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l ızkardeşi, Prenses Eşref ile karde i 1\li Rıza aııucleriııiıı 

refakatinde Tahrandan ayı~ılacaklar. Şah ecnebileri l{abul edenıİJrecek 

Salıın _, 

Tahranda sıkıyöııetbn 
Musaddık Eylülde 

tekrar uzatıldı. Dr. 
Aınerikaya gidecek 

"illa • .. , 
llıı tada k • ıı. 

lıattka~ er_ı bir tatbikat yapılmıs n başan ile nelicelenmi tir. nu tatbilıı.attaki birlikleriıni· 
1 nıukemmel olmuş \e yeni silahlar le<rübe edilmi ıir. Yukarıdaki resimde tel. iz 

';:----_ telefonla muhabere Japan erlerimiz gfüiilü~or. 

..ılnalolu lfa •• 1 
Tahran, 31 - Meclis bugiin 1 

programının tatbikı içın hüku ı- İngiltere 
Hazin bir 
Mukayese 

mete tanınması istenen mutl~k 
alahiyetleri ittilakla ve mü~·a· 

celiyetle kabul etmiştir. 
Mu addık hasta olduğundan. 

taı.ıırının nıiid::ıfa:ısını Maih·e Ea 
kanı K~zımi yapmış ve petrol 
gelirlerinin k:ıybedilmesindc.1 
~onrn iktı~adi ve mali sahal:ırJa 
ı·apılması lktıza eden 5cil reform 
lan gerı:ekle~tlrcbilmek için lıu 
gihi s:ıl5hiyctlcrin hükumete ıa., 
ıım olduğunu bclirtmi~ \'e neti
~e~ i 6 ay sonı :ı !\lcclisc bir ra. 
porln hildircc·eğiııl söyJcmi,lir. 

· 1\· Silahlanmayı 
l ~ -

7

.., Kısıyor 
.. , ---A.h l'A7. \:\': 

lsts t ltıet Enıin YALMAN 
la lııura~:ı .. o~ra hürrive-t uğruna 
b·tda fd; r. nın ~eni açıldığı ır:ı· 
dı, lrıtıııİrkate~eıniz bugünkü gi. 
}ile n • et olı;ülcrl} le n: iti· 

. Churchill, lngiltere· 

"tııı L rı~ atın d • d o~tasi • n e\·:ım etl"oı·. 
~ "tıııan1a \e lıurıfrrt rejiminin 
•lL tını d • • . 
11 ~uru 1 

C\anııı hır ten\\ıd 
tarı; hu ~ tında tutın ordu. Trk 
ıı, \ l}'l't' • 

ııuz r ınılen \3Z"eçıncğe 
t~ andan ~ 
~ ~ liaıı, I' . ~arar \'ermemi~ 

bıı bir b :ırtısı, hu leııkiıllerin 
1 f) t.-ıııı t>deri iıli. 
t~·aııbuıd~n~r •\laettin Tiı itoğlu, 
Ilı 1lotdu . .,.'~lk l'artisiııi tem~il 

117dıh •tzı sar"nak w~ yolu· 
\b '' Dlık • 
tıı llıet l\aı 11

J ~~k İ('İn, ıueı lıunı 
C •ltı·in ,.11 gıbı h:111 Halk P:ıı·· 
~1ttrtİ1ik ~111.'' ~lnıbaaulık " 
l de bi 1 llrk ,\ııoninı irkt.· 
~~ti tteı: t~dar Olıluldaı 1111 ileri 
-. 1 • ıır 
~ tı, hun nıe tle çıkarm:ığa 
, 14ıakil larııı 'e eli •rr b:m 
t~ .llıtti n:'lltaııda ların hissclrri· 
L tiu, g nıına satın alnıak u· 
•11...., aıetl'ın' • • 
'ı · '1l'tt ııı demo kra ı 'e 
Oak )olu llılicııdelesindeo alıkoy· 
~ Uda b. 

ı. .. ~ıııan1ı· ır lf'rtlp hıızırlııdı. 
ı~ıı le~· llıın, Parti i idareci· 
it t!Jııı ı.· ıııde olar:ıı.: una ö,·. 
\j~t Olın~lartj bö~ le hir tertibe 
tılı' leıııiı, ~ i\~l'~lc'kttll' nıüstn· 
\,1'.lla ı en 1~r ı~ı açık hir gazete 
lı 1llıize 1 •~l'ı;i~ le anonim ir· 
Ilı ~Ulun'ııılltladıı lıir ııarti kavga. 
t•~lt ko, adığı lıir ırada, <'r· 
• C'b , aıı tn ı in 1 i ,. t tı 111111 Ahmet Ka· 

Aııkaraıla a~ı.eri talbikatı Cuıııhuıb:ı~kam Ct>Ul Rayar, r.eıırl 
Km ın:ay Da)kaııı Oıı;enu:ııl ~ul'İ \'amııl'l:ı birlikle takip ederken 

Yüze yakın albay 
general olacak 

Yüksek Askeri Şura dünkü toplanh
srnda terfi edecek albayları 

tesbite boşladı 
ı, ti bir a ~ndaslar dıı ınükrm· 
ıt'e bıı erıye inılih:ını geçirdi· llı11u.ıı llulabirimlıı!11ı fi 
ııı11lıı lltiıdg~bi hu u i i Jerioe par· Ankara, 31 - Yiiksek Askeri 
tı '~e ıı a. ale hakkı olmadığını • fıra buglın Milli Sa\'unma Ba. 
~a 1k Par~·rı. sfirdüJer. ~onradnn kanı Hulü i Köymenin başkanlı· 
h~ llturri'

11
1 lllcclis grupunda ğında toplanmış ve içtima ak. 

'ah atıııaı,; 1 er ayni dava) ı orta· tiam geç vak le kadar de\•am et 
~d/l>lerı, ~1.e> inc·e, partinin öz mi&ıir. 
~ Üstuna hır anonim $İrketin Bugünku toplantıda General
ba t ahı ~ . Oldugunu, bunun 1 lığe yilk~elecek Albaylal'ın li te· 
«t l'\i 'l<ı.\jp e~ıııi ara tırmanın \C si üzerinde tetkiklere ba lan. 

bu1lllt~c •nden ınüdah:ıleltr· , mıstır. Şuraya, )ÜZC yakın Gene
l~ lıııııı11 d:anın nıüno ebel iz bir 1 r:ılliğe HiyJk gorillen Alb:ıy n:mı. 
!'ıılı 11la İiyfug~nu ke~titıne biı· zet olarak verilmi.tir. Şura, Gc 
~ la Olgu edıler 'e lıı.anuni bir nerallığe yükselecek her Alb:ı~ 
~,ne ı:avr n<'a harrkrt rderek, üzerinde a~Tı ayrı durmakla ve1 

h l'ıııtuiı~ et ahiıııeı ine hiç yiıı liy:ıkat derecelerinı incclenıel:-
Qu h4 . r. 1 tedir. Bugünlerde Gener:ıl ola· 

, 0,, ilıs,.clen lıP. 
1 

cak Albaylar belli ola<'aktır. 
hL· .. rıı n ' a ıı ı;cne <D s , ,,. Su"• "' del I> q'di e gib· hl . . evamı . a, .ı. , . • 
~I ıılu)o 1 ı gelı mrnın -o-

le1~l \atan~7.? ha21 Demokrat , 

11a b 
1
lin 1ı1 aşları~ an~nim ir· Hava kuvveflerme 

~tıı1ı~lıınduğ e ahıplerı arasın· 

Milli Cephe milletvekillerin
clen Yu u! . 1uhari, Ba b:ıkan Mu 

tOf'\':ltnı Sa: !i: Sii: li da) 

1 Bursa sehri 
1 ' 

ı Susuz kahyor 

.. '.1 

-

Sabık )tı,ıı· Kı afü;e~i l"eriman -:'<lapoli'de Kapri aı1a~ına gitmek üzere r\lahrn~a ~atından 
Suların getirildiği iki kö- biı- ınotörc geı;erken 

y~~ı.~~~:!~~;"d•:ı:y~~::· ı Eski Kral Faruk, zengin 
neticelendi 

llıı••' llu'.nbı~ı fzd•n olmadıg"' ını so··,ıu··,or 
i !~r~~~~ındaE~:; ~~:!·o~a::~ 
arledilerek ebr.e gefüilmiş o. 

lan Kırkpııı:ırlar suyu haddiza· 
unda }'ethi}ekııık ve Cumalıkı. 
zık köylerine ait olduğundan o 
2aman köylüler tarafından bir 
di\a açılmış \'e bundan bir müd 
c!d en•el <le da\·:ı köylü lehine I 

Faruk, dünkü basın toplantısında, kendisini tahttan 
«İyi başarılar» temenni etti . «zira buna 

muhtaç olacaklardır» dedi 
indirenlere 

sona ~rmi~ti. 
:'ıl:ıhkcıııece verilen nıliddet ı 6f i119ili~ El,~isi11e ... i\reciıı~ dolduğundan, halen sehre ak- ı • 

makta olnn Kırkpınarlar suyu • • • 
kesilecek, :ısıl ~ahibi olan köy. ·ı•eJ 1111111 

CDl':umı Sa: 5 Sü: 8 dr) 
fleğişıııiyeceğiııi teıııiıı 

A ııodıı!r4 Prtu 

1 
Kapri, 31 - Eski ~lısır Kralı 

Faruk bugün Capri ada ıııda kal 
dığı otelin tar:ıçasınd:ı tcrtıple
diği bir ba ın konferan ında ken 
disini tahtından inmek zorunda 
bırakanlara cİ\'i ba arılau ıemen 
ni etmiş, czir; buna muhtaç ola· 
<'.aklardırD demi tir. 

Faruk demi tir ki: 
ollarp buhranının belirdiği bu 

mü ki'ıl günlerde bir memleketı 
idarenin pek kolay bir i olduğu 
!elınbına kapılmamalarını teınen, 
ni ederim. Çüııkli, hiikiııııet işle· 
rinde yeni olanlaı· belki ele bir 

tOl'umı ~a: r.: Sii: 4 dl'l . 
Türkiye işçi 

etti 

• 

mn il/ôstan kurtul· 
ması ıçm bunun 
lôzım olduğunu 

söyledi 
.4.ııoc tı!rd Prtu 

Londra 30 - B:ı.,bakan 
Churchill bu ak am, 1ngil
terenln ifliı tan kurtulmak 
için 13,000,000,000 sterlinlik 
silahlanma programını tah· 
dit etmesi lüzumunu belirt· 
nıiştir. 

Bundan sonra Avam Ka
marası Churchillın daha gc· 
nis fedııkarlıklar istiyen ik· 
tisadi programını tasvip et· 
mişir. 

1 ı:ilerin hükfımelin iklı· 
sadı başarısızlığını tenkid 'e 
ademi itimat beyan eden 
karar sureti 270 c karsı 302 
reyle reddedilmiştir. 

Churchill, f ngilterenin 
kurtulma ının ihracata bağ
lı olduğunu \e bunun da b:ı· 
zı maddelerin mudafaa~ a 
ha rı yerine ihracı icap 
elti~ini belirtmi,.tir. 

Churchill dört senelık 
müdafaa pliinında yapılacak 
tadilatın tc!errUatına sır· 
memi tir. 
Amerikanın elindeki atom 

stoku 
Londra 30 (A.P.> - Bııs 
(Oe\·amı Sa: rı: Sıı: 7 de> 

.. 

