektedın hukukun C"'lll ıınla~ı~lle her- tanr ıne kaldırılmı~tır. 
6elüı a&1rlar boyunca muna- derken derın b r UzUntU icındo her infaz sıstemlerınl de kıı DICcr taraftan dun Gehlr içinde de mUteaddıt otomobıl kaza· 
ka:a mevıuu olmuı u bu )ilı· bulundutumu da ifıade\e mrc- bul etmı tır. Fakat bu si t ları olmu~tur. 
den Crza teUkk sı. mlıtemadl burum. ÇUnkll suç ı~lıyene kar- m n art kıldıtı ımkAnlara bu 87SS sa) ılı hususi otomobili ehlıyetsıı olarak kullanan Samı 
~en ~ekil de ıtırmıitır. Sut 51 zaman zam}n bdıren ibreti smne k dar ad malık .0 1 !Da Pehlıun, Galatn Rıhtım Cııdtlesındcn geçerken, Denıtcılık Ban: 
ı5leyenlerı ateşt yakmak, vah· mlie ıre va\e)Usı, memleket m15tır. Bu ııstfml tatbık ıcın kasının balet utllan bınasının ko•esıne çarpmış \e oradan gecmek 
~l hayunlara parçalatmak. dl· avdınlarından, Hukukcuların. elımlıde bulunan fmkAnlar. he te olan Kamil Dnal isminde bır şahsın sat bacağının kırılmasına 
rı dm topraı:a gommrk suçlu- dan, haltl meclıstekl tevattan nüz b rkaç <ı •r oncekl şekil \' sebep olmu;tur. 
nun hır u vunu ke mek, a. bır kısmının zamıml kanaati rrAna ıle bakıdir. Yarah derhal hastaneye kaldırılmı; 'e kazayı ) apan Sanu 
hut onu tP·bır etmek. ta la olarak orta:va çıkı or. Hangi Hap! hanelerin maııurası Pehlnan hakkında tahkikata ba5lanılmı~tır. 
mak do\mek t: bi cezalara es- çağda, hangi anlı)ıtlar lçtnde Jtorkıınç Yınc Kıırakoy Caddesinde, !iOfor Şeref Salnağın idarcsi~dek~ 
la deHrlerde ra tla oruı. Fa- }aeadıgımııın bu derece fıırkın. T..l'ürrı) eti bagla)'ıcı cezaların Zô02 prnka numaralı laksı, suratle giderken tustafa Hıçıci ısımlı 
kat zaman geçhkçe, bu ceza da olmamak, hakıkaten hUıü:ı 16 en insani rnetodlarla ek- bır \'atanrla5a çarpmı5 ve ağır surette yaralanmasına sebep olmuş 
telU:lmı de )a\'BS .}a\•as insa- Yerlcidır. t nime ı lüzumu ıster i·temez tur Yaralı ılk ,ardım hastanesıne kaldınlmıştır. 
nt b r hale g lme)c ba lamıı Ceza kanunlarındaki hil· •ceza çektirme ilmi• nln mey ı-\yrıca, Jlalıc;oğlu Kumbaraharıe Cad~e!inrle iOfor Pı P1t idare 
\'e nıha.} t hUrrı eti tahdıt et- kümlerı Hltcr bulmaHnların dana gelmesine yol açmış•ır. sindekı 8164 numaralı otomobil Ihsan Kantarcı 15lrnlı hır ı;ocuğa 
m"k suretıle suçluyu cezalan \e intıkam metodu ta' ıye e ~lılletlerara 1 reı:a huku .. u ~ıddetle çarpmış ~e ağır yaralanııst~r. Yaralı ılk yardım hasta
dırı:nanın en uygun ııekil oldu· denlerin trk müdafaaları, ıuc· kon"relerındr, ba Iı b şına bır nesine kaldırılmış, şofor Nedim Pı~rı:s yakalanma tır. 
tu medeni ln•anlık cAmiaSJ !unun )enıden suç i51eme i \Akı •ceza inf zı kanunu• nun ted 
tar tından kabul edılmı tır. Bu asıdır Fakat bılınmelıdır ki vın edılme·n du iınülmus 'e 

da !ıa\8 bulutlu, abahle) in 
pu~ıu g"çec .. h: ruz~fıı !ar 
t:uncy hat ı 'e k111ev rlo ıı 
) onl<>rınden oı ta kU\'l ette r-
r,ecck, 5uhunet dcrccr.ıi art
ın•l.ta drrnm l'dccck!ır. Gu 
nıın .. n ~•ık "k ltC'nklığı 'olg 
de 31 - 33 dNcc:r aı -;ında O· 
Jar !dır. 

Dun el rımızd ha' ısabah 
!r) ın az: bulutlu, •onrılan e
ı;•k ı;eı;ml,, ruze;Arlar gııney 
halı :.onlrıindcn orta k\1\
\t::ltl' r miıtlr. 

Gııııuı:ı en yukıek ıııcııl.lığı 
gf'lgc le 28.9, "" ılu uk sıcak
lıgı 18 ılcı cc:c olnııı tur. 

30 Ağusto Zafer Ea rramı mü 
nnebetıyle Tdmık Unn er ıte 
Mımarlık Fakultesın-t bu) tik 
bir hamasi rc·ım ' heykel ser
ı;ısı açılacak, sergıde 250 ye :>a· 
kın eser te~hlr olunacaktır. 

SEL NIK il ROSUJ'WAN 
40 Al Ul AT SEHR İ!'IUZJJE 

SdAnık Baro una mensup, 5 ı 

1 

ı adın olm k Uıere 40 avu~ at, 
ailelerıy le bırlı!<tc ıchrımize ecı 
mı& \e ~irkecı g rında; IF.tanhul 
Baro·undan hır h :iCl tarafından 
kar ılanmılitır. 
Mı afır avukatlar, ıehrtmıze 

turı tık btr maksatla gelmıı bu-
turlu bır cemı;>et, ı;uç ışleyen r;uçluya kar~ı vaufesıni idrak Batı memleketlerı bu ılmt c 
kimse,H endi büO\e&ı lçınden n ıfa etmemış blr cemheti, 0 sa~ıar dahılınde infaz kanun 
koparıp atma la hıt bir sey iUtlunun kotulüklerinden koru- Iarı hamlamışlardır. llurrı:;e 
kazenamı ;aca ı, fakat çok iCY :>abılecek kanun, hıç bir ıaman ti tahdit edıcı cezalar içın b 

Cumhurbaşkamnm 
Kabulü 

Çarşamba' da iki 
Kişi boğuldu 

• lunmaktadırlar. 

- DiT' 1Czu 'DEN 
ntn HIÇAKl,A IA 

ka) bedeceğı için, onu yeniden me\ cut olma)ıcaktır. . zım ceza kanunumuıun da 13 
ıslah ederek fa~dalı hale koy- Uncu \e milte kıp matidelerı Başbahn Yardımcısı Samed 

Eiuııuıl i:ıılııı'frhnfzıfnı Unkapanında Haydar Mahalle 
sınde Sınan Camıı tokıığında 27 
numaıırlı e\de o•. ıran Sabri Oı
bek ıle, aynı semtte Bıçakçı AlA
addın Mahaıı~ ı 3 numarada o 
turan Ha&an Guler ara5ında ka
dın mescleı;ındcn bir ka\J;B çık 
mış, netıccde Hasan GUlcr Sab
rıyı nrkasından 'e cntesınden 
bıcakla yaralamı tır. 

mak g hl hır \lllf 'il de i ter Zindancılık z:ihnbetinln infaz: esaslarını tesbit etmıştı ... Ağaoglu ıle Bayındırlık Bakanı Çarfamba 17 - İki glın ev. 
ıstemeı benımsemı.tır. Çunkü oldurulmeal 1 ıım :Sununla beraber memleke••r Kemal Zeytınoğlu dUn şabahkı , el Yesllırmakta boğulan. kaup 
o cemı ·et k,.ndı düıenini ko- bır fnfaı inkı!Abı )aparkcn ı ekspresle sehrımıze gelm15ler- Şr.hanın 11 vasındakı oğlu Mu-
rumak ıcın buna mecbur bu- Q halde ilk defa ıuc l~le~e- bu lnkılAbın luzumlu kıldı ı dır. harrem öıerman'ı kurtarmak U
Jundutunu da kabul etmıstır. ni in tıkım ~oluna ıilrük. vasıtalara da fidd~llc ihtı) açı Her iki bakan da trenden ln· zere nehre ethı an u boğulan 

lemenln c:ıkar tarafı bulunma urdır. dıktcn sonra dnğrura Flor) ı ne 1 ff;daklr bekçi Ktı lf Aydının ce· 
Suç!uy kar ı dı~ını, medeni bir millet ola.· Netice olarak görillmekted r nıı koşkünr gıderek oraıla ıstı ıtdı bütün aramalara rağmen 
yaııf lerlmlı rak kabul etme ıı mecburuz. kl lnfaı mtemimlz, mua ır ce rahat etmekte olan Cumhurha~ 1 bulunamamı~tır. 

Şu hale gore topluluğun mlış 
terek hakları, cezadaki 

md:sadı, mutlak olarak tayın 
etmek z:orundadır. Bu maksat· 
da ttirlll sebepler altında ıuc 
ıS}mıs kim e)"i, bır daha nynı 
teli tekrarlamama) a mecbur 
kılacak bir 1 tıkamete doğru 
yUrutmek en ıbarett r. Netıce 
olarak hır bakıma dı.} ebılırız 
kı; suç, cemıyetın ferde karşı 

olan tatl!elerıni tam sekılde 
)apamama ından dotan haksız 
bir fuldır. 

Bey ehirde 

2S ya ıııda 

hi • sii1111et 
Rwavıı Al ~.. rlmlı4m 

:Kon}a 17 (Hususi) - Bene
hırdd:ı koprUclıluk tab ıruna 
menıup Sl\ereğın Belvıran k'.i 
yünden 25 ya,ında r Saıt \: e 
!Jta5ın 5Ünnet düğunil ge

ce ehır klUbilnde ka)m am ıl 
subay v kalabalık b r halk kut 
lesi huzurunda yapılmı~tır. 

Beledı) e, ve halk hedl~ eler 
vermıştır. 

Er Sa t şUnnet olurken •Ya 
sasın Turk askeri• d•} c baCır· 
mıstar. 

:SınaP-nale.}h suçlu ile bar151p ıa teltıkkısini benimsemıı ol kanı cem Ba) arı ziyaret etmış. I Nihayet dUn bekçi Klsifın ce 
anla•manın, onu kendımiı için makla beraber, çarP&h:likler t lerdir. Ayrıca Cumhurha:kanı srdl nehrın kenarında bulun. 

A ır )aralı Sabri ÖZbek der
hal Crmıhp:ı~a Hastanes ne kal
dırılm15 'e kaçan Haaan Gtilerln zararsız hale koymanın, toplu· cinde bocala)ıp durmakta ve Ayrıca dun Cumhurba<kanı mu~tur. 

!uğun haklarına karşı 11ygı o parlak naıarb atına rağmen blzı bakan , e mılletvPktlle· 
beilemeğc inandırmanın tekmil zlndancılıktan t"varUı; eltı~ı rının zi)aretlerıni kabul etml&· 
imkAn \e ~aıatalarını el ıtma- usıtalarla. medeni <.imanın lerdır. 
mız: lhımdır. Bunun çare 1 de ıUlUnç ha reti lçınde çırpııı 
hic bir zam n intikam m todu maktadır. Cumhurbaıkanı •• r. Ü) am• ın 

gezlnluınde bulundu de ldır. İnfaı ılmlnin birer un5tU'lt 
Batı dun) a ında tındaneılık nu te5kil ettıgı ictn, ceııı e\ 

zıhnı) etının oldUrülmesl u lerimlı. buralardakı tftrbı e 
5uçluya fefkıt kapılarının. eo. siı;tem u teıkllAlımıı ü&tUnde 

i tanbul: 1'7 (A.A.) - Atlan 
tiğı geçen • Ru} am • kotrası l.ap 
tan \ e > olcuları şerehne geçen 
hafta Iı bankası tarafından ve 
ritmi~ olan kokte)l partıye mu· 
kııbele olarak bugün. lla&ım 
:erdin, hır drniı gezintisi tertip 
lemıştır. Bu gezide saat 13 den 
ilıbaren Cumhurba kanı Cem 
Bayar ılc Ba bakan Adnan Men 
deres de bulunmu~tur. 

Iaymle ıslah yollarının acıtma de durarak, goru 1erimırı e 
ı;ı 18 incı ura rastlar. lecek yauda açıklamak 15tlyo 

O mınlı cAmiuında ibreti 

Konya' da 
Hayvancıhk 

clisiyor I 
Kony~. li - Buglln aldığım 

malümata iOre 1052 }llı, :Kon· 
ya ilınin haY\ ancılıı:ı bakımın
dan \erimli olmuştur. Alınan 
tedbirler \e yapılan kredıler yU 
ıilnden ilımlzde a tari blr mı\. 
)On Jrnıu ve 600 bın oğlak doğ· 
mu tur. Doğan bu hayvanların 

buı;:ünku ra ice ıôre deferleri 
asgari bir he apla 30 milyon 
!ıra ı bulmaktadır. 

nıı. 

--o--
lzmir'do iki memur 

Cafer Çelebi tevkif edildi 
37 yıl e\\ el buı:iın, 18 a· 
ğu&toı 1515 d Taı:iınde izmır 17 (T.H A.) - Vilbet 

Cafer celebi idam edilmiş- kaçakçılık ı~tıhbarat A.mirllğl me 
ti. o n altı ncı aı;ır baıları murlarınd n Zı) aettin Gilcer
lllm alemine ırref , errn Ca· gen ile Ah l:nsal, Ankara Palas 
fer Çelebi mümtaz de\lct oteli altında Niyazi T11mtUrkUn 
\P. sanat arlamlarından biri dukkanında Koreden getirilen 
i dı. İki ılefa 1 :ıncılık nıa· 4 çakmağın ı;atılmakta olduğunu 
ı. amınıı ı;r.lml , Yın ll7. Sııf. h;ıber alnmlar \e bu dilkktma 
tıın Srllmin Zafrrnıml' l erln· ı:ıdrrrk, me\Zuubahs ı:akmakları 
den lmçoğu ıııı o yaımı tı. bulmu~lardır. 
6lr Yenıçer i isyanında ııır· Ancak. iki memur bu çakmak 
ın a ı 11ld11ğıı u çıı ile idam !ardan birer tanesi kendılerine 

- o- aranmasın ba lanmı~tır. 

Bir çocuk 52 yaşında bir AKIL HASl'ASI 

adamı vurdu r.ın KADIN TCZRUHU 
iCEREK oı.nv 

i.skenderun, 17 (llu usl) Mahr.ı r. a Camlı tahkeme 
Bundan bır muddet e\l\el bir a- Soka'· , ',ıı e\de oturan a' ıl 
razı meselesinden Dort) olda bir ha talı ın muptela 48 )a~ında 
cına)et iılenmiş \8 Selım Doku. Scrıfc Ertan asabi h r krız ne· 
ıoğlu i mınde bir coeuk, akraba- tice inde tuzruhu ıtmlf " k ı 
!arından Recep Dokur.oğlunu ta dırıldı ı Ha ekl Hn tane•ınde ol 
banca ile 'urarak oldurmu~tü. 1 nıüştur. 

l~te bıı hftıli edr.n muğber () nAŞ6 \KAN ır F"l'A t çiNDE 
lan 16 •a lar111da Osman Doku Al\' KARA l'A Gin i YOR 
rnğl u leminde bir crıcuk f!\'Vel· ı . 
den tedarık ettijli bir tabanca Bır muddcttır ~chı \'11iırle hu. 
ile yaUı namazından çıkan 52 hınan Başbaknn Adnan l\lcnde
·a~larında Hacı ı>okuzrı lunu ca res, bnün~uzdcki hııftR içınd~ An

minin bnunde \'urduktan 5onra karaya gıderek Bakanlar Kutu
hrar etmlıtlr. lunun )'apaca~ı toplantı) a rl) a. 

sıı: kaburga kemi indrn girip &et edecektır. 
sağ mcm.,sinın u~tunden tıkan Bu me)anda, Adnan Menderc. 
kur§unla ı~ır ı ~ ıld yaralanan ı;in D. P. Genel lda •• Kurulu 
lbtı)ar adam şebrımiı memleket toplantı~ında da haıır bulunaca. 
hastane ine gelırılerek teda\ 1 al- ğı ogrenilmiştır. 
tına alınmıstır. ------------

Yaralının 51hhl durumu cok Havagaı.ı a mclol tİ bir 
tehlıkclıdır. el bombası buldular 

elml~. fakat sonradan '11bete 
durumu bıldirmistır. 

İki memur, aldıkları çakmak 
tarı bir ba~ka ıahsa satarlarken 
yaknlanmışlardır. 

Son Osmanlı Padl ah• Meh-
met Vahırlettının kızı Uh ı e Hay I 
dar Germıyancığ.111, yanında koca 
ı Alı Ha ·dar oldul!•ı halde durı 
abalı Sam un vapurul in sehri 

mlze celmıttır. 
28 )ı!dır m"mlcket d ında bu 

Iunan Uh ıyc Haydar tıernu) a 
noğlu, kendısındrn tehas uslerı
ni soran hır arkada51mıza: 

•- Çok he eranlı r:ım. Buyuk 
tarıf ız bir sevinç lçindevını 

1 Duyi;ularımı iZ(' lf ne rd!'bll
mem. hılha sa !iU ımda brnıın i· 
çın ımkAnsızdır Yuı•:a dontl il 
mu, ndeta hır ma a 1. bir ı il\ a 
anıyor \e bunun hakıkat oldu 1 

eıınıt hAJA inanamıyorum· dr.ml§ 
tır. 

