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_Ortadoğu hakkında 
lrıgiliz teklifi inceleniyor 
l~nıir, Güney-Doğu Avrupa kara kuvvetleri 

karargahının m.erkezi olacak 
~D ""-. ---ı" 
egıtmeyen Ankara, 18 - Dış l~leri Bak~nlğında Or-

'f tadoğunun savunması hakkındaki Ingiliz tckl!-
h 1 finin tetkikine devam edilmektedir. Bu çalıs· 

te, hu lıus~ta ı.ade Amerikanın yanında bu
lunaca~ını ilave etmektedir. Bu menuda en 

ftQ maların önümüzdeki günlerde sona ermesi \'C 

Ti.irk gürü~nün bildirilmesi beklenmektedir. 
Bir gazete bu mevzuda yeni bir Türk gö. 

Ah \'AZ.\~: rü~ünün doğduj?undan ve bu görürun bir tek-
illet Emin YALMAN lif halinde batılı devletlere bildirileceğinden, 

Q•zrıeını b .. • • • 1 buna göre Ortadoğu müdafaasına hiç bir ba-
llı tının ı ~g~n ıkıncı ' 11 ı· tılı dcdetin i~tirak ettirilmiyeccğinden ve 
tı.aınıadı, 0:n 

1 ~.ınc:! ~111111 bta· Ortndoğu de\ !etleri arasında biı' kongre top-
19?3 uc:unc:u Yaşına a . 1 . h il dil . d b h k 

bt&ab ~ıl ıııdaki ilk kuruluş lanıp mc~e enın a c eceğın en a setme ·• 

salahiyetli şahsıyetlerle yaptığım temastan el. 
de ettiğim malumata nazaran böyle yeni bir 
Türk gorü~ü yoktur. Türkiye, Atlantik paktı
na dahil ve kollektif emniyete inanını~ bir 
devlet ol:tr:ık bu lıu usta alacağı kararda. 
\aktiylc Mısıra teklif ettiği esaslardan aynl
nıayacal:tır. Ve tabiatlyle batılı müttefikleriyle 
beraber olrcaktır. 'l'ürk ce\'abı bu ana pren-
5ipler dahilinde hazırlanacaktır. Bununla be. 

<Devamı Sa: 5: Sü: G da) 
lııi do~ katılırsa, n':ıt:ı n ı, yir· 

:~:~:.~:,.:::~::::'·;::·. ::·ı Ku·· ııu·· r ve mekanı·k kongrelerı· bt)·era 1b:ışından gelıp geçenler, 
lııe" un 1 hiı· mac:eı·a romanına 

~l~n~t:~~l~::nıi7.ıle ıollel'i O•l bu 1 u•• n toplanıyor dtt~ın· u~ \e kudret ahiplel'İ 

!~a~i~~r·. ~:~:~d~:k~e\~İı;!ı~:: 
~ı: 01ınuş. hadi elcriıı man· 
~Otıııın d:ı farklar, gelişmeler 
~ U~tür. Fakat bunların 
« tı t~~da gazetenin ıııerine al· 

1~ınaıt; >crrc kadar hcılefinden 
arına kıstır. Ke)!ı iclarc i lidat· 
lııiı te a'l! miıradele \ 'C en te· 
liıııılttdıırust man a ile millı ha· 
llı~dar \c lıiırriycl esa !arını 
«e, ıs~~ lnaksadill'. ınestla 19?1 
~ l;ık lı de, 1'116 da ııclrr y:ız· 

Her iki kongreye iştirôk edecek delegeler dün «Ankara» 

vapurile geldiler. Karşılanmodaki intizamsızlık yüzünden 

misafirler saatlerce rıhtımda beklemek zorunda kaldılar 

~lıtııe' 
1 
ugun de hemen hemen 

1
"' et~ krlimr~inc a~ nını trı.· 

l'ıt~ el,; ıııevkiinde bu lu nu) O· 

~'l!ıfok ~ ette kuı·tıılu) 'c kal 
~~r C~n.ıııa nıaks:ıtlilc giri ilen 
ar 11 ,:eı hanıfr) I; şah ı ihtiras· 
~ \en· hu~u ı menrııatlcrin ~ c.· 
illi tır 1 11laktaıımaları takip et· 
llııııııı' \>akJaıı:ınların hepi, u· 
~ ~a h:l'nfııat 'e ıırcnslıı ıı:ı· 
b t ı:a )kırnıaktıuı vazgeçmi) en 

1 
•r e11

1
1!h!) i ) olları üzerinde 

lıba 11111M s.ı) ıııı lal', ilk öııc:e 
~laııııı.k \e ikna kudretini hal· 
trıılörı lll.ıksadı~ le uıeı ine ı.a. 
l aa~ erıııı saldırını lar. bıı ne· 
~eıe)lıtıaıar ıı etit-e 'erme) ince, 

1ır lçiıı Uıuıı \ 'C) u kısa 7;ınıaıı· 
3to h l kapaınıı l;ırılır. 19:!5 ile 

:~li~ b' ları arasında on be se· 
~·~ ıs': tclni talil deni geçir· 
a ~Ih O tıın oııra 10 günle 
d ~ a: ıııu, :ıkk:ıl tatiller; :?, 
a~ u diye her ene bir kat 

L l!ıi~ ~tılını tır. 
) t tar en onra gazete, hazan 

11•ttırıı atın, hazan diğer tarafın 
• tle ltate~ine maruz kalını tır. 
1ııııı. 1 i tııaHs 1950 de demok· 
Ltııkide ktidara geldikten sonra 
, a kı111 tahamınfil üzlüğür ve 
1 't bn 'eniden ba .. ü terme· rt aw ~ 
L t.tıle a ~av alara ığmaı de· 

Kultiir Harta~• toplantısı için rhrinıbe dnet t'ılileıı . f .ı kac 
rıhtımda hiçbir kar 1la) ıcı hıılaınayınc·a çantasının üstüne otu

Tilrkiye .Muallimler Birli~i
ııi ıı tertip «'tliği Beynelmilel 
Kiil!iır Jlafta~ına da\et edilen, 
muhtelif memleketlerin profe· 
ör ve oğretm«'nlerinden miitc
şekkil kalabalık bir grup dün: 
•Ankara. \'apurilc gelmi~tir. 

Kültiir hafta. ı bugün, saat 1 
10 da Teknik Ünin~rsite kon!e· 
rans salonunda açılacaktır. 

Dün ''apurdan mi afirler çık- 1 

tıklan onra, Tertip komiteleri· 
nın hi hazırlık ~apmamaları 
~ lizlindl'n mis:ııif dele;;clenn 
kar ılannı:ısı intizamsızlık içeri· 
~inde cereyan etmiştir. l\le\cut 
te·rifatçılar delegeleri bir araya 
toplamaya ve onlarla mesgul ol. 
nıa~a imkan bulamamı~. delcı:e
lcr. dl', hazırlanmış \'asıtalara 
gitmektt' müşkulala uğr:ımı~lar· 
dır. Ilu arada bir çoğu da taksi· 
!ere binmek zorunda kalını ·tır. 
Kendileriyk mcsgul olunmadığı· 
n ı gören bir kısım delt'gcler \'8· 

liderini rıhtıma koyup, üzerine 
oturarak uzun miiddct intizar 
de,·rl' ·i geçirmişlerdir. 

Diğer taraftan Ankara \'apu
ı·u ile grlenler ara ında Cumhur· 
lı:ı kanı Ceıaı Bayar'ın rşi ile 
O mantı Banka,;ı müdürü :'.\l. Ga· 
relli, Parls Başkon,olosumuz. 
Hazine Gl'lıel nıüdiirü ~ail Gi
del de bulunmaktadır. 
l\Jrkanilı; kcıngreı.ine gelenler 
Teknik tlniver. itede bugün 

toplanacak olan 8 inci beynelmi
lel •:;\lckanık konı:ıresine iştir::ık 

~'Ilı i t;lrlı:ın şeki lleı· alına ı 
~ıı~a ~lıı \'ok clr.mli olınu tu r. 

1 t;ı ~ğ ıncn, ilk kurulu. umu· 
t-,,. l:•ırn l 'k' . 

hı ""ııı rı " o uıunc·ıı , ı ııır ı \ ar· 
l' 1 IJııic-a on ıiçünc-ıi yı l ı na taıe 
t,~r~ d dele azi ııı \ 'C C\ ki , .c 
~ bı:lllokrasi~iııin istikbaline 
~ ~llerı ııı. , «'n içinde giri) oruz.. 
ı: ltt ~de ktıılret tulanlu; bu· 
~tltrıe., aksadllc kullanmak i · 
llt ~hip geniş yıknıa imkiınlaı,· 
Ilı İllı~ r buıunduklarıııı bilmeı 
~ bıı11)en~nt tneınll'ketin uııııı · 
> ~dil 01 &ınde o kadar zlndelik 
ı,tt ınucbtu • gcçlrdiğimb hiirrl· 
~: bıt;ıkd«'lesi o kadar i ·i iz· 

4 
1 llun hıış, içine girıliği miz 

~lllilr \ h ııtu!ıiti ne mahsus i· 

ran lıir ôelege 

1 
rdecek profe iirlcr de diiıı saat 
17 .:ıo ela • ,\ nk:ıı-a \'apuru ile 
ehıimizc gelmişlerdir. 

• • 
Izıııır Fua.ı•ı 

a~ılıyoı• yarııı 

Cumhurbaşkam ~e Başbakan, açillşta haz" 
bulunmak üzere lzmire hareket ediyor. Fuara 