11,t' 1re bir Una dair orı:ı a bir· s b 
l1tı 1 

Utülenrn·e ele çıkorılmı tır. Yedek u ay 
~•bı tcten bir ıddia. • p:ırth·i ten· 

Konfederasyonu 
Kuruldu Ene iki gün izmirclen Korc'l e hareket eden deği5tirml' birliğimize mensup erler \•apul\lan 

akrabalarını selamlarken • ,,~ 01ınaıı.ı ı:azelede hl e sa· Al k 
~h-.l'ı lıir n ı>artı te anüdüne maca 
tJ.-tı h;ı ey Oltlıı~ b 3 

• ~ reket ı,;U 'e un ll ı v ... ,.,_ı.;.irulııftn 
~Olund e ı:ec;ınek kap etti· U1tU 

~Qı ilki lk~dır. Dtnıek ki, bir Ankara. 31 - Ordumuzun bfi. 
1ıı4 •lerı ıı ldar \·e ııııılı:ılefet yük bir uzvu olan ~edek subav. 
tı1~ hlltr·l'llsınc1aki roller ddl~· !ara. ordumuzun heı· ınırında 
lıa itıı1

1

l'1 et ll'ıiitaılelrcisi ıfo· ~·er vel'ilmis, fakat ha,·a kuv\Ct· 
1 ttln· 1 ara · · d ' ı ı · · ~r ın tıı . &elen Drmokrat )erinde ıstıhdom e ı me erı ~ıın· 
'tı' ı\licıı~hıtindeki lıaıı kimse. diye k:ıdaı· ihmal ohınınuııtu. 
l 1 ' •ıı ,.. • f d h . vttı· 'ııe e ıntoğtunun tıl'.' , Dünvanın her t:ıra ın a a\ a 
beı.lııı~ .... "'"1ki han·ket ı:ırmıı kuv,·etıerinde yedek sub:ıvl:ıra 
ı.' h .. ,, leı·d· ·1 · b 
-.aıl aliıı b' ır. l\Jıık:ıvc rnin geniş mikya ta yer \'erı mıı:, u 
tett ~•rt'ı · ır tarafı da 'vardır eJemanl:ırdan lıü) lik istifadeler 

'll:i ı· 1ni h • k'k Y li ti 41erı . n eş, altı t'!ne ev· temin edilmiş ,.e bu ha ·ı at ı ·ın· 
lılı tliıı h erı, biıyJe bir harrke· el cihan harbinde müs:ıhhas ola· 
lidt~ baıd11,'araı,; drrhal l'eddel· rak tesbit olunmuştu. 
li ~1 '\d11 c, na hakan ,.e parti Bu hususları gözönüne alan 
Ot b 

1'tıı 0:" l'.llcnilcrcsin. ikrrt· Yıiksek Askeri Şüra .• imdiye ka· 
d~ bil lctdia ~azeıe!erinden birin· dar ihmal edilen \'C Türk genç· 
'~• thıı31 > henıın C) el·ek ;) ol· !erine h:ıvacılıkt:ı imkan ''ermr# 
ttctıı~ Cazel

1
e tıknıı tır. Her ne ren geri zihniyeti ortadı;n kal· 

'ıııı~lt uı' bu ~~Yanalın neı . dınnı . yedek suba) lann ~a h:ı· 

R. C. A. Başkanı şehrimize geldi 
R. (' . .\ CRadio C:orpor:ıtion Of ı\nırric·an) Iirnıa,ının baskanı 
,.e İdare ~Ieclisi başkanı D:ı,·id ~ornocr ilt' l'l)İ diin ı.aat ı.;.so de 
!if'lırimi1e gelmiştir. Sornoff. kendisi) le giirü~en bir muharriri· 
nıiır ·lhı Orta~arka ilk 1iyaı etimdir. Yunani~tan , .e hrael'e 
gittim. Buradan Fransanııı güneyine 'I' l.ondı-:ıra. oradan da 

Amerika)a dönecenim.• demi. tir. Sornoff, ~ehrimiule 
iki gün kalacaktır. 

Beş kişinin çıl<tığı 

yolculuk • 
garıp 

~ daıı re soylcnmediğini 1 vncı olmal:ırı hususııni:ıkı tek· 

~ bt~tklib~~~ 'la da bry:ıııalm lifi kabul etmi tir. Uiivlece ye. Üç Ü erkek, ikisi kadm Of an turistlerden birisi 
~'\i . tlı ki l> graıııamı tır. dek subay ınıfına bir ele havacı -

A nııılolu .(fa .n 

Ankara, 31 - l\lemleketimlz. 
deki İşçi Sendikalar Birlikleri
nin ve Fcdera yonların iştiraki· 
le teşekkül r.den Türkiye i~çi 
Konfederasyonu bugünden iti· 
ııaren şehrimizde faaliyl'.'te geç 
miş bulunmaktadır • 

Konfederasvon adına söz alan 
Genci Sekrel;r 5unları söyle· 
ıniştir: 
ır- Türkiye İşçi Konrederas· 

,:onu bugün te ekkUl etmiş bu. 
ıunmaktndır. !\Iemleket:n bu en 
büyük i çi te ekkülünün kurul. 
ması ile bütün Türk 1 çilcrl bü· 
yük bir sevine du~'lllaktayız. 
Tıirk i çisinin a ırlar boyunca 
kurmağa hasret çektiği böyle bir 
ı~çi te~ekkülünün gelecek ne il 
lere, mühim işçi dfıvalarını hal
ledilmir:; olar:ık devretmekten 
1:-ac;ka hi<:bir iddl:ısı \'C ~ayesl 
~oktur. l\le,·cut k:ınıın \'<' nizam
lar çerce\·e i lc:lnde mlllh'etci 

'Oevamı Sn: li: Sii: 1 de> rı,ltı 1ktiı1ar ~nıokrat P:ırti ic;in·
1 me,·:ımı Sa: Fi: Sfı: 7 et .. , «Sabah kahvaltılaflmı rakı ile yapıyorum» diyor 

'°e {'-tııı ı• ıuıııresi, biıiın gibi 'ı 
ııı,~ıa)111ı harıj İktidarının hi A k " 1 y'ı ı-:si~ TAı,ü Karafepe Devlet 
)'~il~ l'Q ~::~l'llr..rini beliı:t. s en ma zeme T•l..n 1a:ı R•v~tıııdtıı 
lttı d harek ltı . J:•dı•ıı, fak:ı! k I d Encik! akşam diinyanın en j sarı ın, ort:ı boylu, kı-a saç;lı, Q ı d 
~ı,lli Utııııl\a" leııııi trnkidden Satarken ya a an , .acaip, acaip olduğu kadar se\'iın· se Si7~ ağırba~lı. bircok li ana \ii· rman arm a 
•lt~t~ 'artığ:ı ınııstalıil lıir g:ı. • • li grupu ile. kar5ıl.tştım. Be~ ki· kıf. Stockholm'de SAS şirketinde 
~ s, 6 bir h=tı~a tah:ınınıiil •·de· Askeri depolaıda y:ıpılan bü- şiydiler ..•. lkisl kadın. iiçü er· kôtibe. Yanaın çıkfı 
"llıleıı tne e eıı c;ıkını~tır. Hat· ~'Ük bir hırsızlık hidi e_i mey· keki! }~rkeklerın üçü .:le Frnnm! 
~ r daha i~"\~lkl Halk Parti· dana çıkarılmı tır. Kadınlardan biri Faslı: Helene Bir tanesi •France Presse• ga2e- ZT!!.ltUr .ı:•,'a'•• .ıfe-
~ •rı:"liıı ~~1 Cidl'rek, ano· Adapazan ,.e İstanbulda bulu- Melloul, esmer, orta boylu, kısa tesinin Stockholm muhabiri: Balıkesir, 31 - Dun ~ece ~a 
~11D;ı aı 1 

e sahiplerlni nan bazı birliklere aıt postal, saclı, konu kan, şakacı.... Jacqucs Dorc. Diğer ikisi ~ üksek rı ı Buıhaniye Karaafaş kö\fi cf. 
c'aın1 ııı~ı. lıı·r.ti~ le ı:a- 1 o tanıye, çamaşır; a keri daire- Bir mli.hendis katibesi imis!! mühendi . Bir tanesi sakallı, sa·ı \'arındaki Karatepe devlet or· 

a. S; Sü: 6 da> meramı Sa: 5; Sü: 7 del Di:e:-i JS\e!,'li: Ker~iin Eklund, <Devamı Sa: 5; Sü. 7 de) CDenmı ::ia: 5; Sü: 2 de> 

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

İzmiı• D. P. tileri arasııııla 
. kayııaşmalar vaı• 

Düvenci 
münaka_şası 

Belediye Başkanı Rauf O nusal ile Adnan 
arasında dôvalor açıldı. iki partilinin 

karakolda son buldu 
1lu~.ı llulabı11ıııı-4cıı 

İımır, 31 - Demokrat Partı 
İzmir teşkil!ıtından, başta cDC· 
moJ.."l'at İzmir• gazetesi sahibi Ad 
nan Düven<~i olduğu halde yir. 
miye ''akın iı~enin hay iyct di 
vanınca partidC'n tarrledilmeleri 
h!idisesi hizipler ar:ısınd:ı mü('a
dcJe;')'I kızıştırmıştır nu ar:ıdıt 
dün gece bir ııarti ocağında ko· 
nıı :ın Belediyt> Dlı~kanı Rauf o. 
nur al «Demokrat İzmir. ıı:ı:etc· 
sinde aleyhiııdr yapılan neşrir;ıtı 
cc' aplandırmışt ır. Bu konuşma 
c~nasında kendi ine hakaret e. 
d'ldiğini \ e gazete indı> komu 
l'istleri çalıştırdığını ortaya et
lığı iddiasıyle. Adnan Oü.,,end. , 
belediye Rei ini mahkemeye \•er 
mis ,.c şahitlerini de getirerek 
me hut uçlar kanunu gere"ince 
d:'h'anın bu sııbah görülme"ir.ı 
• temiııtir. Fakat Rauf Onursal. 

<Devamı Sa: 5: Sii: 1 del Rauf Onursal 
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inkılap tarihimizin 
yazılmasındaki zorluk 

lıadiseııin 

ta ıkil-atıııa baslandı _, 

~Iezhalıadaki 

!e·bahadakı kompre örlerin bozukluğundan do1ayı etl•rm 
kokma•ına 'e top~ancı ka apların zararına sebep olan Karaağaç 
mue r e:sındekı memurlar hnkkınrla dunden ıtıbarEn tahkıka· 
ta ba lan'llı~tır. 

1 e5i1j,o ırtenroloji lstas 
l)nıırıun tııhmin!erlne gore, 

bugun, ~,.hrimizde H! rha· 
rında han, sııbahle~ in btl· 
lutlu, ı.onraları açık \ e a az 
hıılutlu get"cektir. Rıızg6r· 
lar kuıe fln 11 r•hl'tlnden 
kln·Htlice, !ıınra mııteıH! e. 
ser.ektir. Sıralılı!ıta ıiıın,. 1111· 

zarın mııhim bir rlf'ğiııklik 
olmı ·ııraktır. Gunıın e11 ~ uk· 
5"k sıcaklığı cııl eıle 29 de
rece ol;arııktır. 

Bazı fınnlar 

Fena ekmek 
Çıkan yor 

Ne oluyoruz ! 
(tf" 

T. H. A. nın Tokattan 
11 

sr 
diği bir haberde ~ 

tırları gbrdilm: tur 
·Turhal a ba lı Kuso }; 

ko) ünden kad n'ı er t 
100 kışı ıki 'a C'ne•l} d 
trakto e bınerrk }\a 

yı.mdekı bır tekke' i ı 
gıderlerken thktoı: de 

- Muhterem A. Adnan -Adıvar'a hürmetlerinıle 
Son günlerde bk cok fırınla· 

rın ekmek ımalınde temııl;,ge dık 
kat etmedıklerı ve bu arada ek· 
meklerın ıçinden manzarası pek 
hoş olmıyan ~-abancı cısimlerin 
çıktığı gorulmeğe başlanmt§'ır. 

mıştır.• de d 
Bıı kaza netice in 18 ~ 

va~ılarınızda- r \'AZ \N : 
<t kı fıkır zen 
gınhgınden, da· 
ima fe\ ız alı· 
rım. Bunlardan 

Re ot Kayııoı• 
çoğunu bır de· 

fa ıle kanmıyarak, tekrar tek· 
rar okuduğum \akıdır. Yalnız, 
bır makalemz hakkında tered· 
dude du.tum. (Hatırat ;ı; zma· 
ğa daır) ba lığını ta ı~ an bu 
yazınız, Cumhurı\ et gazetesi· 
nın 19/j' /952 gunkü nushasın· 
da a ınl~nmıstır. 