Pı"'"r taraftan Sam un 'apuru 
yolcuları aruında, eski Mı ır 
Kralıre ı • erımanın nedimelerin 
den 8 Turk kadını• da bulun
makta) dl. 

Bu 8 ncdımenln İ&kenderıyc
den ) urda nd.,tkrıni Kahıre
dekı Buyuk Elçılı~ımiı temın et 
mı5 bulunmaktadır. 

G ce yamı havaya at • 
cdı:ır k c!j lonen $ahılıa lı 
Fatihte, Ker~c•l"r Cııdder.inde 

135 numaralı e\de oturan n1'ı
kılılardan Sadull;h Kod, en rl 
ki ı:ere yarı ı Rattalgui so~ ai: \ 
dan grçerken, ı;arhn hık ) uzün 
den tabııncaaı ı)e gelı&i &tize! I· 

tt.ı etmeğe ha lamıs \e muhıtte 
umumi bir hf'!yecan uyanm sına 
ı;ebep nlmuetur. 

Derhal uka ~erine ko an de' 
ri) e polı !er, bu defa bıçak çe 
çekerek kendın! mlıdaraa etmek 
ı teyen Sadullahı " kendllr.rlne 
ı;aldıra k karde5ıni kacırmak J" 
te)en katılden ı;ahı~ alı Mehmet 
Kodu yakalnmı~l r \e hakların 
da takıbata gecmıilerdir. 

Şüpheli bir ölüm 
Samatva Ktiı;Uk!Anga cadde 

5ınde, hm ı~ etı tesb t edılcmi 
yen, 40 ) a larında bır erkek ko 
ma halınde bulunarak Cerrah 
pı a ha~tanesine kaldırılmı~ a 
da olm!iştür. 

Tah\.ıkata ba~1ıınmıştır. 

Bıçakla yaı alcıd ı 
Be;>o,lunda Kazablanka ı ım

lı ~azınoda oturan ııofor Sa!>a 
hatl n Naçar, a ni ı;:arınoya e 
len Edip ısm ndeki sahısla, b r 
kadın me elesınd n dola) ı ka\ 
ga etm e başlamıştır. 

Ka\•'"a e·.,·s111da bıça ını r,. 
ken Edıp, Sabahattini muhtdıf 
~erlerınden yaralıyarak kaçm ş 
tır. 

Yaralı Cerrahpa a hastane l 
ne kaldırılmıstır. Sanık ar.:ı 1 
makt- ır. 

Yanoın ba9!cın9ıc ı 
Ka ·nınaııı Çatmamescit ma 

halle~i Pehll\ an sokak 32 nu 
maralı evde, l\Iehmct Khım:ı~ 
!unun. yanar halde attığı sıı;a ıı 
yuzUnden yan°ın ı;ıkmı~sa da 
çabuk ı;öndurillmüştur. 

T..ahklkata başlannuıtır. 

(-TA V t 'W-) 
18 AGl'STOS 1352 

PAZARTESi 
AY 8- GU!\I 31 - t•JZIR ıos 
Rl ıi 1368 - ACl'S ı os 5 
lllCRİ 13il - 7. ILl\J\DE 27 

f;ABAH 
öCLE 
1KİNDİ 
AKSAM 
YA'fSI 
lMSAK 

\'asall 
03.11 
12.18 
16.06 
10.04 
2045 
03 22 

V.111 n ı 
1005 
05 12 
O!'l 01 
12 00 
01.41 
oa.16 

1 a 1 rd 
ıt•Jt 

Soıı zamanlardaki ,.
0
rt 

gelıiler, J.roırnıuP 
1 

rntlcr, kıır.ııkli!~'I' ~ 1rklf' 
ı~r g<ı teri) ı· ki u tJff' 
Yurıaııı lan 'e YutoJ ...... 
arasında H11ll\ nJaıı ııcı ... 
ı;I hır tcra\ ııre r 1 

;-.

mııt; matuf ııak t ı;or.t' 
3 etınıle bıı ı birlıJI ttk,& 
mak ıııereılır. C ç ıneı:nl ••1' . .... ... 
nruıııdak• bu ı bır ? _ı., 

• 1 iP' 
hır aamun•Ht 'e 1' ıı ,. 
içinde me)dıı•ıa g<>le~: 111" 
lur ~. bu anc"k du11

' 111, &a" 
llŞ ı e ernııll ı:tınin Jel'ııur· 
rıhi hır hadı e oıare tıil~ 
Yaklıle \ t ttirl·mn 111;.ı: bıt' u :ık rurlukle JV 

masını gerr.kll bulduğu of" 
k 11 paktı. Hul;;arıarın1,,~ 
boıanlıı;ı ~ uzundrn . f8 
nen fnHla ı Hrmrınıı~etJ 
bıı ) ıızdrn ::llıh\el' dr\ d• 
h•ılun Balkan ·ar•J'\3fdl"' 
~ı:tla~ ra r le ı;erirnıl'k ııı&d' 
tını lııılmıııtu. s uır.ar- ol .. 
B lh n rablın~ .errli ~..-!" 
nmiını)etile ı tırAk fllı ,t 
dl multthlt " mutlf ~ 
:> uk bır kıı tle kar~ .. f' 
lih\·cr ıle\lellerl Bal Jı 1111' 

rıın dn ına dım atnıA~ 
ı;u unda b lkl t! 0 Wflll' 
kola) lık ' rahatlık bU 
)ar.aklardı. 11 il' Bu sefer Bulgaristan~ 
dıı hoıanlığı bahis ro;.-. 
ı!Pğildır. Zıra onu n d~1~ 
cn rld"n 'e kc~ın f!: 
bellıdlr. O tera\ uıuıı sıl t 
me i muhlem•I olaıı ıııt .,. 
lemin içil'de \ C Sn'"':,ı..
) ııııduıııı;ıı altında rtıfl 
maktadır. Ru itibarla wtıtl 
Yunan • YU{:l' lla \' U -, 
o zam nki Balkan Jl k.t~et il' 
daha ııamı mi bir mahı> 
ıh araktır. 

T KAS ,,rJt 
Her nedenae noJın iJ-, 

do·tumuı fırsat bili flJll!: 
bana takılmaktan h:ı.ı.rt 
\Or. Bu paznr rla cıı ~ 
vdfn •Yedi D.:ıkika• U.
Ottkl F.ksik ba~lığı al 

o\le azı)cr: t1l_,,. 
Sadun Galip dcS 1110 Turkı e Tur zm Kur\! ,(;ti: 

son olarak tertip etlıt~r fi 
te ı;ezı • den. yanı ı b•lll" 
Pire seyahatler.nden 
derken: ~ft' 

TPk ıl fıatma b11
1, 111at 

gezi aklı \'e para~ı 0 r fit' 
çın karırılmı acık blar4•" 
6attır. Bende bun 
~ alnız bırl \ir d vor. p 

Bu tırları okuvan ,.ı,. 
Rı•a Sporel hayretle 50 

dı: ' ~·,,, 
·- Vay kAf!r \"3 • 

man para !hıbi oldll· ~ 
1.ekl J'ııa beniın par~ 

lığımı senelerdenbf'ribiJ ,r 
1) ı bilir 'c Jıatll hiç ı'/~ 
man para uhibi olalll ,.. 
ıma ıla kanaati \ ıır_d~~· IJ# 

na l,;ar5ılık Doğan J'ıil l tı f' 
ıumuıun bann ıti5be\İıfl'! 
rıı n ı.;a) ıl ı:ilğını da ,ilJf 
rtrğıldır. nıı ıt ihaıla ı • ., 
atrrd ı l~n ı;nzle ı ın. on~.~ 
ıarıııtlıın ı;ô)lf'!ırnus 0 ~ 
nı ıı mmıı nnıl!I. şu 1~ noğan Nadi uıl kend 1'JI r 
nlan ı bende ıo ter111t ~ 
ınl hende olanı rla ı.e, ,,,.. 
ne mi malctmek iElil0 

b ? "° Sadun G. SA 

vurdu ~ 
44 ıııı 

lısırlıbahçe tokak dııt 
lı evde oturan Hlld M r,11' ... 
aile\ İ hır sebepten, l;a\ raıt IY. 

tu$tuğu ayni yerde ot~iO 
met Zıya Glirer 'e 1 ·f 
'Toka~ ı bıtakla muhtel• 

Genel ovl rdo bir cinayet 
i 1 ndi 

Konyada mC\'Cut ktiçiık baş 
h ) \'anlarda 220.000 bir far.l:ı. 
lık kaydedılmıştlr. Bu suretle 
Konl a bu ) ı l koyun miktarının 
fatlalıtı bakımından 'l'ürklyede 
b r rekor kaıanmıştır. Konyıda 
bır l ıllık hı~ van ıeliri 90 nııl· 

edılrni~ l lr. 'fa rizıı ılcnin en verlldl~l takdirde, takibat yap 
me~hur eseri Hıwc name ıı· maktan vazıececeklerıni &öyle· Her iki memur da sorgularını 

mlıteakip, rllf et alnıak ıuı;u 

ile tevkıf olunmuflardır. 

" Schrcminide. Darunifa soka ın 
da ha\ ar.az:ı boru~u do emekl" 
meşgul olan amrlcler, kazı <'il· 

nuında bir rlbomhar.ı hulmu5-
l:ır ve terkez: Komutanlığına tes 
ltm etmişlerdir. 

Bombanın, bura)a nasıl " n•' 
:ı:am:ın konduğu tahkik cdılmek
tedır. 

Grutt•m•u # ndtrı '" ~az, u ., rinden yaralamıştır. bl 
Yaralılar ilk yardıl11 , 

Eıkfcehır 17 Cll•ı u 1) - Bu 
akeam P.:· ehırde genel evler
de b r c na et olmu,. Yakup a 
dında bır ıahıı b r itki Alem 
sonunda çıkan m n kaşa n<'li 
euınde İsmet adında bir kadı 
nı tabanca ile oldurmUc, İsme 
tın HıeraT\ adındakı arkada~ını 
da muhtel f verle nden )arala 
mııur Bu hAdı eden bıraz ıo:ı 
ra a}nl )erde ıkl ıahıs birçok 
kımseler tıı rafı!!dan bıcakla ba 
caklarındıın yaralanmı~tır 

KERVAN ARAY 
Yazlık Pa\i)on 

PERGOLA 
Euıün açıldı 

Ôğle • Akıam yemekleri 
Aperet f • Cay 

Her ıUn 17 30 dan kapanışa 
kadar M ÜZ t K 

Dekora on· 
KADRi E ROÔAN 

~ bulmuftur. -----
Çocuk felcine çar 

bulunuyor 
Kop nhag· 17 (AA) - Co 

euk felcıne karıı bir ışı bulun· 
du u 'e bu aşının açıklanmak 
Uıere oldutu sanılmaktadır. 

• Tıdcndc• gazete inde bır be· 
anatı neıredılen Kopenhag Se

rom ensutusU doktorlarından 
madam Hardın Von Magnuı, bu 
asının. zararsız oldu~unu ve ço
cuklara küçilk a~ta terkedileee 
f!ınl bıldırmlıtır. 

Madam Von Megnus'Un llAve 
ettıfıne gere, yeni keşif cocuk 
felci 'ırilsüntin Amerikalı dok· 
tor Enders tarafındın yppılan 
kulturll esasına da)anmaktadır. 

Endon zya'nın karş ılaş· 

tığ ı mü küller 
Jakarta, ı 7 CA P ) - Endoneı 

a lstikUılının kazanılmasının ~e 
dıncı yıldonümU münasebetıyle 
Ba kan Soekarno mıllete } ayın 
iadı ı hır bevannamede mem 
leketın kar;..!- tıl!ı muhtelıf mUs 
kullcrdcn b tı ederken bunlan 

, I gıtlr.meye çalı mamış, durumu 
~-•••••••••-r olduğu ııbı anlatmıstır. 

Tel: B2270 • 79 

MERAKLILARINA 
Brfaıın en kibar ve en ınzel yeri 

EMIRGANDA 
-

deniz ~örUr. iskeleye yakın, ilk ' e orta okullar a ruındı 
tok gUıel arsalır r.atılıktır. 

l\ltiracaat m:-ıh allui: P.mlrglnda bakkal Ahmet. eski 
mabt°'r tuhldd lıt, herhP.r llasan ve İbrahim Efendi kah 

ve~lnde rpfll R t~ lrrr. 
- - • J - .... --- -- .. • • - - - ·- ~ - 1.. 

dını ta~ımnk t aıl ır. miiierdır. 
__ ,.... _ ___ T_i_ı_, r._,r:_l"'_._T_c_I .,ı Niyazi Tumtilrk, teklifi kabul 

'""'''' baı:Uın, bo1tlma11n iade ık ) 
, 4 ,.... sıne kaldırılmı~. san ./ --------=----===-....,;. mı~tır. ___......::: 

,----------------------------------,--------------------------------------------------------
\Valter ama ne yapa) ım ki mec l~~S:?' 
burum. Odanın badanası tok lr.."'ti~-:
bozuldu, derdı. 

Yahut da «Duvar sa ti l Je. 
mıyor. Bır tane guguklu saat 
alsanız, o saatlerı tok ı;cviyo· ;;:. 
rum• \ e~ a: ıBu eakı fırınd:ı ar- t 
tık sıze güzel yemekler pıcıre 
m )Qrum. Bir yr.nı fınn alsak 
mı?. gıbı ieyler soylerrli. W:ıl· 
ter hıç milnukaea etmez \ e ek· ın~rnrı-:r.: 

YAZAN;. FANNY WUllST CEvtREN r- 'REZZAN A.E. YALMAN • 
seri)'a da cevap rnrmezdi. Fa· 
kat o gittıkten sonra Ray, ba· 
lıkçı heykelinin sepeti içinde 
bu işler için !hım gelen pa. 
ra~ ı bulurdu. 

Bu garip nezaket bu ıın
cak yabancı hlr tnsan yakı~a· 
cak ince!Jk, Ray'ı çok defalar 
üzer, hattA izzeti nefsıni kırar
dı. Walter ıle kendısı g bf bir 
hırıne bu kadar yakın olan, hır 
olan ıki lncan arasıntia bovle 
bir çekıngenlıfe yer ~oktu. 
Wa!ter'fn para mesele i konuş 
mamak huıusunda gösterdı~ı 
t ı tızlik, Ray'ı küeultür arala 
rındakı rnllnasebettekl bırıcik 
en eli IP5kıl edıvordu. 

Walter'in hiç para bah ine 
vaklaşmamasının zUğıırtluğıin 
den ıleri gelmedi ini bıli) or· 
du. Otuz ıekıı )llfında olması 
na raC'men \\'alter eehrln sayı. 
Iı ıen"'inlerinde.ndi Aralarınd" 
dalma iş konuştukları, mali 
mc elr.Jeri beraber hallettıklP· 
ri halde Rav. h c bir uman 
Wa!•er'ın ka~ r.ara kazandıf?ı· 

nı, ser\·ctınin ne miktar oldu
ğunu bılmezdi. Bildiğı bir ieY 
'arsa, o da odediii hayat "' 
iOrta&ının, esham \:e tah\'ıJle. 
rınin mıktarı idı. Sahip oldu 
ğu arsa \e emUıki de, Ray bl· 
rer bırer bılırdı. Hntta bır gun 
Hay'ı bir ar asını .:ormek için 
Brooklyn'c tondermistı 

Walter'ın se\dığı kadına bu 
kadar az: \'C sa: ılı para \er 
meal. hır hata ıdi. Ray müsrif 
değıldl. Elıne ecen parayı ken 
di he ahına bırıktırmek fO) le 
dursun sırf sevditlne 2:ırar 
gelme~in dı) e bu kadar dikkat 
le harcedl~or \ e ancak irlarc e 
diyordıı ÇilnkU hayatta Wal 
ter'in menfnaUeri kendı men 
raatıerinden ewel gelırdi. 

Walter'ın iyi yemekten hoş 
!anması, pahalı içkileri sevme
si, fazla olarak da Ray'ı her 
zaman ıyı gıyinmıı \e susltl O· 
larak karıısında sermek iste· 
me 1. rene kadını dlrlık ve ı· 

40 
kınt ı içınde yafamaıta mecbur 
edhrırdu. 

\\ alter'ın ailesi için sarf etti 
gi paranın miktarı ilinden til· 
ne artıyordu. Çocukların ıkı 

dadısı, karısının bir aı;ık \"e 
bır kapalı arabası, tocukların 
da a):rıca bir sepet araba ı 'ar
dı. Corınnc, altı ene ıçinde 
evi ) eni ba5tan doşemıştı. Wal 
ter de deniz kenarında ) eni bir 
) azlık ev ntın almı5tı. 