14 yabancı memleket iştirôk ediyor. 
Uun:d et ul ııbırı. ıt:ıftn 

~~~lıl tt~·:.ütün insanlığa karşı -

1 

İzmir 18 - lzmir Entemasyo 

4ıı 'e ~ .. 1nıiz taahhütler; bir Denı·z kuvvetlerı· ~ıal Fuarının açılış hazırlıkları 
Ilı ııı!Qcı urı l,·et rrjimini ) u r· ılerlemekledır. Bu sene fuara 
it 1111an a ıl e,·am clt irıııek bakı· 14 yabancı de\•let katılmakta ve 
lt~linı a~ ka ııar m etin teminat Komutam m iZ bu suretle bir i~til'ak rekoru ki· -t Ridiş- llııştır ki bugünkü gaf· rılmı~ bulunmaktadır. Bunlar-
>ıtı llıııltı1:1ın ~iirekli olabileceği· s 

1 
• f" dan lngıllere 330, İ:.veç 17. 

t~1 1~ lıur. \'erınek güçtür. Beş e anig"' e gıt f 1-'rans:ı 161, İtalya 99, Yunanis· 
''~ "e iti r~Yet mücadele inin e tan 25, Hindistan 75, Yugo~la\'· 
~1 ll' ıa 11 es U liyeti nıle pay sah ibi 4nadqlu '-'11 ' ' ya 40, Amerika 41. İsrail 43, 
~~de i t 

50.nra, iktidar m e\·· lzmir 18 - İki gündcnberi Hollanda 32, Belçika 41, A\'Us-
ı~ llııır llkıd ve mürakabe,·e ı:;ehrimizde bulunan deniz kuv- tul'Jn 63. Batı Almanya 126, 
t ~ ~ }nıtihanını iyi bir ~·etleri komutanımız Koramirııt l\la~aristan 7 firma ile i tirak 
d~te~ı ~'tnıiYenl er; tıı t!Jlan Sadık Altıncan, geçen harta <Deumı , a: 5 Su: S del 
~ t'lı:r "atayı mu tlaka farke· memleketimizi ziyaret etmiş <>- -
~~" notıJıa ıe d«'nı okrasiye mah· lan Yunan deniz genel kurm:ıy ------------

rı111 ihu ' e huzurlu artlara başkanı Amiral Constans'ın da· ~eyı•ı"ı" ~efeı• 
~tıı tıııoJcı· >acın ı dtı) acalil~rchr. veUisi olarak bugün saat 13 de ~ ~ ' 
~,,ııı.ına ~t Partin in iktidar bir askeri uçağımızla Selfıniğe 
~t,tııt ·/~~ın olduğu öylenen milte\'eccihcn İzmirden ııynlmıs Diiıı altiist 
ltııı itdağ"~ 1 Erıı taman'ın D. P. tır. 
I~~ lla da· 

011.~rr.siııdc bası n mcv Amiral Sadık Allınean Ege Old 
~ıı ~a~ b~r l&oyJed iği &özler, bir denizinde yapılan Türk . Yu· il 

Kon~rc) c 175 yabancı, 7!'i 
Tiirk delege.si iştirak etmekte
dir. 

Toıılanlıya j,lirak edecek P· 
hancılar arasında 117 Amerikalı, 
5:; Fransız, 30 Alman, 30 İnı?iliz, 
20 Japon. 12 ftnlyan. 11 Hollan. 
dalı, 1 O tı.\'ecli. 8 1svit'reli. 2 Da
nimarkalı, 5 Xorveçli, 4 Avus
turyalı \'e birkaç tane de di~cr 
dcvl«'tler«' mensup delege bulun
maktadır. 

Tevfik Fikref'in 

GÜNÜN YAZISI : --ı 
. . 

TEV FiK Fi KRE T 
Yazan : Rifat Necdet Evrimer 

Bugun ikinci sayfamızda 

Mısır'da arazi reformu 
için kanun hazırlandı 

Türkiye lıökônıeti, Mısır'ı 

200 dönüınden 

tebrik etti 

Hiç fazla • 
arazı ye kimse 

Nasyonal sahip olamıyacak. 
hareketi, hükumetten himaye 

Sosyalist 
görüyor 

------------------------------------- A11 alıd Prtu 

1 
Kahire 18 - Siyasi ~abadı 

ll jin ile l!all '\\oocl'da bir hastanede bulu tuk· 
larrııı lıildirmi t ik. r.esimde her ikisi kolkola görülmeklediı-. iki la ında b ulunan kıiları \ a· 
emin fula l" kıı hapı \'Ultuğu irin ha talan ını • kızının ha taneye ~ atmldığını duyan Rita 

l la)\\Orth lır~1en ha ta~eH koştuğu vakit Ali ilan ile kar ıt:.şmı h~. Ya eminin .teda\~ i 15 
dal.;ika siirnılh. sonra hep i Jı:ı~taneden beraberı·e a)rılmı tardır. Rıta Haynorth ıle Alı ilan 

bamm:ık h·in tem ayül göstermişlerse de n etict. iz kalmıştır. 

500 hGcı namzedi 
Galata'da beklefiyor 

halen Mısırın <'O kuvvetli idare· 
ci i mc\kiindc bulunan başko· 
mutan General Muhammed Xe-
l'lbln toprak ınülkiyetıni tahdit 
eden kanun tasarı ını kabul et
tirip tatbike koymak için . iır'at· 
le hareket etliği l>ildirilmekte· 
uir. 

Necip, ba§bakan Ali Mahir, 
Naipler l\leelisl aza mdan ikisi 
\ e memleketin en ileri gelen 
hukuk uzmıınları bugün başba· 
kanlık dr.re inde toplanıp göriış 
müşlerdır. Tasaı ı. Mı ır tarıhı
nin en etrarıı 'e şumullü refor
mu tcliıkki cdılmcktcdır. Hukıl· 
mete )akın kaynaklara göre bu· 
gunkli konferans sıra ında top. 
rak mülki) etı hakkında Ordu 'e 
hiıktimet arasındaki görü~ fark
larının izalesine çalışılmıştır. 

hı haber alan mahfillere gö
ı r>r.rnııu Sıı: !i: ~ii· ı de> 

<<Vatan>> 
~-

~ 3 yaşında 
Gazetemiz bugıin, mcmlc. 

ketin yukselmc 'e kalkın
masına vakfettiği hizmetinin 
13 iincü ) ılım idrak etmis 
bulunuyor. 

19 ıığusto 1940 da, ı;ııç 
şartlar iı;inde. fakat doğrulu. 
gıın safınıla ~ urt hizmetinr 
ı:iren •\'atan• ana da\'alar 
için kabul ettigi preıı<>ipler 

ıı~runa alinıkar bir müca
dele im:ıııı) le yoluna de\ am 
etmektedir. 

• Vat:ın•, bugiine kadar ol
du u gibi bundan onrıı da 
•egrh t' eğri, ıloğruya doğ-

H acılardan bir tanesi, döviz kaçakçılığından yakaland ı ru· iarı içinde büliin ııımıc-
tıni yurdun rdalı 'e saadeti 

Vücuduna sakladığı altın ve paralar mey..::.d~a_:_n~a_ç~• ... k-.a_r_ıl_d_ı .~j~uğ~n~ına=1ıa~r('~1)a~('a~k~ıır~. ~~ 
Kurban bayramının yaklaşma- rıhtımında dolaşmağa, geli~igi\. --

sı \e Hicaza gitme mliddctini~ zel, eşyalarıyle bir ve iki numa· jAVrllJJO 
sayılı günlere inhisar etme;,,ı rah salon aralıklarında_ toplan-
dol~)1sıyle lıir haftadan~eri ~eh- maga başlamıslardır._ Bır arahk 1 
ı imızd<ı hacı nanızetlerı torıaıı. ·Selçuk• \'apurunun oğleden son 
mağa başlamış, Sirkecide ve Ga- ra hareket edeceği bildirilert'k 
lata rıhtımında pasaport. dÜ\'İl bu gemi için bilet al:ın yüzlerce 

1 
işlt'rini takip edenlerin ve \'asıta hacı namzedi gümrükçe bir nu
tcnıininc çalşanlnrın miktarı gün m~ralı yolcu ~alonunda muayene 
den güne atmı~tır. edılerck rıhtıma çıkarılmı~tır. 

Pazar günü istaııbııldan Ciddc- Fakat. Selçuk \'apll:r~nun .. yolcu 
ye har«'kel etmek üzere bilet ~eferinc çıkma~• ıçın luzumlu 
satan •Selçuk• \'apurunun sefere görülen ııoksanl~ı·ı ta!llamla_ma
e. a~lı surette hanrlanmamış ol· dığı ~öri.ilerek Lıman Idaresıncc 
masından Liman İdaresiııte hare. hareketine müsaade edilmediğln
kctinc müsaade edilmemi"', bilrt 1 den gemi Kabataş açıklarnda de. 
alan yolcular dün de sabahın er-1 mirli bir vaziyette kalııuıı. mııa-
kcn saatlerinden itib:ırcn G::lata ı ı nevamı Sa: 5: ..;fi: 6 cl:ı) 

istaııbnl Adalet 
teşkilatı geı~işliyor 
Mevcuda ilôveten bir Ağır Ceza, ~ir Asliye Hu
kuk mahkemesi kuruluyor. Yine lstanbul' a, iki 

icra dairesi ile bir yardımCI icra hôkimliği 
kadrosu verildi 

Adalet Ilakaıılığı yaptığı tet-ı 
kikler neticesinde İstanbul şehri. 
niıı hususivcti ve dfwaların ma
hiy«'tİ dola;·ısıylc halt'n faaliyel-ı 
tc bulunan iki ağırccza m:ıhke· 
mesine ilii\'eten müstakil bir 
üçüncü ağırceza m:ıhkemcsinın 
kurulmasrna karar vermiştir. 
Ayni zamanda hukuk m:ıhkemc. 
!erinin is lı:ıcmlni nazar~ alan 
Bakanlık. on beşinci asliye hu
kuk mahkemc~i adıyle yeni biı' 
mahkeme d;ıh1 kurmuştur. Bu 
•11ahkcmclerdcn ba~kn, Fatih~e 
ikinci biı' sulh l'l!Za, Emiııönünde 

Yugoslavya ve 
Pakistan' a hububa9 
İhraç edilecek 

Uımııl J!ul abfrl ıi.dın 

gii~eli seçiliyoı· 

' 

).~t lıir. ş angıcı diye tefsir e· nan müsterek manevralar ı hak· 
~~ 1~bill kında kısaca şu izahatta bulun· 
t~ ~oru1~ahiyell«'ki bu umumi nıustur: 

Denizcilik hanka~ının Fran· 
5ada yeni \'aptırdığı uKaraköy~' b«'şiııci sulh hukuk. Bcyoğlund~ 

1 

altıncı . ııllı hukuk mah~eMclerı 

Ankara 18 - Bıı senenin ilk 
hububat mah. ulünün ihracı ev· 
\'ela Yuı;:osl:ıvyaya yapılacaktır. 
Yugosla,·ya ile memleketimiz a· 
rasında tonu 132 dclardan 100 
bin ton hububat alış veı·i i hu· 
susunda bir ticaret anlaşması 
akledilmi ti. 

lt t~'itr .~ağınen, gazetem iz al\fane\•raJar hAJen de\'atn et· 
bıı1 ~kler,ııı~ı;takiJ gazeteler hi· <Devamı Sa: 5: Siı: 2 d e ) 
lıı lınlııuy 'e tehlikC'lere maruz ..,..=~::::.::.=-="-=---==-===== 
bı~>'orıa Otlar nıı'!' 1-:lbe tte bu· nada anlıyoruz. Eğer Allah e t· 
~ .. : lıtıe r .. " ıkat biz bunl:ırı me in, memleketin hır şah i ve 
~,hır g goze alıyoruz, çiin kü keyfi idare nöbeti daha geçir· 

tı ı~ hi aı~tenin beka ı ancak mc i mu kadder c, b unun ) a r· 
l 1 \111111 'tr"ctinin n fikir a. dakçı 1 değil, kurba nı olmağı 
~ ~lb.asııı:ı ~cın lrkettr mnhfm tercih ediyoruz. 

~ llıuc dağlıdır. iliz kenrli Ahmet Emin y AL.,\AN 
a cleınizi ı şte bu ma· 1 

isimli araba vapuru dün saat ·• nar.ııuJe ... -eııid«'n Uç sulh mahke· 
18.30 da sefer halinde iken Üs· T f' k I ' 'k t h t ... , , 

C\' ı · · ı r l' a~ a ı.en mesinin faaliyete geçmesini sağ-
küı.Jar önlerinde bozulmuştur. 

Günün en hareketli saatinde Bugun büyük ı-air TcYfik lamış bulunmaktadır.. . . 
olan bu hAdise İstanbul cihetin- Fikl'ct'in ölümüniın 37 nci )ıldö- Bu yeni kurulan bıııncı ağır
de büyük bir izdihama sebebi· nıimüdür. Te,Iik Fikret 1370 de ceza, on beşinci asliye hukuk \'e 
~et vermiştir. Kab taşın önleri do~muş, 1915 de hayata gözleri- diğer iiç sulh hukuk ma11keme: 
Tophaneye kadar karşıya geç· ni kapamı,tı. Ölum günü müna. j sinin lev~ila;. kadro ve tah.:.ı 
mck için bekleyen kamyon. oto· sebctiylc biiylik şairin edebi ha- salları, dun. ıs_tanbul Sa\ eıh~ına 
mobil \ e arabalarla dolmuş, bu 

1 yatına dair bugün ikinci SJ) fa.: tebliğ edilııııştır. ~ .. 
( Deumı Sa: 5; s u : ıs dcı 1 mızda bır makale ,·ardır. Wc\ amı sa: " Su: 8 d«'l 

İkinci mühim hububat ihr:ıcı 
Pakistana yapılacaktır. Toprak 
Mahsulleri Ofisi umum mudil· 
rü .Mümtaz Rek, ana hatları 
ehrinıizdc hazırlanan mukave· 

lenameyi mahallinde neticelen· 
dirmek üıere Pakistana gitmiş
tir. Pakistanın bizden 50 bin 
ton hububat alacağı anlaşılmak 
tadır. 

1931 ) ılı ,\ Huııa Gıız<'llik 1ü a hakas111n iştirak <'dC'tı iki giizelln 
zarif bir pozu. Solcıa ,\ lman,a. atıla Uclçik:ı ı;uzcllcri görülii· 

)or. (l'oto lı \ ) 
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GONON YAZISI 

e 
( 

• 
1 ret Pek öncm!i 

Bir nokta ,,,,. 
- Tıirk Dıl Kuruınuıı:,.. Büyük adam- ---------~ ret'i her seyi i. 

lar bldUk· f l'AZAN : 1 le o şair odası 
Belediye Reis Muavinleri 

ten sonra ar- ı 1 nın hariminde 
kaıarında da. ·ıat eedet Evrinıer yaeatmalıydık ... 
ha btiytık gü- Edebiyat·• Ce· 
rültuler, fır- "'= ..... =z_,, ..... ,....=-========,.,.,.~.,,_.,_,....., ___ ... d de l'lluzesin!n Beledıye reis muavınleri \"e mudiran arasında ·apılacağı 

"\'e ilkoy :\Tıolt'nrol'>Ji htas· 
Jon11nun tahminlerıne gore 
bugiin eehrlınl1. \P. ruarın· 
da lıa\'a sabahle ·in umıımi· 
.) rtle aı bulut hı ,.e deniz 
) •ızu puslu grçrcf'k; rıızı;fır. 
lar karışık olaı ak nmhtelıf 
fst!kametlerden hafıf olarak 
e&P.C ktlr. Sıcab:lık rlerP.~e· 

~intle dııne nıır.aran bir de· 
gı~ıklık olmı acaktır. 

Yeni otel 
Yaptıracak 

Terimler lug.ıtını 'toddi 
ba&hısı turkçe s ~ 

karı~tırırhen pek 1~;,..tJ mı) etlı bir noktanın fl1' 
ugratıldığının rarı.ına tınalar uratırlar Fıkret de on- için en acı şey zamanında anla- Fıkret kösesi bo)le mi olmalıy- 1 bıldırllcn nakıl \'e tayinler gene bu çevrelerde muhtelif tefsir-

lardan biridır. Fikret'i anlamı- c1lamamaktır ?.lozart ıle Beet dı? dım. ,-
" · • Basılmamıc lere l ol aı;mıştır. Bılhassa birincl reıs muavıni Suat Kutat'ın yanlar, ona turlu ı natlarda bu- ho\ en arnı Akıbete uğramadılar ~ 

Iundular Bulun bu i nat, teZ\ır mı' Mozart'ın cenazesini dort Şiırleri Kon~a \e yahut da Afyon Defterdarlığına nakledlleceğı hakkın· 
Botanıkte arni asıldall ~ 

Denızcilik Bankasının idare· " a) nl karakteri \;.,.> 
\C ı"'rnlarını onun birkaç mıs· arkada ından ba ka takip eden dald haber dığer müdiranı 6aşırttığı gıbi bu zatın mesaisini ya. 

6 Fıkret'in elimize geçen basıl. 
raına \e~a beytınc istinat dtir- ,ar mı,dı? NietzschP Holderlin kınen bılen Şehir mcclısı uyelerinl de hnTete dü;Urmliştur. 

sinde yenıden faalıyete geçen bıtkller bırer sbıreP '-
Yalova tesisleri ve kaplıcaları, dır. Eirey'lerılP J.;a!) ıerl " mamıs şiırleri şunlardır: mek ıstedil"r. Bir &aıri, bır sa- deh yasadı, d"li oldUler. Tols· Dığer taraftan nakıllcri yaoılacak olan reıs muavinlerinin "eç açılmış olmasına ra men dPgi5ıklıği .tııu (ııe~ı~ 

rıatklrı mızacının dort ko.e ıv. toı'un aıle huzursulzu u kurba- 1 )erine Imar miıdıini Sedat Erko~lu \'e SaffPt Turkaldan baska 
le anlıyabılm k ıçln onun bil- nı olduğunu bUıyoruz Beetho. l'llecHsın feshini _hazırlarl;_en barem derecesi u~gun olmııdığı halde eskı Mezarlıkllr müdurü 

nan şelırimhıle ha,•a arık 
ge~mi<; rıızglııl r ı;üney ha· 
tı hhkamctınden hahf ola· 
rak esnıı~tir. Golgedr, gu· 
nıın aıamı sııhııneti 31, as· 
gari l!l ııaııtlgrat olarak 
ka · reılılmi§lir. 

1 

bÜyUk bir raf.'.bet gormektedır. ıtıe) dana gP!ıfİt, Bıt , 
Banka, gelecek yıl bu rağbe hPnZe)en tur'ler ecln5' ~ 

tin daha da artacağını \e otel •le tnı,lanır. Jlırhlrf.;1' ı.d'l• 
lerrie yer bulmak giiçhiğünu fiU <insler • O)mak• (l;a .. ı.r 

tun ecerlerinı tetkık haddesin- Yen en çok kulaklarından de· Iunfe•ihtlr dedınlz: densızler, Zı) a Ba er'ın g,.,tirılcccı\i bildırılmektedir. 
den gecırmek \C e erleri için. ğıl , zamanında değerinin bilin- fl'clisın a~zı ola~dı derdi: . . . . İk ı 
de yaşa) an sanatkArı yine eser- memesinden muztaripti. 1'Iunfesih ben, mutcfesslh &iz· . Zı~a Base.r ba:em müddetı:ıı dol~urnncaya kadar ·tısat ~-
lertnden tanımak lazım .. Bu ol- ler! .• lerı rcıs muaunlığıne vekalet edecektır. 

2cizoniine alarak şımdıden bazı o.>"',_.~ 
hlrblrıne kom$U ) _.aı 

dukça gUç bır i5dir. Fıkret cemiyPtt gordlığü hu-
Bu ı•e yana meyanlar pesin zursuzluğu ailı>den beklediği 

• huküm vermrkten kcndılerini sıikQnda bulamadı. O aldandı, 
aldanma\'l ezeli bir &ifa say. 

alamazlar. cTarıh·i kad'm• i e rnak ol·a, olsa bir tesellidir. z9 • 

le alanlar niçin .. sabah Ezanın· ten Fıkret'i de ôliimun esilline 
de.ıı, ı::ancağ ı "rıfın h!.lzurun- kadar yaşatan bu te·,.llivdi. Fik 
du fıırlerıni okumuvorlnr. Ona ret SOS) al temalar eaim di hi· 
beynelmilelcı dı~enler nıçin dv şairiydi , hürrl et "e inkı. 
:Mıllet pr' ısı'nı Ferda'yı tetkık lap şaımdi · Bana bir emir hA
ctmck istemhorlar. Ona cemi· kimdır, tcmiı oı. dıyen Niet
~et bağlarından uuık bır mün. z ehe ~ıbı Fıkret de iffetin, il· 
zevi dıyenler niçin •Doksan be- fet ıhtıra ının, yalnızlık içı~de
se do ... ruıt nun milli merar:?t ki mah erın şairıydi. 
dolu mısralannı hır defa c.lsun 
incelem k istemi ·orlar? Hurrlyet 

Fıkret, ~alnız: onların anladı- Şairi 

ğı Fıl.Tet de~ıldı, zaten oyle ol. pakat Fıkret hepsinden un"e 
duğu gün Fıkret olamazdı! O bir hurriyet şairiydi RU· 
~"€rınl yapmıstır, bu tepe ço- bAb-ı Şıkeste'den, HalCık'un 
cukça hUrumlarla zaptedıle- Defterind"n misaller \ermiye· 
m"Z. Fıkret bir ıffct ihtıra~ı ceğtz, hunları hepimiz okuı'luk. 
içınde ya a ·andı. O derin du- Ama Fıkret in şimdiye kadar 
yan, çabu yaralanan, htıdıse- basılmamş 0, le şıırlrr ıvar ki 
1""i en doğru, en iyi ~e en gti- onun biı"uk bır hUrril'et rnii
zelin adesesinden incelemek cahıdi oldu~unu gostermeye ktı 
fctP~en bir in andı. Fıkret, fıdir. Bu şiırlerden elımıze ge
Nıetzsche nın (1edığl gibi 1stı· cenleri asağıda anedeceğız E
rabın sivrı a\'az oklarını kendi ğer Florınalı "Azm gıbl Fıkre
nefsınP te' clh etmekten C"kln- te havranlığınd:ın \'e onun §Oh· 
medı Bu ı tırabı derin duy- retıni istismardan bnka bir sey 
maktan. du} duğunu ~ açayam.l· vapaml\ an bir zavallının elıne 
maktan, yaşamak istedığıni tam Fıkret ın e\Tak.ı metruke ı 
mMıası)le soylı}ememekten ge. geı;m.,sevdi " 0 evrak Nhım'ın 
1ı ordu. Kuzguncuktaki ~~i ile birlıkte 
Buyük kili olma a~dı kim bilir şair 
Iudarlpler hakkında daha neler düşlınule-
Tarıhin edebıyat \'e sanat ta- cek. neler yazılacak 'e onun yi-

rıhlnın · Büyük muztario- ne bir sanatkAr elinde ne guı:el 
lerıı dıve ~ ayde•tiği &ahşıyetler bir monografisi \'ilcuda getirlle-
"ar. Me elfı ta\ allı Stefan cekti. 
z,. eig ın •Dun) a ı kuran u ta-
larıı adlı muhalled eserinde hah Fıkret hızım en çok tetkik 
Eettı~h Holderlin, Nıetzsche, Klc etmemiz. gereken hır eahsıyet· 
Jst, Do to~ wski. Tolstoi Bal- tir. Ne ~azık ki o bugün dahi 
zac Did:e!l gıbi.. Fıkret, anlaşılmamıştır. Fıkreti sev
Z ·eig ın kalemıne geç eydi mek kACı değıl, onu daha et
kim bilır ne ııhırkfır olu~u. raflı tanıtın.ık Uzım. Zavallı 

Fıkret ı anlamı anlar onun Aşı:ran Fıkrett n bır.e ancak 
hatsıı ha mı oldular. Bır insan ta& ,.e dU\ ar olarak kaldı. Fık. 

ş. Hattı vapurları neden il Genci Meclisi 1 

geç kalıyor toplanıyor 

Şehir hattı \Bpurlannın son İl genel meclisinin dört e)llıl 
gilnle.rde geferlerde mlihım ge· tarıhınde üı; celse devam etmek 
cikmeler yaptı ı, bırı;ok gemi· iızere fevkaUde toplantıya da· 
ıerln öilr'atlr-rının azaldığı gô \"et edileceği öğrenılmlstir. 
rtilmUs ur. ı 11ıetme, bu halın se· Fe\'kalade toplantının gUn
beplerini araştırmış ve muhle· rlemi tüzük mucibince on iki 
lif seb.,pler meyanında, gemıler ı;:Un evvel Ü) elere gönderilecek, -
de kullanılan komOriln kalite ayma gazetelerle de ilD.n edl· 
ltibarıle dO·uk ve taş toprak lecektir. 
ile karı-ık olmasının bunda mU· Fevkalade toplantılara tekad 
hfm te· rleri olduğunu tesbıt dum eden unlrrde parti gnıpu 
etmiştir. nun da bır toplantı) a çalın la· 

ca ı bıldınlmektedir. 
İ§le*me bu mevzuda komur FevkalAde toplantıda muhte· 

i~letmesine mlirıcaatta bulun· lif komi )'Onlardan çıkarılan ev 
mustur. raklarla halk dileklerinin mliza. 

Türklüğe hakaret kere edıleceğl so~lenmektedır. 

eden adam Tcrkcdilmiı yavru 