Bu makalede •Kaderin sev
kıyle herhangı bır denrde 
memleket ı lerıne karı mıs 
olan bır zata, tıdeta kcndısınin 
bır utan vaııfe ınden kaçtı ı 
hıssını \erecek kadar kun etli 
bir ısrarla• htıtıratını yazmaıe;a 
teşHk ettı ımızı, fakat •bu tek· 
lıfın takatın ustunde bir teklıf 
olıbıleceğını dü unemedığırni· 
Zl• belırtı) or \C •Hfıtırat nıçın 
yazılır'• sualınc karşı da, bır· 
çok sebenlerı bulunduğuna ışa. 
reUe bunlardan ıkı ını fU yol· 
da ızah cdı"or unuz. 
cBo~le ıhU~ar yaşlarda azı. 

lan hatıralar, muellifın mazıda 
ya~dığı parlak hayat hiklı) e ı· 
nin adece kendı icındc kalma· 
sını ı temcdı ınden 'c bu tun 
hldiselerı teker trker ın anla· 
ra a~ızdan anlatmak kabıl ol· 
madı ından, onları h"rkesin 
önlıne sermek ıçın ne ır 'a-ı
ta ına muracaat etme ınden 
doğu~or. Bu sebeple yazılan 
hAtıratın neşrınden, unutulmuş 
sandığı e·ki şohretı nazarlarda 
tek-rar ıh) a gıbı hır maksada 
bağlı olduğu da du unUlebilır. 
Yahut kafanın or1J1nal bır&eY 
yaratamıyacak hır hale geldıği 
vakıt, bo& kalan zamanlan dol· 
durmak ıcln yazılan h tıralar 
da \ardır.• 

Muhterem efendim 
Su husu ta ı rar ederiı ki, 

A\'I KAT 

~akın mazıde mUhım hizmetler 
ıfa etmı& yaşlı vatanda larımı· 
zın, ebedi Aleme goçmedcn ha· 
tıratını vazmaları. bır 'atan 
'azifesıdır. Bundan l açmak, 
\Bt n \azıfeslnden kaçmakla 
mu avıdır. 

Fıkırlerımı, müşahhas bir 
ifade ıle arzetmek içın, nü ;a). 
ter \"erece"'ım: t tıkl!l sarn· 
şı)le ~eni bır Turkıye de,leti· 
ni bızlerc te\ dl eden, sizin de 
ara<:ında mumtaz hır me\kı is· 
gal ettiğınıı.. mUcahıtler nr·li, 
bu hız metler dolayı 1\ il' kıya. 
mcı~e kadar hayırla ~·adoluna· 
caktır. Fakat Mılll lucade1e· 
dekı hftdıseleri, gıorç,.k olarak 
'e kazandıfı tPcrübelerlnl, fi· 
kır hamulelerlnl tam bir EU· 
rette bızlere ııaklııtmez e, bu 
noktada da kı~ amete kadar 
tenkıde uğra\ acaktır. 
Hakıkat şudur ki, yakın ma· 

zl dPdığımıı GU otuz senetık 
devrin tarihıni azacak olan· 
lar, bu uk zorluklarla karfıla· 
e caklardır. Bu devrin esika· 
!arı de' Jet ar~h !erine (ıremc
mı~tır. Eğer, gerçr.k 'e ıkalar 
MlA duruyorsa, yerleri meçhul· 
dur. Dağınık 'e birbır1rrı le 
ırtıbatı ağlanamıyan \e ıka· 
larla, inkılap tarilıının azılma
ı;ı mumkun değıldır. Hattfı 
Ataturkun bil tık nutkundaki 
'e<:tkaların a ılları dahi, de\· 
ltıt ar '' lerınde mu\ rrıhler n 
t!.'tkıklcrıne ıırzolunamamakta· 
dır. Şu halde • makalenızde. 
guçlukleri 'e Eebeplerındeki 
hafıflıkleri dola~ı ıyle, hıç yaz
mama ı tercıh gıbi hır bıs 
uyandırdığınız • hAtırat ne rı 
keyfı) etı, hızım ~ egfıne ilmldı· 

TUTUM B A N KAS I ' nın 

BEBEKTE 

ğusfos .1ekilişinde 
YALI BOYUNDA MUHTEŞEM 

KORULUK iÇiNDE 

İ'ne 
SAHiP OLMAK iÇiN - o 
AKŞAMINA KADAR 

irahk 
Bir Hesop Açtırınız, Hesobınız Varsa Çoğaltınız 

Bu çekilişte ayrıca zengin 

PARA • KRAMİYELERİ 

GIŞELERIMIZ DAiMA TUTUMLU 
iNSANLARIN EMRiNE AMADEDiR 

Galata : Bankalar caddesi N. 48 

IZMfR : Mimar Kemalettin Caddesi N. 28 
lıtanbul: Yeni Postahane meydanı Muhzırbaiı 

sokak N. S 

Kadıköy: Çarşı Tramvay Durağı Kadıköy Palas 

altında N. 5 7 

T TUM 
A Si 

SAYIN ISTANBUL HALKINA 

Gorduğil fazla rağbet 'e umumi arzu uzerine 

' mışdir. 
Azız efcndım 
Bıı (l\lu • afa 

Re ıt Pa a \e 
Tanzımat) adlı 

kıtabımızı ha· 

A)rıca ıezballa mildurluğüne d" eskı Be)oğlu ka~makam 
muaHnl ,.e Brledı' e mufettı•ı Saffet Turkkan ta~ ın edılmıştır. 

Saff t Turkkan dun sabahtan ıtıhare!l mezbahadakı 'atlfesı
ne ba lamış \e ılk işi kompre•orun tamırıni yaptırmak olmuştur. 

Saff"t Turkkan a''Tıca oğuk hava tes•~lerının tetkıkı \'C' bun· 
la ın ra von"I bır "kılde faalı'·"t g'l t<'rm"lertnl temın içın de 
B kdı) rden 'e ka•aplardan bır he~ etın kurulmasını Beledi\ e 
Ba kanlığınrlan ı temışlır. 

Dı"rr tarafı n dun kcndisıle konuştuğıımuı \'alı Gokay sun· 
ları o lemı tır· 

Kompresor bozulmu•tur Fakat bunu bır polemık me\'"ZUU yap 
mak h ç de doğru bır e~ değıldır. 

Toptancılar bana "elıp de anlatsalardı acaba df'rtlerıne çare 
bulunmaz \'"C ~ahut da bu ı de kusurları gorulcınler cezalandırıl· 
maı mıvdı Bunlar ba•ka başka zıhnı !!tlrrle yapılan .,,~lerdır. 
Eğer ı tr ihmal \arsa gonderdığımız mufe tışl"r bunun ne ıce mı 
bıze h ldırrcC' lerdır. Daıma &oyledı ım gıbı halkın etı, ekme ı 
'e vakacağı ıle ov nam ağa kımse nın '.hakkı yoktur. İhmal \'arsa 
mu ebblbı cezasını gdrecektır .. 

' 

lsfanbul Sergisi 1 Bir otomobil 

Dıın ,etırlmlzile hau, &a• 

hahlelin hııhıtlıı, eo.,ra!Rrt 
at lnılnthı grçmış, r117ıth1ar 
rn razdan e.smiftır. liuniln 
en :vuk~e.k s11b11netl 23 dere. 
re ~);ırak ka dl'rlllmi$tlr. 

KUCUK HABERLER 
5011 l NC ~FETİH YILDOSÜl\ttİ 
IÇil'\ TOPLAr\Tl 

zırlarken, bu deHe aıt 'ak ala· 
rın baglantı ını, ancak )abanrı 
clçılerın hatıratı~ le sa la\ abıl 
dık. Bırçok 'r ıkaların düğU'll· 
lerinı bu hatıralarla çozebtl· 
dık. Bunları ) zmaktan mak a
dım sudur. Koca Re ıt Pa a, 
kendi dn'I"ıne aıt rtısmı e rrakı 
- iptırJai hır ta nıf halınd ol· 
ma ına ra mrn • kendı eli} le 
kurduğu (l\lahz ni Evraka) 
yerle tırtm ştı. Elçılıkleri 'e 
Sadareti sıralarında .Uabıfılıdr· 
ki re ml cuakın mu 'eddcle· 
rını de, nczdındc mahfuz tut
mu~tu. Bunlara ilh eten ~ a· 
hancı elcıler de htıtıralarını 
neşretmışlerdi. Yuz ~ ıl ön re ki 
deuln tarıhınl, \e ıkalara mils· 
temden 'azmanız mumktindUr; 
fakat, on otuı enelık denın 
tarıhınt yazmak bundan çok 
daha zordur. Bu ıtıbarla Mtı· 
rat l'azılma"ı 'e hadı el r lize
rınde samimi fıkır munak ~
!arı yapılması bugun bir zaru-

Kapandı 

500 Uncu fetıh ''ıldonıı'l'tı"ll 
kutlama derne~ı. dun saat 11 de 
vılayette Frofesor Gokay ın 
rıya•ctınde hır tnplantı ~ apmış-

Bİr cocug'4u ezdi tır. Bu toplantıda Vali Dernek 
-

1 

uyelr ıne Istanbulun ~aklaşan 

Yırml hır haziranda açılan 
İstanbul ı;ertı ı dtın aksam Va· 
lının hır konuşmasıle kapanını~ 
tır. S!'rgı açık bulunduğu gunler 
zarfında (950) bin kı;ı tarafın. 
dan ziyaret edılmıştir. 

rettir. . 
Muhterem Adnan Beyefendı 
lUtıratın sebepkrı \ e ile· 

siyle yazdığınıı fıkırlerl, gün· 
luk hfıdı dere latbık edersek, 
su le' ha ıle kar~ıla abılırtz. 

~e el:ı. Vatan gaz,,tesinde 
yayınlanan (General Alı Fuat 
Ccbesoy un) Mtıratı lizcrınde 
slzın olçillerinı ı kullanırsak, 
bu htıtıratın murllıfı hakkında 
•Unutulmu~ c kı şohrch nazar· 
larda tekrar ıh) a 1:lbi bır mak· 
ı;ada bağlılık• )ahut ·kafanın 
orijınal bl~ey yaratamıyacak 
bir hale geldı ı vakıt bo· kalan 
zamanları doldurmak gıbı• hal· 
ler dUşunmrıniz gPrekır. Bu fı· 
kirler, inkıl~p tarihimizin ger· 
çe c da~anarak ~ zılma ında, 
çok zorluklar ~aratır. Bize ka· 
lırsa bu htıtırat. yarının mUver· 
rıhınc hızmet ettığı gıbı, bugu· I 
nUn ınkıltıpcılar ına da bil)'iik 
bir hızmet ifa etmıstır. 1 
Malfımdur ki, İ-tıklAI Sav -
ında, Ataturklc beraber canı· 

nı \ c mc le ını mıllct uğrunda 

<Dernmı Sa. 6: sn. 1 de) 

.......... 

ln,a ettirilecek olan 

yollar 
İl daimi komı } onu tarafından 

H!'yhelıadada Kılavuz, Akçakoca, 
Bahri\ e Ba~ ın 'e Orta Yalı so. 
kakları, Bur"a'da GonUllU cadde 
ı, Çınarlı sokağı Asfalt~ al .;;oka 
cı beton olarak ıhale edılmı•tır. 

Dun Üskiıdarda feci bir oto· 'iOOuncü fetıh yıldonumu munase 
mobıl kaıası ol•n11~ıur. Şofor h· betıle h\lkumetçe 'e Beledıyece 
~ırdıç ıdar .. •ındekı 5!i8 plaka yanılmakta olan hazırlıklar hak
numaralı taksı Bağlarba~ından kında ızahat vermiştir. Dernek 
Uskudara ıuderken 10 yasında onUmtızdekı çarşamba gilnU Vilfı. 
Lltıfe Ozdemır lsmınde bır kıı )ette tekrar toplanacakllr. 
çocuğuna çarrımıştır. Sa5ından a- t)Ç nrRı;;rz -
ğır surett: ~aralanan LAtı!P kal YAKALAKDl 
dırıldıgı Numune hastane ınde 
olmüştur. Şofor ~akalanmı~ 'e 
hakkında tahkıkata başlanmış. 
tır. • 

yrıca Kınalıadada Tekinay ve 
İskele =okaklarının da ınsası ıha 
leye çıkarılmıstır. 