Bütun bunlar pek tahıl &e)' 
lerdı. r.ocukların yazın denıı 

ha\ a ınıı ve bol llline~e ihli· 
~ acları \"ardı, Bu, sıhhallerı ba
kunından lazımdı. Sonra Wal 
ter me\ kıinde bir adamın re· 
fah ıçınde yasaması ~arttı, İşin 
kotli tarafı, ailesi ve kendisı 
için bu kadar comcrt olan, bu 
kadar bol :para harc:eden Wal 
ter ın, imkanı oldutu halde 
Ray'ı darlık \ e sıkıntı içınde 
) a5atması idi. 

Ancak at yarışında talıhı 

yanr gıd r e Ray biraz: faz. 
la harçlıta nhıp olabılı) ordu 
O parayı da aı1 e Efradın , Fre· 
danın çocuklarına ıondcrırdı. 
Kat kom u u H ttıe e tı atro 
da ucuz yerle drn ba k yer 
lerdc ott•ramadı ını \C) lhut da 
pahalı bir ca hanede ta le • 
cek para ı olmadıftını ıtırafı 
m cbur olmak, Ra 'a cok a~ır 
ı;elıynrdu Jlatlle rok d fR bu 
nu farkcd r 'e fO> le so) ler 
dı: 

- Sız çok garip hır kııdın· 
sınız, Ra~ Bım ktndıme lA ım 
olan rıara)ı Gcorge 'drın l'.atır 
çatır alırım, hıç çekınmem. 

Eo le aptı ı b Ilı idi run 
kü Hattı refah ic:indr ) ııı;ı)'or 
du Hem ) alnız hır kişiden de 
ğıl, btrkat kıı;ıden blrdP.n pa 
ra uzdırıvortfu Gilıel \e kı 
metli murevherlrrlnl: hafta 
sonlarında ""elrn banker almış. 
t• Hattıe'nın naıarıyecı ıı ıdı
d temek Jizım... A!:Iamayan 

r:ocuCa meme \ermezler,, belkı 
de bu doğru idi, fab:at Ray 1:n 
parasız ~.aldığı zamanlarda bıle 
\\ aller'e bir şey &O)lı)'cmılor· 
du Halın! anlatabıl rck kclımc 
bulamı;>ordu. :Sır cok ıe>lerden 
kendin mahrum cdı or, yıne 
de ı;u U\Ord'u. Pek Uzım olan 
&e) lerı bıle ay ba$ında balıkı;ı. 
nın ıeprtıne gden parayı al 
dıktan sonra tedarik edebUıyor
du. Cok defalar IIattıcden pa 
ra tsteme e, halini ona anlat 
maga mecbur kalırdı. Bu acı 
itıraftan sonra Walter'e kı a 
bir mudclet ır;ın kız r, örkrle 
nırdı. Fakat bıraz onra lı c'de 
ti geçer, Walter ın bu hı ı Iı 
tini \'e dmrilı ini maıur gere· 
cek sebepler bulurdu 

Waller fıdda hır kür:Uk ço 
cuk gıbı dilşUnce ızdı. Ray, bu 
ku ur 'e kabahatlerını yuzune 
öylemış olsavdı belki de pış· 

man olur ozur dıler \e bir da· 
ha vanmardı fakat Ray bir tilr· 

lü &ö)li)emı)ordu. tel.ı-. 
\\ alter, kendısıne 014J' 

edeccğını soz \>trmtş 1~ 
halde bunu yapma ı unu ıı 
Ray, bunu halırlatınca, 0 ~ 
zülür 'e af dılerdı k•··· ıl ti 
de para bahsındekı ih!ll ' 
<Unutkanlıtı ıçın de aynı,t ~ 
de oztır dlleyccekll. Fa~ııt#I~ 
bunu kendısine hatır ıcİI' 
çekin ırdı. !'ara bahsi, cı fit' 
etmedi ı hakkında etl~8 idi
me bcnzenıezdı. O ba.~ if/._ 

Hattic bır gün Ra) 8 

SO)ledı: 

- Ben bu Yahudıle~ı ~ 
rım. Onların para he53 ı.;ııO ,; 
başkarlır, hazan caka 0 edff 
) e para 1 su eıbi har~gıo ... 
Bazan da boyle me.te nııJl 
ubını orarlar. cBU ad:egP ti 
arabası ur diyen sıı hııi 

1 sınız? Demek ki her ıı ~ 
hasıs de ıl, yalnız şıı10, "" 

harcelnıenııi cok gorlı\,ıııı:~ 
hır başka Yahudı)ı de ı;ıCP":". 
0 da bo) lC! ıd i. Sevdi.C,I Jll' ,,,., 
ne nıuce\ her, ne kUrk· şu ı:;, 
ıey almazdı. Sebebı d~esıll ı• 
dın sü lu olursa, her dCll •" 
zil ü .tunde olur. Elııt le ~4' 
rabilır. IIalbukı sızı bli) tıJJI tf' 
kapatmak ıle kendı rah~ ı-_, 
mın edi)or, her ıstı:dığ~cıll il" 
sm elı altında buıınak 
nu yapıyor. 



l· ,, 

* E.ı:" d•nizl dP. Turk • I ıı· 
nan donanmasının mıı· 
neHaları başlamı•tır. * İ~iltrn>nın Kahlrt! bu· 
'uk f'lçisl ltimatııarrıesl· 

ni 'aiptcr he etine ver
mlctir. * Çin Dı~l•lcıri Dakanı 
!osko\"ll~ a gelmistır. 

Tunus'ta 
Temsilcilerinin 
Toplantısı 

A""d u A ırn.tt 

Tunus. 17 - Komünist Par 
ti l harlcın!le bellı baslı Tunu 
partılerını tem ıl eden 12 tem· 
sıkı cumarte-ı gununden ıtıba· 
rrn toplanma) a ba~la~arak Tu
n be ı ıçın bır rapor tanr.lm 
etmr)e başlamı$1ardır. 

Tun be~ i bu rapora s:ore, 
rlaha ı;:enıs bır muhlarıy<'t ve 
Francız teklınerının kabnl Pdılıp 
erlılme) ecr,t:.ne daır karar vere 
cektir. 

fyi haber alan kın naklarda 
•o\ lend ~ınc ~ore, 12 ler mecli
~ı Francanın ı lahat trklıflerinl 
reddetme~ ecf'k fakat. Tunus be
,·ınin F'ran~ızlara sunacağı muka
bıl teklıflenn e~aslannı tesblt 
cdecektır. 

Hindistan Pasifik 
Paktına Çin'in 
Ahnmasını istiyor 

Aruttfo!a Ala " 

Vasıngton, 17 - Bırlcşık Ame 
rika nczdındrkı Hındıstan BuyUk 
Elı;m B R. Sen bu;un verdıği 
hır be~ anatta, komhnıst Çının 
içtıraki saglanmadıkı;a IIındista. 
nın Pasıfık Paktına hıc bır su· 
retle katılmıyacağını bıldırmıs· 
tir. 

«Bugün için herhanızi bir mu 
teca\ ızden orkmuyoruz, dıyen 
Bu~ uk Elci soılerıne şunları jlfı. 
\ e elmiwlir: 
Kom,ularımız.ın, toprak tam;ı 

mı) etımıuı ve ıdeolojımııe hur· 
met etUklerı kanaatındeyıı. Bu 
ıtıbarla, herhangı hır devletler 
blokuna iltıhak etmek, Hındı,ta 
nın ı;i) ase)' ıne muga) ır \'e mu ha 
lırtır. 

Bu)ük Elçi be)'anatına de,·am 
la demi~Lir ki: 

ıHindislan Asyada oldu u ka 
dar PasUıkte de sadece bir iyi 
komşuluk polıtıkasının tarafları 
dır. E asen bu scbepledır ki Kı 
zıl Çmle aramızdaki mUna~ebet 
•Ya~mak ve ~aşama ına mU5a· 
ade etmek• e a ına müstenit bu 
lunmaktadır • 

Buyuk Elçi Hindıstanın ana 
d, valanndan bırlni gıda ihtıyal 
larını arttırmak meı;rle lnın tP.Ş 
kıl etlı ınl bunu temın itın de 
alacakları kiradan ba~ka hır 

ff.'Y du~unmr)cn buyük arazi H· 

hiplerınin• ellerinden toprakları 
nın ücreti ve kı) metleri ödene· 
rek f tlrdaı olunacağını, bılhassa 
kal detmi~tır. 

Bana kalsa akıllı bır partı. 
cı muhalıflerıni çoker \azı) et 
te değıl, b Ukıs her sun blraı 
daha kalkınır vaZJ)ette gor
melıdır.• 

Kore' de, s va lar 
v 

tekrar şiddetlendi 
Seoııl 18 - Cephede harek:lt dün blrdııınbire doğu merkez 

ke~l mıne kaymış ,.e Mıittefık im' veUeri bu holı;ede bır Kızıl Çın 
ta ımı ıle ::ı şa tutuştuktan cnnra dıismanı tardetmışler \'e 
bır Herı karakolu tekrar isJ?ııl f'tme) e mu' af fak olmuşlardır. 

Sekıııncı ol'du karargAhından \'erılt!n haberlere ,iOre. Bır. 
lecmı~ fılletler KunPlleri Pukhan nehri .ı:ıine~ inde duşmanı 
mrvzılerınden çok ı::erılrre sürmu:slerdır. nun müttf'fıklerin 
trJ.mır zaptettıklen ilen karakol . alı ı,:linü komıınıstlerin eline 
ı::ecmıstı . 

Dıf!er kesimlerde \'P. bilha~a Pannııınpom'un hemen yanın
da b ıltınan Korunak Tepede ıınnmal rlener.ek derecede siıkCınet 
hükum ı:urmüştıır. Çınlıler bu lPpP.vf yenidrn ele ı;ıeçirmek i. 
cln 'aptıkları ycdı mııhtelıf hil::umda 4.000 dr.n fazla insan kay 
hetmıslerdir. 

Razmara'mn 
Bahası, katilin 
Aff mı istiyor 
Tahran. 17 (A.A.) - Maktul 

Başbakan General Razmaranın 
baba ı, oğlunu temize çıkarmak 
maksadile mcbuoı:lara hitaben bir 
brosür neşretmiştir. 
Oğlunun ne bir \alan haini \'e 

ne de bir cani olmadı~ını temin 
eden bu zat, oğlunun kııtılini 

1ecli çe affettiren mebıı !arın 
\'aktiyle ona itimat oyu vermiş 
olduklarını hatırlatmıştır. 

107 yaşında olan haha. katili 
ııffcrlrn kanunun a~·an .Meclisin
de Kıvamussaltananın mallarına 
el konmasını joı:tiyen kanunla bir 
Jikle bekleıfü:ini ve bu lilyihala 
n tetkikle mükellef adalet komis 
~onunun ekseriyet~iı.lik yüzun· 
den toplanamadığını ila\'e etmek 
tedlr. 

lngiltere'da 
hastalığı 

Mybonit 

başladı 

Londra 17 c A.A.) - ~ık in~i· 
lız kadınlarının bacaklanna le 
ni bir ıllet Arız olmuş bulunmak· 
tadır. 

l'.'ylon çor:ıp giymekten do 
ğan hu ha talı~ın arlına Nyloıılt 
denmektedir. 

Bahis konusu hastalığın alA 
metleri. ı:ta)' et harir karıncalan 
ma \"e kaşıntıdan, deride kendi· 
liğinden )anıklar me ·dana gel· 
mesıne kadar çesı!li ~ekiller ar· 
zetmektedır. 

Bacak ha~talıkları mütehaı:oı:ıs 
Jarının blldirdiklerınıı ııore, 
n) lon madde~inin bacaklarda 
hAı;ıl olan teri rmmeme i bu .)e 
ni hastalığı tevlıt etmektedir. 

Bununla beraber nyfon iplik 
lma!Atçılarının soyledıklerine 
bakılırsa ha~talıi!ın menşelni, 
çorapların içinrle ek~eriya yı . 
kandıi!ı mayilerde sabunlu macl 
deler in bulunmaması teşkil et
mektedir. 

lngilizler Almanyocia'ki 

manevralarda gaı 

bombası kutlandılar 
~ 

tünenen 17 CT.H.A .) - Al 
tıncı lnı:iliz zırhlı tümeninin, a· 
şağı Ren mıntakıısınrla yaptı{tı 
mane\Talarda en modem silah 
lann kııllanıldığı haber \'eni 
mektedir. 

Nehrin bir ~:ıhilinden di~cri 
ne en ağır tankların geçirilmeı;i 
tatbikatından ~onra, hakiki mu 
h:ırebcleri andıran manevra es 
n:ısınrlıı lnı;:iliz ordu>unun il~ 
defa olarak atom \'!! ~az bom 
balan kullantlıi!ı açıklanmıştır. 

_gecenlrrde anlatıyordu. Ay 
nı ınkılapların Mısırda da ay. 
dın çevrelere jcJemiş olma. 
sını tabı! ayarıı.• 

YENi SABAH 

Fransa, yardım!n 
Azltğmdan 
Şikayetçi 

I\ew York, 17 - •Tımen Der· 
gısi siyasi ıcmal sütununda neş. 
rettıği hır makalede, Amerıka. 
dan mıın1..am olarak ıstedığı 625 
milyon doların kcndısine veril 
memesi dolııyısılc Fransa'da baş 
gosttrPn adtmi memnuni)ete işa 
ret etmekte 'e czciiınle şciyle 
demP.ktrclir: 

« Bu hafta Fransa a:ıayıp sız
la~ ıın arsız çocuklar ııampiyon· 
luğıınu kaıandı. 

I'arıs'in kızgın kafaları. ken
di gazetelerinin yazdıkları ma
sallara kolaylıkla inanarak, su 
kanaate gelrlıler kı, eğer Ame 
rika Fransaya bu paraları \"er· 
mrzsc: 

1 - Fran~a iflas t>derck, Ko
miinizıne doğru doncıcck, 

2 - Fransa Hındiı;iniyi tahli
ye edeccık, 

3 - Fran a Almanyanın si
lahlanmııçına m:lnı olacak, 

4 - Fransa Amerikayı Nato 
mııhkeme~in11 fırukle) ecek. 

Raşhakan Pin:ıy. Amerikan 
parıı<ınıı s:iiveııerrk, diizeltece~i 
ni vııad eltıği hülçe muvazene
sinin halini ı:ilrunre bir rtial 
HorMu• $!İbı kabardı.• 

takale, f'ransanın. her işini 
AmPrikan para~ı,lle ı:ormek is· 
tedifıni zıl..Ted"n mı allrrle dc
\·am etmekte \"e şoyle bitirmek· 
tedır: 

« Fransıılar. n rede is J?azi 
nolannın, kumarhanelerinin, 
barlarının ve kabarelerlnln inşa. 
:ıt masraflarını da bizden çeke· 
Cl'kler • 

Amrrlka, fsnıile 73 milyon 
dolıırlık .) ıın,ım ) apacak 

Kudils 17 • (A.P) - Birle
şik Amerika 1952/53 mali yılın 
na İ rail'e 73 milyon dolarlık 
hir mali yardımda bulunmaya 
karar vermiştir. Bu husııstaki 
anlasma hıırada Amcırikan biiylik 
Plçisi 111r. i\lonnP.tt Davis ile dı· 
sisleri bakanı .l\loshe Sharett a· 
rasınc\a im1.ıılanmıştır. 

Tah iııatın bir kısmı AmerJ. 
kan DördüncO Nokta Programı 
t"rcevcşi dahılınde )apılacak 
işlere tahsıs cdılrcek, bir kısmı 
da İsraıl'deki musevl mlıltecile 
rin erleştirılmelerine sarfedilc 
cektir. 

Münih'de intihar eden 

bir Yahudi 

:Munich 17 (AP) - Üyeleri 
arasınrla üç eski naılnın hulun
r!uğıı bir Alman mahkemP..sinin 
hır~ızlık ve sahtf'kArlıkla itham 
elti~i Ba\'arya l\lu~e~i Cemaati 
reisi Filipp Aııerbach teda,·t e
dılmekte oldul!u klinikte Iaıla 
miktarda uyku ilacı yutarak in
tıhar ettiğinden Bavaryadal.i 
blılun musf'\'l is ııdıımlan Auer
hach'ın cenaıe töreninin :> apıla
ca#ı ~arın dlikkAnlarını kapat· 
ma;)a da'et edilmişlerdir. 

A . kların hakkı 

Londra, 17 (A.P.) - Chelsea 
Belr.dı) e Meclısi şehrin içinden 
geçen ThamPs nehri kenarına 
ga3 et huYUk elektrıklı hır rek
rnm iP.\ ha~ının asılma~ına izin 
\ermemiştir. 

Dıına ı;r.bep Reledt) e .l\Iecli<i 
iı~clerindrn B:ıJıın l'ıtarghery 
Thornton'un şehır~e •Aşıklar• ı 
çln .kfiçuk bır karanlık b'olge bı 
rakılma ını i trmısidır. 

1 Musaddık'la 
Kaşani'nin 
Bir reddi · 

Tahran, 17 - İran hUkümeti 
yabancı nıemlekctlerdıııkı butün 
ata emılıterlerını , kendllerıne 
tahsis olunan dö\1zlerde sıkı bir 
iktıs;ıria ıUvPt tmı tir. 
Ayı ıca bıldirıldı~ın gore. Rıı5 . 

1 

bakan nr. tusaddık 'fe dıni li. 
derl.,rden KAşani Epim i mındc
ki İtalyan ('('trol şirkPIİ backanı 
Kont Oelhızoncanın bir teklifıni 
reddetmııı;lerdır. 