Ferıkby Bılı;:ıç sokak :o numa- Dıin Zeytmburnu charında bir 
ralı evde oturan Sıluat Ogün arsada ted.edılmiş 2 aylık bir kız 

çocuğu bulunarak DarUIAcczeye 
TürklUğe hakaret ettığinden tC\ • gonderılmişlir. 
kif edılerek tahl.ikata baslanmı5. Çocuğu bırakanlar aranmakta-

t~- ~!!!!!!'!l!l:!l!!l!!~~t;:]l!!~l!!JICjlCJld:~~-ldll!iii!!!l!.ıı!!l!!!!lEll!!!ll!!!IBBlt~ 
• .. 
• 

l\IushAfa el bas:rak Kibe-1 hur- Dört of o mobil 
riyette 

çeıdıen Besmele ııırdı belini KazaS I 
Şe tanın 

Parli&ihım dileriz haıret.ı l\Jev· Muharrem Tokdemir ldaresin 
ladan dtki 182!1 plakalı taksi dtin 

Ömnı oldukca )B a l\leclls.I ü küdar Htıkımiyeti Milliye cad 
cb'usanın. de inden geçerken, b sıkletle gi 

De\Tin padi·ahı hakkında da den o man zorlukula çarparak 
ŞU eılrı \'ardır: yaralanmasına sebebıyet \·er· 

Ey başcağız, ammfıme mi, ef. mıstır. 

SPr nıl nedir? Yine dün §oför Sami Pehli· 
Bir Uhza yılı: tependen ° barit· van ıdaresındeki 8785 plakalı 

yı gafleti 1 husu i otomobil Gala tada Rıh· 
Bir lihz:a dön tabiate, blr lfıhza tım cadde inde~ geçerken De 

ranlı bir nızcilık Bankasının kaşesinde 
İn·an dimlğ.ı fihTetl, insan ha· KAmıl Ayriınalrn'a carpmı~. 

l lkatl Tehmel Abol!lunun irlare P.tti· 
Sim&ekleri) le ce\'f.1 shiıhtnrla ğl 11618 plakalı taksi de Çem· 

titresin berlıta ta Osman Ergöı:U yara· 
Bilmeı: misin ki &en de bu da· lamıştır. 

mın c51risin E 1 G . b' 'd . d k' 52 BI t nln de kısmetin ro ur uz ı aresın e ·ı 
r as se ey plakalı hus•ı 1 araba Bostancı· 

_ murğ-ı bl=hab~r da Ergır Akdoğduya çarparak 
Altın kafes gunınına lklıl.ı roı. ağır surette yaralanmasına se 

hlr!n bep olmuştur. 
çırpın biraz, J.anırd biraz c;ok 

pi.oıckledin'. Yaralılar ha tanrlere kaldırıl 
mış, suı;lu şoforler yakalanmış· 
tır. 

Sampiyonlarm 
Yeni marifeti ! KUÇUK HABERLER 

tedbirler almaya karar ,·ermı~ da el"amılya. (!asil~ ,,.. 

tir Bu arada YaloHda 100 odalı alt ın<la bir ara\'a ,eıı~ 
yeni hır cıtelın irışası ir in te· Rır hilınen sınıfland•-
sebblise g"cılmi;tır. Banka bu atmaktan mal\s~dırtı ~ 
hususta Amerıkan Hılton otel lık taslamak ga~ rPti ~~1 .. ,-
cilik şırketi ile bu~ıinlerde te ancak, ıhmııle uğra ııtlfl 

Milli güreşçilerden Servet ÇA l'LI 'l'OPJ,Al\TI mas;ı geçıocektir. Anlaşma ol- J:onlııtıım öıırmlı 110 lfl&' 
lerıç, Ali Yucel, Mehmet Ok· Edebiyat Fekultesi lezunlar duğu takdmie otel bu şirket ta· herhan.ı:i bir mi•atle ..,. 

ta\' ve Sabrı Demiray eV\elkl cemlyeU, 20 ağustos çarşamba rafından inşa edılecektir. hrlırlcbllmrk irin bil 
gere, saat 21 sıralarında, Tar- gunıi saat 16 da. Cnı\•ersıte Ta- Diğer taraftan Banka, y;ılnız langıca ıuıum "ı~dır .• f;1"' 
labaşı caddesı Ataman sokak 22 lehe Birlıği Marmara lokalinde, Termal otehnin ·ı ın da işlet- GelP.lim sımdl mısaıe. ,1"' 
numaradakı Ayşe Nimetın ran- munewer lşsızlığl mevzuunda meye acık bulundurulmasına glimf'd hir hitkıdır. _..Mo 
de\'U e\'ine .ıtlderek iı;eri gir· ı çaylı bir basın toplantısı yapa. karar ,·ermiştir. , arlak yarnklı ebl'l!ul!PJ. 
mrk istemi lerdır. caktır. • bll ,.. 

K 1 d l'I - r Gemilere tcbiz telefon ckııçıık ehPı:umeCIP " apının açı ma 1 t..1~1 gor ın· OTEi DEKi OOASII\DA kinin tür'leridir. BU.,., .....1 
ce, kırarak ıçerl gınp kadın Öl.Ü BL'LUNOU ı cP"': 
ısteml~lerdır. . konuyor ğtr tıır'lr.r ehP.gıımecı ~:..ıl 

Fakat evdekilerin bağırması Şark otelınrle mısafır .hu~ıınan itinrle tonlanır. Eht>~ 
lizerıne polis gPleceğinı anlıyan Mahmut Be~rlın adında~!. hır şa Denızcıllk Banka·ının gemile rlnıdyle kom~ıı r.ınsl ,.. 
gUre<rllcr \'ak'a yerinden kaç hıs, oteld,..kı odasında olu olarak rine telsiz telefon konulmak il· hP.ıtııınPriter 8 drniınıes!a_.. 
mışla;dır bulunmu;tur. zere yapılan teklif kabul edile r kit olan °'·ma~ı. ebtb~ 

IUdise. hakkında tahkikata . Ölum sehebi tesbit edilemedi- rek tatbık ıçin tecrtibelt>re bas rıh:r °''mağ; 1 ., kıırrı•n or-; 
baslanmıstır. ğınden tahkıkata de\am edılmek lanmıştır. !ar da cl'h!'gıımt>riS-iJler:,.. 

Bir kaçak mahkum 

yakalandı 

tcdır. D!ın ilk defa olarak ~erer ha· nill'n r 11 milyayı mrydan 
EIÇ KJ,A !inde bulunan larakat vapurun tlrir. taıf' 
iKI YARALA 1 da tecrübe yapılmış, gemi Ye Franbıılar ıoymııbtar ;-
Beşıktaş l\1umcubakkal sokak şılkôy açıklarında ıken vapıının milvan .1 hirhırinılt.n ~ 

17/2/P52 gecesi Babaeski ce 6 numarada oturan Ha)rbe Şen, sUurisi, işletme müdUni ile tel mak irin ues9 ,.e ,a ... ~ 
za evınin parmaklıklarını kese Ilhami adında bır şahıs tarafın. siz telefon vasıtasile konusmuş ._ 11;1ntı11"""'.1ı1 sontakılarını ,.u 1' .,. 
rek kaı;m.ya muvaffak olan dan bıı;akla muhtelıf yerlerinden tur. dır. Bunu belirtrrı_ek ıc..-.....a 
Mahmut ErdoCan şehrımizde ya )aralanmıştır. Tecrübede sesler lkl taraftan i ~ 
kalanmıştır. Sanık yakalanarak tahkikata da \'&zıh olarak işıtilmiştlr. De· yine ceheı;umecı ' ff". 

Yaptığımız tahkikata gcire. ba~ıanmıştır. vam edecek olan tecruhelerden alalım: Hu bıtklnln ·il--
Odun )lıklU 4054 pltıka sayılı kaı;tıktan sonra da 2rı den fazla Şehremını Denl~pasa sokak, iyi netice alındığı takdir e, ev· ızca~ı •maın·e,... ıa offl". 

pıkretın hUrrb ete aşkı son· kamyon şoforU Ahmet Samp, suç işi iyen lııhmııdun yakalan 23 ~nmaralı e\_de oturan Cemıl ı \'elA Marmara Jıolgı>sınde ışlı ımah ~ ıtır. J\lah·e"~·~ert .,: 
ı;uzdur. Ona htirrivPt mlı· Cıball Karadeniz caddesinde bo nıası .şciyle olmuştur: Merıç de, aılesıne ıtır atan Ah· yen gemilerdrn başlanmak uze ğın, v.-ni •ehf'gu1YH'<'1.1 · ' 

cahidi demekte nasıl tereddut altacağı odunun ev adresini .Mahmut Erdoğanın 1stanbul;ı met Klavıızu bıı;akla ağır surette re, şehir hattı \'llPll rlarına ve tmah•ıırf'.>s.., M faıttı } ~ 
ederız. Şu mısralarında 0 a~kın sorarken kamyonu durılurmuş karlığı Babaeski jandarma ko· )aralamıstır. diğer biıttin gemilere telsiz te )ani P.hf't:1JnıPrif:il1Pr. d il 
en ku\'Vetli belirtilPri \'Ok mu": bu ırada E~rardede sokak 10 mııtaıılığından oğrırnilince, em Yaralı Gurcba hastanP.sine kal- leCon makıneleri konulacaktır. athtlır, Raska dıllPf '1111· 
Gokttn, $U guzel mrmlrkdin nuınararla oturan İhsanın oğlu niyet 2 nci ~ube memurlarınrlan dırılmış , sanık yakalanmı~tLr. durum h!'men benıen 

mai goğıınd"n 3 yaşlarında Ramiz Oztoprak Nuri Seyrek kıyafet değıştıre SADEYAG J'İ\' ASASI Vali izinli Jedir ~ 
r.ir ruh lnrrek SP lcnhor: kam~onun çamurluğuna binmis rek Mahmudu aramıya başlamış. nl R"'· l'. RlzdP. ıımııml ·elle "'--•dl 

•• '' "' BrUk·el, Paris ve Munihte bir 1 ' · · 1 'k terı ....... 
- r, koca millı>t tir. Kamyonun hareketile '·ere tır. Pofü memuru, e\'Yelki ge Bır mUddetlır yukselmekte o. o arı e ,,ı r.o 11111 - • te • aylık tetkık ~ezisine çıkacak o , 1 r k ıŞ ~~ .. 

nursun, sana hıirrlnt, o nl •• dil en çocuk ağır )aralı bir ce, hapl~bane kackmını Davut· lan sade~ağ fıyatlannda, son gün lan vali Gokay yarın uçakla lıır .. çe qtır• ıı en .,...-_,. 
met, o ı;aadrt paşada çöp ıckele i charında go l"rde bı' r duraklama mtlcahed" tlern , ... ft.l{Jllf'rn yani oııı~ 

halde kaldırıldığı Haseki hasta '- w " BrUksele hareket edecektır. r ·ı r ki rı ·-~ l'\IakdO.r-u miıbah oldu, hrl!il runce l akıılamak istemişse de cdılmektedir. \ e amı va ar a beı-: 
oldu, hugun sen nes nde olmtişttlr. suçlu bıçağını çekerek memura Halen plya am•zda Urfa yal!la- Gokay Brübelde on gün, Pa ahnmaınııı, onnıokla{ tir !!. 

Tecdld ı \Ücud ettin. C\ct ıtUI. hUcum etmıştlr. Bu var.bet kar rı 680 685, Sıverek 630 • 640 riste de on gUn kalarak bura hemen !hm 1 edllın f ·ı,.. 
1 1 r "'"' d t b c k k !arda yapılacak olan sıhhat kon i t · ırı tı'n• ,.,, --" ıse\ n, e rn 1 sısın a a anca ını çe me • mec \'e Dh arbakır yağları 595 560 n •rıın ta , ~· r 

Gul, çfinki serıizadellAin hakkı bun) etinde kalan memur 1ah grelerine iştirak edert>ktir Va baskısı tıırkçf' so~1:-11 ~ kuruş arasında muamele ~ormek li izin mıiddetlnin diğer ,!?ilnle ı L _. 

· &e\inmek, mudun ayaklarına ates ederek tedır. Yalnız Trabzon ya"'ların- re srbeı:nınPri• it"tt d 0,...-_ 
G 1 k kt h k 1 t 6 rini de Milnlhte "'e"irecektir. .. fi ·gıtı"r& " ... 

u me )2şam2 ır, )&şa iln. ya ·a amıs ır. da 30 kuru5luk bir yükselme "' " \e nP.ı•"g lt1l'('1 • • .. '"" 
dan" ertızad Hadıse hakkında tahkikata kaydedılmiştır. Bu ~a~lar 450 Valinin mezun olduğu gUn· fnmiha, gııl de.~ııen :;~ 

Giılılukce yüziın, atlı ac:ık tch. başlanmıştır. kuruştan satılmaktadır. ler zarfında \'ilAvet ve belediye ftgulglllero ı1en1 rn OıfP" •. 
re ı Jıirl.ıd! reisliı!ine bu sefer de Yali mua , ardır: Fakat • .-he.'! asi I" 

Fıkret en ;cık kenclıne ben. Zcytinya~ı rokolto~i rıın EıtOll'\ vinı Fuat Alper vektılet edecek ler, «gullern denll"';,,-uır 
zedlği iı:in Fıkrettir. Onun: Fll,retin 60 bin ton SATIC'ISI YA ·u,Al"Dl tir. reı.ıı olan n ·nıaı.ııır _,,. 

u U Eskiden heri rroin satıcılığı ya ... erilt• ._., 
Sen zıınneder mlı:ln ki benim ulÜDI nan Kııdıet nınr,erin, Beyazıt Vah dun saat 10 da Florya Halhııkl •l'••"ı'ı"m 11~ 

lıcp clcnılı•rinı 31 )ti e\\ el bugün. 19 a· ni~u5r~ın60 ze~i~n~~~ ~~:ao;ı~~~ Yakupağa rnkağındaki nıne ya. deniz kbşklinde r.u ıııh•ırbPskanı ııilm,.~i ı,1zım o•~n ın'rl ~ 
Heyhat ben ne\aih.i C' amı ı:u~tos 1915 de &alr Tev- oldu"'u tahmin edılmektedır. pılan ani ba-;kın nelire~inde !'iO Ce!A~ ~ayar tarafından kabul e· ıçinf'J yalnız elıP~U .. ı:..-:: 

inlerim! & nal\et eroin bulunarak milsadere dılmıştır. filnıtr.n otları 11tır. ~ 
demesi de manidardır. .. Nüz tik Fikret ölmü~tu. Tıirk e· Dığer yıllara nisbetle ze) tin ,, ınPris:ıllen tlP.nll"" fa d _. 
het Sabit merhumun c:Ö satır- debi.> atının mumtaı: şah si· )'ağ i;tıhsalın.de bliyUk bir in· edılmiştir. 1 Goka}', Cumhurbaşkanına se nın !rinde l<P. otıarıill111 IJ 

" l etlerinden bıq olan Fık· kicaf vardır. Halen İstanbul za. Sanık yakalanmıs, tahkikata \ ah~tı hakkında izahat 'ermiş 1 • 1 a~•C _. 
!arı Fıkret'in portr<'sini ,.iz:en ~ / ka aiiaç ı .. er ,.,. ....: .. ret, k lemini \alanının '' hire borsasında ı . ı.:ı asitli bac:lanmıştır. ve Mareşal Tito tarafından ton .. .... t k' ııa\aıt '":.l-
en kunetli ve en keskin hat· ~ 'ar •• ır. ne " ım f~ milletinin te:ı.li;l usrundıı \'e tenekelı l ağlar 240, 3 • 3.5 su Yl z !liDEN derılen mesajı takdim etml~tlr. h 1 1 •ıt,.r" _w 
)ardır: b <'I • r rr; ımer gı ır .,,.. 

kullanmı6tır. Hazan sert, a· itlıler 225 • 208 kuruş arasın· K ''GA .. .. f ı. at h .M 
R i•a Asi•anına "ıkamamıştı ı ,·ııcın.,annır: a 1 ~ " " " un itli. b:ı.zan d ndar > ,.e da muamele gormektedir. k k \ .... - j d ,.ild. ,Gu 

m zarına da yaklaşamıyor. Ya- hazan da ıllnslz gibi gilrıi· Kartal Eken so a 31 numara ı ( TAK \1 M --, ı:uml'ci ,l-> ır. 1' 
•adın, namus ,.e hu' rrl"ete do t 1 d e\·de oturan İbrahim Ertan, su rle a'·nı ev 1·ardır. ,-dl 
" " nen 5air, IMeb yatı Cedı e· T E ş E K K u·· R 19 AiiUSTOS 1352 ıı~rlrm' ıı"arı ""'g111~r:;r 
oldun. namus "e hürriyet dos. nin iftihar l'dilccek sanat· meselesi yüzünden Haydar Bek- S,\T,I a " c 1 ı1"1"'.""ıır 
tun oldu'.. kArlarından biri olarak ka· Refıkamın hastalığını teş taş adındaki ~ahısla kavga}a tu- AY S - GÜ"S 31 - RIZlR 101> dır, Cabt hir gııh dftı1 ._ 

Fıkrrt asıl bu cephe 1 lk lacaktır. ı ikrrt hayatını şu hlsto ve gerekli ameliyatın ya. tu şmuştur. Rl'Ml 1368 _ AG STOS 6 kakı>" altım 'e 9 
d 

kunetli bir sahsıycttır. Berg- mı ralarln anlatmak iste· pılması hususunda gosterdıği Ka\•ga e .. nasında Ha)'dar, 1"11· H1CRI 1371 - ZtLJ\ADE 28 rı l'r r.h,.gııml'rl ,.,~ 
son, yalnız zekamızb kaldığı ıni~tir: hazakat\ e muvaffakiyetten dola ne gcçiıdıği bır çapa\ la İbrahimi \'asa ti f:7llnl gııl ııl<a,nı crh"ı:.•;:,..t : 
mız z:aman hür değiliz, der. Kiımedcn ummıdl fe ·ıet· yı sayın. doktor Muzaffer Sezere basşınclakn yarkallamıştıkr. t hk'k t SABAH O:'i.12 10 08 \PYI ,•ıııll"r" ~~n"' irili• 
Fikret h1·~1e zeka mı kaynaştı. eıı kalbı te~ekkUr \'e mınnet anı ya a anara a ı a a OGl,E 1 ııınl!I' en O\'lfli!" 

d mem, dilenmem perru bal; 12. 8 05.11 ..... 
ran hir sanatktırdı. Onun için Keııdı cev,·im, kendi efl.i· tarlığımın, hastamıza karşı gös· başlanmıştır. IK 1 ND! l 6 06 Ofl.01 ı rrf"klcrrii. usJıı--
hlirrh·eti duydu. se\dl ona bil· kıındr. J..endıın tairim. terdıklerı alaka ve ihtimamdan Karaı;ıımrılk Nıktıh sokak 32 AKŞ ~M l~.03 12 00 nu bahiste dahD \.ili~ 
tOn bir ack ile hağlandı. onu inhina ta,·kı esaretden tıl· dolayı da Ş şli l\Iarmara kliniği numarada oturan l\lchmct Tu- YATSI 20 43 01.JO misal wrmek nıunı bir.'.: 
hayatının son dakıkasına kadar ıaııdır bn ·numa; ıdaresine şukranlarımın nlrnen fckçı de, kıskanı:lık yuzuı ılen, 1 ISAK OS 23 oa l!l Biı}le olılııt:ıuna gor';ıtte'tJ 
müdafaa etti. Hürriyet nıhca· f"ı'krl hiır. irfanı hıır, , ic· ıblAğını vazife te!Akki ederim. karısı Fatma) ı kama ile yaı·ala hir hata lçınılP~ iı d ,, ,,, 

Ek · 11 t B k 1 ğ t Gaııt•mr:• oiltı""' ın ~zı t.l• '"' t )tTt3" , • hltlerimiz arasında Fıkret'ın danı lııir bir şaırim. onomı 'r. care a an ı 1 mı ır. Ru hal ıbn ı.ur '1 • ı 
)P.rı bUytlk, bıraktı 1 bosluk bU- TCLBEı'\·Tc;i ıuretll 1 Mehmet yakalanmıs \e tahki· •im•n bu.uı ... ba.ttl11tC'1n lad• <l}pumı sa: ~ ı:.11 • ,/ 

~uktür. CeUlettin Abanosoğlu kata ba lanmı;ıtır. •dllmu. ~"' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~--~~~~~~-....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------- ~ 
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Panfa:tı Ajansı v r-_=ı r~u 
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EV 
Çekili$ 30 .Arelıkt~ 

htanbulda )arıılacaldı·. 

Ayrıca her ay V ve para ikramiyeleri 
Türkiyonin her tarafında bu ajansa para 

göndermek suretiyle hesap açtırmak kabildir 

NKASI 

Belki de Hattie'nin bu soz. 
lerının do::ru bir tarafı vardı. m:g;:.?i:f 
Belki de Walter farkına var· 4ii:'!llll~ 
madan bo~le dilşuntı} ordu. 
Ray'ın kendı ellle dıkliCi elbl-~ / 
selcri gıydığl zaman Waltcr o- ~ 
nu ne kadar beğrnirdi. Ilattlc 5i 1 

ima na&ıhatta bulunurdu. Kfırk 
işıni bılcn bır kadındı. na~ 'ıı da ~O 

muce\ her, kı\·metli eşya gibi .,» 

seylerı birıkUrip bir tarafa koy 
YAZAN~ FANNY NUllST çGwf/r11~ 'REZZAN A.E. YALMAN 

masını tavsıye ederdi. .... 
Walter'in hediye ctmiG oldu 

ğu muce\ herler, gulünc drre- Je meşgul olarak para kazan· 
cede kıymPt~ız ŞC\ lerdi. Belki ma •a karar \ erdı. Bıi hem ke 
de aralarındakı bağın ehemmi· &c ıne )ardım edecek, hem de 
)etini bır kat daha bchrtmek apartımanda yapayalnız kaldı· 
için bo~le hareket rdı)o!"ffı.;. lh saatlen dolduracaktı. 
Çunku Ray·ın maddi mevzulara nay, l Uk ek mektep mer.unu 
ne kadar ehemmi> et 'crm!.'dı· idi. Mektepten avrılalıberl. hep 
ğınl. hatU bundan hah etnıc1<- bır Sl')lc me gul olmak, bir sa· 
ten ne kadar çekındılırt bl:i· nııt bğrcnmck i temısti. Rırçok 
yordu. Bu ruretle hareket et dl'falar hılabet 'e)a edebi) atla 
meklc. Ra) 'ı kapatma sını{:n· mr gul olmağa kalkışmış, hat· 
dan ayırmış oluyordu. tA bir ikı defa da derı üzerine 

Ray, kendısi gıbılcrle gor:.i· tezhip vr~ a rıirot:rB\'iir Ciğren. 
şlıyordu. Onlarla at yarısların1 tncğe niyet etıııisti. n ı r aralı!t 
gidiyor, lokantalarda yemek vı· pl)ano dnrsi alnıa_ğa bile kal· 
yordu. Çok defa ) alnız kaldıf;ı kı mı tı. \\'altrr, Rav'ın hu ar 
iı;in canı sıkılır \C bu kadınlar. zularını ~ulrrek karşılar, onun· 
la arkadaşlık ederdi. !Jıkin la alay ederdi. 
Ray, Walter ile olan mDnase- Ray. g:ızetelerın birinde bir 
betını bambaşka gorUrdU. O. gün bir ılan ;:ordli. :Res dolar 
hafıfmesrep kadınlar gibi, yal karşılığı olarak. bir profesor 
nız menfaat \e para dOsUnme· insanlara aFıktr terblyesb der· 
dıği ıcın kendi ini onlardan te· si vem ordu. Bu dersler kon· 
lAkki etmezdi. ferans &ehlinde idi Ray parayı 

Ray, boş oturmaktan sıkıldı· peşin verıp bu on ders serisi. 
~ı içın b!f is )apmağa, bir sey. ne la~doldu fakat devam e:le 

41 
medı. Dersler çok kalabalıktı 
Anlamadığı bır takım kitaplar 
okunuyor ısimler zıkredilıyor 
du Üstelik de bu derslrre de· 
\am edenler )tışlı ve st.ı lU bir 
takım züppe kadınlardı. Sonun· 
da bundan da 'azgeçti. Sonra 
musıkı)e merak cttı Fakat in 
sana mu ıkı kültürü \'erebıle 
cek olan kon erleri de pek ıın· 
layamıvordu. Bu ne\•l rnu&lkl 
Ray için fazla ıı.j!ır ve çctın 
bir ıııe\Zu idi. O, ancak hafıf 
halk mu ıki~ınden hoşlnnıyor 
du. ~o) lesınl dinlerken ;:uzlerl 
dolu}or. co ııyordu. 
Boş \C A\.ıre )asamaktan ar. 

tık bıkmıstı. Bir Is yarmağ.ı 
karar Hrme ı lAzımdı Ne )a 
pabıllrdl? Ancak e\ de yapa· 
bileceği bir ıs bulmalıydı. sa. 
bahll')in e\den çıkıp akşama 
kadar hareketli bir kalabalık 
lçınde ) a~amasına imkftn yok· 
tu Artık kalabalıktan haslan 
mıyordu Kuı:Ucti'X aııartımanı-

nı ı;ok SE\ ıvordu. Onu rahat, sı· 
cacık \e cana )akın buluvordu 
Sabahları geç kalkmak ve WaJ. 
ter'ı beklemek, Ray ıçın bır 
zevkti. 

Cınclnnııtı'de çını c ~ a ) apa. 
rak ha)atını !\azanan bır kadın 
\ardı. i -ı o kadar llıırletmışt ı 
ki bır ı;ını fabm.a 1\ le muka· 
vele bıle yapmı,tı. Çını vafl 
mak: hem ıe\klı, hem de karlı 
bir i di. \)-ııı zaın .nda por'>e 
len tabak \e çanaK uzerıııl! r.:?· 
sinı ~ apımık da ı :; ı hır ntt•.ıa· 