Balatta AYan c!ddesınde 63 sa 
~ılı !\fak ut Alpınara aıt kah\e. 
haneyi g!".ce ~arısından sonra soy 
ma a tesehbus eden sabıkalı hır 
.sızlardan I•m!'t Penısler, CıngE'· 
ne Rıza ve Recep Alı diln ) aka· 
lanmı !ardır 

Kodak 
Batu~ 

Flim 

19 )il "''el bııgun, 1 gu · 
, tos 1333 de Ali Sr\di El'Y 
olmu tu. Alı l'e) dı BC'y 1870 
de Erunranda rlogmu tu r. 
t.lo tah~llini mcmld; tınde, 
uk~rk talı~ılini i .ıanbultl 

lll!.'ktebi l\Julkh ede ) aprnıı;
tır. ı 08 Jrıı;rutn et in kıl • 
hından nnra 'al iliklerde 'e 
murcttl ltklrrdc hulunmu~· 
tur. Olıınııındrn bir ıl ba· 
dar e"' cJ 't rııbzon l\tıllel\C· 
kılllğınc seı;ilmlştl. Ali Srı.. 
di ne,· 'ucud,, gr.tirdlğı JU. 
gatlarla tanınmıştır. nunlor· 
dnn lıa hı:ale11, rC's mll .!la 
musu o~manl, D Heri Gala. 
tAt, Lugatçcl f;deblyat adla
rını ta~ır. 

1Jiın~anın her fa11afi11r/g 
f Numaflalı fı'limdir I 

TÜJ,l\ENTCİ 

YE!\Iİ si41, 
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Rılhassa şehrın merkeıınrlen ı 
uzaklaşıldı~ı nısbet~e sayıları ço· 
ğalan bu gıbı fırınların ımal et
tiklerl ekmekler halkın ş1kA.yetı· 
nı mucip olmaktadır. 

Beledı)'• teftıv he) "tlerinin 
1 ~ık sık ılan ettıklerl kontrollere 
rağmen. fırınların büyük bir kıs 
mı fena sıhhi şeraıtlı ve her ne· 
\'t temızlık prensıblnd0n uıak 
yerler ''asfını muhafaza etmekte· 
dır. 

Şellrın ıçınde bırçok fırınların 
derhal kapatılması lAıım geldığı 
bunların h~lkın sıhhatınl bozacak 
eekllde kir zıhniye•lyle çalışan 
hattl Aya1'la hamur ) o~urulan 

erler oldu~u. biuat Beledı ·e 
tı>fti' h"~ etleri tarahndan belir 
tılmektedır. 

Fakirlere 
Verilen ilaçlar 
Sahlıyor 
Şehrımizde bulunan butUn has 

tıınelenn baş h klml,,rı, fakru. 
hal ılmuhıberı ibraz etmek su· 
retiyle elde edılen ilaçlar t.ııerın 
d• yapılan ve ı;unden gune te 
kılAtlanan bır suıı tımalden şıka· 
•et etmektedırler Buı:i me•lek 
edınen bazı kadın ve\ a erkek 
şahıslar, bir lıra mukabılt elde 
ettıklerl fakrlihal klı~ıtlarıle has 
tahanelere muracaat etmPkte, bu 
iş içın de bazı hastalıklı kınu .. le 
rı 'asıla olarak kullanmaktadır
lar. 

Muhtelif muayeneler neUcesin 
de elde ettıkleri reçeteleri beda 
, 1 olarak eczahanelere yaptıran 

1 
bu kım eler, ılAçları ;,atmak su
retıle bır ne\ i &ırket halın de ça· 
Jı•maktadırlar 

Ba•hekımler, al!kalıların bu ış 
k meigul olmasını ı•temektedır 
ler. 

Biı·lc mit Avrvpa 
yaım M'Ü:.!lbaka&ı 

Tur~.ıye ~rıııı Gençlık krımıte

·ının !•tırak etııği, g"nçlıgın Av· 
rupa kampanyası tErÇ"'\C ınde 
te.rtiplen"n > aıı mUsabakası so
na ermıştır. 

ıSıze :;öre. po!ıtık olarak Bır· 
lesmış hır Avrupa~·a d hil 1'1ma 1 
nın fa)da ,.e zararları noter ola· 
bıllr7 • mev:ıuunda azılan yazı 
tar arasında birıncılığı t tanbul I 
dan Avtekin n•an, ıkıncılıgı de 
Ankar~dan l\Tumtaz So! sal kazan 
mı tır 

Bırıncilık kazanan Aytekin Q. 
an, hır a''lık Avrup~ seyııhatıne 
ıkındllk kıızanarı Munıtaı Soysal 
da, Edınburg munk festl\ıılıne 
ıstırak hakkını kazanını tardır. 

Türk • Belsika ticaret 
anlaıması uıatıldı 

dll ağır olmak uzere bt~ 
yaralanmıe. Fakat 1 
zihnimi kurcalayan atı ft 
berdrki ·bir tekke~ 
ret• ı;ozu. ~ 

Kadınlı erkekli ) ÜZ .'11 
bilmem nered"n nere'~ 
tekke l ıh arct• e gı 1 • 
Iar. Bu olur şey 1111'.'·· 

111
, 

kel,.r. ı.arl rlı>r kaP8~,,3nt 
mı dı?.. Gotleume uJ1I 
madım. '\anlı~ okud ,ı 
hukm!!ltim. Fakat. ııe ,t 
ki, nkudıığıtmda hiç bir ~ 
tıı 3ok: ·Tek· ke · 31 • 
)a • ret.• 

- dJO 
Bir iki gun eH el }. 

dan verllmls h.a ka b r ~t 
her okumıı5tum: şapk•v 
nıınuna a~ kırı olarak '• 
kulah• ı;I en 30 kişi 11~ 
makamlara 'erllml · ~· ı 
da hıç lılr grııuş )11

11.b•· 
3 ok: •Ke • çe · l U • la 

- l 
Daha e 'clcc de bU~ 

benı"r hır haber gor 
0 

tum: Eılın"m han.ı:l iıer 
lıımgı Jınra \r p ııar li 
~azıp okum 'I öğretın~1 
rne li"ndl ine gondft, 
olan k11ı;uk hır k'za ter 
etonis. ,-ı 

Bunda da blr goı tıarf 
m sı ~o..1': •A • rap • ıııs 
le • ri • le • o • ku • 
) ıu • ma.• 

Ne um :;-;brrt ga~ 
lerde gorul onız. :ınıld , 
da çalınıyor: Ça af '~ 
kadırılarrlan, hattli ı.sr ı 
nı çl!rşaflanmı s, 5ıJ!I 
ortunmeğe znrlllan eç~ıı 
!erden bahsedilll or. ' 
şar •• 

·e olu)onıı? • ·ere>e
1 dı oruı? .. On ılda, > 

) ıld a:;ırlıırı a tıırtıııı , 
ra ıtmdı de a~tığırnıt n 
!arın gerisine mı doll 
ıuı? •• 

' akı bu , .. rııeJll ~ 
can atanı r mllletin 1 ~ 
awı andıı, amma sıııt I' 
hd.ır Hııçuk clur a 0 

mide lıulandırn or. ... 
iııkıU.nları l<oruma " 

nu ıbardılı. ı 0 r b•ı ıı•r 
hııkıımlfıl orurrı "k k r 
IC!rt ı;t:rılr-me dU•unrcl' 
dr.n 'e h~m!PlPrındrtl ııı 
knmu' nrsa, an•:ın. )ıukll 
rınl ~lddctlendlrrltnt· ~ 

Sadun G. SA 
ON KE l IE"\'l•~ 

Ha)darpa~ada bir bJ 
!!Srar )ıtk lanm15... f..' 

T'l knva a gcndcr tıJ.' 
Oıadakiler ıer.rar• ıı 
lırlar! ... 

,-"""'='TA \71M 
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A1. 8 - GO~L;~:_ ınııF 
Rl :ııt 1365 - TE'.\I ıtt 

T"IcarEt Bakanlığ'ırı dan b idi- HİCRİ ıaa - Z1LKA11~ 
rıldığıne ırnre, 30 6.~52 tarıhın. j \'asati f. 
de rnna eren Turk Belçıka tıca· j s ,\ BAH 04 54 
ret andla·maEı uç ay mUddcUe OGLE l" 20 
uıatılmı:tır. iKİNDİ 16 15 

Dığer taraftan Çeko~lo' ak·ya. AKŞAM 19 26 
dan pam11klu mensucat t•hal e· \' ATSI 21.14 
derııkterın. centrotekı;'E', prnfor İl\!SAK 02 55 
ma faturalarının tasdık ettırıl
me•ı mecburıyetı konmu tur 

Bu ta~dıkı aptırma} anların 
talepleri. M,.rkcz JJankası tara-

ı •r bııltlı "' t zo •..,c:rıı 
,d, 'nu• .. 

':;:=:;:;:;:;;;;:::;::::;;:::;;,.!~~===============;;:;;;;;:;;;::::==:==========-~fınrl n kabul ,.dllmiverrktır. r 
Fakat ben sizin yerinizde O· 

lup da sızın ) aptığınızı ) apmış 
olsa~dım, Freda'nın sakladığı 
tabancayı bulur, n:ımlusunu 
kendime do ru çenrır ~e guzcl 
blr temlzlık yapardım. ~ 

Jlugo, Ray'ın bu ozlcrinl du- ğ 
yunca sarardı, kızardı. Şaşkın· ~ ( ~.., 
lıktan be ınrl sıgarayı ) aktı. ~".,;;;7 

- Korkarım kı Frcda kendı .. lıit;~~ 
sine bir kur un sıkacaktır. 

- Böyle düşuııdi.ı~tinilzU o 
Y4lAN~ FANNY NU~ST 

na soylı)eyim mi? 
- Belkı de o~ ter ınlz. 
- Hugo, Allah bılır )a .. Fre· 

da ho~ le bır ~ey yapııbılır. 
ku' mazsınıı. 

Hugo nıın bu soyledığı sozle· 
re rağm,,n ıtl rahat ddlldl: 

Z2 
- Hugo. başınııa geleceg! 

bılmıyorsunıız.. 
- S6ılerınlz beni korkuta· 

maz nafıle .. 

çEvı°RE11-:. 'REZZAN A.E. YALMAN 

tım. Dedıliml yapın, voksa e 
Iımrlen kurtulam;:ımnız, anla
dınız mı'l 

mek oda•ındaki ltımba da 
)anı ordu. Karanlık ve (ı 
belli hır gun ba lı)ordu. 

Ray, kah\ e ını ıçerkert. 
teyı bır kere daha gozdffl 
çirdi. Bu ıkı habcrın a) oı ~ 
de a~ nı gazetede çıkma ı 

Medrano Sif ki 
1 

- Zannetmem zannrtmem. 
Huı::o. bu sozlerı so3 lerkcn 

dudakları l aprak gıbi tıtm or
du. 

- E •r ben ol a)dım, sizin· 
le e\lenmcğe beni hiçbir km·· 
\et mecbur cdcmczdı. Fakat 
Freda bamba ka bır ın andır 
iradesi ray ıftır. Hfıdı • l!.'ro gô· 
~us geremez. On•ın içın mutla
ka onunla e\ lenrncnız !Azım, 

- Doktor parasını 'ereceı;i. 
mı k"ndısınc soyledım Bunu 
herke de yapmaz. Hem bu ıs.r 
mes'ullınün kendim olduğun~ 
da pek emin değılım. 

YUz.u gotll sh ilceli. çirkın 
delıkanlı gıtgide küstahlası~or 
du. Fakat Tlay ona sonuna ka· 
dar m,.~ dan oku~acaktı Bu b!r 
oltim, kalım me ele•İ\ dı. t~ın 
çıne ıhtiras, hllı.ksızlık. çocuk 

duturrne. kız knndırma gıbı ıc· 
IC'r de k:ırı~l\'ordıı. 13.;, le hir 
faciayı önlemek IAzımdı. 

rak orta a çıkacabınız. Hem 
amcanızın bu hususta ne duşu· 
nccrtt!ni sız de benım karlar ıvı 
bıl•rsınız. Frcda nın annesine 
gelınce, onun da elınden kurtul 
manıı pek kola) olmıyacaktır. 
Hele karcleşımın başına bır fe 
lakct gelsm. o zaman bendrn 
de çekece!!ınız 'ar. Hasoı Hu 
go. sız hayatta dürüst ve :neı.ut 
olarak ya•ama~a :ıam1et bır in· 
s:ınsınız. Yolunuzd~n sa~ma) ı. 
nız 

Hugo. Ray'ın kararının c;ok 
katı olduğunu anlamıştı Sarar· 
mış, slvıkelı ~uzU ıle Ray'ın 
karşısır.da ktndısinl suçlu hıs
settl ve elınden kurtulamıyacl 
~ına kanaat getlrdı. 