Fılhııkıka Kont Dellaıoncanın 
bır teklifınl redd.,tmişlcrdır. 

Fllhakıka Kont nrıı~ıonca rc
i~i hulundııl'!ıı prtrol şırkcıtine alt 
iki gembe Mu addıkın H~ Ka~anl' 
nin i sımlerini vermPk l stemi~tır. 

J 

lititıin resmi ve hususi kııbııJ. 
lı>rinı ırıtal ellirPn B~~bakıın .Mu 
saddkın hafıf bir rahatsızlığa dıı 
çar olrluğu \'e istirahat edeceği , 
sanılmaktadır. ..·~--~ 

Ürdün Kralı Hüseyin, 

Krar ofdu~unu duyunca 

ağladı 

Lozan, 17 (T H A ) _: Yeni ve 
te.nç Urdun Kralı Emir Huscvl 
nin kendfcınin Kral olarak illln 
edıldığl hususundaki tekrarı ııl 
dıjtı sırada ;ı:ıınındıı bulunanlar. 
!lP.nc Kralın ilk ııksiıJAmPli h~k
kındıı şu tafsilatı 'ermeklcdir
ler: 

• Hıı~lıakan T1>\fik F.hıil Iluıln'
n111 f1>l_t!rafı R"1dı~i zııman ı:enç 
hukUmdar, telzrafı arlPtA titrr. 
vr.rı>k nı;tı. olnıdu, '\Üzlinrle hii. 
~ iik hlr lePssür ifadr. i belirdi 
ve ı:cizlerlndPn 'aşlıır ıliıkiilmf'~e 
ha~lıırfı. ~onrıı ıııırcicsUsllnU al:ı
rıık dıoı:arıyıı fırladı ve bir tıık
ııiye atlayarak. annesi Kraliçe 
Zeyn'ın yanına gitti.• 

Rita Hayworth'un Ali 

Han'la arası düzeliycır 

Holly\\Ood 17 (A.P) - Hafif 
bir lngıliz şhesıle konuşan Rita 
Hayworth Ali Han'la ~rniden 
harışacal!ı hususunda fazla ümit 
'erıri sözler soylcnıl'ınis, sade
CP.; •Onu tekrar gördlil!lımc çok 
e,·iııdim: o r!ıı beni ı:orrliiğüne 

çok memnun oldu• demi~tir. 

AII Han Del Marc şehrinde 
yapılan ııt varışlarını takibe gıt· 
mlştır. Alı Han bu şeb re hare
ket etmeden e\\ el ı:azetecılere 
~ ~t ~ arı~ıarına dalma ıstirak c 
deriz. hılırsinız• demistlr. Ali 
Han Holl.Y'\ ood'da kalacağı dort 
bes ı:ıin zarfında Rita ile blr ve
re gezme e gıtm,.sınln de mUm· 
kün oldu~unu 5Ô) lcmi~tır. 

Bir ôlim nazc•iycsini ıspat 

için Okyaı1us'a cıçıldı 

Ca~abl:ınca, 17 (AA.) - Fran
sız 51inıi Doktor J\lain J.omhard 
grmi idaresi hakkında en kiıçiik 
hir bilgiye sahip olmamasına \'e 
ufacık teknrsındr ÔP yiyecek \'e 
içccette mutf"altik hiç hır şey 
bıılıınmamasınn rağmen bugıin 
Atl a ııtiğe ııçılmı~tır. 

Kauçuktan mamOI ufacık tek
nc~ i idare edecek olan ıırkada . 
şını Dr. Alaln l.ombard Tanca. 
da bırakmıştır. 

Dr. J,ombarrl 1ngiliz olan ar. 
kadaşına bıraktıkı notta, kendi
sini butıin gun bckledliııni, gel
mrylnce ha\anın müsait olmasın 
dan 1 tlfade ederek ) ola tıktı ını 
bıldirmcktcdir. 

Fransız alımi, bu seyah:ıtl ile 
denizde kalan kazıızedelrrin de
niide me\'cut ola' gıdalarla ya
şayahı lr.cckleri hakkındaki na7.ari 
yesini ishal etmek iddıasındadır. 

1 • 
• 

~ 

19~1 ~ılı A uupa Güzellik lucabakııın yarın 'apolide yapılac:ıktır. l4 ml11r.t guıellnln l:atıla· 
cağı mü abakaıta mt.mlelıı-timlzl 1951 .krali(t. i Gunsf'li Ba ar lemsil elmrkltdlr. l"ukankl re
simde sağdan itibaren Gün eli Başar (Türkiye), Fannl I.:ındinl (ital) a) " Yirginla Petlme-

z.akl (Yunanistan) gorülu)or 

Auupı kraliçe •iğlnln rn ku\\"etli n:ımırdi; hal. Anupa giiırlli k müsabaka ına katılan 19Sl yı. 
~an güzeli Fan:ıl ı.andinl <•"oto İFA) lı Türki)c Giııcli Gün eli Ba ar <Foto: İFA). ... 

Truman'ın kızı, Stevenson 

Ho aralarında aşk mace· 

rası geçmediğini söylüyor 
Stockholm, 17 (AP.) - Ko-

penhan~tan busıUn trenle bura ·a 1951 lllı AlTUpı ıüır.llik müsı hl kasını 1 tırak eden 14 milletin guzellndeıı 3 edlsl Napolide 
gelen Başkan Trumanın kızı Mar mi ıflr edildlkl ul otelln balkonunda <Foto: iFA) 

Çin Dııiıleri Bakanı 

' Moskova'da 

ı?arcıt Truman Demokrat Partı 
cumhurbaşkanı ada)ı 111inols , a 
!isi Adlai StC\cn on lle araların
da hir ask macera ı olduğu hak 
kııcla çıkarıl11n rlva' etleri tek
'lıp elmiş \e şunları soylemi ı Paris 17 (A.A.) - Mosko\'a 
lir: ş radyosunun· bildırdı,ıne gore. 

• komiıni .t Çın Dışişlerı Bakanı 
. •Adlaı Sle\rn on milkı>mm,.I Tchu en Lai'n başkanlığınrlakl 

bır adamdır ,.e onun srçimleri 1:1 kişılık bir siyasi heyet Mos 
k.azıınacağından .rminim. Mama. kovada bu •unmaktadır. 
fıh bu hu~ustakı fıkrimln lıircll 
da ev\elden H:rılr:iş bir hü
kiım şeklınde olduğunu kabul e 
diyoı ıım. Bu da demokrat olmam 

Radyonun bıldirdiğıne naza 
ran Çın he)etıni l}ava alanında 

bıuat .Molotof ve Vı$ınskı kar 

Barnard Show abidesi 1 Şiddetli bir ıelıele 
yapılamıyacak hiu9dildi 

Londra, 17 CA.P.) _ Meşhurl Dorking inıiltere17CA.A .)
muharrir Genrge Bernard Shawın Buradaki relzele istas onları bu
evını mlize haline getirmek , e cı gün bir l er sarsıntısı tespit et· 
varda Bernırd Shaw abıdesi )ap mışlerdir. 
mak !çın toplanılması kararlaştı. Alı;tlerın tetkikinden anla~ıl· 
rılan 700.000 dolarlık tahsisat dığına. gore zelzele buradan 
projesinden vazıeçilmistır. 4860 kilometre uzaklıkta vuku& 

gelmıştır. 
Bu ip üze.rıne alan komite do Sısmograflarm ibreleri 3 sut 

dan ileri s.relmekf Pdir.• kuz a~da ancak 2~0 dolar top. müddetle tıtre$ımde buluıımu:-
~ılamışlardır. lı> abılmiştir. !ardır. 

HOŞ MEMQ - işinden ofmak kolaydır, iş bulmak ıor J 
------ --
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Avrupa güzellik müsabakası 

ıe:a A\ nıpa Güzellik !Uiisabakasına katılanlardan, soldan sa •a doğrula ital)a, Hollanda, Avu:,
turya güzelleri. <Foto: İFA) 

1951 Auupa Güıelllk l\lü abaka ıııa katılanlardan soldan sağa ılognı .\\"usturya, ı~inl:indiya 
ve İngiltere güzellel'i <Foto: l rA) 

19:il )Ilı .\\rupa Gü7.ellik !Uüsa bnknsına iştirak· f'den beş kr.ıliçe. <Soldan s:ığ:ı dogru Yuna· 
nistan, lrlinda, Bel(ika, İı.\'eç ,.e Tiirkiye güzelleri - Foto: İl-'.\) 

1951 yılı Auupa guıcllcri dun akşam halka t akdim eılllıııi lcrdir. Yukanki re iınılc güıf'ller 
ıtıirülmf'klt"dir. <Foto iFM 

==I Dünvada neler oluyor ? f== 
66 ınünebbihli saat! &ENER AL ALİ FUAT CEBESOYrm' 

Uykusu ağır olan bazı insan- J ~ey olmadı~ıııı, uçan daire gör- ~ ', 
Jar vardır. Bunların yatakları diiklcrini itldiıı edenlerin yanıı.

1 yanında top atılsa duymazlar. dıklarını söyHi~ or. 
İtalya'nın Palermo şehrinde Ma- Amerikalı scneral 1947 den, '--------
dam Gina Loddoli adındaki ka- yani beş S\'rıcrlenbcri uçan daire N . d ~ il 
dın bu ağır uykululardandır. hakkında 1500 ihbar yapıldığını. 23 r 
Halbuki bir mUessesede ~·alıştı· fakat tahkik edilince bunlardan 1 san a o g •'d• 
ğından her sabah erken kalka hepsinin hayal mahsulü olduğu · 
rak isine gıtmesi lazımdır. nun anlaşıldıgını !.Öylemektcdir. 

Madam Gina vaktinde uya. U 
nabilmesi için dakika şaşmayan çok eski bir şehir Konya Valisi Suphi, Miralay Fahrettin Beyleri bir 111

2 
,,· 

mUneblıihli 56 saat salın almış- 11 
tır. Her aksam bunlan kurmak- Fılistin'de Negcv çöliinde Tas 1 d k 1 k 1 
ta sabahleyin elli altısının gü- cıcnine ait bir şehir enkazı bu- et için vazifelerinden çekmeği arar aştırmıştı . 

lunınu5tur. Şehir G:ızzenlıı 30 ki •' e" 
ruıtü:sü üzerine uyanmaktadır. • K I d K d I M · 1 i B ut 
Bu kadar saatin giirültüsü yal· , .~metre kadar c.enup doğusund;, 0 Or U Uman an iğini ıra ay Smet ey j 
nız kadını değil, her sabah bil- ~.uh Pers:ı.mberın torun~ııun ob-
- h 11 • • k Jd ., lu \"e :'\uh un oglu Samın toru- • 1 kt 

tun ma a eyı ayaga a ırıyoı. mı İbrahim tarafından kurul- rl ne a aca f • 
Kilise hırsıı.1 nasıl nıustur. 

k 1 d 
? Yapılan kııııda 5 6 metre de· 

ya a an ı · rinllkte duvarlar meydana çık-

Eirle::ik Amcrika'nın Boston 
şehrinde, Tom l\tullins adında 
biri geceleyin bir kiliseye gir
miş ve bir çok kıymetli eşya a
§ınnı~tır. 

Hırsız bunları paket yap· 
tıkt::ın sonr:ı , kiliseden çıkacağı 
ırada büyük bir haçın önüne 

gelmis Ye şunları söyleınl~tir: 
- Beni hırsrllık yaparken 

gördün, '1cden cezamı vermedin! 
Bu sırada haç, hırııızın kafa. 

sı üzerine <!ü~müş Tom düserek 
bayılmıştır. Sabahleyin erken
den gelenler kendı.-;ini baygın 
halde bularak polbc teslim el· 
nıislerdir. 

Bir istatistik 

Ncsredilen bir istatistiğe gö 
re dunyanın niifusu 2 milyar 
400 milyondur. Bunun yarısın
dan fazlası Asyada yaşar. Kü
fu u en ka!:ıbalık olan kıt'a Av
rupa, en aı olan kıt'a da Okyıı
nusyadır. Okyanusya'da bir ki· 
lometreye ancak 2 nüfus düşü. 

mıştır. O uımanki iıı anlarm 
hayvan derisi giydikleri anla
şılmaktadır. Yine bulunan bazı 
k;ıplar o zaman bakırın biliııdi
ğ.ni ~österi)or. Araştırmaya de
\Dm edilmektedir. 

--<>-

Bir idam 
Mahkumunun 
Gözleri, ameliyafltt 
Bir kıza takıldı 

• alı ı AJan.ı 

Londra 17 - Fransada do
ğuştan kör olan 16 ya;;ıııda bir j 
kıza. idam edilen bir katilin göz. 
!eri konmuş \'C bu sayede genç 
kız görme) e başlamıştır. 1 

Göz ameliyatı yapıldıktan ve 
katilin gözleri ile görmeye bal) 
ladıktan ~onra Jeannelle'ın ta-

yo~ine bu istatistiğe göre e\'- bia~ud~~~~:ı;~~e~~t:~~1 ~.~~;·ndan 
lenmeler en ziyade 25 • 30 ~·aş takip etmiı; olan doktor Tony 
ara~ındadır. Boşanma kadınlar 

Kunstlick'in anlattığına göre. 
da 30 - 39, erkeklerde •17 · 48 körken hayvıınları çok seven kız, 
yaş arasındadır. Bu ;)ası ~eçi-
rrnlerine çoğu tehlikeyi atlat- görmeye ba ladıktan sonra hay· 
nııs demektir. 'anlara cıiyet yııpmaktan hoş- 1 

!anmaya başlıııııı~tır. 

Köpeğin ayakları Bir :;ün Jeannette iııtıhar el . 

İtalyan şehirlerinden birin· meye teşebbils etmişse de ı:Uç 
lukle kurtanlmı,tır. Halbuki de trene binen bir yolcu iki bi-

let alarak köpegini de yanındakı kür iken böyle bir harekete te· 
boş yere oturtur. Bir müdd<'i. \'es ili ettiği giirUlmcmi ti. 
sonra gelen başka bir yoku kö· Jeannette kendisı ile görll· 
peğin kaldırılması için biletçiye en doktorlara kendi ıne gozleri-

ni \'eren katili her zaman hayamliracaat eder. Biletçi de kendi 
sine bunu ihtar eder. Bunun ü- !inde. rüyalarmcla görmekte ol 
zerine ~u konuşma olur: dul?unu . öylemişlır. 

- Köpeğinizi IUtfen kaldırır Xihayet bir gün, gene gözü. 
mısınız? ken katilin hayali kıza, blmeden 

_ .\'edf.'n kaldıracak nınm" ewel doktora vermiş oldu~u 

1 Onun da bileti ,·ar. Bileti olan nıeklubıı isteme..-,ini ciy !emiştir. 
bir yer işgal edemez mi? Kız cloktorıı bu mektuptan bah· 

. . ctti!:i zaman doktor n mı fa-

k 
- EdebFı~ırk, 0 ~akımdan hak- 1 kat mektubu kıza Yermiştir. l'ılek
ınız \'ar. a ·at nızamnnme mıı· • • 1 tııpda şunl:ır 'azılıydı: Ben k:ı. 

~ıbıncek ayak~~rı ~~ıra~:ı.k yke{c l til .:\larcel Berthod. yaşadıf!ım 
oyma • yasa .ır. _ 0 P.e aya · a. müddet zarfında kimseye . hiç 

rını kanapelerın uzcrınc ko\'du b' f d 1 d F k t "ld" k 
ğundan oradan çekilmesi la~ım. t ır ay am <?.mi 11

• ı. d a a . 0t ' f "de 
d en sonra ı:oz erım en ıs ı a 

ır. edecek bir k;mscnin bıılunması-
llu mantıki CC\'ap üzcrinc 111 istiyorum \e onun da mes'ut 

yolcu köpeğini kucağına almağa olmasını arzu ediyorum. Böyle· 
mecbur olur. Jikle rahat ölrce~im.• 

Uçan daireler 

Son zamanlarda yine U(an 
Dairelerin görüldüğünden bah
sediliyor. Amerikada bu isin 
miltchassısı olan general Roger 
Ramey uçan daireler hakkında 
söylenilenlerin doğru olmadığı 
kanaatindedir. General böyle bir 

Doktorun iliı\'e ettiğine gö
re, bu mektubu okuduktan son
ra Jeannctte'in tabiatında yrni 
den clei:!Mklık olmuş ve normale 
avdet etmiştir. Katili hayatınd:ı 
görmemiş olan kılın, doktorlara 
onun tam bir tarifini yapması 
da bunları hayretler içinde bı- ı 
rakmıstır. 

• • 

~Iinlay Refet Ce) 

-169-
,)]İralay r.eret Uc) in 
Hareketi 

19'.?0 ııi anında Kon} alılara hitap edi~or 
dicİ 

y usuf izzet Paşa ile 12 nci 
kolordu kumandanı m ira· 

lay Falı rettin Beyin ihdas el· 
mış oldukları muhalıf vazi
)ete tekrar uönüyorıım. l\lirc1 
!ay Itcfct Beyin milli müfreze· 
terle Nazillıden Dinara hare· 
kelini \'e Sandıklıya yapılan 
yLirtiyiişıı dahıı evvel anlatııı•~ 
tı nı . 