le idı. fiay'ııı ol ~r·"'ııl:u hıım\l.t 
alt ka•ınna bıınu Öğrrten bır si 
''ardı. Kapısında ilanı ı:oren 
Ray, burada ders almaca ka· 
rar \'erdi. Bır ak am yıne her 
zamanki gıbi Waıter uzanrr.ı~ 
başını Ray'ın gof:slıne davamış 
tı. Ray da onun parmaklarını 

bırer birer öpüyordu Tam o ı;ı 
rada Waltcr'e bu fikrini attı. 
O da ders almasını \e çalı,ma
sını muna ip s:o~dU Erll"si gil· 

nü Ray, tabakların üzerine kır 
mızı \e sarı ;;:üiler çızmege, 
etraflarını da ye<ıl yapraklar!J 
sıl !emeğe basladı. 

Ray, gorüştağu insanlara 
fO\le soylü\'ordu· 

- Yaptığım bu i•ın slnırleri· 
mi ne kadar dınlenrlırdlğıni ve 
bana ne kadar zevk verdığıni 
~ızlere anlatamam. 
Aynı zamanda ela isi kendısi 

lcın efll'V karlı idı Onst evlf'J· 
rındc raslladı$'ıı kimseler. cına 
bol bol sıraris verıyordu Çol\ 
rlefa hır düzıne sıaara tablası, 
yahut da meyva tabağı \ ~)'ıı 
ea mdan ~ibı sipa rısh•rı, da\'ct 
ler e·nasınıfa alırdı. 

Ray'ın çini yapması '·eva ta
bak stisl,,.mesi, evi altiı t rden 
'e ·a kırleten hır l& de~ıldi. 
Yalnız odanın bir koşesınde 
duran l:ıir masa lı1erınde boya 

ıt r 
ve fırçaları veya alt ı:a~• ~ 
toJ:,enın fırınına ı;ıidece 
kr dururdu. e;~ 

Walter, Ray'ın bu nı ı.ad•' 
yetinin h"r hususta ne {ar~" 
faydalı olduğunun pek t ~f' 
da değıldl. Sadece ,akı ~ 
mek icin çalıştıtını sanıY tıll" 
Yaptığı ycnı bır saıAta )'~ 
ğını veva hır lamha 8 ;t1! 
gosterdıği zaman bunlar 111 ıt
sınde cep harclığını ıe~~ 
mekte oldıığunu dUştit.ı e ,....._ 
du. Yııptıtı is sayesinde" icl' 
ııılesıne yardım edıyor. ıer .. ::i 
güzel vastıklar ve sus ~ 
tın alıyor; Walter'ın :aıı W 
yrmekleri yapıyor. ra ~·~ 
kıler tcdarık cdtyordll· yır_ 
dı~ı paranın en çoğll ın• 1r 
Walter'ln rahatını tenı 
rıyordu. oı1ri#' 

Cini \!Ya porselen l: ~ 
yaflı boya re·ım yaP~~1;~ 
ferans \e~a kon~er. \,,ı:ı,. 
ten daha verımll bır J.;ell ~ 
idi. insan ·esim yapar cıılt .. 
hatça dlısıiııehıliyorrl 11İıer'ı ~ 
ken d,,, Ray, yine \Va Jı)•~· 
şiınlirdli . Akşam hazır11 it~ ~eme~l. yahut dıı onul biti 
ıu ı::ırlecek hir elbi•e'' 
giymel!ı de tasarlardı. d• 1' 

Sonra bu çini tfl. e'uJı ~ 
pılan bir işdi. RaY ~ pıçill ',t 
yaları fırına .. ötürmek k•d 
cak alt kalt2ki atblyeY~ııtt•' 
gldı •ordu. E\•den a} ııı ~ 
mecbur değıldi Ra ' iç ~af J 

< De,snı> 
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Rusya ile Komünist Çin 
arasında gö üşmeler başl dı 

t :?i •kanı '-tu~addık parla-
L, ar ,,,

11

11
d !:t>rıl tahhet ldı. * Gune) · noğu Auupada. Miizakere edi len mevzul ar ı n başında Çang 

<:... "' d t k ki müttf'ril; kara kU\ Hl· h C ı · d · 
:rlk te k; ar:ırnarn"l"r ÇI· leri 2enr] kararg6hının Cung demiryoluyle Port Art ür'iin .. in e ıa esı 

'r ~ ııı ın.~e'e he~"P Hr izmlrde lrnrularagı res- 1 · 1 k d' 
', ... .. "n:1"'1<rt1 ı~trdifi ııibl mese es ı ge me tc ı r . 14

' ·kt men bildirilmiştir. ( • i 1 ır. llterlidn hu ıı; - .A•1oetııt~d rrtu 

l•·ıı"rılııtı 7anınnıtanb"ri on * r.ir Kızıl Çin heH'ti l\lo5• Mo~ko\•a 18 CA.P.) - Rusya ile komüni~t Çın bugün mil 
t dır· ~rı t:•ın 'l<'rd kı"':ı bir ko,ada Son•et Ru,..,a llr letlerarası durumu ve iki memleketi ll~ilendıren bır takım 
ı ~ "a;· altııı bıı rnirrldrt 711r- a krıi, sİ)R!iİ \C iktı adi muayyen konuları miılakereye haşlıımışlordır. Rusya Ye Cın 
ı 1 k 

1

t'tır hrrhıın"İ hir ıte· mıizakr.relerde bulun. ara~ında 14 şubat 1950 de imzalanan 30 yıl sürelı tttıfak "1ua· 1

1• h,~ta~n~·rıı ııii5trren hiç maktadır. hede~i e"'a~en zanııın zamıın bu gıhl müzakereler yapılmasını 
ı.ı ddık Yoktıır, * na bakan Chtırrhill, ıran ı derpiş etmektrdır. Kızıl Cın rlevlet reısi Mao Se Tung buraya 
l •hıı Anı:ın İranrnn ıwt. ile olan petrol ihtllACınııı kalahalık hir heyet ;:öndermiştır. Bu heyete Çının Raşbakanı 

llara!ı n~ Sn nılh·on ı;trrllnlik halleılilcceginden bah!et. ve Dışişieri R~kanı Choıı F.n T,aı riya(et etmekted.r. .Milza. 
~1'ı lsth "ahı rıkarm15tır, hu mi~tir. ıkere edilen konuların başında Çanı:: Çııng demlryolunun ve 
it 

1 d'.1ı~atp or. hlfpr tRrıırtan ~lr. * l\Iıs•ı da toprak miılklyP. Port Ar!Jiıirün Çine iadesınln ön plAnıla gelrllği anlaşılmak-
lıtır sa ıın hlr frhlljt nrs- tinin tahdidi lcfn kanun tadır. 

\ ~1 aı~ ~ıı ll"l.•lllfü• 1rıından haıırlanmıılo.tadır. 1 Şimdiki müzakereler sırasında rort Dairen'in de durumu 
A._ 1ıı. , ı~'"'"nlrrl lht'' :ıtlı müzakere edile<'ektir. 
1"'i

1
o ı~q ilRl'r.t dmrl trdir. Rahis nıe\'ztlU demiryolları ,ebeke i Çinle So\·yeller Birli· 

Tek fark 
7.iılılu \'clibc~e Anayasa 

meselesini halletti. 
Bir b.ı~ınakalesınde; di· 

)Or, 
dla\ ır. Sayın okuvurular 
hakikat ıuıtur: Hugunkıi 
muhalefet, iklidardan dÜ· 
rııırulunre e kadar, Tıirl.i3 e. 
de demokratik lıir idare ~ok 
hı. \na} a~a pcrdr gibi g1>.rl· 
]erek rlilcn tatblktrn kal. 
ılırılnııs, onun metnine de 
ruhuna da B) kın \·e binaen. 
aıe, h meı;rıı olma) ;ın hlr to. 
talltcr cf diktatrirluğiı ku· 
rulmııştııo 

Yeli l:r~enin hakkı ,·;ır: 
Ana) asa o ıamanlar 

hakikaten gerilnıis bir pr.rde 
idi. 
Şimdi ise o perıle hiiriil· 

mu~, kallanmı~, 'e sandığa 
3 erlP.~lirilmi~lir. 

Yr. galih;ı hiıliin güıiill ıı 

senelrrnı hu prrctenin indi· 
rilmesl lçlnınl~ ••• 

Ef'YET r.ÜrıEStl\· t~~ da ll)an ı.lrl:rti 'r tııınun Sek"ız Yugoslav ğinl ba~lamakta olup M:ınçuryanın en buyuk ikmal hattıdır. 
" :ıı tı~rıı htıltııınn ını:mrrr. Müzakere edilecek konuların mahi) eti cın temsilci heye· Dr. Musadd 

1
k'

1 
n 

ı,tf •ıııı oılrmrdrn nrtrol tınin teşkil tarzından anlaşılmaktadır. Ha bakan Şu En Lai ve 
~ !!; ı>ll;n,ıJu~ıınıı, hunun Sporcusu diğer Dışlsleri uzmanlarına llıhetr.n heyete Çınin mali \'e lk 
14 ~ ~ I! ~dt'htını. hln:ırnP.lf' h tısadi komitesi ba•kanı. ·Halk ihtilalci Askeri Şurasının· kur- Sı hhalı' du" zeı:,. yor 

~ ·~ • ~ rnı Plınınıunna mıı~n- B f f' ma) başkan muavini, Çin ha\ a gücü komutanı, donanma ko 
l!tı • 11:1 'er"'!lni ilıin rtmlstlr. i) ıya geç f mutan 1!1~minl. Afır Endü trl ve Yakıt ~akan!aı"!yle, Makine .Aı•neı,,tıd rmı 

•ı ,,6 rıııtın"n haılnr.'d'ln Endüstrısı ve Ula tırma Bakan mua\•lnlerı dahıldır. Tahran, ıa _ fki slindenberı 
\ı lı~~le en no ,. l\tnrlr ııdın A••o~ıatıd r,,.. ı\mrrika ııiriışmolerin mutat olduj:tunu so ·ltıyor atcı:I yilksrlcn vr hasta yatan 

::-.ıul'ı 1 hnrı \npuru drn'dr Rue el hcım (Almanya) 18,- VaşınJ:ton Hl (A.A.) - .\merık.n Dışışleri Bakanlığı söz- Başbakan Dr. l'ılusaddık'ın bu-
~~ h~ lıııı·tı:r. Yuı:osla\1anın olımp ,>atlara gon cüsU. lıc~ael J\l.c. 11ermolt şıınlıırı ~o~l~mlştir: . . ı;:Un sıhhatçe çok daha iyi oldu 
\ p~llp lranıfon nrtrol oıl-ı derdığı kürek çekme takımının Komunıst Cın VP. SO\')'CI rleleı:elerının Ye idarecıler,ın_ın ğu bıldırllnııştır. nıınunla hera· 

b l , enırrı lhtivatlt bulun- sekiz ıri )apılı genç m1>.nsubu J\lockovarla hA!ı>n yapm~kta oldukları toplantı mutat gorüş- her çok öneıııli ı~ıer müstesna 
-.. "l 1n,11hı'tll,11. ı vh,.v Adalet bugun Alm~nyanın bu Eehrinde' melerden ibarettır. Başbakan çalısmamaktıı ve isti· 
ı. ı k4 İrıın nnt tnl rınnrınıı yaptıkları hır gorUcmcde komtı· I , • • , rahat ctmrktedir. Bir sözcU, llas-
lı'tı-,~ 11~-r \Prmr~i htınlnrn 1 nıst Yugo~ıav~a~a donmek ta-ı Eden ve e(ı lngılteredekı bakanın hasta ıılmaktan ziyade 
A. lı~1 ~ı \rrdi. J!Örüşmelrr 1 sa\'\ Urunda olmadıklarını Ye Ba· 1 on zamanlarda fazla çalıştığını 
la ı~ 1 u \arhpt kıırsı•ındl! tıya sbasl milltecl sıfalı\le sı- f f f 1 d f d \e bu srbrple yorgun dU~tiığiınli 1 

raıı,an kumnan,·ıı~• hır ~ınmak istedık1erini açıkta•ıs- O ogra ÇI ıar an eyezan a bl'lırtmic:ur. 
' e reıu. Tl'bllğin hula~a ı lardır. Başbakanın hekim olan o~lu. 

~·lah~ K f 11' k' • ·· ıd., Dr. l\lusaddık'a, 5 s:Un mUdcletle 
• 1 ArtaJpt nı.ıını Sl!Of'('P L .. b 'd . açıyor 1 ı şı o u \ataktan çıkmamasını ve kimse 

~ \ı '~i 1"1kil(p •\lAhl•Ptl nl. U n n a gergın .tı.o4tlu .t ani\ 1'.oJın .t/allft ile göru memesıni tavsıye et-
lt( t ildlrnıı~ıır. ·okc:ıı irıı- Lızbon, 18 İnınltere dışişlerı Londra, 18 _ Guney İngılte- miştir. Hen Uz re~mrn tee}') lit et-
P tl\l'rı ırın,~ .ıreıtdlr. lran. Hava esiyor bakanı Eden ıle gene Ze\•cesinın rede su baskınlarından olenle- meyen bir habere göre Dr. lu 
' t' 

111 
h 'khrınıı rlıwet kaldıkları Urgelrica oteline ko· rin sa~ı ı .}llksclmektedır. Son saddık, rahatsızlıfı sırasında 

'!h ;ı t"~~'r RinıırnnlrYh kum- .A110 attd rrm fuşan. ııazc~ecile:ıe. foto mu ha- rakkamlara gore, elli .ki§ı ha) at- krndisine \ekAlet etmek lizere ı 
ı r. tra ihtılnıııktn dr\ ıım r~e Ltibnan 18 _ Dun burada tıırlerı ycnı evlılcrın kaldı_kları !arını kaybctmı~Icrdir. Polis ve kic:il k bir hryrt tayinini ı;ıizö· 

, 1; 1 ı~""n~ tırlrol ''" hcnmı bir toplantı yapan Lubnan mu· oMtmoza koşkunne gırememışlcr- askcıt hirliklcr ımdtye kadar nundc tutmaktadır. Fakat bu 
, k l~ıık r rr ''" hu~l:-n ~·lik: halcfct lıderleı ı tclr suh etmtş dir.. . . 3 ı rescd hıılmıışlardır. Fakat bıı hususla henUı kal'i hlr karar 

l, 1 ~lrı~ ' ımhl11lrrı ''1111~ rtı hlikfımetl ortadan kaldırmak i • lngıltcre dışl~len bakanı, rcs- rakamın ytıksclccegindcn korkul ~oktur. 
, hJ~ 0 r.. çın • ıcap cıtı~ı t kdırde· bir mı makamlardan fotoğraf~·ılar maktadır. ('hıırdıill, ıırtrol ihlilUrının 

-

i\Iillellerarası Mekanik knnıre ine gelenlerle, Kültür Haftasını 1$1İrak edenler, rıhtımda bJI. 
mıkarııık halde ne yıpıcaklırını birbirlerine ıoruyorlar 

_, 

~hır e rtaıh hrniır. ılr~! .. mls 1 ~ıvasi dr' lrt darbcsı yapmak- tarafından rahatsız edilmek en- Z;ırarın 5 nıil}oıı sterling ol· hallcdilcrcr,ıni sli) liiJor 
~· .\ııı~ ~'-~in ;ııtığırıı ı.:ı•stPri- ta'n bah~elmi lcrdır. dışe ine diışmeden •ezmek im· · k d" Londra, 18 C'l'.H A.) - Başba· Milletlerarası Mekanik konırr~lnr lstlrak ftmek linre •ehrlmlıe ıelen li.5 yabancı profesör· 

' ftj 'az; ""eı' nrtmlıft:n rlvaıle Muhaldrt llderlrri Dclr • el -ı kanının te'?1ınıni is.temi.stir. duğu tahmın eclılmc ·~c ır. k::n Wınston Churchill, bugiın eten bir ıı up rıhtı meta toplu bir halde 
1 , l 1 dol;n ım·ır iranA K k d 15 000 kl,.ınln 0 

Eden aıle l sakın bır bala) ı lllıkfımct, blı.> tık hır feltıkcte bir drmrç \ crml~ \'e bnumllzrlcki 
ı_. 1 İl1 lernıektP. bir nnln. amr o}un e 1 dır • neçirmck arzusundadır. Yeni ev· ıığra}an bu ha\alı)c derhal )ar·ı ç rcamba "lınu kablnc>nln fevka. • =="'-"'=----_.~__,,.,.,.,.-.. ·--~~-~-~:--~---, 
it hir ar~11" Çalısm:ıkta~ır. lrun- nünde konu~mu ar . .' Hler bütıln günlerini kö klerın· dım ,>apılacağını bıldırmış ve 1 Jadc hır toplantı yapacağını 'e 
ttr~ lık Aınnlk nlt'\hlndr l\!uhalefct lıderlrrının bu ~o de c-eçirmeJ..1e \'e ancak aksam )!kılan \"l'ya sular tarafından "O· İrı ıhı İran p trol iMılMı Uıc-
l '~basan ter Is mr.rt-lnuşmnlannda başkan Bc~ar ı..l üzen saat 18'de dışarı çıkarak ttirulen e\lerın hükumet tara: rındc bir karar alacaf:ını bildir 

~trıı~11 tı llıütrh;ı sı~nı~n mrm- H•ırı') ı ka detııklerı aşıkArd.ı. parkla hır saatlık bir gezıntl tından )Cntdcn ın~a edıleccgını mı tır. 
r tıJ.:11•,Jma~ı ı \\ımi~ti. Toplaı'1tda ga) et cleklrıklı bır yapmaktadırlar. açıklamıştır. ı Sızan habrrlcre ı:ore. inglliz 

l. t \lıı d i I ha\a hAkım olmuş \e ı:aman ZB· • U ti t till i 1 · · b d f \ka ~~......,R.a.-. \'~ ql··ı~ıarı.ıırnıu~. \mer ka ı man Mısırda General Necıp'ın Irak Kralı Vatıngton mu mı) c e a er n ı;eçır- hukt'.ımetını u nl<'\'ZU a e . 
'I n~ n hlrrl lıR~llJdB ' . . mekte olanlarla dolup boşalan l liıde bır toplan ti) a icbar eden l'· c~~llE.~Yı tı bıı r rı biJdlrUmi tir. ı\mrrl. yaptı~ı h ıkumet darbesındcn camii için bağııta sa:ıfı) e )eri L)nmouth ııımdi bır bep Amerıka hUJ...-fımctinin şıd. 

'llattan istırarl e etll'rek bahsedılmıştır. b 1 d savaş mc~danını andırmaktadır.! detlı ba kı ıdır. 
~1 ~e 11

:1 •rttır raktır. rnk:ıt l\lısırdakı reformdan bahse· u un u Burası tamamıle harıtadan sılın· ı iran nı i teri nakanı, So' ·et 
, a\'a e itan arasında bir den mebus Abdullah, Thomas Vaşington, ıa <A.A.) - Beş mistir. lllaslahatguı:ırı)le gii~ııştil 

l~rıı 'atılması ııimdıllk çok Jcffersondan bazı mctınler O· haftalık bir ziyareti!' bulunmak Bu ha\3lideki ağaçların \'C Tahr:ın ,18 (A.A.) _ ıran nı-
~r. kuyarak mıllctin tcfe~süh etmiş üzere cumarlr.si giınU bura)a gel telgraf dlreklerınin çoğu .sokul 

1 
leleri Bakanı, buı:iın, Sovyet 

~tı~ ıktıdar liderlerini kuvvete baş mıs olan Irak Kralı İkind .Fay. mıiştür. 1 !lla"'lahatgüzarını kabul cdr.r~.k 
llıcıkQnıhk kur u nırarak ıs başından uıaklaştır- sal, ılii n \'aşinııtonun kuzey ha- · l "O d k k k dar go 1 

mak hakkına sahip olduklarını tısında i n~a edilmekte olan camii Bu şehri yeniden inşa etmek kendıı;ıv c - 3 1 a a • 
SO) lem iştir. zi) ııret etmiş ' e 22800 dolar te- için seneler i~tl') cccktır. . 1 rlı~~~ü~~~~kalın bir nrznket zl· 

Sosyalıst partisi lııleri Kemal brrruda bulunmuştur. Du ha\ ali~ ı harabe~·e ÇC\lren v;:ıretınclen ıbaret olduj!u tahmin 
Canbulat şöyle demiştir: Genç Krala hu seyahatinde nehırlerl yenıd~n eskı mecrala· olunmaktadır . 

• lrmkketın her kô) unde bir amcıı~ı Naip Prt'ns AbdülıUıh rına sokmak ıçın ordu faalıycte Şahin erkek katıle~ 
Clrduya sahip bulunuyonız.• refakat etmektedir. ı::eçmi~tir \e hır çok ,>erlerde iran'daıı a)rıldı 

Ba3bakıınlık taşınırken tahsisatı mi' l ıı re kasa;ı hir bmalı 
yaralııdı. - Gazetclenlen -

L
-· Şfihret, rş closı kasayı boş alıt ıla r ... Yoksa pestil in çıkatcl ı. 

(HA/ to .4/iHI 

-------------------------de 'ardır ki bunları yazmak- DÜNYA 
ta hır fayda tasa\' ur etmiyo
ruz. Bununla beraber Amerı· 
kada Türkı)enln pre~tiJı çok Ct rrA n AK : ... 

Brdii Faik ~ uıyor: )Ok eklır. Koreye a ker gon· 
dermrkte otekl butiın devlet· c ErkAn minderınde bağdaş 
!ere takııddum etmiş olmamız kıtrarak içtima elmiş hükiı· 
" askrrlerımızın ın aşlarda meUer vardır. (Osmanlılarda, 
go lerdıklerı eşsiz kahraman- Araplarda) 
lık, Türkı)e~i Amrnkan bal· Yuvarlak, sivri, O\al, kö· 
kına sevdırmış \ c bıze •Ame- şeli, masalar etrafında topla· 
rıkanın en itimada değer mut nan hukümctler de \ ardır. 

( Biıtlin garp memlekellerin· 
tefıki o \'asrını kazandırmıştır. de) 
Bazı mıımlckrtlere zoraki )'il· Hatta, hatta, sığınaklarda 
pılana ni~bctle bize ) apılan hodrumlarda iki bu ki um top. 
maddi )ardım daha aı olsa lanın hlıkıimf'tler de vardır. 
da, manevi rabıta ı;ok daha (Harp iı;indc, İ ngliterede, 
kuvvrtlenmi§tfr. Amerıkan Frnsada, Almanyada) 
bakanlarıle komutanlarının Fakat bir kotranın gilver-
memlekellmızi zi) aretleri \ e te~ınde, yahut bir deniz ha. 
devlet adamlarımız. askeri ri- mamının kumsalında, ı::unler-
calımızle }aptıkları temaslar re Jçlima ed"n hükümct, ca· 
edındıkleri müsbet müşahede lıba yalnız bizimki! 
\ e intıbaların, bu bahıste de Hayır, Afh et olsun bir şey 
elbttte daha 1)1 nelıceler ve- dedığımıı yok ama, bu ara· 

dlnamıtler atılarak yollar açıl· Tahran, 18 (AP) - İran şa. 
maktadır. hının erkrk kardcsi Prens Ha-

Koredc §İddc tli yağmur· mit Rıza Pehlc\i ıle karı~• ve ye 
ni ıloğan 1:ocuklarının dun ucak-

lar devam e diyor la Anupaya hareket ettikleri 

Scoul, 18 (A.P) - Son üı; 
1 sünde çok şiddetli ısava§larda 3 

1 

defa rl değiştiren, doğu merkez 
kesimındrkı b:l· ileri karakol 

1 

Çlnlilrr tara!ından tekrar işı;al 
edilıni~tir. 

Bu ilrri karakol Pukhan neh· 
rinin dogu undaki bir tepe üze
rinde hulunmaktadır. 

Çinliler son defa hücuma 
geçmeden C\ \'!'I 1425 atımlık bir 
lopçu harı.ıj atr§i açmışlardır. 
Şıddetli )a~urlar \'e yaklaşan 
büyük hır tayfun yuzündcn mut. 
tef ık uçakları diln \ e bugıın u· 
ı;uş yapamamışlardır. 

Saatle SO mil sür'atle esen 
tayfunun bu ı;:ece yarısı batı 
Kore) e ı;:clntlş olacağı tahmin 
edılmektedlr. 

Güne y Afrikada ırk 5 1 

siyasete karş ı muhale fet 

Johanneshıırg 18 (Nafen) -
Dr. Malan'ın guney Afrıkada ta 
kip etmekte oldu~u ırkçı siya· 
sete muhalefet c•ıenlerin sayısı 
artmaktadır. Son gunlcrde iki 
bin kişi daha bu muhalefetten 
dolıcyı le\kı! cdilmlclcrdir. 

bu ün o renllmi~tir Prensin ne 
ebcple memleketındc>n e)·rıldığı 

ve ıleride diınilp dônmlyrcrği a· 
çıklanmamı~tır. Şahın ikiz kız 
kardeşı Prrn~M Eşreflr. Kral ai. 
ıe~ı mcncuplarıııdan birçokları 
da İran dışında bulunmaktadır
lar. ------------
<<Courier» gemisi 
Ege denizinde 

A ııarlaud 1'r11• 

Atına, 18 - «Amerıkanın Se· 
sio teşkılatı ıa aıt sahih radyo j 
Ma•yonu ıCourıerıı gemisi bu· 
ı;iln Pıre lımanına gelmistlr. Bu 
ı•tasyon I>cmirııerde gerisindeki 
memleketlere yayınlara ba~la
maya haı:ırlanmaktııdır. tCourl· 
er• 3 sun Pırede ~;:ılaeak ve mii
tr.akılım Turklycnin glincyinc 
du~rn Yunan Rodos adasına gi
clcccklir. lluradaki Amerikan i
darecileri, J!<;'l'linin sür'atli ola· ~Y.ıCEC. 
rak Ho losa dcmirliyccl'ğinl ve 
yayınların buradan yapılacağını 
&ciylemişlerdir. Sabih istasyon 
1:nrşamha gum.i 7 saat müddetle Ankarada Altında~ mıntakasın da he~·elin baı ıöstermla \e el urdaki "ler ho ıltılmıttır. 
Atına radyosunun blıtün prog· 1'ukarıki re imlerden ustteklnde b!)taltılan evler, ılttaklnde, tehlikeli gorUlup de yıkılan kt· 
ramını naklrn yayınlayacaktır. ,alar ıörülmeldtdlr. 