~ e bıraz da glılUnç bır tc 
eserı)dı. Ra) ın ;;u~'-'' d 
rında mah7un bır tebe· uııı 
lırdt. Bunda f:ışa~ ne 1 

Her zaman irın bu le ola
1 nı bilmı)or mu) du' \\ ıı 

ılk defa olarak 1 tas~on 
nilnde rastladığı zaman btl 
tice belli olmustu. Her c 1 met gıdı)oıdu B ııun bli 
du~unu kabul e mek 14Z 
Eovle es !er, d ı.na oJ:ıl!' 
lerdendı Dun ·a-ıa daha 
lerı de göı illmU tu. 

Ray ara sıra her şe) itı 
ka turlu olabılrceliını d 
memış değıldı Faııat net 
bu oıacaı::ını da prUlA b 1 

du. Asrı dinden olan ıkı 
nın C'Vlenmc nde saadrt 
mazdı. Erkekler bazan a 
vacakları bir k dına A ılC 
lar. Ama sonradan ışırrl 
na gırer. !:lir ın an dun>• 
Yahudi olarak ~rlır \ a s:· 
Sonradan \'ahud olunnıııZ 
defa "ı'ahurlılerın Hırı t 
dukları gorıilmilstür. F k 
hir Hırıstıyanın Yahu"• 
ne sfiUık ettı~ \'Akı dt~ 
Bu. dunyada olmlmıs b r 
dlr. Her ne ı~e. Walter ıc 

Ağustosun 16 sına kadar T:ıkslm Pastor Hastahanesının 
arkasındaki arsada gosterilerine de\Bm edecektir. Büyuk 
Atraksıyonlar. Her gUn 2 ı;ea'ns· ıatıne 17 de. Suare 21 de 
Yalnız bu Cuma sabahı Hayvanat Bahçesı kapalı olacaktır. 
Numaralı BtlE'tlcr Sümer Sınemasında satılmaktadır. 

--
EMIRGAN MERAKLILARINA 

BC'~ezın en kibar 'e en 'l:lizel yeri 
EMIRGANDA 

deniz görür, iskeleye yakın, ilk ve orta okullar arasında 
tok ~zel ar aln atılıktır. 

l\Jfiraraat m:ıhallP.ri : Emlr~Anda bakkal Ahmet. eski 
muhtar J\lıKılıfıfh herber Hasan ,., lhrahlm Er,.ndl kah 

Vf'•lnt!r ("rlil R•\ lrrr 1 
İİ!!!n!İ~İlllllBl!l!Iİİİl!!!m ......... ll!m ... ~ 

Hugo ... 
- Ben kaç:ır. kurtulurum. 
- Kaçmak para elmf"z. E er 

ızın vt.ızUntizden Frcda'nın ba. 
ına b•r frllıket ı:el!'rek olur. 
a. bulun srhır sızr IAnct cdrr. 

Hem ben gıdıp anıranıza her 
eyi anlatacağım. Cınciııııatı 

nln ihbar sahıbl bir tUcrarı 
dır. O da boylc b r reıııl•te 
meydan bırakmaz. Haydı Hu~,, 
erkf"P ıc:ınızı J(o~terın bakalım. 

- Tehdıtltırinlzle beni kor-

- S z 7annettiğımdcn de 
daha alçakmı ınız, llugo. Kız 
kardcşım, hrın h~yatını. hem 
de nıımıı uııu sızın ıçın tehlıke
~ e ko)du. Ne kadar yazık ... 
Ha) ır, o korkunc amelı ata ra 
zı olmı) acaktır Kcndıstne JA 
yık olan mcvkıe. e\ lı hlr ka
dın me\kıınc nıulıakk;ık suret· 
t sahıp olacaktır. 

- Onun i tC'dığı de bu .. 
nende para 'ar sanıyor. Ondan 
1 tıfacc etmek istıyor. H"ni O>· 
le kolııy kola· mat edrmn. E. 
er deılıi?ı hale $?"lmıs ıse. ken 

dı i dusünslin Ben ancak nr.a 
bir doktor adres! ,·err.bıllrim 
O kadar ... 

- İşı IAfa bo ma ın•z. Hu
go. Kız karde•imle derhei ev. 
lcnmeııız Mzım .• 

- Sız çıldırdınız mı? 
- Trhdıtlrrir.1i :ı:crıne getır 

meme me)dan bırııkmavınız 
Goru~ orsunuz ki <:ızın ıcın kur 
tuluş çaresı )ok. Frı-da ile na
mu~kar hır aıle h:.yatı kurar
•ınız. Ço~uklarınız da serem 
blr mevkıe ahıp olurlar. Eler 
bunu yapmıyacak olursanız. rl'
zil 'e namus uz bır insan ola. 

- Eenı orkul.1mazsınız, na
fılc ... 

- l'ıluml.aindUr, fakat Frcda 
nın yapma ·a re·aret cdenıı} e 
cı> ı bazı şrıvlerı ben vaııatıı 1 1 
rım llayd! bakalım. onumc dü
şıın de eıdelım. kendısİ\ !e ev. 
le11mek i~:edığlnızi Fred.::ı'ya 
berab!.'rce h~hcr \'erelım Ra~ 
ladığım bJ l•ı başarır.al; ıçın 
P!' ınızı hırakmıvacat?ım 'e bu 
vlızdl'n havııtımın en m.ıhin 
ranrlevu~ıınu karırmıs nlara· 

XIY 

Freda ile Hu;!o'nun e\lendık
lerlni yazan gazetenin daha iti 
barlı bir köşesındc de Corınne 
Frauer ıle \\'altcr Saksel'in ni
sanlandıkları hııberl cıkmıstı. 

Ray, mağaza\a g tm!'k ictn 
hazırlanırken, gaze'ede 11.:1 ha 
berı de bırden okudu. 'afmur 
~al!:ıyordu. Oluklııl"iıın ıkı:n su. 
ların sesı ılı> camlar.. çarpan 
va4mur aarr:!aıarm:,. seda~ı bir 
hırıne karısıyordu. Soka!;" fe. 
nerleri hfıU sonmemisti. Urla· 
hl\' rı kadar k.ıranlıktı ki .,,,. meurıı• 



* iran 
Dr. ıu~aıldık"a hudut uı 
ı;allıhl et H?.rml lr. * ,\minıl 1,nrd Tnıınthat. 
trn'ln Akdeniz hölgr in· 
deki bulun müttefik de 
nlı km etlP.rl bıı komu· 
tanlığına J;f'tirllecf'l!i bil. 
ı1i rilrn t'J..1 f'd i r. * Blrlesmis lillctler üııtun 
uç:ınk;;lclerl dun Knzev 
Ji:nre\e ~aphklıırı bir a· 
kınrl ıı bir ılumln 'Um 
fahrikııcını tahrir etmi~
lrrdlt. 

Uçar kaleler Kuzey 
Kore'yi bombaladı 

Monçurya hududuna dört mil mesa fode bulunan 
bir aliminyum fabrikası tamamen tahrip edildi 

Au~tnhi P-r111 

1 
Seul <Kore) , 31 - Refaka ısız:. lt•tun uçarkalrler bugun er 

htn •aaU!.'rde Kor.,. harbının en bu ·uk akınlarından bırınde. Ku 
ze' Kore'nın alumınyum İabrıkalarından bırıni tahrip etmışler· 
dır. 

M ançun a hududundan dor• mı! m!'~af!'de bulunan bu fa b
rıka' a 'apılıın akın. Uzak Do~u ha' a km Htlerı tarafından bıl· 
dırıld ı~ıne ı:or!'. Kore harbınde tek bır hedef Ül"rıne l apılım en 
muteka•ıf akındır. , 

1 12.1 / 2 donum arazi uzerınde 5"rpı~Urılmis bulunan fabrika· 
"ı> 63 uçak 660 ton bomba atmııtır. 

Akın yerınde 2:1 • SO du•man uça~ı ' 'e bırçok projektor bu. 
ı11nmR ına ra:men bulun Amerıkan uçakları li~lerıne donmuş. 
IPrdır. 

Amiral Mountbatfen 
Müttefik donanması 
Komutanı olacak 

Eva Peron için 
M rnzzam bir dini 
Tören yapılacak 

evYork. 31 - RKe"' York l Bu,.no• ıre•. :n - Arjantın 
Tıml'•• s:aıetl' ı bugıin Amiral isçi Sl'nrlikııları Genel Konf P.dl'· 
Lnrd Mnıınthatlrn'in . Akdenız rıısyonu hugun. mrrnleketteki bu· 
btil::esındrki hutün muttt>fik ıie. ı tıin l~c:ıh~rf', 5 ı:tin f'\'\el olen 
r.ıı km··•etleri bııs'komutanlıl!ına F.\ a rPron'un Mıtıra•ını H11izen 
.t:P.lırılmesinin Amerikan hıiku hir ııy mıirlıfPtle ı:un(Je :; kPrt> 
mr•inrr k:ı hul l'dılPrl'ğinl . ya7.· l 1 :\ rr dııkıka paydn~ yapmaları 

mı•tır 811 ko~ııtıınlık te•kılfıtı. , hıı•ıı~ıınılıı tıılinıııt '"1 mi~tir. Ar· 
na f' ncı Amrrıkıın donanma•ı da jııntınıl" ı lrvrn hiitıın trPnl"r 
rlahıl ol:ıcai<tır. Amrrik:ın hiikıi· j ı::cnP hiı ny rniidrlrt)P. hrrı:ıln ;ıv. 
mrtinı~ hö~ lr hir ta.~inl kah~~ l ni ı;ıuıtfl' !\ dııldk11 oldııkları ~·,.r· 
rdecrl!l. gıızctc11~ ı::ore ~·ctkılı de rlurııcaktır. Huk(ımrt, 2R aj!uı; 
lıır ah•net tarafından bclirtıl. ıo ta, ı-:,11 Prrnn"un liliımunrlrn 
mı tir. Aynı hııbrrP ı:orP. Amiral hir ,.,. Fnm 11 ııcıkhıı\Aıiıı mua7larn 
lnunth11ttcn bô' lı> bır tıı)ini 'kıl bir nıhııni A' in , ııpılması için 

bu le hnır oldufıınu '" bu 'nida hımrlıklııra ı:ıri•mi•lir. 
hır karar vrnldı~i tııkdırde, A· 
mırıı.I C"ıırney ılı> birlikte çalı$tı· 
C'ııılını ~oylemistir. 

Bir zenciyi döven 

nu l!l'adn ccn:ı1e töı rni için dP 
ha1ırlıklıır yapılmaktadır. E' a 
Pcron'un nAljı. Cıılışma Bııl.:ıınlt~ı 

hinR~ında kunılıın kııtııfıtlkta brr 
Ameri kalı mahkum oldu ı::iin onbinlerce kisi tarafından 
Whıtc\illl' (Nnrth Carolinıt), ziyaret rrtilmı>kll'dır. Cenııze tö-

31 (AP) - Ku Klux Klan zr.nri rcnının gunıl hcnuı tPsbıt edıl
ale\'hları IP~ekkühimın bir ıa 1 ml' mi~tı r. 

_C).i-~~~.i~ı:tJ· 
·" . ...-.-

Tiyakilik 
Şu resmi m kamlar bir tur 

hı r ikolojik meseleleri 
nararı itibara almaılor, na· 
iına mııddetle mııka ')et nla· 
rak i gorurier, garip hir sis· 
tenıltrl urit 11 . 

feseia lstanhııl ~ergi~inl 
dun akeanı l.apatt ı lat. 

Halbuki halkıınıı )eni l'· 

ni ni' et, .ımmar ili~ ;ıtl;ırı 

edinmeı:r \e hundan Zl'\k 
ılır' ınaga ha~lanıı tı. 

Şlrnrli ne olarak~ 
Şô lr: ehir ha l kı tophıra 

İl.mir fuarına dnğnı mana· 
l•m belki bitle ll"r buhıruı 
de•ek, ha~ lı pahalı 'e 'oru· 
cu oltı r. 

Ko e baalarında J.;umıır O\'• 

n;ımak i~P. buı;ıındım itıbB· 
ren yasak. 