Refet Bel, 1 niı.an 1920 
akşamı Afyonkarahisara sel· 
nı iş, a) nl s ece makine başın· 
da bizimle geç vakitlere katlar 
muhabere e tmi. ti. Şu mütalaa 
da hulunmuştu: l\Iaiyetlle be 
raber Saray önüne gidecek, 
Fııhrettiıı Beyle vali S11phi Be 
yl hiç bir ~ry hissettirmeden 
ora)a çağırac:ık, geldikleri tak 
dırde kendilerini Ankaraya gô 
turnıege çalı acaktı. Nlh:ı l kı· 
ı ar Ankarad;ı , ·erilecek ti. Bu 
plan tatbik e<lilcıncz.c;c , daha 
cıddi \e yeni tedbirler alına 
c.ıktı. Teklifini aynen kabul 
cimi . ınm·affııkıyetler dile
nııştik . Refet Bey çok nazik 
olan bu i i kendine has olan 
bır incelikle başarmıştı. 

,,lirnlay 1"ahrettin 
Hey Aııkıırada 

R efet Bey 2 nisanda trenle 
Afyondan hareket etmış 

ve sece yarısından sonra tel· 
gnıf ballarının merkezi olan 
Sarayönüne gelmişti. Burada 
I<'ahreltin Beyle makine ba~ın 
da muhabere etmişti. Netice· 
ıle Fahretlin Bey hastalığın:ı 
rağmen beraberinde yaved ve 
doktoru olduğu halde olomo 
bil ile mülfıkat mah:ılllne ~el-

mlşU. Refot Beyle goril tUkten pasanın tatmin e ço~ 
sonra \ali Suphi, kolordu Ü· Konyalılar üzerinde 
merası ve esr:ıfı beldenin bir bir te:ıir bırııkmıştı· ı;ğl l 
kısmının da getirilme 1 temin Heyet, 5 nisanda klB ;..n 
olıınmustu. sonra saat altı buçtı ti 1) 

nefet Bey, bunlara Anado- radan hareket etıtt15,İılı ~ 
!uda milletçe alınan kararları Refet, Fahrettlıı ve bllııııı 
izah etınis ve kendllel'ini An· !er de ayni trentle 
karaya götiireeeğini söylemi~ · tardı. 
ti. Bazı itirazlar olmoş ise de 

mr emri 
neticede 3 nisanı 4 nisana ha~ Yıiki 
lıyan gece hıısusi tren on beş 
sivil rn on iki askerden ıııli· 
rekkep olan Konya heyetini de 
hflmil olarak Ankaraya mUte· 
\'eccihcn h:ıreket etmi ti. Tr~n 
4 nisan öğleden sonra Anka· 
rııya gelmişti. f ta~yonda he· 
~eti )lu~tafa Kemal Par ile 

S rıı> 011~ 6 nisanda tı en ~~ f~~ 

beraber karşılanıı~tık. 

:niralay 1sıııet ney 
12 nci Kolordur.ı 
'fay in edili) or 

He~eti temsiliyeniıı bulundu· 
J!u Zıraal mektebinde ~lııs 

tafıı I\eınal Paşa, ben ve Hcfet 
Bey ha~ıı olan yeni duruınıı 
gözden geçirmiştik. Refet Bey 
seyahatin pek kolay g"çme· 
diğlııi, birçok ınli~kül~t ile 
karşılaştığını anlatmıştı. Re· 
fct Beyin de arzusu ile Fahret· 
tin Beyle vali Suphi Beyi bir 
müddet için vazifelerinden çek 
mcği kararla~tırmıştık. :'.\lir:ı 
l .ıy hmet Bey (sayın İsmet 
lnönü> 12 nci kolordu kuman· 
danlığını Fahrettin Beyden 
devir alacak, binb:ışı Salih 
<sayın Orgeneral Salih Omur 
lak) Bey. erkanı harp reisi 
olacaktı. Refet Beyin getirdi· 
~i heyet de Konyaya iade edi· 
lecekti. :uustaf:ı Kemal Paş ı, 
heyete, kurulmakta olan yeni 
milli idarenin iç \'e dış slyıı· 

seti hakkında izahat 'ermi~, 

tass onuna geınıı .. detd 
tın Bey ve refakat~, t 
hır Refet Beye ,ertı!r:ıl c 
k.ıradan Konyasıı ~11 ısb Fahrettin Bey. biltll 10p\I~ 
kolordu dairesine rıl c 
son h:ıreketlerinin ) 111n ~ 
gunu Ankaradald kol 

' d·ğcr ter neticesinde 1 ·me>' 
Iar gibi heyeti teıns~ dl 
!anacaklarını söyle 

1311 
ı: 

emri vakii haber :ıpa 
Bey Yusuf lzıct ınsıl 
telgraf çekerek tegırıı b 
tıne merbut kalacı bıl s 

8 misti. Hfıdise de JJt1 ' 
kııpanmıstı. ncret ber:ıbt 
s:ında müfrezesilc . t ııı 
1Jlliye hareket etıııı~;sııııd 
Salih Beyler de ıo . ı:ııtı 
karaya dönmii ıerd1 • 11,ııt 
Beyin bize iltihakı dtıl 

. enler • en ziyade se\·ın ııi • 
k \l'J11C de bendim. Bu ı. 3şıı 

daşımız istiklal s:ı~11ııııı 
mühim hizmeUerde 0 

tur. Dilhassa Yu~ıı~eııt" 
nun imhasile nctıccıııııa• 
yonkarahis:ır taart0 d ııı 
\•:ıri kolordusu kUII18~1ııe 
r:ık iştihar etnıiş, r 
rikliğe yiikselmişti. 
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Faruk neden sevilmirordu~. 
karıl' ~ 

ı i) e ve İçi~leri B:ı d• b Mısırdaki inkılap hareketleri 
bütün dünya tarafından 

dikkatle takip edilirken eski 
Kral 1''aruk'un Kapri adasında· 
ki hayatı da aiaka uyandır
maktadır. Gazeteler aynı za. 
manda eski Kralın tahttan ~e
kilmesini icap ettiren vak'aları 
da gözden ı:eçlri) orlar. 

iki mühim sebep: Mazbut bir hayat sürmemesi, etrafı- ~ 
na zayıf ahlôklı kimseleri toplaması .~ 

Faruk bilindiği ı;:ihi 16 ya. 
şında tahta çıktı. 200 mılyon 
liralık bir ser\'ete kondu. Sc· 
nede iki milyon lira tahsbatı, 
4 sarayı, ı;:cniş 'arazbi \'ardı. 
29 temmuz 1936 da tahta otur
duğu zaman herkes, bilha~ a 
fellahlar kendi:sini iyi karşıta. 
dılar. Bu sevimli .ııenein çok 
iş görec:eğini ümit ettiler. 

Faruk 1938 de, heııüz 18 ya
şında iken 1''eride ile evlendi. 
Bu izdivaç büvük memnunluk 
uyandırdı, •Kral ı;:enç yaşta 
aıle kuruyor, ınaıbut bir hayat 
süre~kUr.• deniliyordu. Hal

~~ 

buki bu ümitler tahakkuk et
mecli, Kral e\'li, çoluk çocuk Eski 
sahibi iken çapkınlığa başladı. 
Uayağı kadınlarla düşüp kalkı

Kralın menfa im) atı: Faruk Kaıni adasında me~hıır İtalyan zengini ve Sanrcmo gazinosu-

yor, sefahati etrafında çok 5ey 
ler söyleniyordu. 

İki mühim 
ll:idise 

x rah Ahmet lluscneyn Paşa 
adında bir hocası \'ardı. 

Bu, çok düriist, mükemmel bir 
insandı, vazi)eti idare etmeğe 
çalışıyor, Kral da hocasından 
çekiniyordu. Ahmet Paşa 1946 
da ölünce Kralın etrafını teh· 
likeli insanlar sardı. Akıl ho· 
cas\ evvelce sarayın berberi 
olan Pully Beydi. O kendisini 
fena yollara 6evkcrliyordu. 

Faruk'un 1948 de Ferldc'den 

nım saJıilıi uu .. elti ile birlikte 5aınpanya içiyor • 
alTılması öllinı fermanını im
za etmesine sebep oldu. İsrail 
harbi hoşnutsuzlu!tu uttırdı. 
Başka birisinin nişanlısı ile ev. 
lenmesi deıJikoduları arttırdı . 

Geçen seneki Avrupa seya. 
hatı, esa en clolmu5 olan bar
dağı taşırdı. Faruk gece 1:iin 
düz kumardan, sefahatten baş 
kaldırmıyordu. Bakara masa· 
sında ilk elde orta}a bir bu· 
çuk milyon !iilrüyordu. Ağzın 
ela daima 50 santimetre ıuuııl u 
ğıınd:ı yaprak siÇ!aralar bulu· 
nuyordu. Krupyeler kendisine 
qLokomotiC. adını takmışlardı. 

Faruk bir tarartan bakara, 
onkrr o~·narkcn diğer taraftan 

Adi kadııılarla elli,, Up kalkıyor, 
bunlara elmoslar, pırlantalar 
lıcdi)·e ediyordu . :>!ısır halkı 
tıııııları clakikasındn haber alı
yor dedikodular gün seçtikı;e 

artıyordu. Faruk Fransada yal
nız otel parası olarak günde :J 
bın lıra \eriyordu. 

~ 

llalkın 

Hoşnutsıııluğu 

E ki Kr:ıl :ııısıra donlince ora· 
d:ıki havayı gördü. Ahmet 

Fuadın dogunıunun vaziyeti de· 
l:iştireceğini zannetti: fakat bu 
umidi tahakkuk etmedi. Bir a
ralık halife olmak isledi, sakal 
hıraktı, Bazı hocalar kendisinin 

peygamber sülalesinden olduğu 
nu ilan eltiler. 1'"akat buna kim 
se kulak asmadı. 

l<'aruk orduya istinat ediyor
du. llalbuki ordu memnun de
ğildi. Filistin harbinde bôzuk 
silahlar 'erilmesi herkesı hiıJ. 
clctlendirmisti. Bunların başın 
da General Necip \,ırdı . Gene
ral .Nacip bu harple tem;ı~ilz et 
mi ti. Cüz'i bir kuvvetle kahra
manlık göstermiş, üç yerinden 
yaralandığı halde mevkiini ter
ketmemi~ti. 

Bozuk silah rezaletinde bir 
çok l uksek şahsiyetin adı geçi
yordu. Eski Başbakan Nahas 
Paşaııın rciiknsından, eski Ma-

bahsediliyor, sara)ın 
0

orô 
zat ete karıstığı sö) Jcll 

\:arı çekildi ;_ 
I· akat... . . •·urtıır t V aft rnziyetı. .. ,-j)t 

tin iç lıarbı . t~dı'1 
Fakat Kral ah\'aıın d)1 

1 s par f" 
den korktu. No 1~ 111ııir tlerrk yerine .Alı l\ 0ted~ ı;ctirdi. Ati Mahir J1l ,d•ııı 
rilbeli bır lıiikt1ı1le!5il1e 
Fakat Kralın ke.ııdddıtrı' Jll 
'ermeden l\lecıısl ritl' 
zerine istifa etti, ~ e 
kablnrsi geldi. uıiStı t 

Yeni kabine 5 ucııdtJ 
karşı ~iddctli bir 11!

11
i ıı~~r 

t 11 k · • en•ctı ıı" ı . er ·esın s ,111 ıe 
ği il~n edildi. sara~ıırt~erı. 
erkAnı buna kıırŞı oşt' 1 

ti, Kralın ha ın ~crıııt ,ıı ~ 
giizel karısı olan. ~re etf ıcf 
Kralın cmliıkinl ıd ıı0 " n • ıı draos Paşa, Mısırı ıtııl', 
ri denilen nıeştnı.~b1rıe 1, 
met Ahud P;ıs:ı k 13ı111 
ne 'azivet oıdıtar· dC ~ 1 
ikisinin-suiistin1:ıııcr Jfl'U 
\ardı. Üçünclisii uclj(fC~~ 
tık vergi borcun~nt1 ıtl., 

Ahmet ,\hud da ,. .~ 
tf.'mmuz iptidasın ııııet 
elçisine miirııcaat c~ 0ı-t11~ 
Ji Paşanın nOfuıu k \il 

Doğu paktını an~~~ın• 11 
pabilıı·. Vaft İS bıl (. 
her şey olur bltcr·aıısıt1, 
1e ebhüstc buiunJ11011, 
diler. Elçi Vıışingt 'frı:ıı< 
lıildiıdi. Orııdan 're' 9t~ 
Pasaya anlatınıı ti ~ ' 
Hildli Paşa ,aıı)e ı:t ıt' 

• h. Jlll' 
çok şicldetlı ır ıııd'ıı 
rak istifa etti: :S~ 11 r. 
Jıftrti pJcr nııı!ıııtl 
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• t.f ısır 
• 
lngiliz münasebeti 

düzelmeğe başhyor 
~! r 6 <Jlı•ı 1. <'ide) ı muı a '1 bnlanndanberl hsır
ıt, ıı4ıft1n oıcU •Kr l .Ahm1ıt Fu- da bulunu~ordu. Son olarak bu 
llıtb ıı k b hııırlanan ıthnatn • he •et Oyelr.ri Bafbakan Ali Mı
te hu 10' uı edıtdltını soylemlş hlr " Genual Necinle gôril~Me· 
~e b ~~allt~nin ~alnıı inı:ıt- lr.rde bulunduldan sonra birkaC' 
, tctı.ıu }{ lçbı tarafından yanı- "lln en el Hnrtuma dönmlışler-
r ıı "' ahırcdeld d ı er clçl- dir 

~~. Jll!id . • 
~ '!'l rııe lü en ltımatnamelorınl Sudan hevetl buradan a ·rılma 

!ıııi tir zum olmadığını kay. dan eV\el Mıııır ile Sudan ara 
t !era ıınd 6tndakl müzaker terin '.Mısırda 
~ıltrj b :n enet baıbakan \e rlunım normal eklini btılunrava 

Dh g1 •kanı All Mahir Slr kadar tehir edıldif;lnl bildirmiş 
t < keııcı t\en onu l ıbul ede- tir 
lot llııu ı:ıHı Urım Hal. kadar Gt,'nernl 'erlbln ordU}'a tamimi 
n •lıııııt!r~r. • . Kahiri' 17 r A A ) - Dün ı;ıc 
111.~ıı &ıı Kraliçe 1 Eliı:abeth e rad\ oda vıı;tı ı bir kol)Ufm:ı 
~"'.'l!slnı ~ır Rrah Ahmet Fuat'n • da fı,ır ıllAtıh kun etleri haş 
~~ ıuab ası~an itimatname bu-

1 
ku~andanı General Mııhnmmr 1 

et nıeclııinc 'erılmlı- ~ecip, • ıı kcrl crkAnın nilfuzun-
~:ın:ınıa be . j rlan 1 tıfade edım•k mP.nfeat te
t ~lçısı S rab r İnı;ıltcre hü· min etmek hc\esinc kapılanlıırı 
~ J\aıı :r Ralrıh Ste\ enson Sil kudrdt>rek fısırda hundan bövl<' 
k.bndı a 

1 
\e Sudan mrsı>lPsi tusl~e \e iltimasa \Pr olmadı. 

~l·l!ıda )~kında iki memleket ğını garahnth! imde rtmlştlr. 
ba lıııatatı lıı:akerrlcrc tP.krar General Mııhummcd Necip, nr 

Dttltrı hakkındu tıkarılan dunun son darbel hllkQmctten 
l<ı ~U ?!\::klip r.tmlıUr. maksadının lrtlkAp. irtişa \'e yrr 
ıı: ll 11ıı1r rtudaki mllzakPreler ~iz trrfılrrlr. mücadP!e etmrk ol
lı. tltıi tarfında dolma Sudıın dnğunu hlr kere dallı tc~ it ct-
1 lıırilte Yüzünden Akim kılmıa- mi tir 
l'ifa~tl rt Sudan milletinin mu naıkomutnn ordu crkAnındıın 
:tin Su~ ınrnıdan hsır Krallı- iltimas Ye tavsivc h<'kleycnlerln 

h.a!ırtı •na teımıl edllmesf/.c menfaat ve terfi yerine hiııırıın-\' r, 
l!t ıı la kıır15ılnşaeaklarını ihtar etmek 

t ı, •k1c ;rtı t nıenıuplerından l!lıumunu dıt)'Jl1U$lur 
t'.~. te 

1 buk<ımetin düşmesin. Mısırda •d'-' let r.mnl) r.tl ıube ı. 
~e r OCak ayında vuku bulan lcuruldu 
~ Stıdaangıntanndan sonra lı - Kul.ire 17 (AA.) - Ba~bakan 
°'tanı ndaki Umma Te~kilatı Ali :P.lnhi~. uhde~inde bulunan f. 
t do~:bd\ lrıhman El !ıfehdi 1 cfıtcri bakanlığı sıfatlyle, yr.ni 
~ i '!ie an doğruya müzakerele bir •dc\lct emniyeti şubeıl • ih
~ 'ilin ~e.k bu m sele~I 1ngil- ı nas etmiştir. Bu §Ube münha ı
'- l!ıe!lıl kUbatefcUDP. rajmen f- ran komünizm ve ıiyonlzm ile 

hbtısu t det urasında halletmek m!ırudele edecektir. 
ı\bıJlllrn 13 bulunmu~tu. Yeni ihdas olunnn bQ eıılıe 

\t 11 
111d ahınan El Mehdinin baş sirast partiler llıerindc herhangi 

•ki Sudan heyeti, tem- bir murakabe icra etmbecektir. 
1\f.1 ... 