~~~~~--~~~~~--==-~~~~~~~~~~~~~~~~·· 

HOŞ MEMO- Doğum g ün ü he d iyes i 

recetıne inanmak ) a:ılıs ol· da demokrasimiz suya dilEe· ı 
mau eek dıye korkuyoruz!ıı j 

---~=:mı.===rı=-------------~,.....=---------- ~~~ .... ..ııı!!~~..e.-...-=--



Cari, bulduğu teda\i usulü sa~esinde saçlan çıkan bir gencin ba~ını hususi uçagının önünde 
tetkik edi)or. 

Saç dökülmesine çare 
bulan adam 

cari Brandcnlcl isimlı bir A- bilakis ~ağsız, ince \C kafata- f 
merıkalı, dokulen saçları ye sına yapışık oldu~unu nıüsa· 

nıden çıkarı~or. Bu buluşuna hede etti. 
sebep de, 35 yaşına geldiği za- Bu müşahede Carl'm beynin. 
man, irsi olarak, saçlarının dö- de bir kıvılcım tesiri yaptı. 
kulmesi olmuştur. Demek kafa derilerini kalınlas 

Nitekim, Cari yinni yaşına tırmağa muvaffak olduğu gün 
geldiği zaman babası kendisi- saçların yeniden çıkması kabil 
ne 35 yaşında saçlarının dökü· olacaktı. Bunun üzerine birçok 
leccğini söylemişti. Çünkü bu kitaplar karıştırdı ve tavşan 
hastalık Brandenfel ailesinde d.e~ilerini yani ta\'şan kilrklc
tam 15 nesildenbcri devam cdi- rını kalınlaştıran hli_zı I!ılçların 
~ordu. Otuz bes yaşına geldiği mevcut . olduğ~nu g?rdu. ince
zaman ihtiyar babanın da saç- lemelerınl dermleşt_ırdl \'e tec
ları doklilmiıştü. r~belerinl .artırdı. Jlk tecrübe

yı de kcndısinde yaptı. 1945 se
nesinde, saç çıkaran ilk teda\•j 
usulünü bulmuştu. Kendi üze. 
rinde ~ aptığı tecrübeler mlis· 
bet netice -.erdi. Saçları büyfi. 
meğe başladı. Herkes hayret
ler içindeydi. 

Carı, babasının bu sözlerine 
o zaman pek aldırış etmedi. Fa
kat 1943 yılından itibaren de 
saçlarının demet demet dökül
mekte olduğunu dehşetle mü
şahede etli. İşte bu derde çare 
bulma merakı da Carl'da bu 
tarihte ba§ladı. 

Nebraska Üniversitesine de. 
mm ettiği sıralarda, tıp tale
besinin kadavralar üzerinde ça. 
Iısmalarını SC)Te giderdi. Cari, 
saçlı ölUlerin kafa derilerinin 
yağlı bir dokusu bulunduğunu, 
saı:sızların kafa derilerinin de 

Teerübeyi başkalan 
üstünde yapıyor. 

carl'm bugun herkes gibi saç 
ları var. Fakat, kendi saç. 

!arının çıkmasını, bulduğu te
davi usulünun muvaffak bir 
usul olduğuna delil saymadı. 
Tccriibclcrini başkaları üzerin· 

Cari 1948 de, saç tedavisi h aklunda Holivud'da verdill 
konreranslann birinden sonra. 

Başında en·eke hiç saç olmayan 
bu kız Carl'ın tedavisinden 

sonn böyle olmqtur. 

de de yapmak ve aynı netice
lere vasıl olmak istiyordu. 

Yaşadığı şehirde çıkan ma
halli gazetelerden birine bir i
lan verdi ve vaziyeti izah ede· 
rek 20 kişi llzerinde aynı tec
rubeleri yapmak istediğini bil. 
dirdi. Derhal yüzlerce kisi mil 
racaatta bulunarak daha razfa 
izahaf istediler. Müracaat eden 
ler arasında 800 lira gibi bır 
meblağ teklif edenler de var
dı .. Fakat Cari gönderilen pa. 
raları iade etti. Onun bütün 
gayesi, bulduğu usulün hakiki 
usul olup olmadığını öğrenmek 
ti. 

Nihayet 22 gönüllü üzerinde 
teerübelerini tekrarlamaya b
rar verdi. Bu iş için de on pa. 
ra almıyordu. Şimdi bütün mem 
leket merakla neticeyi bekli
) ordu. 

Bu 22 gönüllünün hepsinin 
de saçları bitmedi. Fakat, bir
çoklarının başında, evvelce saç 
sızlıktan parıl parıl parlayan 
yerlerde !iimdi saç demetleri 
çıkmaya başlamıştı. 

Her taraftan kendisine 
teşvik mektupları 
yağıyor. 

cari, yaptığı masajlarla kul-
landığı ilaçların muhakkak 

saç çıkardığını iddia etmiyor. 
Fakat tamamiyle çıplak baslar
da bile saç diplerinin canlı oJ. 
duğuna ve kafa derisine itina 
edildiği takdirde saç çıkacağı
na kani. Şimdi kendisine, bul
duğu usul sayesinde saçı çı. 
kan 20.000 kişiden teşvik mek· 
tul?ları yağmaktadır. 

Isi ilerleten Cari bir hususi 
uçak satın aldı, ismini de hava 
gemisi Cairliner) tibirine ben· 
zeterek saç gemisi (HairUner) 
koydu. Uçağı kullanmasını öl!· 
rendi. Bu sayede kendisi simdi 
her yeri dolaşarak müşterile
rinin ne netice aldıklarını biz. 
zat tetkik ediyor. 

.Muntazam istatistikler hazır. 
Jıyor ve kendisine her mllraca
at edene elinden gelen yardımı 
yapıyor. 

eviren: Vehbi Be il 

1 OKUfUÇU FİKİR 
1>i! ŞIKA YETLBRİ 

Danııtay kararını 
yerine getirecek 

makam yok 
İmzaları gazetemizde mahfuz 

iki okuyucumuzdan aldığımız bir 
mektupta, aşağıdaki hususlar 
açıklanmakta \'e İstanbul Valili. 
ğinin alakası beklenmektedir: 

•Galatanın işlek caddelerinden 
birindeki ahşap handa ticaret 
işiyle me!igulüz. Bu hanın met
hali caddeye açlırken burası dilk 
kin yapılmış, ve umumi kapı o
larak arka taraftaki bir soka~a 
methal açılmıştdr. Kapının önü 
günlhı her saatinde arabalarl:ı 
dolu ve tıkalıdır. Bu methal ve 
merdiven gerek itfaiye ve ızerek
se fen heyetlerince insan hayatı 
bakımından tehlikeli ve mahnır. 
lu gorülmüş ,.e Belediye Daimi 
enciimeni tarafından, yıktırılıp 
eski methalin açılmasına karar 
verilmlşir. B~ karar Danıştay ta· 
rafından tasdik edildiği halde. 
han kiracılarının se!Ametlnl te
min edeeek olan hüküm yerine 
~etirılmemistir. 

VA T'A N ~~----------------------------------"""'""------------------~--~~ 

Preselenıniş paınnk, 
beyannaıneye tabi •• 

Beyannameler, l - 9 - 952 tarihine 
kadar verilecek 

.& l!dolu '-fa •• 

Ankara, 16 - Ekonomi ve Ti- cektir. 
caret Bakanlığından bildirilmiş. 3 - Alezkiır tuztı~ıın 28 inci 
tir: maddesi gereğınce, balyaları üze 

Prcselcnmiş pamuklaı ın miira- rinde resmi marka \'e i aretleti 
kabesine daır olan tiizüğün geı;-i- \'lırulmamış olan veya kontrol 
cI 1 inci maddesi gereğince, 1. 9, mühürleri me\•cut hulunma,·an 
1952 tarihine kadar ihraç edil- prescli pamukların, tüzüııün ~·ü. 
memiş bulunan 1951 ve daha C\'- rürlügr. girmesini mılteakıp ~lı
velki seneler mahsulli pamuklar nıp satılması ve nakli yasak ol
mürakabeye tfıbi değildır. Bu ili- dıığundan, ı. 9. 1952 tarihinden 
barla: sonra beyannameye tlıbi tutulan 

ı - 1. 9. 1952 tarihinde elle- rnsı •yılı ve daha ewclki sene
rinde prcselenmiş 1951 yılı veva ler mahsulünden satılacak pa
daha evvelki seneler mahsulün- nıııkların nakil ,.e ihracının te. 
den yerli \'e Akala pamukları mini ınaksarlıyle. satılan hu pa
bulunanlar, bunların cinsini, mik muklar için bağlı bulundukları 
tarını, balya adedini ve nereler. pamuk eksperJıklerind<'ıı :ıvrıca 
de depolanmış olduklarını 1. 9. bıı·f'r belge alınması lazımdır. 
1952 pazartesi akşamına kadar Bu muameleleri yaptırmamı~ 
bir beyanname ile bağlı hulun- olanların, pamuklarının alınıp 
duklan pamuk eksperliklerine satılması, nakli ve ihracı müm
veya ınahallı mülkiye amirlıkle- kfin olamayacağı gibi bu gibiler 
rine bildireceklerdir. hakkında ayrı('a prese lenmiş ııa . 

2 - 1. 9. 1952 tarihinden son- muklarııı mürakabe ine dair 0 • 

ra. beyannamelerde bildirilen lan tbzük hükiımlcri gereğince 
pamuklarda satış dolaysıylQ vuku ta~ihat da yapılacaktır. 
bulacak değişiklıkler yeni pamuk Jlgililcrin ona göm hareket ct
ların kime \C nereye satıldığı meleri ehemmıyeUe tebliğ olu
derhal ayni makamlara bildirile- nur. 

Konyada bütün evler ., 
beyaza boyanacak 

Konya, 18 (l'.11.A.) - Kon
ya Beledıyesi, şehrııı gıizcll tği· 
ni temin etmc>k için aldığı yeni 
bir kararla bütün evlerin ve 
arsa du,·arlarının kumlu Sl\'a 
ile sıvanmasını \'e}a beyaz ba· 
dana yapılmasını mecburi tut· 
muştur. 

1 
Bundan ba~ka, Konya-Anka· 

ra yolunun giris ve çıkıs güzcr-
1 gihında bulunan üzerleri ka
' mışlı ve toprak örtülü ev ve 

bahçe duvarlarının da Marsiha 
tipi kiremitlerle ve}a beton ile 
örtülmesi bildirilmiştir. 

Jo:v ve arsa sahipleri bu işlerı 
3 ay içinde tamamlıyacaklardır. 

Ta, ocaklarında bir 
İJSİ öldü 

Ankara, 18 (.AN'K,\) - Ye· 
nidogandaki taşocaklarından bi. 
rinde bir kaza olmuştur, Büyük 
bir taş yığınının en üstünde çalış 
makta olan Araçlı taşçı u~tala. 
rından Yahya Uçar, taş kırar. 
ken, birdenbire muvaz<'nesini 
kaybederek on beş yirmi metre 
yüksekliğinden aşağıdaki taşla
ra dü5müş \'e ağır surette yara
lanmıstır. Etraftan yetişenler ta. 
rafından hastahaneye kaldırılan 
Yahya Uçar, yapılan tıbbi mü
daheleye rağmen kurtarılamJ\'a. 
rak olmüştür. Savcılık ce edin 
gümiılmesine müsaade etmiştir. 

Peynir fiyatları TA~liR GÖRE:\. 
GE~IİLER 

DUnkü borsa harckeUcı·inc 
göre; 

Birinci el toptan lcııckeli {)52 
malı taze tam ~aglı pe~nirlcr 
33 liradım, yarını yağlılar 25 
liradan satılmaktadır. 

Anadolu malı kaşar pe~ nirle 

Hııvuzlannıakta olan fımir va-
pıırunun tamiri bııgiinlerde -.on::ı 

erecek ve geıııi sefere başla~ a 
caktır. Ordu \'apıırıınıın da ay so
nuna kıırlar tamiri tamamlanacak 

rinin kilosu 245, Trakya malla- \'e gemi Karadenizde mutat se
rının 300 kuruştur. 