Ah, Jstan!ıııl &erı;ı 1 ah! 
.5tıe o le bir n\ un etim hı •• 

EC'YET G REıö;lfli 

Muıikitinaı lara yardını 

cdi lecok 
Vaşıngton, 31 <USIS) - Bır 

le§ık Amerıkadakı müzik klüP· 
lerı milli fedcra ~onu bu uha
da beynelmılel tema ı arttırmak 
ıçın dun a tizenndekl mUes ese· 
krle muhaberede bulunma'a \l' 

kabılıyetlerınl s o tr.rebılmeleri 
içın dün' adakı E natkArlara ~ &r· 

dım etmeve karar 'ermislır. ilk ı 
adım olarak J'u•an'dakı l\luzık 
I\nJrJlnc musikı Alctlerı gönde 
rılmıştır. 

Genera l Mc A rthur b ir 

t irkc tin ida ro mcclH 

baıkanlığ ın a !JOIİ ı ildi 
"e\"ork. 31 <AP) - General 

Douglas Mc Arthur bu~Un, ~aıı 
ve hrsııo makınel,.rı ıle clektro
nık ~letltr \•e ttchlzat rnıal edıın 
Remin,ı:ton Rand muıı•sc lnın 
ıdar" meclısı başkanlığını kabul 
ı>tmıı;tır. 

Mc Arthur"un idare meclı ı 
başkanı Eıfatı le 'ıllık ucreUnın 
100 hın dolara batı~ olacağı tab 
min edılmektedir. 

General l\lc Arthur, 5 nldıılı 
"Pnerııl ı;ıfetıyle ) ılıia 19 :548 do· 
lı•ra balığ olan ıııaaş 'e tabsisa. 
tını almakta de\ am edecektir. 

manki hıı•kaııı olan Thnmas L. 
H11mıllon huı:ıun hır Zl'nc:ı karlını 
ılo' m"ktrn ı;anık olarak yapıl~n 
mııhıı'krmrsi ı;nnunıla be<lPnl eza 
, ermek ı;uçunun lızıı mi rezıısı cı· 

Garanti Bankası 'nın 
I iıın dört ~ene hap e mahk(ım c. 
dılmıştir. 

Garip bir intihar 

- '1"' ~· -

Temmuz ikramiye Ke§İdesi Yapıldı . 
Gar:lnti .Bankaı;ı11ın a~ lık ikramb ı. " deı:; SO. 

Temırıu1. 1952 tar hinde. fi cı "ot r hmmnınd ' JHlm 
' P lıe a11 ·o. Jıı rı a a.i!ıda 'azı lı m el duat ahJplerI pl!ra 
ikramı~ Plerl kazanmışlardır: 

Şuh" \ e~ ı ajansı 

l !iıtanhu1 611 Kcmeral tı (İzmir> 
istanhul 8 Kf>rne raltı llzmırı 

Gıtlııta ( İ stanhull 1297 
Kemeraltı ftzmırı 
Sadınanaltı ı lunlrl <ialala ı t t:ı ntnı 1) 65R/ A Sôke (İzmir) 

Gnlııta ı 1 stanhııl ) 4600 
C.ıılata (lstanbull 2151 Ankara 
K:ıdıköy dst~nbull 2956 Arıkara 

Kadıkö) (Jstanhull 541 Ankara 
Ankara 

('rnhnlitı& dstanbul) 374 
\ı>ntıerlltaş dstanhul) 16015 Hamamönu (Ankara) 

Ktiı;:iıkpnzıır Chtanbul) U60 Adana 

ı Sarı) er (İstanbul) 708 Adana 

Kartal ıi stanbıı l) 29 Zonguldak 

i Be~koı (İstanbul) 2971 Zonguldak 

lrmir 401 llal ıkeslr 
İzmir 2161 Balıkesir 

• 
Ağustos Ayı ikramiyesi : 

Bir 

Apartman Dairesidir. 

=-571 
4724 
8941 
942 

l 

2fi fii0 
11872 
18888 
4023 

1266 

972 
1311 

3159 
2119 

li75 
625 

GARANTİ BANKASI 
Sube ve ajanslarında 100 Liralık 
bir he~ap açtırmanız kôfidir. 

Zırhlı fl ırlı1'ı lP.r Oku lundın meı un ııl n r11 ıormenlrr K"mutın ve muallimler i le birli'ktı. 

Emlak Bankası 
TEMMUZ CEKİLİSİ TALİHLİLERi 

Süyük ikra miyeyi tei kil eden Ankora beh~eli evlerdeki 

Adana Şubem izde ( 37) numoral ı vadel i hes'lp scıh ib i 

BAYAN LEMAN ERSALAN I o 
i.s12t,t etmıştrr. 

Dıtır İ!.."?'amı~ e talihlilEri ıra~ıdadır. 

ANKA~ ŞUBES1 : 

Mm 

Ali Kemal A .. 
l:Jahrb e Şahenk 
l\llthat Ki) nar 
Farıık Berkol 
Em er Akyol 
Andon Kasban 

ISTANBUL ŞUBESi 

Zahide Onun 
Affan Dalgıtoglu 
f irdeu Lunhat 
Bahattin Ba) n 
Sacide Kı: ka 
Mu~tafa Oıkez 
'fe\fik Loker 

IZMIR ŞUBESi : 

Enıirn Albav 
llikmit Bilgi. 
Meserret Engin 

ADANA ŞUBESi: 

\ ' ticel Ener 

MALATYA ŞUBESi : 

, Hayri) t Demlrknk 

Hesap ı ro. 

20432 
14364 

312! 
16fi86 
6910 
554. 

16168 
333V6 
24699 
121 1 
1fii~2 
9t»23 
6693 

S170 
5132 
saoı 

:?5:?6 

816 

TL. 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
500 
100 
100 
100 
100 
100 

500 
10!) 
100 

100 

500 

- Allan ıigı aşmak nııı rifl'l mi !i? nki, gl'bin ıle Ş rhir ff al l~rı 250 liralık bir hesapla hem 100.000 l iralık , 

hem d aylık apcırtıman vo para ikra miyclo
rin·e iıtrôk edebilirsiniz. 

Ağu to Cekilişine 
~ııpıırlerı) le Halid l(f'( İ~ım~ ((}UlllIURIH ı ı 

)Onlukları beklenmiştir. 
Bu bahl~te hır der•e ihti~ a. 

cımız )ok ~anıyorduk. Me er· 
e 'armış. Barı istifade edebıl 

sek.~ 

CUMHURiYET 

BAR UT FIÇI 1 
Jli ad ir Jli ıı rl i in nın \ a?İye· 

tindf'n hahi le dl or ki: 
•Bır ı:un Bacbakan Amerl 

kahları irandan uzaklaşma. 
~a dn~et edPrse hunlar «Pf'k 
Alh de) ip çekilt>cekler midir? 
Gerçi demır perde dısında 
kalan hur mılletlere yapılan 
merıkıın ~ardımı hr.r ııe,. 

den önce ı;onül rıza~ına bağ· 
Ildır. Zorla güzellık olmı' a 
cağı ilbi zorla ~ardım da ol 
maı. Fakat 1ranın hür dunya 
savunması bakımından goster 
dığı ekonomık ''e stratejik 

ontn, bir hiikiırnctin kryfi ile 
fcdn edılecek kadar kiiçümse· 
nebılır mı? Ancak Amerika. 
lılar Irandan aynlmadı~ı tıık· 
dırde So'1 et Rus~ anın müda
hale ıni gerektirecek bir va
zı\l't orta) ıı ç ık mı) arak mı· 

dır? Bılındıfi ~ibl, araların· 
dııkı muahede gcrelıince Rus. 
~ a, herhanı;i bir şckılde teca· 
\ uze u~ra~ acak olur~a İrana 
rlınden gl'lrn yardımı esirı;e. 
meme~ ı tııahhiıd etmişi ir. 

Amrrikalılarla işhirliğindrn 
\ ıızgeçmek sıırP.tıle Rusları 
memnun edP.C'l'ğini \e uzakta 
tutaca~ını. hôylelıKle de taraf 

ızlığını koru~abil,.cef:ıni Ü· 
mıl ederek Mu addı 'ın ı:irı· 
eecePı cu retlı hır teseb'bus yal 
nıı İranın de~ıl, biltun dun· 
) anın başına bu uk tehlıke. 
ler açabılecektrr.· 

iŞT iRAK ETMEK ÜZERE EN AZ 2QQ LIRALIK bir hesap açt ı r ını z. 

nOŞ MEMO - Ayol, lstanbulda bile var ı ı 

,,,,,,,~VA '4'A/);tl.() t?L 
NIM l t -'t.l.t;IU()U<f uN 

'~(N rcse>'.f.'l/if ~tJE. 
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Tancadaki Türkiyeli 
dükkGn sahipleri 

T anca'da ilk akşam yemeğimi-
7.İ El ?ılinzah otelinde ye

dık. El Minzııh'da büyük A\TU• 
pa otellerinin konforu, Fas tez· 
)matı ııe İsp:ınyol mimarisi ile 
birle misti. Üstü açık bil} ük 
bır a\'luya masalar, rahat kol· 
tuklar konulmuştu. El 'Minzah'· 
nın arrıca ze\kle doşcnmiş sa· 
lonları, genış bahçe inde loş l· 
şıklarla aydınlatılmış bir barı 
'ardı. Yemek otelın limana b:ı· 
kan taraçasında yeniliyordu. 
Yırmi günlük mütemadi sal

lantıdan sonra burada müzik 
dinliycrek yt'ınck yerken tara
ça altımızda hafif hafif salla
nı}ormu gabi geliJordu. 

Jloınranı'nin yanımız:ı kattı
ğı Faslı mihmandarı otl•lc .sok· 
mamı l:ırdı. Bizi dıs:ırda sokak
ta bekliyordu. Ha im l\lardin"in 
gözünden U)ku akıyordu. llepi
mız çok )Orgunduk. ama ne o· 
lur a ol un Tanca'nın ge('(• ha· 
\atı hakkında bır fıkir edınme· 
• c karar \erdık. aat on birdi. 
Gece kuluplen. barlar saat 1!! 
elen onra dolma a ba larmı~. 
l\Iıhmandar ewcla Tanca'nın 
• chat r\oiı· adlı me hur •mü
<" sese i ne gitmemizi müna
sıp gördıi. Burası Fran a'cla 
harpten onr:ı huk(ımet t:ırafın· 
dan kapatılan lüks evler nevin· 
den bır ~enli Bizleri hu usl bir 
salona alıp Hacı ağa • muamc-
1esı etmcğe k:ılktılar. Madama 
zİ\ arctımızin sadece turistik • 
oİdu unu. müesscsesıni fazla 
cıddi~ c almadığımnı öyledik. 
•Ev ahibclcri • bize Chat 
Noır ın maruf canlı tablola· 
rı nı c) rcttirdıler. Bund:ın 
sonra bırk:ıç Fran ız kadını 
'ucutlarını te hir edip, ba !arı· 
nı 'c ~ üzlerini orterek, bıze 
:Fas'ın meşhur •Arap dan la· 
rından ozilm ona numuneler 
gostermeğc ) cltendıler. Biltun 
bu ga) retlerının ciddi) c alın· 
madığını görünce bu sefer s:ı· 
mımı bir ahbaplık havası doğ· 
du. Arkada ça 5:ımpan~·alar 
ı marJandı \'C neticede grcc r.Ta 
damın zarcı i ıle neticelendi. Tu 
rı t olarak kapıdan bakmak ni· 
~·eti) le uğradığımız ·Chat Noir• 
dan çıkarken kaptan yine ele 
) uklu bır hesap odcmek zonın· 
da kaldı . 

Jlakkı Tarık l: 'un 
Talebe i 

E rte i gun sabahleyin Vedat 
hurta chri dola mağa 

çıktık. Bıraz da nlış \'Crişimiz 
\ıırdı. Abut bir ma~o a lmak is· 
tirordu. İlk girdiğimız dükka· 
nın sahibi le adüfen Jak Alfred 
adlı hır istıınbullu çıktı. :Mer
can Sultanı inden mcıunmus. 
Hakkı Tarık U 'un talebesi i· 
miş. On altı yıl cwel İstanbul· 
dan iki hın lira ermaye ile av
ı ılmış. Bu~ün Tanca'nın en i•· 
lck cadde inde guzcl bir tuhafi. 
~ eci dUkkinı var. Bir de apar· 
tıman yaptırmış. 