" 0 9n11 ~t!f!İııı ~11ııııııııııır 

h11lııyı•r 
ç lldaıı (8051 ı lncld ) İdare adamları da partinin te 
t':'dar soııra &oı: alan Cevdet &İri altındadır. Nahlve müdürü, 

o~~ev hakkının tanınma· kaymakam, yahut ull, parU Jlc. 
lı.\~tr ~de durmustur. n gelenlerinin aoıunU dinlemıye 
'' be ~ u uf Türel ise: cek \'C tarafsız: kalacak cesarette 

~itıı llJ llıokrat Parti, denİZl' değildirler. 
1 ~~ta •na sarılır kablltnden Simdi de seçimleri ''aktlnden 
1 U~ ~elıniştir. MC'skcn diı\'a- önreyc almak istivorlar. Ne yap 
ı:tıcrı ~k vaadlerl, hlirriyet te- salar bu &efer 150 milletvekili 
;. ~. Old akkın<ıa vcrrlıkleri &r:iz çıkaracağız.,, 
~ ~' llıırı u. '.Biılm bugürı kü top- DoyacıgillerdPn sonra mikrofo 

~lı:-. hile kundnkladılar.• de. na gelen Suphi Batur da ıo~ le 
(ı ~~aıı deınl§tir. 
~ ltııı t&onra konuşan Zongul «- Florya k1işklerlndc Bakan
""~t iıl~ \ekıll Abdurrahman tar Kurulu toplantısı olmaz:. Par-
•, ı4 ~ &Unları so}lemlştir: tlzanlar Belediye tanzifat l~leri 

- tt Iarııta millet iradesi kadro undan açıktan para almak 
tk,1~1re de, demokrasi tadırlar. Radyo Samet A~aoflu-

1 ~ hake tees us dememl§tir. nun evi oldu. Nerdcyııe vatakta 
.\dıı1 \'e bUrri) el fçın çalı- ) atarken beyanat 'erecek.• 

4 1 tının ıtendercsın kole i En sonra konuşan Sadık Aldo 
~!l"'lıld tçin Demokrat Parti- ğan da şun lan &Ö} lem iştir: 

ı~ ~ 'tlı: uın. d ıı 
~ ·e 'de ttJ kE'yft bir ı;urette •- Setim kanunun a stc u-

t ~ kleıı baataki 5 10 ki§I, Flor ulü değiştirilmelıdir. Çünkü lis 
, ~ rınden çıkıp da, biı:im lede yer alan moloı insanlar da 

~e~< Olurkoy, §ehlr ehlr dola· \ utturuluyor. Kabahat l\lenderes 
t ,1~k.ıı1ı~arsa. iltımas, rü~vet tP. degil, Samııtto det il. Kabahat 
~ ııı g 11ın eskıai i:ibl devam eclm kanununda. 

l ~laraorcceklerclir. Biz diktalorlüğiin yıkılmasını 
•ıı k Sebebh·et \'erenler istiyoruz.,. 
• ~I Otkuyorla; çünkü bıli- Aldoianın konuşmasından son 

a a11 ' Adnan Menderesi sak- ra toplantıya son verilmistir. 
oıı 11eazetdere dağıtılan 1 l\Iıllet Partisi, dun Bakırkoy 

1eı:ı ranın hesabını kendi ,.~ KAtıthanede de birer siyasi 
'0r:ıcağız. toplantı tertıp etmiştir. 

1ürk • İş bir beyanname yayınladı 
l~lld {Ra$ı 1 lor.ide) edecektir. 

. j~l kanun taaarııının j Federu)on Yonetlm kurulu 
• !algı tarafından ıuarla 1 ilk toplantmnı F~deru}'on Mer· 
~t ~rı Olara~ek bdestek~en!1'~si keti olan EminonU Reıadi_>e cad-

ge a ul edilmıştır., 
e "-1! ÇaJıeına :\lüdlirllikle desi 38 numaralı binada yarın 

ij!eı "1~1eh • 
• t 1 

0 \'a assıs Sendlkacılann yanacaktır. 
C :~ıl~tıı rdııncısı olarak ücret -----------

hf.it ın~ıarının 1P53 yılı y 
• 1~ ~bb~esındııı yer alması i- unan 

b... 'ıı.tır se retllmesl talep e-

~ · ••• Parlamentosu 
«ıı <Bns:ı l. cldc) 

lı~ e\'Yel1 hük!ımetin ıi) aseli· • llhııı . 
a•ııa l.ını:ın Dok ve Ge ni ;lddetle muda(aa edece-

ıt fst ği, hatt1 Yunan sh 11 har-
'e 't anhul Liman Tah- bınde komünistler safında 
1 "elhl!ye, fatanbul Gemi bulunanların ffedılmls ol-
'l'..\ 0 lırııır nenizcllık Ban· ma ı mesele~ini hukflmetin 

• lr. tellt.' lecııeri Sendl)\ala-
1 

adat tile !lgıli gostereceği 
~~1 ... •llcıJerl dün saat l4 sanılmaktadır. Muhakkak o-
~ "'l>aı • - - lan bir nokta \'ar a o da Pa. i~ İıtan\ Bahariye cadde pagos'un hUkılmeU Aman· 

t ( Saııa Ul Liman Dok \ 'C 

•ı to~ l~çllerı Sendikası sız bir şekilde tenkld ede· 
tı 1" ~ ben ali!lde toplanarak ceğldir. 

1"<ltr;ıs lı isçileri Sendika- Papa;os'un Birlık Partisi 
~ ~t~dır Yonunıı teşekkUI et· hükQmetl komtmistle.re \"e 

~. ~lt.ts Federa yonun kısa mahiyeti süpheli sahıslara 
tııı;ı 11 lır .. 

4 1 ı 
11 

&!!tlrnde Federasyon 
~ ~ Mahmut YUk el 
1 1 t 1~ıtı.an Dok ve Gemi 

C "ek 1{
1 Sendlkuından) 

tııeı 1 ıııe Fıkrj Kmlbu 
tı O 'kretrrlı e Mehmt>l 

, ' '•htıtanbuı Lıman Tah 
' g;ı e i çllerl Sr.ndıka 
1:\,l l Cl'ınınıı a Fuat Davar 
~ ıııd:ını Sın \it lıçilerl 

~ ~.~ atuı n), Vemedarlıca 
1l e 11~11u, U~elıklere Fet. 
il~ li Ulısın Sıcak <lzmır 

lte d,~11 aııka ı •r. A r.ı İfçl 
~. ra~ab~tıdan) getirilmis
h aııı b hl'\ eti ve llaysl· 

• i \a•ıı e>lırtılmıs, Konfede. 
, / Atu.~a kararı almak O 

11 b r 0 euınarte.sı günO 
1" '•tıı .... kon"re l apılması 
'd~ ••ıı tır 

r;ı . 

~ Vuıı°ıı İcra Komitı>3f 
llat S 1 Mehmet Ali Sa- ı 

ayardan tesekkıi: 

kar&ı çok yumuşak davran· 
mıkla ilham etmektedir. 
Müşahitlerin !tkırlerıne gÖ· 
re partamento çarşamba gü
nü yapacafı toplantıda lti· 
mat oyu lstiyecektlr. 

Sıyasi çevrelerde PIAsti
rasın ufak bir farkla itimat 
oyu atacağı u bunu mUtea· 
kıp ı;eçimlerin yenilenmesi· 
ni talep edeceği tahmin e· 
dılmektedir. Plftstlras \'O 

Papagos, her ikisi de 69 ya· 
fındadtrlar. 

Papagos partisi 1 
1051 den beri seçimlerin le 
nllenmesini ileri sürmekte 
idi. Papagos. seçimler yeni· 
lendıitı takdırde partlsinın 

e!icl bir üstunliık sa lıyıı 

cağını so30leme ·tedlr. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Adama iş 
Bası l ıncide) 

hu tun \'atanda5lara e it hak \ l' 
imkıln ~erecek 'e munaka5a a 
trnkid hurriyctınl aıiı tutacak 
hir ııislenı kura<aklarını nad 
t'lmek ııun~ti lr milletten itimat 
reyi alrlıfal'. ilk ha ıııl r. ılr. hu 
vaarllerinl lııtmatıı. mrıi)etll ıı· 
dam ıunm:ığa kıymet dr. nrdi· 
lrr. Fakat çok ıırçınrılrn htı· 
liı,kıiılnr, 'nıiılrci lP.r \'r. atık,ıı:öı· 
lrr ort;ılıjta hakim oldu. Tek 
ırnrti kimlrri makhul tutuyorsa, 

1 

ıliin O!'mokrat l'nrtlnin temsil 
l':tliJil 1slahat fikirlerine karşı a· 
trş pıı klirmrll'rine r;ığmcn on· 
!ar, yl'nİ iktidarın &I' \ gi lisi ol· 1 

du. Kimler, )eni bir ,:iılişi n has· 
rrtiyle: n. I'. ~e candan lıiwıct 
elmi se. ılı.inkn iktidar gihl bıı· 
ı;ıınkıi iktidardan da dü,man di· 
'r karşılandılar, oyıın bman, il· 

kali, menfi 'r. iıphr.11 adamlar 
ılh r. trlakkl cılilıliler. 

·niı:inı için \arlık \ e ynl..tuk 
ılB\a ı . umumi hnvalla f:ızilrt 
\'C ıliinistlıik lr.ınclinin kurulup 
kurıılmamn~ına, ılemokra~iye 

rnnrlan im:ın rdiih, edilmemesi· 
ne ha~lıdır. 

nr.mnkrasinin temelini teşkil 
eılrn fa1ill't, i~tlhkar gorıır I', 

uhlrt ekil , .e irldıa ne olursa 

Gıiney-B;ıtı fogilteı ede rnkıı bu lan l!iU baskını nr.tlce~inde 10 ki l olmu~ \e 35 Jd i ka)bolmnslur. 
Zarar ıi)anın mil) onlarca inı;i liı lirasına malolduğu 6o)lenme btr.tltr. Drlııtol banah üzerinde 
kain kuruk L)nomoııth 6ehri ta mamr.n harap olmıı5tur. Tahliye edılen tchırde unııhıl!nları kur. 
tarmak maksııdile sadece polisler u islihkanı esrleri kalını tı r. :Bu erler )ıkılmak trlılike~i ar
zeden du\·arları bomba ile tahrip etmektedirler. J\ıitun <:İ\'llr bir hi.lrab ınnnurası anetmekte-

').. dlr. Yukand:ıkl resimde &ellerin bastığı 6ehir gorulmektedlr. 

ol ıın, menııt olan ı;i~lt'min asıl k• d ""' D p 
11
. 

mahhetl a ikardır. Hu ı;isfem. Te ır ad • • 
nühır, intlsa ı• \e imti)na, netice .. Meyva 

Sebze 
ve 

itlharile hıı u~i mrn(nat \~ ih· koıı re i yapıldı 
llra~a dayanan bir tir.CllLtr.n 'e· 
ya oli ııareldrn 'e kiirii körıine CBaiı ı :lnrlde) 
!ladakale ,.e huliı karJı»a karı..ı· <Hası 1 incide) Daha sonra Hayrebolu dele A 'k d f 1 " b k 1 • t' 1' k d k' · b ı k .. k 1\I · ı ı1 k•· 1 da pek tabı! olarak husule getır-n ara a en s mu a a a an nna ermı~ ır. u ·arı a ı resım lık, buıilardan himaye ,.e mil· z:et o ara once Şev ·et ocının gesı yo su u .... n urun UZ'ın E • 

de, bu musıılıakalara ı;lren tenisçilerden Suna Aksoy ı;örulu)or Ufat gören tıı(l'}lilrrin salta· ismı ı;tiriıldu. Sonra diğer bi- klyet etti. Hayrebolu beledıye dı ı t ırın &elkıle (1 tanbul Va-

1 

nal ınılan lharrttir. Ana çerçr.l·e, rısinın olmuını istıycnler orta· ba3kanı ise Tekırdaf mlllet- lı ~e Beledı}e Bashnı yerme 

ı- hakiki demokrui \C hıirriyrt ya çıktı. Nıhayet ı:ızli oyla ya. \'ekılleri ara5ında anlasmazlık 
1 

Necat.i Çıller) ımzasıle ::si-ilS2 s p o R Zafer, Dazırog"'lunun prt. n ltllP.rine ı;:iırc lıylırlanma· pılan seçimle ?\locan kongre ba~- olrlufunu ıoyledi. tarıhlı hır tcl alınmıştır. Bu tel· 
ılıkta, her mr.Hii ıslah harekr.ti kanlığına gelirildl. Dıleklerden sonra millet\ ekıl· de, ucuz sebze isınitı tahakkuku-

R d k kı~ır kalmağa mahkiımılıır. Röy· Kongrede önce D. P. H idare !erinden Zıya Kuntas sorulan nu tcımın makssdıle derneğımiı-

Tu•• rkı"ye fen "ıs e ar arı na le bir sistrınr. arka \'Crr.n \'fl lıU· heyetinın hır ı;eneJık faaliyet Uallcri cevaplandıran bir kO• den aal/ıhivetJi bir mlımessılın 
nu hir kunr.t kaynagı ısanan raporu okundu. '\'e raporun. bır nu~ma )aparak hakkında alkfi· gondcrılmesı bıldırilmistir. Bu-ç t iktld ıır; umumi l'fklira ı;r. , gl , .e çok .kısımları şıddl'tlc tenkıd e- yet \Aki olan herhangi bir me nun üzerıne idare kuııılumuz 

BJ'rı"ncı'lı"klerı' a ıyor gu\Cn trlkin rdemeı., mllll nıu-ıdıldı. Bı!Ahare kongrede haur murun lblettayin oradan oraya derhal toplanmıs Da~kanımıı KA 
cna~ı ı. cldP.l kaddf'!ratı ba arı ile 5e,·k ve tdıı· bulunamıyan Ba bakan Adnnn gönderllemiyece~ınl, kovulamı mil M nle& ın, hemen ucakla 

ona erdi •- Yargıçlar kaydı hayat ıar- re edr.mu. milleti tl'hliblerdrn l\tenderc~ın kongreye ba§arılar yacağını, elde müsbet netıceler İstanbula iOnderilmcsıne karar 
tile tann edılırler, hiç bir yar- kıırumak l'C kar ımıııla kl )'n· dıleyen telgrafı okundu. Daha olması lazım geldığıni, millet· Hrmıstir. 30.7.952 sabahı saat 
gıç mahkeme hükmü olmaksızın men fır atlarilnn ı tırade etmek onra da dılcklerın konuşulm • \'ekıllcrinin blitün kô1leri dolaş B de \JlAyet hususi kalem mü-

Ankara, 17 (ANKA) - Tur- makamından mahrum edılemeı hedP.finc eriscmcz. sına geçildi. İlk ı;oı: alan Mal· tıklarını söyledi ve dedi ki: dllrUne müracaatla, davete ica. 
klye Tcnıs birincihkleri bugiın \C ''azıfcsinden alınamaz. Blr Ah E . YALMAN kıra delrgcı;i Nurettin Alınpak •- 270 ko1iln kongresınde bet elli ımızi soylıyen bai]ı;anı· 
oğl<ıdcn owel \e öğleden sonra met mın milletYekıllı>rinın Tekirdata a- bulunmamıza imktın yok. 1\tec mıza, lktlsad llludurlu une bas 
Ankara Tenis KuhibU kortların- yargıç ancak kendi rızusı olduğu IAkasızlığından =!Uyet ederek liste \'aııfemiz var. Eğer bır vurması lUr.umu bıldırılmistir. 
dayapılmıs ve aşa5ı a · netıce er dılebilır.• demektedir. o ,. d ki . 1 takdirde )Cni bir tayinle nakle· Ege manevraları dedı' ki·. helikopter olsa btitun kon"rele· İktısıt mudUru, meselenın ehem 
alınmıştır: ~ . . Gazete, hiıkimlrri hükumetin •- 1\tllleheklllerindcn hiç re gideriz.• '1iı)etıne binaen biuat \'ali ile 

'l'l'k ı>rkeklcrdc: ~azmı !J:ıhrı t:ı~jıı cıleceğini, fakat ı-onra ha . Du .. n başlad 1 birisi ocak. bucak, ilçe kongre- Son olarak doktor Zeki Era· goru5tılml"ııtni U)gUn bularak, 
(fstanbul) Suza!1 Gürel (lst~n- kı v:ıpmağa kalkmıvacaı;ını &oy. ll'rinc ~clmlyorlar.Ko)'lil vatan· tamun ııoz: aldı. Eski iktidara mUmcuıllmiıi \'alının huzuruna 
hul) 2 sc<lde gnlıp gelerek birın· 1 • kt 11 • rna ı l. dde ı riaşlar ise onları ı;ık, sık ara· şidrletlc çatan Zeki Erataman çıkarn115 \"e kc)iiyet Vahye ar-
ciliği almıştır. 1 e~~ııiie~k~· zarcr ise. lıaşnıııka- dığinl so) Ilyen nılsafır amiral, larında gôrmek istiyorlar. AC'a· delet;elerin isteklerıni cevaplan zedılmıftır. 