Şeftali arabada satılıyor 

• 

'ENERAL Ali FUAT CEBESOYtue 
~~~~ -------

2J Nisana doğrll 
Hôdiseleri mahallinde tetkik ve ıslahını dü~ün~~ 
Mustafa Kemal Paşadan bu hususta müsaade rıc _ 
etmiştim. Fakat Paşa, o tarihlerde Ankara'dan o1 

-170-

Sıra şimdi Yusuf İzzet 
Paşaya celmiıtl 

} 4 üncü kolordu kumandanı 
Yusuf İzzet Papnın duru· 

mu nezaketini muhafaza edi· 
yordu. Bu kolorduya bağlı 56 
ncı fırka kumandanı l\liralay 
Bekir Sami ve 61 inci fırka ku. 
mandanı Miralay Kazım (sayın 
General Kazım Özalp) Beyle
re Paşanın vaziyetinin düzel· 
lilmesi için gayret sarfetmele. 
rine dair 26 !ılart tarihinde 
çekmiş olrtuğum telgrafa henüz 
bir cevap alamamıştım. Yalnız 
Bekir Sami Beyin Yusuf izzet 
Paşanın emirlerini dinlemediği 
ve İstanbulla telgraf muhabe· 
resine mani olduğunu biliyor 
duk. Bununla beraber fırka 
kumandanlarının Yusuf i1.zet 
Paşanın durumunu ıslah ede. 
miyc>c<'klerini anlamıştık. Yu· 
sur İaet Paşanın 31 Martta Er 
rnruında Kazım Karabekir Pıı 
şaya çekm<'k isterken elimize 
geçen şifreli telgrafta derhal 
müdahalemizi icabettirecek ye. 
ni hadiselerle karşılaşmıştık. 
Telgrafın bir yerinde aynen su 
satırlar vardı: 

•Balıkesirdeki Miidafaai Hu
kuk Cemiyeti merkcziyesl ile 
de müttehit kalmak saadetine 
nail olnrak kolorduya kemafis 
sabık miitareke şeraitine ta· 
rnamı-n riayette devam edilme· 
si hakkında verdiğim emri kati 
tamamen icra edilmektedir ... 

Bu ve buna mümasil başka 
mallıınalla da. yalmz 61 inci 
fırkanın kendisine tabi oldu· 
j:!unu ilan etmekle kalmamış, 
J:alıkesirdeki l\Iüdafaai Hukuı. 
Cemiyetinin de Heyeti Temsi. 
liye ile rabıtasını kesmeğe ka
dar \'armıştı. Paşanın Anzavur 

rılmam~mı söylemişti ot.,, 
isyanını Istanbul hükiımetinin nına da temas edil1' 
nıahimatı ile yapılmış bir tedip le deniliyordu: .. b• ~ 
hareketi pibi telakki ettiği sa 11Anzavurun G?ııe~ti#' 
nılıyordu. deki tcscbbüslerı dO ııı'.4 
Mustara Kemal Pap ruya Yunanlıların. iiiJf1 
Ankanda kalmamı hizmet ve menafii bit ~ 
Arzu ediyordu liycye sanlı ve faal t,,...ıt 
y usuf İzzet Paşanın bu men· nettir. Bu haina~e ııdJI 

fi · durumu, millicilere düşmanlanmızın ı~t~eJI 
karş_ı Yunan hareketini teşci dikleri gay~~i te~ll~etl• 
elmış, Anzavur isyanının önü· zak olup hıçbır ku k 
ne geçilmez bir kuvvet halİIH' züle uğratıla~ıya~:· k 
gelmesine sebebiyet \erml~:i ka\I olan azmı ın 1 e 
Millicilerin kuwelli bir mer· pek yakında imha ~ 
kezi olan Bursa, Anzavurun nıiislahak oldukları dıt 
tehditlerine açık bırakılmıştı. girillar edilecekl~~ 
Şunu ilave etmeliyim ki, Yu. berin Meclisi fe\' da w .J 
su{ İzzet Paşa bu hadiselere il azasından Ankara .e f'r 
bilmiyerek sebep olmuştur. etmiş olan murabh~~ 

Hadiseleri mahallinde tetkik !arın rey '.e ~ar~ 1 kil~ 
Ye ıslahını düşünmüş, Mustafa derek 61 ıncı fırk~yt ~ 
Kemal Pajadan bu hususta mll· nı Miralay Kazım kil~ 
saade rica etmiştim. Fakat P:ı livası, 56 ncı fırka ııo ~:;.ı 
şa. benim o tarihlerde Anl:a· Bekir Sami Beye ~~nd• teP',ı 
radan ayrılmamamııı a:ıha mu· digar vllil_?·et.i da~ı 1 sktrl1' ..,ı 
\'afık olacağını söylemi5ti. !-:· ku\·ayı mulkıye \e a eY~.Jr 
ğer fırka kumandanlarına vere milliyeyl deruhte d~ J 
ceğim~ geniş s~lAhıyetlerle n:e me~leket dahili~deedikleri j,J 
sele yıne halledılmezse, 0 v:ıkit rm ıhdas etmek ıst. in ıı"~ 
benim harekete geçmem k.ır-r- rikaya mani oıınak J'bil'J 
laştı.rılmıştı. . bire te5eb~ü~ • ~ ;i}ll11 

llıralay Bekır Ssmi Bey ta vahdet ,.e ıstiklalı , Y' 
mamen bizdendi. l\liral:ıy Ka· le teşeb~~s ~decek ;sı1 ".Al 
zım Bey ııeı· ne kadar tei~ral:· \'ahdet ıçın ıb~aıı ın '{l't~ 
mıza müsbet cevap vennenıiş \'<'C<'k Olan biluın~ ·e b,P"".J 
ise de birkaç gün içinde 14 im· mülkiye ''e ask~rı> ı6t! 
cü kolordu ile irtibatını he,,~. cürmün dcreces!n.e htr ~ 
ceğine ve bize tlıbi olacaf;ın:ı hapis ve idam gıbı 1~ muhakkak nazarıyle baknor· zaları tatbik için sa ~ 
duk. kalfıde ''erilıniştir.• ııstJI!~ 
Kizım ve Bekir Sami Bu beyannaıııe rd ~ 
Beylere verilen salahiyet mal Paşa tarafından ~ 
B u maksalla bir beyanname Temsiliye namına iJll~~"' 

hazırlamış ve 3 Nisanda ti. Tahminimizde ya 11ıııPJ fırka kunıandanlaı·ına gönder tık. 61 inci fırka it 14 
miştik. Bu beyannamede harf. Miralay Kiizım Be>\~ 
ci ve dahili dü~manlarımızın kolordu ile irtibatuıı . 
re\'a ,gördükleri muameleleri keyfiyeti 6 Nisanda biS8 fi! 
saydıktan sonra An1avur isya· mişll. <De"'.., 

B u sene şertali pek boı: ade-
ta dağ taş şeftali kesilmiş ... 

Çarşı pazarda, mahalle arala
rında, şehrin kibar semtlerinde 
mütemadiyen: 

' D E R E D E N T E p E D E NI .. orı• ~ 
dır. Bu ağaç uzun oııı ,,J_~ 
gildir, iyi bakılmda• tıf· 'fi 
dcğiştirilmeğe muhtaç ısıt' .ti 
leketimizde evvelce ~ _ ~ 
Çcngelköyünün ~eft~d~ 
hurdu. Düylikdere fı ~ 
yetiştirilen fidanlar tıin 
şimdi garp meınlekezıetli 

- Yarma şeftaliler var, ha
siyetli şeftaliler var! Bu seneki şeftali bolluğu 

Sesleri işitiliyor ve küfe ile, 
tezgah üstüne sıralanmış ola. 
rak, esek koşulmuş kilçiık ara
balarla durmadan şeftali s::ıtan
Iar geçiyor ... Sarı {]zerine tatlı 
bir kırmızı renkli mey\'alar ha
kikaten çok işliha çekici... Fi
yatları da ucuz: 50, 60, 70, en 
irisi ve en pahalısı 80 kuru
şa... Birkaç sene evvel kilo u 
dört, dört buçuk liraya satılan 
şeftalilerin 70 - 80 kuruşa ve
rildiğini görmek herkesi mem
mın ediyor, her tarafta !iCftali. 
ye hücum var. 

cinsten iri ve pek ıe ti' 
Dağ taş şeftali kesildi - Fiyatlar 50 - 80 kuruş - Şeftali tarner yetıştiriliyor •. ~" ~ 

Şeftali ekseriya bıt set" .J1 

Çok eski 
bir mey\'8 

Şeftali İrandan gelme çok es
ki bir mcyvadır. Adı şefl 

nereden gelmiştir? - 300 cins şeftali - Peche Melba uir sene az olur. BıJ re'tk 
luk senesidir. Bırçok ~ I 

. nedir? - Şeftalinin eski bir mônası .!a ilhamlar \erınıŞ 0~. 
(semiı) alu (erik) ten gelir. kü mükemmel mey\'alar mev- rubu gezdirilir. Pek nefis •ur. z~I m~y~·a tatlı. r~ngi 
Kokusu güzeldir, üzerinde ince dana çıkmıştır. Şeftali umumi- Bunu Framanın meşhut asçı sın gozunil ah~ot: seYI' 
bir tliy vardır. Bu meyvanın yetle 100 • 150 gram ağırlığın- başılarından biri vaktiyle bul. Şemsettin SaJUI al ııiJ f.. 
cinsi pek çoktur, 300 kadardır. dadır. Fakat 250 gram, yarım muş ve Kralın gözdesınin adı· musu Türki) si şeft '51..-.::.. 
Fakat başlıra et, yarma, tüysüz kilo. hatırı bir kilo gelen şef- na izafetle (peche l\lelba) de- arasında öpmek ınaıı• lİ ,;_ 
olmak üzere üçe ayrılır. taliler vardır. İtalyanın ba21 mi.§tir. diğini kaydeder .• şeft~ ~ 

Şeftali eskidenberi çok scv1- kısımlarında, Yunanistanın A. Şeftali öpmek, şeftali \'etıne11 ~ len meyvadır. Çinliler, eski ııustos kasabası civarında çok • JJ w 
Yunanlılar, Romalılar şeftaJi}·i iri şeftaliler yetişir. Kaysıya apcı mek demektir det. ırıııd'' 
çok severlerdi. Seneler gt'çtik- asılanmış, l<'zzeti kaysıya yakın şeftali ağacı orta boyda uzun eskiden çok kullanıl 
çe şeftali ıslah edilmiş, bugün lıir nevi şeftali \'ardır. yapraklıdır. Yapı· .. 'ırı acı- di unutulmuş gibidir· 

Şekeri bol 
bir meyn 

Şeftali şekeri bol bir nıe)Wa
dır. Makul miktarda yenirse 

her mide için faydalıdır. Çiv, 
komposto. reçel halinde yenil. 
dilli ı?ibi konservesi de pek lcz. 
zetlidir. 

Bazı memleketlerde şeftaliyi 
güneşte veya fırında kurutarak 
saklarlar. Sirke veya alkol için
de saklayanlar da vardır. Ame
rikada, Fransanın Meç haull· 
sinde şefta" şarabı yaparlar. 
Bu şarap, uzun müddet sakla· 
n:ımamakla beraber pek lezzet
lidir. 

Şertall istif edilmiş bir şekilde 

Fransada (pcche !ılelba) adı 
\'erilen dondurmalı şeftali pek 
meşhurdur. Çekirde~i çıkarıla 
rak koyu şeker şerbetinde bir 
taşım kaynatılan şeltalıler kre. 
malı dondurmanın üzerine otur 
tulur \'e üzerine Ahııtlntlıı ru. Cari ile karı ı gelen mektupları oku,orlar. 

Danıştay kararının yerine gc. 
tlrilmesi için bir fe!Aketin zuhu
ru mu beklenmektedir. Bu mcm- J 
lekelle Danıştay kararını infaz 
edecek bir makam ~ok mudur?• -. .......................................... _. .................................. ~ ............................ ,.. ..... ,......-
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• 
ıye 

Q1ob11 rı 5 te tram\·a) ın gelirini az.altlıkları için • dolmus• la· 
Ce ok ııd asak edilmesi dlişünüllil ormuş ... Haberi bir guete· 
ti dıı u Uğuın zaman i&şırdım kaldım. Karada •dolmıı • ikin· 
ltt•~~Ja.~aıbi esnasında mcmleketlruizıtcki en rıarlıık bul ıı • 
ıli •dol bırıdir, bıh tik bir ihth acı karşılamaktadır. t tanbıı l· 
b.ukak~tı~, !arın imdi diğer takı:ilcrden fazla oldu u mu
\a:h- ~'.· Bunların hıırrkcl rttikl,.ri Eminönü, Sirkeci, Ak· 
Qda; • 1~"nta ı glbl belli ba&lı ·erler ,·ardır. rekat oralara 
lıt la ll11tnıeğe nf' hacet: trıım,·a ·. Te) a otobüs durağındn blr 
~ la ll Ye beklerseniz bir •dolmU&• un geldiğini göriirsfiniıı. 

: tok defa birbirlerini takip ederler. 
tar. l!~~lerdenberl alı~1ı~ımız için ·dolmuş• bize tabii gril· 
tdiYorı bukı ecnebiler bunun ne olduğunu anlayınca hayret 

ar: 

~ A.nıan ne gtizel buluş. aman ne mükemmel ıey! 

Bosaltılaıı 500 Hacı Namzedi Galafada bekleşiyor 
• maşı ı. ddı:ı girerken memurlar tıırafıı.dan 

~eneden geçen kadınlı erkekli tesbıt edılmis \e kadın, gumruk 
) üzlerce yolcu da rıhtımda gece. mua;ı. enesınden gizlıce gccincc 
nin geç \akıtleri ne kadar gemiyi büsbutiın şüpheyi da\·et ctmıştlr. 
beklemi lcrdır. Hacı namzedı \'apura gırdlkten 1 

Gece matb:ıamıza telefonla , e bir muddet sonra kamarasına 
ııahs:ın mtirar.aat eden hacı nam baskın yapılmış, arama sonunda, 
zetlrrin in ::ıkrahaları hu hali ay- nıcuduna saklı 6000 lıra ıle bır 
nen tekrar!) arak giımrUk mua- miktar altın ele gecirllmiştir. 

1 

yenrsinden geçtikleri için Galeta Kacakçı hacı namzedı le\ kıf 
~~::.';:;~~ rıhtımında bir numaralı salcın edılmıştır. 

önUnde bekletılen bes )iizU mU-1 Giresun upuru hacca .s:idbor 
tcca\JZ yolcunun manız kaldı-'t ı ı Denızcılik Banka ı görülen lu
hakı;ızlı tan acı acı ~ikAyct et- zum uıerine hac seferınc ·Gıre. 
mi~lerdır. sun • upurunu tahsis etmiştir. 

Rlr bacı namzedinin marifeti Gemi 21 ağustosta istanbul Jıma 
nından qareketlc doğruca Cidde 

Bir hacı namzedi kadın dün Je gıdrr('k hacıları zamanında 
d()\.; kaçırırken suı:U tll yaka. hacca yetiştirecektir. 
lanmıştır. Hfıdı c 60J1c cereyan Hacca ı;lde,rken oldü 
etmiştir: İ kenderun, 18 <T H.A.) -

1 

KÖR KADI 
....,,..,,...~, 

Pek önemli 
bir nokta 

<Bı ı Z incide) 
rins isimlerinin sonunıı eler, 
lar hliılarını •lllenı•k gu. 
r tile co~'lllaktlırı me~4aııa 
ı:ıkamıak lazımdır. Kıldı ki, 
.,rancucadı -.e ba§ka diller· 
de olduğu gibi lıu hrklan
dırma eski tnlmlerimizde 
de \ıırdır: Ruhbaı = ebt( Ü· 
meci: hubbaıi) e l"Cya kabi!ei 
huhb zi e _ eh•gümecf. 
ler ra~ilel hubbaılye = e. 
begumecigiller. 

Sadun G. SAVCI 
ON KELhlE hıE 

Bir hacı kadın 6500 lira ka· 
çırırkcn ""Skalanmıc. 

Ne hacıl rın hacı. .. 
TATLlSERT 

!ıı f e hanetlerlnl sakhyamıvorlar. Geçende m mle'ketl
~rareı~~ret eden bir Fransız gazeterlsi ·dolmus• lnra dair 
ttde üı hir :razı )azmı61ır. Bu a~da d,.nilbor ki: · Turkl· 
• flo1ııı' tel bir hulu~la karşılaştım. Bu bıılue ·dolmuş• tu r. 
~lrk.ıç ~." .nıua~ en bir yerıı gitmek için birbirini tanımıyan 
~ıd!b, ı&ınln hir taJ,;side yer almasıdır. Rinenlrrın arasınıb 
l!r, "' erkek, her sınıra ml'nı.up insan ,·ardır. 1ki, iki buçuk 
I~ h1ı/;tek giclecPğinil yere •dolmuı• sayesinde hunun bes
~ Olob!l!tıa ı::ltmenh; kabildir. Tiazı oilolmUŞ• Jar asnğı 'll• 
1' lib le ~s fiatınadır. Trnm\·a da, otobil!lte a kta kalmak, 
lıı dite ~ ılnıak tehlikesi vardır. ·Dolmuı• ta bu yoktur. ile· 
ld,~ ; lolcular da ince, tarif insanlarsa dolmuıla ıeyahat 

Ankara Orm an ı;iftligi yakı nl arında b11hınan Karadenh: l'Ü1mc havuzunda hir bnı; ulma hadi· 
&esi olm~ş, fa~a t ce~l't h!! Iun amamıştı . Vak'a, akşam soyunma oıf ;ı~ında bulunan le sa hihi ol· 
mıyan hır elbısl'd en anlasılmıtt ır. Savcılık cl'~cd i n bulunması i('in ) iizme hanıwnu brı!alt• 
t~rmıı ve ceset bulunmuştur. Hnuz 5 metre drrlnliğinde olup bir haftada dolmakta 'c 27 
hın ton su almaktad ır. Boğulan ın hiiviyPti te hit rılilrmemistlr. l."ukandalı. i resimde, bosal· 

Jzmit Emnhet müdürl•ı U bir Şerife Yazıcı isimli .Konyalı bır 
muddct <'Wel l tarıbul F.mnıyet 1 hacı namzedi, hac seferini yap
mıidürluğune hır yazı ı;öndere - 1 mak iizere yola çıkacağı sırada 
rrk, Kıtlık mahalle inde oturatı 1 bır kalb krizi netıcesinde olmils 
ve hacra gitmek 07.ere şehrimize tür. 
gelen 60 ya ındaJ..:i F:ıtmanın 10 Hacı namzedi, ikamet etmekte 
bin lıra \•e 150 altını da hcrahr- olduğu Gaziantep olclindEın \'a
rındc götürccet;inr haber \'ermiş pura binmek üzere ayrlacağı sı
tir. rada krız geçırmiş ''e kendisini 

Fatma dıin •Nazar• ''apuruna kurtarmak rnUrnkun olmamıştır. 

lstanbul Adalet 
Teşki lafl genişliyor 

<Ra6ı 1 tnddel 

tr '' k halini alı ·or.• 
bijtil.k ~~sız gnzeh'cinin ,;onı u doğrudur; dolmu5 haklkatıın 
(ı da 

1 
r kota, lıkhr. Yunanlılar bunu anladıkları için ora· 

(ter l!tdl •dolmuş• tar pe"da olmaga ba$1amı tır. Bunu 
lı}ed,:arp nıeınleketlerlnln takip edecel!I ıuphe tıdlr. Tiir. 
1il'daJı bh•r tarafa ya 11lmağa ba~lıvan bu kadar gilıel n 