Tanca'da ) crleşmi bulunan 

Foto güzeli müsabakası 

hakkında bir açıklama 

on beş kadar Türkiyeli Yahudi 
ailcnın mevcut oldugunu sôy· 
lcdi. 'ranca')a en yakın Turk 
konsoloslu •u l\larsıl)a'da. İcap 
ettiği zaman pa :ıportlarını l\tar 
ııılya'ya gönderiyorlarmış. Ucp
si elan Türk vatandıısı. 

Aynı gi.ın. daha sonr:ı , kotrıı· 
daki gcmıcilcrdcn Sclfıh:ıttın, 
.okakta uzaktıın beni gördiı. 
Ko,.a ko a yanıma geleli: 

- Aman, ağııbey, çama ır al· 
m:ık istiyonım. Adamla anla a· 
mıyoruz. Ne olursunuz gelin 
de tercüme edin, dedi. 

Kuçük bir diikküna girdık. A· 
ramızda turkçc konuştuğumuzu 
duyunca dükkan sahiiıi, Scl:ı
hattin'c dondu: 

- A oğlum, declı. Turktun 
de ne divc ezirnte soktun beni'' 

O da İzmirli) miş. Tanca'da 
bazı dıger 'atandasları gibi ser
\ et yapamamıs, ama hayatın· 
dan memnun, gcçınıp gidiyor. 

'fanra'dan 
Ayrılış 

Q glin 'e ertesi ı:uııü Tanca· 
da bır hayli clolııstım. Can

lıh ına ıağmcn Tanca ıazlıı bil· 
) ük bir şehir dcğildı. Ayrılaca· 
ğımız gün sokaklarda sık sık 
Tanca'lı • tanıdık · !ara 'e goz 
işinalarına rastlıyordum. fn. 
sanları öyle sıcak kanlı ''C a-

Ankarada Savcının 

yanında intihara 
kalkı ştı 

yeni şubeler açıyor 

Cemil Uluğ. çağırdığı polisler 
\ası tası~ le İhsan'ı cankurtaran 
raba ına koydurtarak hastaneye 

~ondermıştır. 

Milli Piyango 
diin eekildi 

• 

. GENERAL. Ali FUAT CEBESOYtm ~. 
~~_...~..........,.. 

..., 

500.000 lirallk büyük ikramiye 
399124 numaralı bilete isabet etti 

--------
lstanbul işgal olunurken 

289211 
289219 
292457 
292534 
292902 
296511 

289217 
29U55 
'l92532 
"92900 
292908 
296517 

nin maaıı 90 liraya 
çıkarıldı 

Felôhı Vatan grupu idare heyeti, lstanbuldaki milli~ 
kilôt liderlerinin gaybubet etmesine rıza gösterme~•~ 
İngilizler kendilerini tevkif edecek olurlarsa Meclıs 

zorla almaları lôzımd1. 
-152-

··eıahı Yatan grupu 
Ankara liderlerinin 
Toplantı~ı 

İ~lanbulıın fiilen ı~gali taı ıhi 
olan 16 :'ılaı tta \e onu takip 

eden günlerde payıt;ıhtın na~ıı 
acı ve vahşiyane hadiselere sah 
ne olduğunu Anknrnya gelr>n 
haberlerden tccssilrle öğrenmiş 
tik. O günleri yaşamış 'e ll!ıdi· 
selerin içine karışmış olanlar, 
bildiklerini, giirdüklerini 'e 
du} duklarını yıızarllll'sa, kim 
bilir ne ibret verici lc\•halarl:I 
karşılaşacağız. Bu suretle yakın 
tarihimizin karanlık bir parc:ı· 
sı da aydınlığa kn,-uşmus ola· 
caktır. Ben yalnız Hü eyin Ra
uf ve rahmetli Kara Vasıf Bey
ler gibi arkada larımızın teyit 
ellikleri bir hadi C'dcn kısaca 
bahsetmt'k istiyorum. 

İsl:ınhulun re~men j,gal cdi· 
leccği haberi alınır alınmaz, Fc· 
!ahı Vatan grupunun Ankara 
liderleri (Heyeti Temsiliye Aza· 
ları) Şişlide Şair Nigar Hnnım 
sokıığında Gcnerııl Bertire'nin 
evi namıyle maruf binada top
lanmışlardı. Bu hlna o tıırihlcr· 
de Kara Vasıf Bey \'C arkadn · 
!arı tarafından tutulmuştu. Ar· 
kndaşlarımız işgal esnasında \e 
i~!!alden sonra alınacak tedbir
lere dair uzun uzadıya göl'üc;. 
mü~ler ve bir neticeye varmış
lardı: fsgali müteakip İstanbul
da bulunan milll teşkilat lider· 
leri ile milli siyasete tarafdar 
olduklarında şüphe edilen ze· 
vatın tevki!lerinc muhakkak nıı 
zarıyle bakılmıştı. Bu takdirci" 
nasıl hareket C'dilıııcsi Hızını· 
dı:' 

Göıclen g<'~irilen 1 
İhtimaller 

Düşmanlarımızın te iı i altın· ı 
da kalını olan payitahtta 

ekscrivct, milli i) ıı eli çok 
mü{ıit buluyorlardı. Bu teUıkkl 
tarzının mebu l:ır \izerindc men 
fi tesirler yapacağı tabii idi. Fc
liıhı Vatan grupunun milli dii· 
va etrafındaki azim \'e imanı 
gevşcmcğc b:ıslnmışt ı. Bu Ynzi
yct karşısında milli liderler, 
birdenbire ortadan kaybolsalar· 
dı, '!\ll'clis ekscrıyetinın manc· 
,·iyatının büsbütün bozulaC'ağın· 
dan Ye menfi bir islikamet alıı· 
cağından korkulabilircli. Bclkı 
de clüsmaııl:ırıınızın te iri altı· 
na girebilir ve hiçbir şey olma· 
mı· gihi onların tuttuğu yolu 
bılmiyerck takip edebilirdi. Da· 
ha uc· ay e\ \'el, milletin ıırzusu 
ile toplanmış bulunan bir Jılee
lisi ~Iebusanın hükiımet üzerin· 
deki mlirakabesi devııın edip 

)leclisi !\lebusan Reisi 
Celalettin Arif Bey 

dıırnrken Ankarada fevkalade 
salahiyetli bir meclis nasıl top
lanabilirdi? Ve sonra kendisini 
millete nasıl tanıltırabilirdi? 
Bu takdirde memlekette çok ka 
rı~ık bir vaziyet tchaddüs elmez 
miydi? E~er Meclisi Mehusan 
bir tecavüze uğrar \'e kendi 
kendini tatil ederse, Meclis Rel· 
sinin, MeclLi başka bir yerde 
toplamağa .alahiyeti \'ardı. l\lec
lis Reisi de gizlice Ankaraya 
seçmek tesebbüsünde bulun
muştu. Felahı Vatan grupunun 
idare heyeti, bütün bu ihtimal· 
lerl gözönünde tutarak liderle· 
rin ne gaybubet etmelerine 
ve ne de işgal günleri l\feclisten 
başka bir yerde bulunmalarına 
rıza göstermemişti. 
Eğer İngilizler, kendilerini 

tevkif edecek olurlarsa ı:elip 
Meclisten zorla almaları lfızıın· 
dı. 

Bir kamyon kazasında 
28 kişi yaralandı 

Paslnlel' 31 <A.A.) - İlçe· 
mize bir aat mesafede Şehitler 
me\ kilnde feci bir kamyon ka· 
uısı olmu~ ve 10 u ağır olmak 
uzere 228 kişi yaralanmıştır. 

Yaralıların ilk teda\ ileri ilçe 
hükumet tabiplit!ince yapılmış 
\e ka1.anın tahkikatına başlnn
mıştır. 

Harika Canbakan 
hakkında morg, ra

porunu verecek 
Esrarlı bir ~ekilde ölen Hu· 

kuk Fakülteci talebelerinden Ha 
rika Canbakanın cesedi :'ıforga 
kaldınlmıştı. Adil doktorlar tara 
fıııdan C<?sct üzerinde ~ apılan O· 

topsi sona ermiştir. l\lorı: raporu 
nun bugfın, yarın Adliyeye veril 
mesi beklenmektedir. 

Amerikan seçimlerinde en 
~ 

Mühim rol oynayan ômil 

Seneler sonra bir bükıo' 
\'armak haksıılılı: otur 

·dart 
Felahı Vatan grupu 1 ~ 

yeti ile Heyeti. 'fe~~ 
karnrları arasında hıÇ fi 5 
tezat \'ardı. 1''akat evv~l~~ 
ta kumandanların da 1~ b~ 
,·apılan toplantıların .,, 
· ıaıı 
istanbula gidecek 0 ııdi!J: 
daşların kabında k~,y 
feda edecekleri de ka 
mıştı. ~ 

l\lillet ile itilaf halin.d;1".J 
ınalarına rağmen Al~ Sil''"_. 
Salih Paşa kabinele~ar~ 
Vahidettin ile tar~ te~ 
, .e işgııl kunetlerinın lisİ 
tına girmis ,.e eğer MeCaııılf 
busanda hicbir şey oıııı sil'' 
bi hükumetin müraka~ 
vam elmiş ol~alardı, . 111 
:) eni bir milli tdarenın btl):I 
fakıyelle işe başlarna~~ıet .!A 
mümkün olamaz, mı. ııtv 
bölünebilirdi. Böyle b~~l;;. 
yi dü~manlarımız çok J11İtll 
lerdi, Buna mukabil, ~ 
reketin başlangıcındafl~ 
safta bizlerle beraber ) 
kıymetli arkadaşları'-~ 
karada kurulacak ~lall ~ 
iştirak edememelcrı b b 
boşluk yaratacaktı. şunll ~ 
sa tebarüz ettirmek ıst:ı111 
senelerce sonra hadisel~s 
ticesine göre hüküm ~tıi 
raz haksızlık olur. O d,şl 
!erde, hatta bazı ar~a ·iı! 
zın istikbalden umıtıerı sil' 
tikleri o ağır şartların ~ 
tında hiçbirimizin .b~11 t•':.1 
ket tarzının daha ıyı .. 0 g"fJI" 
diişünemcmesini tabii 
lazımdır. ~ 

me~ııllll 

Yıldırım isabeti yolcıl 
eıeğini öldürd~ ~ 

Adana 31 (AXKA) .,,, ot 
!talıda feci bir hadise 0~ 
ilçeye yanm saatlik bit ııt 
de yağan şiddetli yağınut' ~. 
~ında dü5en bir yıldırılll·~t 
şeği ile birlikte gitıne1' 1~ Aşağıyirikli Mustafa çs: ~ 
isabet etmistir. Bu f,;aııe ., 
sinde Mustafa Ça~layatl ' 
cilmüşlerdir. ~ 
Balıkesirde 1653 
arama müracaatı 1 ~ 
Balıkesir (Hususi) - ~I 

yeniden Edremit :Kazd• ~ 
uranyum madeni araıll8 
Vilayete bir müracaat Y' 
tır. 

7 ay zarfında madel1 
üzere Vilayete yapılan 
alların yekunu 1653 tUt• 

MÜSTAKİLLER 
B irle,ik Amerikada yapılan 

son nlifus sayımında, nıenı 
lekette yaşı 21 den fazla 'e bl· 
naenalcyh seçime 1 Urak hak· 
kına sahip Amerikalılar sayı
sının 98,000,000 olduğu tcsbit 
edılmlştır. 1'~:ıkat muhtellC se
bep \ e tesirler dolayısllc A· 
merikıılılann birçoğu cumhur· 
baskanlığı seçimine karşı bile 
aliikasız kalırlar. Am~·ikalı ''a 
tandaşlaıdan, rey hakkını kul· 
!ananların ni beti l!l40 sene
sinden evvelki devrelerde tcd· 
ricen hır artış gösterdigi \e 
1940 da bu nisbet yilıde alt· 
mı ı bu ldugıı halele 1944 'e 
1948 seneleri cuınhıırbaşk:ınlı· 
ğı seçimlerinde tekrar cliis· 
ınuslür. Trumıının cumhurbıış. 
k:ınlığına seçildiği 1948 sene· 
sinde rey \erme hakkına ma· 
lik Amerikalıların yalnız yüz· 
de elli ikisi reyini kullanmak 
için s:ındık ba~na gltmi~lerdır. 