Tek havanlarda: Bahil~·c :'ıhıs le 1 d J),•zıro lıınun kendi ken- . 1 d ba \'llbelin beş ilçesini gorüp dırdıktan ~onra konı:rede hazır Sayın Vali ilk &tiz. olarak, fs-
Iııoı;iu (Ankara) Gonul l'~rk eh:- .. n e " Gaziemir uker~ hava a anın a, ne uman tanıyacaklar? Ne va· bulunan basın mensuplarına da tanbulda da :ı>erlı mahsullerin 
mir) 6 3, 2.0 iken GönUI }~rk rlını rl'd husu~unrlakl kararında~ denıı: kuvvetterı komutanımız A· kit ıeçmenlerl ıle ba~baıa kala· tesekkur ederek dedi ki: ıdrakıne başlanmıs \'e fiyatların 
maçı torkııUii:ınden Bahtlye l\Jus Arlall't Bakanının .Mecllstckı mira! Altıncan ,J:arnlzon \JC Akdr 1 caklar Halk Partisinin iktidar. ·- Bu \'esile ıle bır noktayı ucuzluğa meylctmis olduğunu 
luoğlu biri:ıciligi almıştır. alierhangi bir milııs~l'Se içinde niz: üsler komutanları) le askeri dan d.üşmesinln en mühim ile· belirtmek isterim. Tarafsız nıat bıldırmis 'e İstanbula çağrılma 

'u \e)a bu şckllde ~·a.nlış hare·' 'c mCilkt eekltn tarafından uğur- beplerinden bırl de: koylünün buatla partimiz arasında baı:ı U· mızın do ru olmadı ını acı bır Çıft rrkekll'r: Nazmi Bahri - k t d ı b ı bılır "Olun l nmıctır 
e c en ı>r u una ·• • . · a .. • arasına, sermenlerinln arasına ka fak tefek görüş farkları \ardır. ıekıld İktısat müdilrüne so•le-Bchbut Civansir d!ti F.nrs Ta- d k' b t b J k ö z· C t ~ " 
a ı eyana ı se ep o ara· g • ıya r rı~mamasıdır. F~kat bulun bunlar !ok kısa :ınntJr. 

lay • Suzan GU:rı çiftini 6-0, terdi ıni yazmulda ve bunun red İz.mir, 17 (A .A.) - Akdeniz Çorlu d~legesi Ahmet Surcy- bU" zamanda haUedılecektır. istanbulda &eb!e hyaUarının 
6-4 ~ağlCıp etmı~tır. . tÇJn srbep olmadı~ını mildafaay.a ti ler komutanı tarafından cumar ya D"ğdelcn de bir konusma latbuatımızla beraber elele yilk ek oluşu bilhaısa ~u ııebep-

Ka:ışı~larda: Bahtıyo Muslu- ı çalı,maktadır. Makale &O)le bıt tesı akşamı saat 21 de Yunan de- yaparak ıktldarın mu\•af!nkıyet memleket hızmeUnde yuruye. lerc dayanmaktadır: 
oğlu, Engın Baluş · Suzan Gürel, mektrdir: nıı Genel kurmay baı?kanı Ami- ıerını saydı ve sonra htılA ııntl ceğıı. D. P. matbualla asla çatış 

1 
_ İstanbulun sebz.e piyasa. 

Gonu~ Erk çiftini 6-3, 6-8, 6-1 ı •Biz: u kadarını soyliyl'lim: ral Constans ile limanımızda mi demokratık kanunların kaldırıl mıya. var~ıyacaktır. En gec o sını ellcrınde tutan kabzımallar, 
)enmışlerdır. Ortada hukuki, Adll ve mantıki safir bulunan TUrk ve Yunan ft. madığını, bır tane inin bile de- nlimüzdekı kurulta1da bu mese müstahsılin malını dıledıklrri 

Müsabakalar sonunda birinci. I bir sebep yokken ve bahis mcv- lotıllaları şerefınc tüccar kliıbun ğişmedığinl ıoyledi. leyi halledeceğ.iı:. '.!'ürk mıllctl ae1'ılde " yok Cıyata satmaktı· 
ı re mltkafatlarını Ankara Tenis zuu hakim blrnz akıl ve bilgisılc de bir resmi kabul tertiptenınış, Bu delegen in konuşmasından nın parasını hıç bır .zaman U· dırlar. 
Kullıbiı Başkanı Vedat Abut da tanınmış hir 1.at oldııı:ıına tiırc Türk :fılotillfısı .subayları Yunan sonra Malkara delegesi Mehmet yık ol!"ıyanları vermıyecejlı~. · 

2 
_ Bo~alan kapların geri yol 

ğıtmıştır. kenıli krnrlisiııi rf'drletmf'~inln ılf'niı: Genci Kurmay Başkanına Ali Yılrlırım bir konuşma yaptı. Zekı Erataman re~mı ılAn )anması ili daıma sa\'Saklanmak 
selıebi dnğrııılan doğsuya siyasi- Yıın:ın iilotiliftsı .suba)ları da Kon;;renin en iyi hatiplerin· mevzuu na da ll"mas .. ederek: tadır. 

ltalyan l inicilori takım rlir ve hıı hareket Adalete bir Turk deniz km•rntil'ri komutanı <len biri olan Mchıuel Ali Yıl ·- İcap ederse li ır resmi a· 
3 

_ Bu JiÜzden hem mustahsil 
h I' d b · · · ld tecavıizcliir • na ta kelim edilmi~llr. dırım, • Ayağının çarığı ile söı zete çıkarmak s~rellle bu me.se· hem de mU·tehlık zarara ıığ-

a ın 8 ırıncı 0 
u ?llakalf'nin bu satırlarının, A· Bu suareye Yunan deniz Genci hilrriyctıne ka\'U§mU§ bir insan le ~alle.dılecektir. D. P. mnı;t ramlktadır. umumi efkftra bir 

Achen (Almanya) 17 (A.P> _ dalel mensupları nrnsında ivi kar Kurmay Başkanı Amiral Constlllls olarak kar$tnızdayım• diye sö· vektllerınln bu mevzuda. en ıyl misal ~ermek için ~u hAdue 
Burada yapılmakta olan Mıllet· t;ılanmıyacağı hukukçular arasın \'e maiyeti, Turk denir. kU\'\'elle ze başladı \'e aedi ki: Y.~luh b1uta1caklar1ınddan dk~msen~n yı zıkredebllırız. 
lerarası binıcilık müsabakaların- da umumi kanaat halindedir. ri komutanı. Vali ve tümen ko· •- Arkada~l;ırım millet ve- ~un . es o mama ı ır• .e ı . Sebze müstahsillt>rinden hır 
da İtalyan sli\•arileri takım ha. mutanı, :Uelediyo Ba5kanı, Türk killerindrn ş[k!) et ettiler, bu C:ııJı ?Yla yaptla.n il ıdar~ he- ah ıs 25 7 952 ilinu, kamJonla 
lındekı &ampbonluğu kazanmış Beyazların bekleme solo- harp fılo u komutanı He Yunan belki do~rudur. Onlan kendile- yetı seçımtn~e heyet eu zeuttan Istanhula 

3 
bin kılo kadar pat-

denu ata~.csi ,e izmirin tanın- rıne daha yakın görmek istiyor· teşekkul ettı: d . lardır. nuna giren 96 siyasi 1 0 h E . F th' f h m lıcan \e domates gon ermıştır. 
mı" ıııleleri "cref \'ermieJcrdir. lar. Fakat mılletvekıllerim ı:in r an rçın, e ı a ra .. 

1 
t b JA · ı d k Bu seride imanla, ikinci, 11 

w ~ ı.. 1 N d' K H 11 ş f k G r "un aı:am am a dJ ara \e san ı tevkif edildi suare grç \akte kadar ga)et de teşrıi ~aıifeleri oldubunu U· ı, e ım ara a ı, " ı u 
1 

b 
1 

.. k id 
1 Meksıka üçüncü ve Arjantina do tıne hır h:il\a ve nee'c irinde nutmamak IA:ı:ımdır. Biz. k1iy1U &oy. Kemal Eğrıboz. AIAcrld ıı t~ral .ozu ,mı~acat ... 1 &e ı e ykelr e;5 

Johannesburg, 17 (A.A.) - " • ili kil K ,.. t f B ikan Ccl&J ırı mış o an pa ıcanın ·ı osu dördüncülü~U. elde etmlslerclir. devam etmi"tlr. eeker l emesin db en m ctve - nçer, ... ıu.s a a o • " !lalde mü tahsıl hc·abına 
7 

_ 1"' Port ı:lisabeth't" üç muhtelif w E c t T " 
Holanda takımı müsabakaları tren istasyonunda br.yaılara mah Yunan deniz Genelkurmay ba$ terini de sorduk•. ren, avı urgay.. kuru§tan ı;atılmıs gıbı gosterıl-
yarıda terketmlştir. sus bekleme salonlarına siren er kanı Amiral Constans bu &abah VALi F. K. GOKAY mi5tır. llalbukı patlıcan o sun 

Bir hafta devam eden bu kekli kadınlı doksan altı Afri- Efes harabelerini ziyaret etmit- Hıılde 13 • 40 kuruş arasında sa 
konkurları 30.000 den fazla se- kalı tevkif l'dllmisıır. tir. tılmıstır. Keza domate· do 10·18 

---- kuruştan satılmıs gıbi goste-
yirci takibetmlştir. A 'k O d Evıı· bı"r kadın ' ti men a r U T (Bası t tnrlde) rilşttik. Ala türkün ha~Tanı 'e rı ~:!n~0ul llalindel i kabıımal, 

Beden T~rbiyosi Ankara <na&ı ı. rlılel Zağrep ve dığer ,ıttiğinız kasa· Türk ınkıllbını çok yakından müstah ıle yolladı~ı faturayı da 
Bakanı Afina.da bir bıçakla kalbintn ustündcn balarda nıiıteaddıt resmi kabul· takip etmi§ olan l'ıfareş3le c·ım şu suretle tanum etmi tır bölge Başkarıınıt s\.cıl 

açıldı 

Ankara, 17 (ANKA) - Ga· 
zetecll re istifa ettiğini liÔ) Uyen 
~c istifasını Dol e Başkanlığına 
'ermi) en 'e ayni umanda istifa. 
sırıın Vail tarafından durdurul
du unu açıklıvan llrdl'n Terbiye 
si Ankara Bölse :r.tudUrline hilA
fı hakikat beyanda bulunduğu i· 
Çin Valılik('C IU l acılmış!ır. 

• ağır surette )aralamııtır. Ah· ler yapıldı, ziyafetler verıldi. hurıyet hUkılmetimıtln \'e Ba5 Lıra Kr~. 
medın kanlar içinde yere düı Beledıye reisleri kasabaları bakanımızın selam \e mesaıla ması 1. clitr} 

misyonunun pek l,tıkında Ali· 
na)a ir.leecğini \lideden Mıre~al 
Tıto; Yunanistanla Yugoslavya 
ara ındaki nıuna cbetlcrden zi
} ad esi} le memnundur.• 

Yun:ııı a keri şahsiyetleri) le 
ı:urustuktcıı sonra. Amerika Or
du Bııkanı Yunnnistanın muhte
lif bolsclerlndeki nskcri birlik
leıi tefti§ edecektir.• 

mc i '" etr:ırın karısması tize· arasında refakat etmr.k auretile rını arzettlm. Tıto in~anlığın 
rıne kadın katarak ortadan kay· bize yakınlık gösterdiler. Yu- saadetini duştinen büylik hır 
bolnıuştur. goslavyaya ayak ba~tığımız da· de\let adamı. ikı memle~cti a 

Kamyon Ocreti 
Hal re5ml 
Komi yon 
Pul parası 
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ifade \cremi)ccek bir durum kıkadan itibaren büyük mili ti· lAkadır eden mevzular uzerın 
da memleket hastanesine kaldı· miz hakkında dost Yugosl&\') a· ı de reni' konus!IU! ~ırş~tını bul 
rılan Ahmet Kalkan yalnız, nın göstcrdıği candan \'C ıaml· dum. }fılırken ıkı mıllet ara 

3
.,
5 12 •beni kıyıcı illi e) ınin karıo;ı A· mi alakayı atlı: topratımıza ayıık sınd~kı sıkı i§biı1iğınin dunya İilc kabzımalın fatura ındaki 

tiye vurdıı· dıyebilmlştlr. Polis baslığımız. şu dukıkıda. değerli sulhün~ lBpacağı faydayı teba 32512 lıralık ma·raf c ktıktan 
firari kadını yakalamak için hn- basın arkadaşlarım \lsıtasile rti~ ettıren l\lare5al, hakkımda sonra mil tah ile 102,65 "ııra gon. 
rekcte geçmiştir. hemşehrilerime bildirmcğl bir l~fa~tay bulu?duta;: d 

1 
C derılmııtır. 

--- borç bilırLm. . . 1 t d hu:i~eti ufao:ı:;;akenedi~~a ter~~ 1 Nda eti tsıanbuldaki em•alin 
Temas ettlfımız de' e a :ım 1 • .1 d k' 1 den kat kut fula olan 'e kam· 

iarı, ilim ve Jıkir adamları: her eı e~ un~u~;r arası~ ası~·an,:~ı yonta sevkt'rlıldığine gore taze
vesıleden istifade ederek tarih, maz ıı:~ k~l bı~mı~. ehJl .1 t liğıni muhafaza ed,.n malların 
an'ane Hl hatta dil bakımından ve n~u.,~a dl ~redr er~· u{ıye la bu urctle kab~ımalın eline t 0 r
çok samimi ba~larla birle,mi§ Pt ara ~l e e

1
ra d" ~ 1 ~rm~:r k dilmc3i ve bu &artlar altında 

olan iki millet arasındaki rcalı· ku~k ı::os .a,~a a umm 1 lstanbula s~bze ıevkı hatin bir 
tenın yarattığı yep) eni bir aK ın,m1a ~ar bır. . b' ·'akın mamura gostermektı> \'e netice 
denın basladığını tebırUz et· f b ~~·11 ~ı~ 8~ erı ıne ıtıbarıle İstanbul halkı. kabzımal 
tırdıler. Kültürel, ekonomık &a a çr \i' apı Tı.s. ıesaslı !arın dınde inkmrktedır 
halarda sıkı bir isbirliğl ) aıııl ocuı ar . çdın t' 1 1 mti- !ani a ıeb e mu tah't11P.ri der 

iki i essese er vucu a gt' ırı m ş. " ınasını arzu ett . erin tebarüz Diğer muhtelif ılim mue-~e nr ı, bııe tınderrl eı m"kluba 
ettırdıll'r. selerlni su \C elektrik tesısle a.uıca 12 8.9 ., tarıhinde Hal top 

Sporcularla baslıyan temas- rlni gezdim. Yeraltı suları çok tan &a!ıi nunımunu fO teren bir 
!ar. dıger sahalarda da devam zenj;ln olan bir memleket. Yapı de fal ıra eklemı~tır. 
edecektır. Şehir Tiyatromuı:u \'e imar pllnlarını, ~ehırcll.k 1 tanbuldakı toptan fıvat'ar 
Uskube yollıyaca~ıı. Onların mile seselerini ıiyaret ettim. lçın tam hır ıb et it\ hım f Pikıl 
Folklor heyetleri biı:e gelecek. Sizlere memleketimız hak ın eden bu fatura Ofncğlnl de sil· 
Yakında parlltmento hl"\ etleri da Yugoslav ileri geleil devlet ltınlarımıza alı;ı:oruz. 
miz gidip gelecekler. Oranın be adamlarının ve Yıı,oslav ba~ı (insi 
ll'dİ\e reıslerlni da\'et ettim. E ııının tıer gun gösterdiği büyiü. 
kimde lstanbulu zi:ıarct rdecek alAkayı derin bir haz içinde 
Ier. Yııgoslayyada .dikkatimi .ce naklediyorum.• 
ken bir nokta tarıhe \e tarıbl ı Gökay önUmüıdekı per embc 
e. etlere karşı beglenen hurmet· ı:UnU BrOksele gidecek, orada., 
tır. da Fransada yapılacak olan akıl 
İmparatorıu:umu_zdan kal.ı)\ hıfzıssıhhası kongresinde bulun 

eserler devletce hımı1e ııltına mak Uzere Pari6e hareket ede 
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• 
Ankara De\ let Kon er\'ahı arı profc örleriııden 'e oııera san tUrhırından !'\uru ilah Şe,·kct 
Taşkır:ın'ın u• rıaıe namazı Uatı Raynnı c:aıııiinde l\ılınd ıl.tan ı.onra ellrr ııstunde Konsena. 
tuara kadar ıootıınılnıliştür. Ornda ktlia bir ı;an;ı ılurıı 5undan sı:ınra, cenaz:e, allrsi efradı, doı;t. 

ları \e san.ıtkarl:ır tarafından meıarlığa golurulerek defnedılmı~tlr. 