diıt, 

3
. lr bulu u. otnbüs \•e trıımvay gt'llrl azalı ·ermus 
asak etmek doğru mudur! Hayır, asla ... 

Enis Tahsin Til 

reformu 
1 1 

IÇIR Mısır' da arazi 
t kanun hazırlandı 
t l>rdu h <Bası ı. dde> lanmamıstır. 
~~Ilı Zir~ Eahsın azami 200 Futbol sahasındaki törenden 
ı\ı P 01 aate elverişli toprağa sonra hAkimler asker! mahkeme 

ı ıtıa ınasını istemektedır. salonuna donmtis ve ayni hAdl· 
~ e btrhtıııere göre hüklımet senin diğer 29 sanı~ının dunı~
"·ttı.r deı<.lahdtt ihdasına pek malanna de\•am edilmiştir. 
r; 20Q d 5ıldtr. Bununla bcra- AyJin aza ı na maaş vcrilmıyccek 
t;~ll &o onumu aşan nrazi tize. Kahire ıs (A.P.) - Mısır ka
t; ~ergile n. derecede yüksek ara- binc~inin bundan böyle flyftn 
Cır Qe: Cl3)ti alınması .suretilo av- azasına maa~ vermiyecc~I bu-

. e ulaşmak istemekte· gtin inanılır kaynaklardan öğrc· 
~ ~ıırııtık nilmlsUr. AvAn azasının beşte 
) lba~aıı ~ toplantıyı müteakip fiçil, seçilmekte, geri ıkalanı kral 

1 ,,,~tahdıd lahir, toprak mülki· tarafından tayin edilmektedir. 

) tılan havuz &örülüyor 

•Ya U •ne datr kararın çar- Bu meclis, geçen martta Vart 
r. Sa Abn edıleceğini &1i,>le- partisinin çoğunlukta bulundu· 

tı.tı ıı:~~ akana gore, 4 saat t u eski mebusan meclisi ne bir • 
tı.lt.hdid·kereler &ırasında top- lıkte feshedllmemlşti. Bununla niin sahah, Ankarada Kurşun lu('aml rıvarındı otnran roruk 
l ... Q, trt ı nıeselelerlnin bütün beraber ~fikume~c yakın mah· doktoru İhsan Can, muay<"neha ne!.lndt ölü olarak bulun mu hır. 
~ 14 \"e bilhassa bunun l\lı. fıllerc gore yenı hareket, yan! Yukarıkl resimde, mua,>enehancnln kıp ı ına biriken merak· 

~.,:di~atı üzerindeki mel- D?B~§ların ke ilmesi Ay~n meclı lı l ar görül ıi~·or. 
lert gö:ı:den geçirilmili· 1 sının muhtemelen feshıne yol 

lıı; açacaktır. A~·An azaları 60 Mtsır 
lrıfa ~ !ıra ı veya takriben l 72 dolar 

.,. • 115) ona! Sos) allst maas almaktadırlar. 

1
• ~llıtr rtısı kuruluyor Mısırda ilk defa nçıksız blitçe 
~ i .q b~' ıa (T.11 A.) - Mı· yapıldı 
~ ıı~d taraf sbasl mnsahltler Kahire 18 (AP.) - l'ılallre 
k:ıt~!lıe~n belirtildığıne gore, Ba~anı ~elil El Enıarl hsır 
~·le \·e Ordu tarafından kabıncsinın 1952 • 53 meli yılı 
to: ~•rt ioren ve fakat henilz için 206.000.000 İngiliz llralık 
t~ ~ls~:larak faaliyete geçme bir ~utçeyi kabul ettiğini bildir 

'u naı Sos~alLst bir ecre- mlştır: 
.\ııb aııe lnkı f d' Malıyc Bakanı harpten snnra 

, ıı ltı ~~ Na Yo::ı Setmc~te ır. ilk defa olarak bu yıl Mısır bUl· 
~~"leın olan b osya ıımın- çesinin açık vermeden kapandı· 

'i•t~ >'arını u cereyanı~ ğını sdylemistlr. 
~~( llartıyı ~ yc•Ane Uklmı \'aft partisi ~tikQmetl e~na· 

~ naıarııe oğurınasına mu· ında gazeteler btitçe açığının 
c~l'ona1 So ba~tlmaktadır. senede 40.000.000 fnglllz lirası

i Ah syalıstlerin lıde- na yUk~elmekle olduğunu ya:ı: 
e ~''h h:et Hüseyinın )esıl makta idiler • 
~aıı eg cuın kıt'aları Faşist O zamand~nberl iktidara ge
t b iıbı ~~larına ı:ore, kurul- len muhtelif hUkumeUer bilhas 
~ ttok t tislüman KardeEle- sa resmi dairelerin fuzuli mas· 

ı.;ılı.ııı.ıddet ınınmış üyeleri U· raflarını keserek bütçede tasar-
lmanya'da kalmıs- nıf sa~lamıya muvaffak olmus· 

I~ ~ hUkfı lard!r. 
'ı~ 0ııderı t;net darbesinin ba5. Tıırklyc, Jll15ın tebrik etti 
t.~1'. ~lllerınden Albay Enver 1 Kahire (A.T.A.) - Türkiye. 

lı ıl<J •.n taraftarlığından nin Mısır sefiri ckselftns Fuat 
t 1 lUrg~cı cihan harbi esna· l!ulıisi Tugay, Abidin sarayınıfa 

n edılmia bulunuyor bulunan krallık ye·ayet knn~ey! 
~ \'~e azalarını resmen ziyaret ederek, 
~dl lk:ıııcı Clh 11 hl T\lrkıye hUk(lmetinin tebrikle· 

~ıııı A.l1tıan an ar ~s- rini sunmuştur. 
te tdi!en B taraftarlığı ıle Bu ziyaret (20) dakika kadar 

l3ailı: aı.;bakan All Ma· sürmti5tür. 
~ , ııı bu 0ınutan Muhammet 
itte ttl(g cereyana mensup 

~'!;( t ida~k rütbeli subay \'e 
~ ı ıen~nı destekledıkleri 
t tJıı bu enıektedır. 

ı 1 Ctrey nlar, Nasyonal Sos· 

1 
hır an ın pek yakında, 

• Olac:artı olarak hsır'a 
~ t ~ına kuv\•ctll işaret-
~ ~ı, ,d 

:t ~e da~nıa ınahl;Om edll ıl i 
'Q lta b ar ıs (A p ) - 13 

ta Uract · 
ı ~ tıa ın a patlak veren 

ı.~ t da ı 8 aı"ıan karışıklıklar "lı i~r lc~ıleri tes\ ik ettıği 
, h(~ltııis ;o ~·aşındaki Mus 

l llıe tar Ugü11 bir oskcri 
''labkQ afından a~ılarnk f. 
Atı ır ın edilmiştir. Hiı· 
llaibaıt a keri valisi sıfa. 
ot11u ıı an Ali tahlr \'e 

ı. l tıb4111 başkomutanı Gc
~ 1t1ik ınr11 Necip t:ıra!ın 

ar, ı. edılıni•tır 
r.agab w • 

l~ 1Jııııa 11 tnııı futbol aaha· 
t1 ~ tıı ıı Cdıı~;e?de hoparlor 

bth •ıras stır. 
ıı ıa ında lraşı uzamıA 

r:e h:ar~ış olan KAmis, 
~ ı ka~ ının hııı.urunda 
•4 ~ta,,dı 5lurınuş, ayakta 

tı l~~ ~Çlar' rndlsiııe isnat e 
~~ b aşını 0 unurken arada 
tu~becaıı Gallamıe. fakat baş 

ı ··~ oı 51 eserı gô term miş 
1 t t fazla rasının 3 tarafı na 
•, ll •rafta Çi ıra lanmış \e 

• ~~Ilı%. 1\ a~kerJ ku\'vetler 
• !tattık •rarın okunması 
• ' llra ..... a slirmüstUr Bun 
•ı ~ ·••!hkı'.l h 
, lı e IÖtlJ m ır &lvıl ha 

Deniz kuvvetleri 
Komufanımll 

(Başı l lnclile} 
mektedir ve bu "Un sona erecek· 
tir. Ben manevraları takip et
mediğim için mahiyeti hakkın· 
da henliz hiç bir şey siiyliyenıl
\'eceğim. Fakat hcrhalıle hu tat 
blkat ı.:erek dostlarımız \'e ııc· 
rckse l>ızim için gayet istifade· 
li bir tecrübe olmuştur. 

Dost memleket denlzrilcriyle 
yapacağımıı: müşterek tatbikat· 
lara hiç şüphesiz ki ileride de 
devam cdccefiz.• 

Bıldirlldlğine göre, altı muh· 
rlpten mürekkep harp filomuz 
da ziyaret programı gereğince 
saat 18,45 de SeJanik limanına 
demirlemiş \e merasimle karşı· 
lanmış olacaktır. 
Yunan ordu 11 askeri tatbikata 

ba§lı ·nr 
Napoli 18 (A.P.) - Yunan 

ordusu buglin AUantik paktı 
çerçe\•esi dahilinde ilk askeri 
tatbıkala ı;irişmlştır. •Com· 
nıand Post• rüınuzu~ la anılan 
bu tatbikat 25 ağutl1Jsa karlar 
sürecektir 

Gıinry A\Tllpa bölgesindeki 
müttefik kuvvetler başkomuta· 
nı A.niral Robert Carney bu 
mlinesebetle ya~ ınladıt!ı bir teb 
liMe tatbikat sırıısındn Yunan 
ordusu kurmay teşkllAtble mu· 
ha berat sıstemınl. guney A' ru
pı mtidJfaa bunyesi çerı;evC>si 

Bir milddettr.nberi ltal1ada mide~inden rahatsu: bulunan vnn 
d~ör dükü rşinin ve bir arluıdaşının ard ımilc Pariste J,yon 

lstuyonunda tren!len indiği ı rad a 

• 

z~~c•ktır tlılrnUt!Ur. Ora 
an ınr d m hilkmtiniln 

aı: edıleceğı at"ık· 
dahılınde denenece~ıni SÖ! le· 1931 ~ ı:ı A ı rupa Guzrlllk IUuı.a h akuında ffrlçikayı temcil eden 
mı. tir. Lucienneo Zad-.·!.ornl (f'oto lrM 

inceleniyor 
Orf adoğu hakkındaki 

teklifi 
IAnkarada bir genç 

• 
lnf ihar etti 

1 

lngiliz 
Adalet Bakanlı~ı İstanbul İcra 

daır~~rinin daha faydalı '"' sür
atlı iş çıkarabılmclerini sağla
mak maksadıyle allı İcra daire
sine ilheten iki İcra dairesinın 
daha tc kılıne karar ,·ermiş ve 

ıııumt ıru,,,l'ıirfm!zJen <Hası 1. rlılel 1 genel karargAhının maha111 olıı- a rıca icra hAkimleri kadrosuna 
Ankara 18 - Bahçeli evlerde raber tekrruata aıt mevzularda rak Turkiyedc iuniri intıhap et- illı\e olarak bir yardımcı hlkim. 

37 ncl sokakta 5 numaralı evin 1 bel.ki bazı ufaktefek deCı~iklıklcr miştir. İleride ayni mevkide bir !ık teşkil etmiştir. 
bahçesinde Hti•eyin Ormecl a· bulunacaktır muttefik taktık ha\•a gilcti genel Bu mahkemelerden ve İcra 
rl ı nıfa bir genç bu sabah bir a Guncy - doğu Anupa Kara karargAhı da kurulması kararlaş daırclcrindcn haşka : bir ay enet 
_eaca asılı olarak bıılıınmu~tur. lrnnctlcri kara ı g11hı tırılmıştır. Bununla beraber h:ı· kurulmus ol n Sarıyer. Beykoı, 
ıs yaşındaki bu delikanlının lılüttefık ıfo\'lcUerin Auupa 'a gtıcu karargfıhı, Gı:neral n.:ı. Kartal, münferit aslıye hakim-
sevdiği '"enç kızdan l'C!l r.evabı genel 1 ararı;alıı , 18 (A.P.) - \'ıd Schlatter'ın Flnransarlaki lıklcri ile bu kazaların savcılıkla
almt1' I iiurıne sinır buhranına Gıııll'Y - do •u Auupadaki mut- mlittefik ha\'a kııvveUC'ri gcn,.I rı ve ımrgu yargıçlarıyle beraber 
tutuMuğ11 Ye kendini astığı ::ııı- tefık kara kuwctleıi genci ka. kararcAhının bir ileri kademesin- mlistakıl İcra memıırl ııklarının 
la~ılmı~lır. rargahının Turkıycde izmirde den ibaret olacaktır. Ayrıca Yu· birden faalıyele geçirilmiş bu-

-O- kurulacağı bugiın resmen ilAn nani tanda Scltınıkte de bir kO - lunmaları, 1 tanbul aı:fal~t daire

Papagos iki idara 
Hücum ediyor 

cdılmiştir. M ni kesimde. bir çuk ileri komuta postası buluna- !erini çok ferahlatmış \'e hisse
miıttcfık taktık hava gUcu genci caktır.• dılır bir &ur'at sağlamış olacak-
karargahı da kurulacak. Yuna- Gtiney - doğu A\TUPa gcnrl tır. 
nistanda Selfınıkte kuı;ilk hır kararcahının iz.mirde kurulması . 1 --------..;....-. 
• İleri komuta postası• buluna- guncy Auupa bolgcsi müttefık ' , 
caktır. kU\"\etler ba~komutanı Ami!al l zmır fuarı 

?ıltittcfık başkomutanlık şu Robert Carney tarafından. Turk 
Atina, 18 (AP) - Yunan par· 

lamenin unun bugUn yaptığı 
fe\ kıılade toplantıda, muhalefet 
lideri Papagos'un geçen EylCılde 
yapılan genel seçiıulerin «hileli 
ve yolsuZa oldıığunu ileri sür

mealdo bir teblığ yasınlamıştır: \ 'C Yunan makamlarıyle istişarc-
•General Matthcw B Rıdg- lcr \e bütiın f~~törlc~i~ ihtı.~m Yarm açıhvor 

way bu"un, Güney - do~u Av- la gol.den geçırılmesını mutca- • • 
rupa muttefık kara kuwetlerl kıp, ta,'Sıye edilmistir. 

mesi üzerine gtirliltiiler kopmuş- Balıkesirde ormanlar 
tur. Ru )'Üzden rclscye 10 dakıka 
ara verilmiş ve ka\·gacılar )alış. yamyor 
tınlm.ıştır. Hunun tizerınc. yf'ni~ BalıkcJir 18 (Hu-ust> _ Vi-

• ıf~n ~.nz alan ,;apagos, . çı~d.ikı 1 la~ elimiz h~dulları iı;inde sındır. 
P .. Rs. ıras : \: nizelos ko~lır.;on ğı ,c Susurluk bolgelcrinde bu 
huk~ımetını ~el!.ıl, sedmle~ı ldnre gece Jki bu~ ilk orman yangını 
etm ıs olan \ enızelos hlıkumetlnı ı:ıkmıştır Yangınların söndilrul-
me~uı tuttuğunu ~öylemlşt!r. mesınc c;.alışılmaktadır. 
naşbalı;a n rıastıras l\teclıste •• • 
Atina, IB (A.A.) _ saray ta- Hcnuz torhıs yok 

rafından vaki davete uyarak la· Ankara 18 (Hu usi) - l\hİli 
tıllPrini yarıdn bırakıp bugiln Sa\'unma Bakanlı~ı btitçe,,lnde 
fevka!Adc btr içtima aktcdcn Yu. tasarruf teminı ıçin sılfıh altın 
nan l\tilll Mecllsı Azaları altı ay- da bulunan erlerın hır, bir bu 
!ık bir hastalıktan ve nekahat ı;uk ay CV'\'el terhis edıleceklcrı 
de,-recınden ~onra ktirsude ilk ve bu maksatla erlerin muay 
dPla gorunen Başbakan Plasti- yen müddetlerle izinli bırakıl 
ras'ı uzun uzadıya alkı§lamıslar. malarına başlandıf!ı yolundaki 
dır. haber do~nı değl!dır. Bu mcv· 

Söz alan Başbakan Plastira.s, zuda en salAbıyclli §ahsiyet ha· 
Yugn~lavya ile Yunanistan ara· beri tekzip ctmıstir. 
~ınd ıı dostluğun yeniden tesisini A k d fi b" 
i~teycnlerden biri olmak sıfatıy. n ara a çar~a ı ır 
le duyrluğu memnuniyeti ifade kadın emprimcli kadını 
r tmic ,.e hu dostluıtuıı Balkan .. .• 

, ı;ulhunu tak-.·iye ettil:ini belirt- dovdu 

Eski;chirdc bir tecavüz 
hadiso;i 

Eski&chir, 18 (Telefonla) 
Eskişehir merkez ilçesine 

bağlı Gümele bucağının Demir· 
cıler .ko) tinde yır mi yaslarında 
Mehmet Balaban adında bir &a· 
hıs, Jine ayni korden 19 )il~ 
larında Hafıze Arıs adında kÔ· 
yün en güz.el bir kızına zorla te
cavuzde bulunmak istemiştır. 

Mfitca\IZ kızın anne ve babası· 
nın saylada bulunduğu bır za· 
manı fırsat bılcrek C\İn duvarı· 
na mE'rdn en da) amak surelıle 
içeri gırmlfi \ e ı;enç kııa hücum 
ctmi tır. Hafızenın fersadı üze. 
rine etraftan koşanlar milteca· 
\'iZ genci yakalıyarak adalete 
le lım clmişlerdir. 

miştir. ... • 
-o-

E'ki~th irde bir intiha r 
Eskl~ehir, ıs (Telefonla) -

Eski§ehırin Seyitgazi ılı;esınin 
Bahşayış köyu halkından Üm· 
mahan Fidan adında 35 yaşla · 
rında bulunan uç çocuk anası 

Ank!ra, ıs . <Ank_e) - Bur un hır kadın henuz b.Jınmeyen bir 
saat 1~ de daırclerın da ılı ı sı. 

1 
sebepten otürıi abon yulmak 

ras!nd~ Ulus !"eydanında, hey · urctılc kcndını zC'hirlemi Ur 
kelın onündekı ka.ldırımda Fat Olum hAdısesi muhitte uzüntu i: Bir günde üç kişi 

Boğuldu 
Orlaköyrte Çırağan sara~ ı ö 

niınde demirli bulunan · Öde· 
mış• şilebinin kömUrctisU Oı 
man, d!ın ıfenize girmiş , bir da· 
ha çıkmamıştır. 
Bo~ulduğıı zannedilen O ma· 

nın iıkihcli hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

Bundan başka, Kınahadadan 
gelmekte olan Site motoruniln 
knptanı denizde boş bır sandal 
bulmuştur. 

loförün yedeğine alınarak po 
lise teslim edilen ka\ ık ta. bır 
ceket, bir pantalon, 150 kunıs 
para ve Bursa vapuru kamara 
fefi nasip Yaloya ait bir hfi\i· 
yet varakası bulunmuştur. 

Bu hAdi e hakkında da tahki· 
kııta başlanmı tır. 
Ka1Jıçeşme Hac1hasan sokak 

34 numarRda oturan Fahri is· 
mlnrleki bir çocuğun cesedi de 
sahil ıl e hu l unmuştıır. 

Rara hastalı~ına mUplt'lfı o· 
lan 1o·ahrinin rlenlı.de boğuldu· 
ğu anlaşılmıştır. 

- - O--
iki Yunanlı Düzcede 

Hazine arıyor 

Düzce, 18 (T.H.A.) - Birin
ci Cıhan Harbinden evvel Düz.. 
ce'dc ikamet etmekte olan ıkı 
Yunanlı, Yunanistan'den Düzce
ye gelmişler rn ellerinde bulu· 
nan krokilere ı;brn. fchrin muh· 
telıf yerlerinde hafriyata pasla
mıslardır. 