ıılınmıstır. cektlr. 
Turk ıızınlıkları ıle temas et· Gökay Parısten sonra on gün 

tım. U küpte krındılerı lem bir MUnıhte ıstirahat ettıkten srın 
Tefey~uı mektebi yapılmıştır. ra, ) irmi e:ı !Cılde t ~tanbula ge 

20 - "5 
Bamva "O - 2-
F ul~c CBo~nak) lO ır; 
Kuru S'l en ı -ı 15 

• 
1 

t 12 8 052 Hal toptan satış du-
Mareşal Tıto bizi kabul ettı, gô lecektır. rumudur. 
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oKuyuçu FİKİR 
ı.e ŞiKAYETLERİ 

Boğaziçi' nde bir 
MOTOSiKLET SANAYllNl\~f\ 

Korunun durumu 
Sip.ılıi Oı agı ü' elcri rıdcn s ah 

ti Tuh;.ı gazı'lenı iıe giiııde rdigi 
lıiı· mcktııpt:ı, orman l:ıruı im· 
Jıa,ıııa ırın:ı ederek d iyor k i: 

259 ç,, 

350 cc. 
500 cc. 

ÇEKOSLOVAK 
MOTOSiKLETLERi 

f-Gıdınıı de. Bo aziçinin zı) -
nrt cıınden bırısı olan eskı Sum. 
mer Palas Otelının o guzcl 
koı U!>Unun ne ınsafsızca ımha c
dıldığını gorunuz. Aşıkı olduğum 
Bo auçınc ~apılan bu suıkastın 
onunc geçmek ıçın hır buçuk sc 
ncdır ba rnrmadı ım )er kalma 
dı. C.azetclerc mı )azmadım? 1'\ı 
hn)et bu kış Vnlıyc gıttim. ·Mnl 

-!lillfllll!lllllllllllll8""". EN MUTEKAMll TEKNiK 
!!!:!!!!!~ e ZARIF ·v API 

ahiplerı o koru) u parsel haline 
ko)mu lar satı)orlar. alanlar ela 
ev ) apmak ıçın, o canım koruyu 
kc İ)Orl:ır, bunun onlinc gcçi
nıı dcdıın \e cgcr me\-ı:uatı • ko 
nunı)eden bır kll\'\et alamyor
sanız bura ını belediyeye satın 
alınız, Istnnbulun im güzel ko
şc ıni kurtarınız di) c rica et
tım. Valının bızzat gidip ehcm
mı) ctle mahalhnde tetkık:ıt ~ap 
tıklan onrn, iıısantı durdurdu-

unu da bılı) orum. Boğazıçini 
sevenler bana te ekkur bile (,:t
mı lcrdı. ·eııcedc ne geçtij!ini 
bılmı)orum, yalınız gördüğüm 
hır şe;o, \arsa. bugun ağaçlar ca
) ır ca) ır kesilmekte ve yerlerine 
de bınalar ) apılmaktııdır. Sanki 
Boğaziçinde ev yapılacak )er 
)okmuş gıbi 

Ze~ k sahıbı olduklarını ) ıkıl
maz eserlerıyle göstermiş olan 
<'Cdadımız. kımbilir ne kiılfet ve 
fedakfırlıkla, adelleri pek az olan 
bu koruları ) ctıştiriı> bizlere bı
rakmışlar. 

~BULMACA 
18.8.19j2 - P.\Z,\RTEsİ 

lST/\:ıılBUL 
l. ~7 Atılıı Ye rro.ıam. ı:ı 00 Ha 

Bunlaı ın ) anlarına, o güzelim be rr. ılı .. Ü)UU hanları. ıa JO ıı 1 

nogazıçıne, bızim neslimizin, yap ı k. 1 t:, ·~nLılır - Oku an: llıı ta 

tı ımız şeylere bakarak utanıyo- fa Konnc. u - Dana n la~ Ahı· 
rum lla\asını bozmak için, ctra. L .,ı ı ı t .. ,.ar ılar. ı o Kapa ı . 
fa leş koku ıı ~ayan deri fabri * kalan mı ~ apmadık? Deniz.i her ı oo A ı ı Ye ı ı.rı. 
gun hır )ağ tabakasiyle örten ve 
ban)o alma a ımkan bırakma)'an 
gaz depoları mı )crlcştirmedik'..' 
Gece günduz, takır tukurtulariy- 6,rım 
le U)kU ll)Ulmayan fabrikalar 011 daı!anudan da • wu iı. - 00 Sar~ı 
kurmadık? Daha neler neler. • ıar - oı.uran: Can AL •• .,;,) ı ... ı:aı 

Zarnllı istanbul hal kı da, bu

1 z 3 4 i ., • 

rasını hiılfı, lıir s:ıyfiyc ) eri <li} e ri. :?O :ı; ı·ı ı he>~I zı.1:; I:adı o ııaı dı. ı; _ .\da 0 le 1 • • 7 _ B.r urı 
anmaktadır. Şimdi de sırn baba tası - Konu aıı: llıımtaı la 1i: Ftnık. c! _ ı ıanbuluıı h oıer.ulcrındeıı bl 

lanmızııı yaptıklarını imha et- 21 ao ~an ıolo!arı. ::ı ı ... Oı;ıcre ltrJrn r.n n bakı. ndın olKn. 
ml' c geldı. Neruesin ey ismi fanıaziler. :.?: oo Sar1'ılar - 01'u>aıı: \ıı~orıdaıı ,\.1 , 1, 1 ı _ ll.r, h, 

guzl'I İ tan bulu Giızclleştirmc Cc Atl• t ıı ı un • • z. O hulıfrt •e lı lık d nı • al 1 :: _ Ytrlnde bırak 
mı)etı'> 

Hep bırlikte şimdilik bu met
ruk Bo azıçıne gidelim 'e bu
rasııu kurtaralım, alemi de ken. 

dımızc guld.ırmc~ clım. Allah aş 
kına 'c i tan bulun hakkına yal-
\arı~orum • 

Ge~ giden bir mektup 
Erciş'te oturan emekli ba~öğ

rctmr n Zihni \ ·ural'dan aldığı· 

Hu.o "ııl!dau 

.3 00 li:auıbııo - Bor.. l'ro.ra nlar 
ve Da s llu :? ' Q llı ) el ıs• 

td.le 1. • 1 ı Kaııa ~. 

A~KAltJ\ 

~ • A 

mız bir mektupta 23 halir:ınct:ı ı::.ıı; _ 13 o .ı. ı;:t:ıı .A.\Tl ı":! 

r. ,, - ı.ahı sarlı\;. 15 - r.ır •I" 

k#Jo: a ı 'i - ): , .f 1a.a 8 - Dır 1 
u:rnunuı 

E\'VELKİ nt . L\CA~ll'\ 11.\l.l .i 
an '• a : 1 - 1' rot ,,. -

1 

.Aıl; Da J - 1'a anda 4. - A a, I:ı I 
• - lambur 6 - 11r; Allı. 7 -
Al h.o o\;), co - .Kuı. 

Iııhr lan A • ı a: 1 - l'a a ı 

• - 1 da ; A .l ... - T:ra ro .& - •••• 

5 - 0> nama.. 6 - ll ok~ ; - Da· 
rut. 8 - Su; A ı. 

Bigadiç il~·r. inden :ıtılaıı bir u· ı:; l!enu&.• t• • Aın ı • • o llcnı··· I Yeni Ne~riyot 
çak nıektubııııun 20 teııımuııla L•le r.ellm. ı~ ~o Orıludao lıabtrı,r. '$ 

Erciş'e grldiğl y:ııJhırak drııili · ı::.45 ark •ar - o.u>1": Iled a 1:al 1 
) oı· ki: ura\;. ı. oo \1, ı;; ~ arı •• llaber· 

'I ,, J } 1 •~ni UTJAJ tıkaıı bu 1 .5 ı:lı ı'uk 
ıllnlbuki kısın bazı fırtınalı \•e it• l IS " ••· J v e azt.,. 

00 ıl dtr ili 1 il) fa a 1 ... ııda o:.. ar n 
tipılı günlcrı hnrı" her \'akit fs ı . 1 ı; l>aı ıarla • ı ı ı ua ra " ııoru, AL anı proımunı ,., :li:apa ıı. lı , İU,ın ı arus, A•al Dolrnıt ilahi 

tanbul ıle Ercış arasında po ta 1 A> o ıı ,. ., n en ~" rl ı rlırl •• 
J&ıılırı bu!unn ık dır. 'J'an >• ıdt· beş günde muntazam Mer. * 

" lG • A l'ro~arn ve 1J '1 A· 
\ ırmıncı yuzyılda uı,:ak posla- :ran. 17 00 r ı. 

sı)le bir mektubun tam bir :ıyda 1 o.uıan n. - - ----------

bura) a ula mas.ı posta idaresinin ı;:0 0 a 1 1 ~ Sartılar - o.uran· 
sırf ıhm:ılinın neticesidir. E u llua 11 llukadd•r A akan. ı es Mu 

m~ktup her halde uçakla değil 1 k. 19 oo M. s Aran •• llabulrr 
kaplumbağa postasıyle sevkedil- ı!l 1;; Tarlhtrn n r ı a ra .. ıo ::o ll . 
mı tıı. Bu kadar gecıkmc ne u
lak \C ne de sUrlicU devrinde bi 
le gorulmuş 'e işitılmiş değil
dır Memleket \e amme hizmc
tindr po ta ldarcsinın bu ihma. 
Ji daha ne zııman:ı kadar devanı 
<'dcceklir" Bu gecikme. ~ a Van: 
\ e~ ah ut Balıkesir merkezinde
dir. İlgılılerın dıkkat nazarlarını 
çckınenııi rıca ederim.• 

Okuyulumuz mektubunun zar
fını da gazetemıze göndermiştir. 

nu 
z K. •• uO Danı ll ı tı. :.: 45 ll. S. 1 

Ararı n llabrrlrr Z8.00 l'roırrım 

l\apar.ıı 

, .. ~-D O KT OR __ ._ 

1 
Raif Ferit Bir 

\'erem \' C Dahili llastalılı 
ları l'tlüteha ı ı 

Muayenehane Heşlkt:ış 
rramvay Cad. Emniyet San 
dığı yanında No. 12, 'l'cl: 
84395, Muayene 17.19 5 Ev 
Vali Konağı Cad. No. 33 
Ba~nran Ap. Kat 1. Telefon : 
R.1AA4 

O!_OMALTINE 
MALT ve YUMURTA 

HOLASASI 

Kuvvet ve sıhat 
kaynacı olan 

bir gıdadır. 

... 

~-=•iNSANi YORMIYAN YOLCULUK 

YAKITTA EKONOMi 

• RAKiPSiZ FlAT 

125 cc. 

150 cc 

IU ŞAHANE MOTOSIKLETLEJllN 

IA$LICA VASlfURIDll 

TfWWfft ~~ l~JR,,.ı 

~IEll:\IE1' K .\ \ " .\I ~:\ 
~Lı TA · MANIUL TEL 404.'0 

PAZARLIKLA SATIŞ İLANI 
Us:ıktıı hali tasfıyecle Yllancıoğull:\l'l ırnınancııt şirketi 

fabrıkasıncla ıne\cut bir .)apak kuru tma, bir i p kurulma 
sopa ı, biı- uckafü makinesi, bır santrafuj, bir çifl kiilh:ınlı 
52 borulu 1800 mm. geni~lik, 6000 mm. boyunda, 8700 ınnı. 

uzunluğunda \"C bir aıJet borusuz çift alev boıtı.l u, 2150 mnı. 
kutrunua ve l1400 mm. uzunluğunda buhar kazanl:ırı pa 
zarlık uretıyle 15 gün müddetle satışa arzedilmıştır. Bu· 
har kazanları kılo üzerinden satış edilecektir. 

Taliplerin tasfiye memurluğuna şifahen \e )azı ile mıi· 
racaatl:m iliın olunur. 02977) 

Deniz 

TJİilJİiNl.Ü • • 
TENCERELERiNi 
TERCİH El>İNİZ 
l'İYASAOA SATILMAICTAOla 

•• TİJf!KIYE SATIŞ DCPOJU 

.,UN/~ SAFRA v~ OllTAKLAlll 
ÇiÇEK PAZAR/ 40 • ISTANBUL 

\.M.c •• -.,lf ----------

Harp Okulu ve 
Komufanhğmdan : 

Koleji 

l - 1!1:>2 • 1933 öğretim dônenıinde Kolej I. sın ı fına &lı· 

nacak kayıt k:ıbul ö~rencilerınin sc~·nıc sıııa\lıırı aşağıd'il be 
lırtilen gtinlerde Heybeliaclada Deniı llarp Okulu \·e Keılc1i 
Komut:ınlıgında ~ apı lacaktır. 

, 

a - Türkçe Konıpozi yon• 20/8/!152 çat·~aınba 
Malama tik 

b - Fızik - Kim)a 21/8/952 pcr flllbe. 
c - Spor •nıneli • 22/8 952 cuma. 
2 - Sına\lara saat 09.30 da baslanacaklır. 0221.lO> 

İNGİLİZ PARKER 
l\t .\ it K A 

Saatle 2 5 ton nıoza~ ik \ e 
~aalle ! · 6 ton l>a lasl kıraı 

TA~ KIRMA 
nıakiııeleı imiz gelmi~tir. 

Salı~ yeri: 

İbrahim Taşçıoğlu 
Galata, Karaköy Palas kar ısı No. 8~. 

. 
SOKONI VAKUM --~ 

1 ECRUBELI MUHENDIS ARIYQR 
Daiını kadroda iyi şartlarla çalıştırılmak uzcre tecrübeli 

Yük.ek ) lakine ve inşaat :\liihendi lerıııc iht iyaç \ardıı·. 

istekl ılerin ta lı:sil durumlarını, ~ aptıkları işleri \C yas-
lann ı bildirecek mekt upla P. K 660 a mliracmı t etmeleri . 1 -·' - , Muhterem Doktor ve Eczacılar<. 

tmti)aı ahıhl : ·1:-..:AN t..OIUJ!. 
:N eş rı ah fiilen ıd:ıre eden 

1 an 1 lert ıüdürü 
l\1 El .111 n~ ~am 

(\ i\T\N ı Gaırıccılik vr Jatba 
arıl k T. Ş. - 1 ta nbu) 

\ \ 1 AN U1'8 ı\SI 

runakon T ebe O"ui Trrem ilatt ) 

50 Mgr 101) Komprime Fi: 25 5 Krş. 

Acidc isonicotinylhydrazide ıhth a eder. 
Paraamino nlieylate de soude terkıbınde de: 

0.30 gr. 250 lik NU .. 'ACYLE draje Fi: 550 Kı·ş. 
0.30 gr. 500 lük I\'UNACYLE draje Fı: 1020 Krş. 
'":. 60 lık 200 gr. NUNACYLE granulc Fi: 690 Krş. 
Ecza pı) asasına arzedilmıştir. Fiyatlarımız toptandıı. 

:'\ XAKO~ Erıa Laboratu:ırı . 'l'el : ~84il. 

Muhtelif boyda 3300 adet demir konsol ve 
150 adet konsol ayağı safin ahnacaktır 

i. E. T. T. işletmelerinden : 
1 - Muhammen bedeli 19610.- lira tutarında olan rnkard l 

cins ve miktarları yazılı malzeme 27.8.1952 çarşamba g.ünü sa
at 10.15 de pazarlığa konmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1470.75 lira olup ııartnamelerl le\a
zımdan Al. han 100 kurus bedel mukabılinde tedarik cdılir. 

(13253) 

Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulu 
Komufanhğından : 

l - J9j2 . 1933 öğretim döneminde Deniz \ tsuba~ Hazırla 
ma Orta Okulu ı. smıfına alınacak namzet kayded ilen 
oğrencilerin seçme sına \•l:ırı 25, 26 Ağustos 1952 günle
ı-lnde Kasımpa,adaki Deniz A tsubay Hazırlama Orta 
Okulu Komutanlığında yapılacaktır. 

2 - Sına\ laı· T urkçe, Matematik ' c beden eğitınıinden ola· 
caktır. 

3 - Sınavlara aal 09.00 da başlanacaktır. (12931) 

4i 

60.000 ı:. Ü, A Vitamini. 

36.000 E. Ü, Dl itanıini ihtha edrı . 

5 
Gerek motor, gerek e karosui e n at!ır işlerde kullanılmak 
uzere ustün malzeme ıle saglam yapılmıştı r. Bugün Avru
panın her ) erinde rastl:ınan S T E Y R, memleketimizde 

buyük rağbet görmektediı·. • 

Turkly• Umum Mumusill , 

YAKUP SOY.UGENÇ 
Tııuım, Cumhurıyel Cad. Pıkıp. 3 • Tet. 17352 • 17353 

Tıtarıl : SOYU GENÇ - lstanbul 

Sola aevri!trkerı 

NIŞANTAŞI ÇINAR CADDESi ÖZEL 

SiSLi TERAKKi LiSESi 

• 100 Beygirlik Dizel Motörü ile çalışır kendi 
el rafında 360 derece döner, seri kepçe atar. :~J 

. ~ ( 

• Bol yedek parça mevcuttur. 1
1 

• Sabit ve seyyar tamirhanelerimizle· fabrika · er.. 
nın uzmanı devamlı : olarak müşferilerimi:ıin t~i~-iii~~~I! 
emrindedir ... -

KISA TESÜH NVIJIJETİ I 
• 

TÜRKiYE UMUMi MÜMESSiLi 

Türk İııteı• ~lakiııeleri A· "' 
ANKARA 

l'osta Cadde i i8 
Tel: 14342 

Galata Hankalar Han &at :e. relefon: 42983. 
ADA. ' A ESKİŞEHİR 

J\arşıyab, -,eni i taı.)onu Batirlik Cadde i 8 
ı·eı: 1183 Tel: 15i2 