Bunlar, senelerce e\"\"cl, Yu· 
nanistan'a girlerlrrkcn gommüş 
oldukları hazineyi aramaktadır· 
lar. 

Hrr iki Yunanlı da hafriyat 
için musaade almıştır. 

1 

ma Durmuş adlı hır çarş flı ka- le kar ılanmış savcılık 1:erı~ken 
dın, yan~nda? geçmekte olan in tahkı kata baclamıştır. 
ce emprımclı, Japone kollu, an· 1 k • 
dallı \C çorapsız Jnd Gulfer 5 enderunda yangın 
adında gtizel bir kadını durdıı . İ kendcrun, 19 (Hususi) -
rarak ağzına geleni sbylemet:c Bugün saat 11 de İskenderunda ı 
ba5lamıştır. Bu arada hlddrtini Hatay Yağ fabrikası Cİ\'arında 
yencrniycn ratına Durmuş, inci- Toprak l\lahsulleri Ofisine ait 
ye •Siz.in ~·tizuıılizdrn kocaları - 3 rlolu deponun fabrika tarafın 
mız e\e gf'lnı,.z oldu• di ·e bağır- rlaki saçak kısmında yangın çık. 
nıış ve ayağından çıkardığı ayak. mış 'c ııaıar olmasına rağmen 
kııhının bkı;esiylc nırmaya baş- mesai yapmakla olan Ofıs pPrScı· 
lamıstır. etraftan yeticenler. ımı; nC>lı tarafından yangının hüyti 
ı;aça baş başa gelen kııdınları mesi 'c sira\'etl onlC>nmistir. 
a) ırmışlar 'e kadınlar kara1.01. nılAhare relen Şehir itfaiye-
luk olmu~larsa da > olda barıs- si yangını tamamen bertaraf el 
mışlardır. mıştir 

I 
,~ ..... •lllla•11111 .. l!!lllAA~ll\ 

Kirahk Villa 1 

4 oda, hol tam konf ı 
'e bahçe 1\Iec d vrkoy Sı 
rıta~ sok k 13 r·o iç ı ndr 
l,;ılprp mılpr11ı 

~~.::re !:Jl;>-. dil ı laj ı.ıl afctı;; ie çeMınıı~ L11r pozu 

<Bası l incide) 

etmektedirler. 
Cumhurba~kanı Celal Bayar 

\e Başbakan .\dnan Menderes 
Fuarın açılısında hazır bulun· 
mak iızere yarın 1stanbulı1an va 
purla İzmire hareket edeceklt'r· 
dır. A)Tıca B. M. M. backaıı ı 
Rciık Koraltan da Eehrimizde 
beklenmektedir. 

Fuarı Tıcaret Bakanı aç"cak 
\ c iktısadl polıtikamızı aUka· 
dar eden geniş blr nutuk &ÖY· 
liyerektır. Şehrımız otellerının 
hiç birinde yer kalmamıştır. 

Seyrüsefer dün 
Altüst oldu 

< Raşı ı. elde> 

vaziyette seyrtısefer hu~u~unda , 
büsUk mu.kulat başgosterm* 
tir. Bır aralık iz.dıham Karakoye 
kadar stra.}ct ctmis 'e vesaıt 
Karaköyden Beyoğluna bir hu· 
çuk saatte gidebılmiilir. 

Araba vapurunun tamıri saat 
21 de bıtmlş \e dı er yardımcı 
\ apurlarla otomobil kamyon ,.e 
arabalar karşıya geçlrllerek iz. 
dıham ya\•as ya\ aş ortadan 
kalkmı;tır. 

Birbuçuk kilo ağırlığında 
dolu yagdı 

Palma de lı!ajorque. 18 (A. 
A) - Dun Majorka adası uzerı
nc bir hortum dusmUş ve hunu 
ciddctli hlr dolu takip etmiştir. 
Bırkaç milyon pezeta tutarında 
zarar \ukua gcldi~ı tahmın edil
mektcdır. 

Luchma)or \•e Catala bölgesin· 
de 20 kılometre karelık bir uha. 
daki büllin damlar hasara uğra
mıştır. Bir buçuk kilo ağırlığın· 
dakı hır dolu parçası Bombarts 
kıliseo ınıa damını dclfl!rek b r 
metre kutrunda hır dehk açmış
tır. KucUk bas hayvanlar au· 
sında çok sa} ıda ıa~ ıat vardır. 

3 üncü Ağır Ceza 

Mahkomoıi kuruldu 

Mahkemelerdeki islerin ~it· 
tıkçe ı;oğaldı~ını ~ören Adalet 
Bakanlığı tarafından İstanbul 
adliyeı;ınde Uı;tincU ağır ceza 
mahkemesı ihdas edilmilitir. 

Bundan başka, Eminönü 6 net 
sulh hukuk, Beyoğlu 5 inci sulh 
hukuk, Fatih 2 ncı sulh c~u 
mahkemeleri de kurulmuştur. 
Ayrıca lstanbulda iki icn 

daırl'!sı da ha açılacaktır. 

AHIBININ SESi 
IÔNHEE>IMI HEı:> Y[l:'OE AllAYJNIZ 

Pll! Af'lARl~ITI YORMAZ 

Pl.llKLAqım zı &ŞINOlllMAZ 
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Ankara da \ apılan 'J'üı·li) e tt:nis blrindtiklcrl Paıar gunıı on:ı erdi. Re im, mü abakalanla ıle
rec-e alan h•ni,~ileri ellerinde kupalarla g iisternıektcclir. 

Yedinci Enternasyonal 
tenis turnuvası 

22 Ağustosta başlıyacok turnuvonm müsobıklan 

yanndon itibaren şehrimize gelecekler. 
22 agustos cuma günü b:ı .. la

~ acak olan yedinci entcrna~yo
nal leni lurnU\·asının hazırlık
ları tamamlanmak üzeredir. 

Teni , Eskrim, Dağcılık klü
bunun her sene oldu,ğu gibi bu 
sene de tertiplemi5 olduğu en
terııasl on:ıl turnurnnın çok 
7.e\ kli \ c tatmin edici bir mev-

sım hareketi olacağına muhak
kak nazarıyle bakılmaktadır. 

Teni , Eskl'im, D:ığcılık klü
bu, bu seneki tumm·arı hazır
larken bazı yeni clemanlarııı 
getil'ilcbilmesini ün plana ııl
mış \'e leşebbfisilnde kısmen de 
muvaffak olmuş buluıım:ıkt:ı
dıl'. Bu suretle ycdınci entcr
na .}onal turnurnda bii:,.iik ka
lıtcde genç yıldııları seyret
mek fır atı sağlanmıştır . 

• h afır tenısçılcr. y:ırından 
ıtıbarcn hava polivle pc.}derpcy 
chrımızc gclmcğe başl:ı~ acak

lardır. ti nfırler için Konak 
\e Perapala otclkrindc yerler 
lemın edılmiştır. 

Jaoon atletleri 
Gelemiyor mu ? ,, 

TIRAP ÇEKMEYİN İZ 
MUAYYEN ZAMANLARDAKi 

SANCILARA KAR~I 

• 
1 

• aa,, dıt adale, ,,,,,, lumbago. 
•omahıma agrılarırıı . butun ıan'' 
•• .. ııları derhal ı11kın eder. 

e ~iitatl• hoımolur ,,. derhal IHI· 

tını go\lerır . 

Kininli 

M/de,ı Ooı• 

'""'· ~ /1 lbl 
•• tıobrı;.ıerl 
r urmJZ. 

iyi malın reklômo ihtıyocı yoktur 

KİBAR 1 
Tuvalet SA B U N l A R 1 " 

Daimi kadroda iyi şartlarla calıştmlmak uzcrc lccrubclı 
\

0 1iksck :llakinıı ve In~aat .l\hıhendislcrınc ihlı) aç vardır. 

İsteklilcrın tahsil durumlarını, yaptıklaıı ı.ıcn \c yaş
larını bildirecek mektupla P. K. 660 a muı·al·aat ctınelcrı. ,, ______ _ 
BULMACA 
1 % ı 4 5 • 1 

Japon aticileri önlimiizdcki 
perşembe günü şehrımıze gele
cek \ e cuınartc i güııiı Dolma
bahçe stadında bir mü•ab:ıka 

•ak " - Mnııum hır kus 15 - \"ıı

razar giinii \nkıra <:ençlik Parkı hanı:ı:unda kürek miısabak:ı . va: " T - An ız n: I> Jl. 8 - llır 

l apacaklardı. ları .}apılmı tır. Rr imde Ua) aı\ J:ırara'iı mü~abaka) ı kaıan:ın nt> • ı. r mık 

Fakat e\'\clki akşam Yunan 
AUctwn fo'cdcras~ onundan ge
len Telgraf, Japonların ehri
mızde musabaka yapmaları inı 
kiınını malı bakımdan hayli 
sekte)c uğratmış bulunmakt:ı
dır. 

SC\ in Ya!IC'IOğlu ııu görü~ or,unuı. l akarı lan • a •>a: ı - 1' rıl rıı Ademi iktidar, belgev

şekliği, asabi yorgun· 

luklara karşı 

nl 2 - \ t un. :S - llalıt. ' - li· 
Manisalı bisikletçiler Kahireli bir gazeteci mumı rardıw. s - h.: bır no a ıı -

Yunan Atletizm Federasyonu. 
Japonların Horondan itibaren 
Alına \C İstanbul m:ısraflarının 
lkı federasyonca mfiştereken 
odcnmc ini teklif etmişlerdir. 
Tertıp heyeti teklifi kabul cl
ınemış. yaplıgı mukabil teklifle 
Japonlar Atınaılan İstanbııl:ı 
vol m:ısl'aflarını ve ıki gilnlfik 
la e \C ibatelcrinı kabul ede
bıleceğıııı bildirmi tir. 

Yapılan mukabil teklife, bu
gun Yunan Atletizm Fedcras-
7) onunun vereceği cernp bek
lenmektedır. 

ı\ntal~ a 1 ık takımı Rodo' 
ampi~onunu yendi 

Ant:ılp, 18 {Hu u i) - Şeh
ımız futbol takımlarından ilk 
ık Rodo şampi:,.onu Dıagora5 

takımı ile .}aptığı maçta 2/1 ka

zanmıştır. Dıagoras Yunan bey· 
nclmilel futbolculıırıııdan .Nura
dıs ve Re\ is ile takvi} eli ıdi. 

Avrupa turundan 

döndüler 
Bir mUddet cwel l'ılanisadan 

bisikletle A \'rup:ıda bir gczh c 
çıkan beş amatör sporcumm 
dün Ankara \'apuru ile şehri 
mızP. dünmfişlerdir. 

Kiimil Özkurt, Halit Öl!ilt, 
Cihat Özbilgeç. II:ıyrullalı Ol · 
l·ay \'e İhrahim Çözerden mii
rekkcp heyet l\lnnis:ıd:ın llıb.ı
ren 4700 Km. katctmişlerclir. 

Kendileriyle görüşen bir ınu 
hablrimize sporcular dcmislcr
dir ki: 
·- ?ı!:ınisadan Bandırma YO· 

lble Islanbuln, İslanbuldan Se
lllnik ve Atina)a bisikletle glt
tık. Pıre'den vapurla ital)·a,·a 
hareket ellik. İtalyanın bclli
başlı şehirlerini gezdik. Ar:ı· 
mızda öğretmen arkadaşlar \e 
lise mezunu talebeler \'al'dır. 
Her birimiz kendi sahamızda 
tetkiklerde bulunduk. Yunanis
land:ı huyiık :ıllikn ile k:ırşıl:ın
clık. Seyahatimiz hiziın kin 
mcmnunb el vcrki ve fa~ d:ılı 
olmuştur.• 

Manş'ı yüzerek geçti 
Do\'er (İngiltere), 18 (A. 

P.) - Abdülmümin adlı 2i ya
şındaki bir Kahıreli g:ııeted 
bugün .M:ınş denizini 16 buçuk 
saatte sürcklı hır y:ıgmur al
tında )'Üzerek geçtikten sonra 
f ngiltercnin bu sahiline ayak 
b:ısmı-tır ?ılısırlı bu yıl ?ılon~ı 
geçebilen 4 iinrıi ) üziiclıdür 
:"ıtünıin 19.JO ve !'i l de 2 kere 
l\Iansı gcçmt!ğc teşebbüs elmiş 
fakat mu\·affak ol:ını:ımıştı. 

Bugilnkfi başarısından sonrn 
hayatından pek memnun W? 

zinde görünen l\Iı ırlı pltıj:ı 
ayak b:ıslıkl:ın sonra seyirciler
le şakalaşmış. bir takım cim. 
nastik hareketleri yapmış \'e 
Folke tona dönmek üzere ken
disine refakat elmiş olan \'e 
plajın açığında bekleyen motö 
re yüzerek gitmiştir. 

K. Tekil atletizm müşavir 

heyetine sesildi 
Ft•nerlıahçc idare heyetinden 

T\:fınrnran Tekil, Atletizm Fcıl"
rasyonu tE'knık nıiışavcrc heye
t ine seçilmiştır. 

tina , c ı:cıgratta birkaç mü a baka y~ıımak için çağın lan An karagüciı futbolcuları Pazar gıı. 
au ruııani lana ııiute\Cccihen hareket etnıi lrrdir. Rt. im, futbolcuları Ankara :ırında hene 

binmeden r;\\ el gô lel'mektediı . 

Akdr ı ala arınılan b n n ı a ı 

dan cı , 7 - Tar lıf bir l>ev N • fa 

ı.!a e - Dır yarı teknt'3iJ: ufuk ar 

F.\'\'f.J.Kİ RUi\I.\CA~I~ llı\LLİ 
!'!, 1 -Turl ; Ra 2 - HnT 

:ı - Fran•a. 4 - Ua;ı1k. 6 - Kı. 

na t 6 - A•I 1 7 - Jki. S - fıola 
talı.\ ~. ı - 'lufek: it 2 - ipka 

a - fi' - 1..ontlra 5 - 'Udet, 6-

lfa',I 7 - ı:u: A'i. 8 - Aralı:. 

19/8/J9j2 ~AU 
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PROKOPiN 
Drııjeleri l\lmanyadan gel
mış ve ecz:ıııclere tevzi 

- edilmi tir. -

tmti}'aı sahıbl: !Sl~AN t'.OtlL~ 

1\'eşri}atı fiilen tdarf' eden 
\ 'nu lşlert l\lüdüriı 

ım.iıı n:~ ırn 

(\'A l.\~l G37f'IN·ılilı Vt' latha 
arılık T. A ~. - htanbul 

(pi' • 
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J O ı ~ •ı arılı le ı hır T8Prftk, ı J ;o Mu· 

1:? n · ıa ~o A•hr 6Ratı: J:?.I~ ıik Turkul<r. 111 45 • :?~ 1., !Smrkılar • 

Mrnılokr l•rı "'&ın. ı:? :?O :O.le 'eketıı Okıı1ın Mrfhar• t '1. ıltl rını, •.'ala lar: 
O Mııı k: .A.•kor n t ıedlıtı Ce'dd ı..·a~ ar. \or.o nar~ı o• iı ua· 

lıuaıar. 1 00 ~I ~- A1arı Te llaborler it ISencalar. :?O 00 M lk: Ke ı aıı ıo 

Lı-or ur•er Uıl), 13 30 

· H :?O Sarlaıar • 
l r;:ııder, Tulua 

Ha kı 

:?l.4S Strtı.1t ıllt •• ı., l\luı k: Sar 

Raporu, ıı.~am ııro.nmı ~uı •• baber-
ve lıapan s ltr. ::: .oo lı:o n a r uıbo!.ı da r ( \ a 

* hap O al &J), 2o> o,, l';o.raw H •BP•· 

ı6 • A ıl • ıır .ram n ll A>&· n ı 

ISTANBULDA 
DEPO 
TESLiM 
FiATLARI 

' 

22 · 38 inçliği TL. 9.940 
28 ·46 ,, TL. 11.240 
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Marşa! kredis!nden yeni getirilen ve ~-! 
kredisiyle satışa arz edilen bu yüksek l'P": 

harman makinesinin vasıflarından bir ~ 
- Şişme lastik tekerlekli, 

- Otomatik sap yedirlcill, 

- Nakli pek kolay, iatenilen yere 
aüratle götürülür, 

- Avrupa tipi harman makinelerinin 
aksine, tesblt ve tesviyede zaman 
kaybetlrmez, 

- En geç Yirmi dakika gibi kın bir 
zamanda faallyete geçirilir, 

Vaaatl mahsulde sntte Bir ton tane 

verir, gayet ince saman yapar, 

- Diğer büyük harman makinelerinin aksine en 

fazla llç işçi ile çalı,ır, fazla adama ihtiyaç 

göstermez, en ekonomik çalışma imklnına 

maliktir . 

Türkiye Genel Satıcısı : 

TÜRK INTER MAKiNELERi A·O· 
Bankalar Hanı, Galata • lstanbul 

Telefon : 42983 
.UBELERI ı 
ANKARA Pogta Caddesi 78 
ADANA Karııyaka Gareıı 
ESKiŞEHiR ı Satırlık Caddesı 8 
IZMIR Cumhurıyet Bulvarı 93 

ACENTELIKLERI : 

INTERNATIONAL 
HARVESTER 

ANTALYA ı 
AKSARAY I Nl(2DE: : 
GAZiANTEP 
KONYA : 

Mehmet Bıı cı ri 
Mehmet ağaçlı vo Ka•deŞ e 
Aaım Kepkep Kol Ortaklı0 1 

Altı oklar Orıaı..ııoı 

'at 1 

l at ilı IŞIK 

Yuva 

ÇORLU (TEKIROACI 

LİSE 
Kurulu tel.rıh! 1 

l lk Orta 

Su!oyman Cemal Sorol 

{Eski F yıiye) 

Lise 
"/• Yabancı dıl tedrısatı ilkokul 3 ucu sınıfta başlar. 9rta \e Lise sınıflarında tO 

clıl s;ıa11eri arttınlmıştır. ~uayyeıı cmtlcrdekı Yu\a \'e ilkokul oğrencılcri okul 0 

den faydalanıı·lar. :!5 ,\ğustos 1952 "Ününe kadal' kaydını .} eııiilcınıren c:.kı i>gı t'ncıl~ t 
.}erlerı .}eni miiral·aatlar:ı tah5is olunabilir. Kayıt için pazard,ın maada hcı gün sıııı 
al'asında okula mlırncaat. Telefon: 80879 

' Sah l ık Mağaza 
İstanbul llalıkpazar Taş· 

çılar cadde inde 39 numa
ralı 157 metre kare mağa
z:ı, azimet dola) ısile acele 
satılıktır. '\takarna ,.c çiko- ı 
lata fabrika ı olmağa elvc
l'işlidir. Tecliyatla suhulet 
gosıerilir. İçindekilere mü
racaat. 

Hatav Gümrük Muhafaza Satmallll' 
Komisyonu Başkanhğmdan : 

ı Hatay glimrUk mufıafaza ihtiyacı lç.n kapalı ~ 
lü ile 3000 adet ka\•ak telefon direği satın alınacaktı 
lıamnıen bedeli 43000 liradır. all 

Geçici teminatı 3375 lıradır. Ekslllmcsi 26 8/952 5 

s:ı:ıt 12 de yapıl:ıcaktır. li dl ".:.il 
2 - Sartnamesi her glln kom is) onu muzda f: lart Pi"~ 

rilmiş olacaktır. (12412) 

Po,talardaki gecikmeler kabul edilmez. teklif meklll~ 11,. saatinden bil' saat evveline lı;:ıdar koı:=_::%1is) on başkan 1 

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

RONSO 
DONY ANIN EN IY( CAKMA~l 

~ONSON STANDAltD. Garct za· 
rıf ve sağlam olup, herkesın 
tcmh elliği bir çakmaktır. 
TL 32. 

RONSON ADONIS. Zanf bir 
saat kadar ince olan bu yassı 
çakrıı1k, yelek cebine rahatça 
sığar. 1'L. 45 

basınca yonar 
btrokınca 'öner 

RONSON DIANA. Jnı.:c işlcınelı. 
ı;umiış kaplamalıdır. Jlcr ev 
kııdınının beğeneceği, bir çak· 
maktır. TL. 75 

tOUIVEOE MUMESS!ll 