Cumhurba kanını, !i5 
.'lil.> oıı kişi ~eçccck 

g eçim lşlerlle ameli bir şe-
kilde meşgul olan Gallup 

ve Elmo Roper gibi müessc 
seler bu defnki <'Umhurbaşkanı 
seçimine 55 milyon Amerikalı· 
nın iştirak edeceğini unını:ık· 
tadır. 

kat hadiseler bunun hiç de 
böyle olmadığını göstel'mekte
dir. Amerikada son yirmi se· 
ne içinde yapılan seçimleri ln
celiyen Elmo Roper müe_ssc
sesl bu seçimlere iştirak eden 
Amerikalılardan yüzde on ye· 
disinin hiç bir siyasi parti ile 
ilgisi bulunmadığını tesblt et· 
miştir. 19-18 senesi cumhur
başkanı seçiminde reyini kul· 
!anan 48.833.000 Amerikalıdan 
8.330.000 ni hiç bir partiye 
mensup olmayan müstakiller 
teşkil etmekte imiş. 

ı-;eçimlerde en büyük rol 
Tarafsızlara düşüyor 

D oktor George Gallup'a göre 

19t6 senesinde yapıla~ 
gre seçimleri sonundaod' 
riyetçilerin hem sen~l. d' 
de milme!lsiller mcclıS~ ~ 
trolü elde edebilmeler 11 
partiye mensup oımıY9e1 
rikah vııtandaşların r · 
cumhuriyetçi parti n• ~ 
lehine kullanmaları 591 

milmkün olabilmiştir. 1 
Yukarıdaki açıklaııı'ct' 

anlaşılacağı üzere ne ~ 
riyetçiler, ne demokt3

8 
dece kendi partilerln~ı 
lı üyelere istinat ede 1,cı 
mi kazanamazlar. S~~I 0tıf 
him bir yekuna balı r• 
gımsızları da kendi tıı1tıı çekmeleri muhakkak 

Seçilmek için PopiiJet 

Olmak lazım 

M emleketin mubtell.f tll 
ve tabakalarına ıtıf 

bulunan büyük bağıın~11ıı lesin in neler arıu etti eti 
tirmek, bağımsızııırı 1' p' 
raflarına kazıınmak, t't 
için hayli çetin bir °dor 
Bugüne kadar eld~ e bı! 
ticelere nazaran bıC Y'' 
politikasına bdlı _o!tıı0~ 
ğımsızların reylerı ıısl 
parti namzedinin şa 0,:uJ 
ve popülerliğininin b 61r· 1 
oynadığı anlaşıımaktl1 311 Anıerikapaki iki biiyilk si· 

yasi partiden Cumhuriyetçi 
Partide, Demokrııllarıı n:ızaran 
daha az sayıda aza mevcut ol· 
duğu malumdur. Seçimlerde 
sadece partili sayı sı rol oyna· 
mı:ı olsa Amerikada miltema· 
diyen Demokrat Partinin ka· 
•.ınması IAzım ~clecektir Fıı 

bu seneki cumhurbaşkanı 
seçimlerine i tirak edecek 55 
milyon Amerikalının 22 mllyo
mı Demokrat Partililerden, 18 
milyonu Cumhuriyetçi Parti 
mensuplarından, 15 milyonu 
da müstakillcrden terekküp 
edecektir. Bir parti namzedi· 
nin seçifhl kazıınabllme 1 tçın 
sayıları mUhim bir yeküna ba· 
lig olan müstakillerin, partisiz. 
lerin çoğunluğunu da kendi 
tarafına çekmesi lazım gelme't 
ledir. Doktor Gallup'un tetki· 
katı neticesinde elde elliği ra· 
kamlara nazaran 1948 cumhur· 
başkanlığı seçiminde müstakil 
terin 'iı 57 si Trumana, % 
43 ü T. Dewcy'e rey vermiş
lerdir. 1944 seçiminde parti
sizler müstakillerin % 62 si 
Demokratlara 1940 cumhurb:ış 
kanlığı seçiminde de bunların 
yüzde altmış biri Demokrat 
Parti başkan namzedine rey 
tı>rmi~lerdl. 

:\lemlekette çok P0~ıı 
lan Eisenhoweri baŞ~ıırV 
zetliğlne seı;en curıı U"n' 
ter bağımsızlardan b tİlt 
çoğunluğu kendi par ııııt 
c:In k:.ızandıklarını ıa 
tedlrler. t'· 

Ctvir~n: 

Aıık:ıra, 31 (T.Il.A.) - İçi~leri 
Rııkanlı~ı devamlı c:-alışmaların 
dan dolayı İstanbul Vali l\Iuavin
leriııden Fuat Alper ile Fazıl 
Ubaydın'ın maaşlarını 90 liraya 
cıkarmak uretiyle. bir üst de· 
reccyc terfi ettirildiğini bugün I 
~tanbul ~aliti:•ne bildi~lstir. ~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~il! . 
~Zeli p zarlık 

s•1ı1aıı derdi. 
~ F'•kaı ~ anııı uzerlnıJ,. etıkf!t bulundurmak ınerhuridır. 
~ tııı, u:cchı.ırh el!! h"r uman, her e,.de rla et eıtılml· 
~ l'l!\ıle ~,. • ınuııert hakımını:lan ıfn fa\ dalırlır. Bir malın 

~ıı nfııı e •ne l!\ gıın Ih at giırrn bir zh-ıı.retçl r.n l'lıtr.n 
tırıı asa hll b ' C~ ır ki 

0 
ıl P, unu ııatın alır. Yalnız muhlm bir nokta 

tı.. rııı Ilı il rtlkrtır:ı..ı fİ\ ııtın kııt'i olm;ı~ı. rıııatlığn "'""" -"{, n esııı· • • !ha 
1 

• ır. Rslbııkl çok drfa bunun nk'Si ıll' karşllaşnn. 
n, alı ' 1'ecrk, içetrk ı; tılan verl,.rdf', rti!ıf'tfrki fİ\'Rla 

f'ra ~Lz~~ l~e nftC'l ımı ınd11 ÇC'ki~r. ı;,.ki5P puıırhk olu~ nr! 
~ lltk lt\' tanbuı ı::nırf P~ınin hlr muharriri kefal balıiı· 

1
° \ıırus erını • Son ıo:ıınlrrdıı bu halığın lh.rrfndekl rlikr.ttr. 

~ l 15.l~~lı oldu unu ~ormuş H~ hlrhç drfa bu fi~atıan 
~ d.,..tun kat ı:eçrn ı::iın balık l~lerindrn çok h 1 anl11' an 

1 • lt!ıı~ıı~Undnn bah~f'ditıre do hı: .!':akın hıı: drml . Bu 
ltr Ilı farz rn liıl;,,.k fhııtı '"Z ktını~tur. Bu rhata sııtın 
~ t•ıııin e~ek bılc halılıçı 160 lıınıstan at"a s:;ent rntıhim 
~ nn tııe~d"r, 160 kuru~t n lılr r~ra faılıı '"rtnt'.• Jnharrlr 
f ~ ltık Nl~e l'!azarlığa ı:11~m 15 '" balıkçının, uıPrinde 250 
~ . Mı.ıh 't htılıınnn balığı 160 lwnıu Hrı!I ınl hanetl,. 
~ la11a arrtr rtik,.te fnanaı ak ttrnn mudtlettenhcrl balık 

ı\ tıarıı 
tkada•ı ternı,. in" yanı1 nr ..• 

· ınızın dostu bu tecriibeden &onra ıunlan &O 1 • 

(,)' IIeıııen h 

RrMnkı Olınırıi~ atlarınıfa Hollıınıla ile J\larari~lıtn ara~ında ~ apı lan su 101111 nıaçınıla Jlollanrla 
bir gol l apfığt &ıradil pl'en~es Rrafrl~ "' inrinrifn sıçrarken. nlğer ıotöriınP.nlt>r Erlinburg , e 

Kenl Dükleri~ le pren~e Hutı-iı'in baba~t prens Bernard'dır. 

lhli Kral Faruk zengin olmadığmı söylüyor 

BAŞMAKALEDEN 

Hazin bir 
Mukayese 

DEVAM 

CRa 1 1. rtde) 
z!'!rmlz.ln ,·arlığını tehnıt l'tmek 
gihi hir ynl tutmıı~latdır. 

lkrPllı kalrmşor ıtıurte l erinnt' 
i~imlrı i ,.,. rrsımlrı l çıkan dP.· 
mokrat millrfrrldlleri, m~thall<'ı · 
tık \ e g;ızrtr.dlik 1 leri\·IP. m"Ş· 
g11 I olmak 117t'rf! 1940 ) ılıncta kıı· 
rıılan lılr anonim ~irkette bir 
miktar hi se alın almı laı ılır. 

Hu irkrtin ninımnanır~i. hi~se 

s:ıblrlf'rinln ftR7.('frnin ı;i 11~etine 

hiç hir l5Utetlc mııdahale f'd,.ml· 
'r.C'd:lrrlni n gaıetenln 19 ığus· 
fos 1940 da ı;ıhn ilk a\'1sınıh 

ilan PrJil,.n umumı prl'n•iph~r 
ıfairr~inıfe, mrmlf'kl'l mrnfutlr.· 
rlıır. hiım"t r.drcr.k nida tam 
bir lı.tlkl311e nr ı iyat ,·apacı ını 
kal'i hir ekilrle ıa~rıh Pıt"·nr. 
Yani orta!la fıll'in fikrr. taraftar· 
!ık \'f"'a ale,·hlarlık ıfeğil, n\ '" 
bir anonim irkP.ltr. hls~e uhlhl 
hıılıınmak nırsele~ı \ardır ki haş· 
lıca lsftgııl meHııu, mathııB<'ılık· 
tır. Fabrika t>klınde lmrılu~ıı 
mııl.inrlerrlr rle heı· ı.rınııattf' ~ıı· 

zrtr. hıı•ıhr. Kıfr.kim hir aralı\ l? So kuııı erfe, de nzh "t hiMedlr. B•r krn atın zrrfn· 
~Ira \ertn&· ıitırduğiınuz zaman 600 kunıı, 15 füalık ı;nmlel;e 

ı~r~c,~ kabul etmerlene du~irıdan çılm:akmı~ gibi a· 
tlıı tlıtıt lnlı: ki kapıda lzl çr\-lr.,c:eklrrdlr. Amerika 

Basketbol de 

<ha31 t. ricte> ylık Elçi. lngilterenln l\lısır'ın iç ffaki!. at ,,. Hımıet ga1etelerı dl' 
de\ leli idare etmenın kolay bir işlerine mürfahale ctmiycceğı hu ha ılmı stır. 

r !tde hal a Pek de ~anl•5 d"~ildir: hem"n hH zaman, 
ft naı 'ın erkes bu ı:ıbı umetlerle karşılaeı,or. Bir tuccar, 

tden l1!~ını daha aqaRı fhııtla 2tabıliyorı;a malın Hurin· 

iş olduğunu zannederler... susunu tf'mın etm i ştir. nu i5in g;u-ip olan tarafı odur: 
Faruk bu oılerile barız ola· Bıldırıldiğıne göre, Topçıı At. 19~:; ~ ılınıfıı A dnıın '""""' 

~k lroıu k Sek rakamlı bir etikf't hıılundııru or'! Sunun bir 
ıııı~'lı,, 0 ınudur? ... füeli pazarlık derdine on Hr<'mi ·e· Arjanfini vendi 

rak geçen hafta Kahire ve 1 ken havı Raşit l\lchanna, l\hinaka1At res , e prnfesnr Fııııt Knııruıu: 
demede başarılı hır hlikCımr.t 1 Vrkili olarak ~emın etrnı~tır. Ka g zelrml"i" ıcn"kıı11i y nlatı 
darbes.i ~:apan General l\luham. hiıı~dP; l egAne a•kcr kendıcıdır. çıktı dinı Halk rıırtisinıtrn ç1· 

1 med • ecıp \'e taraftarlarını ka · ecıp. orctu VP huk<ımelin tam ı.anlını.lar, hunların uka•ınıfan 
tetmıştır. 1 bir lşbırlit:l halınde olriuklarını Rrrik J\nTaltıın ıtıı rnr. ırntun . 

.4.,n<'intıd Prt., ' Eski Kral, tahttan indıkten belirtrnh;tir. tıırımmla nP rrrlilen hrunııltn · 
~ Enis Tcıhsin Til H,.J(ıııki, 31 - Buı::ıın hıırarla ~onra ılk aleni beyanatını te~kil Ali M:ıhır, Krala hakarctlPn rl:ın ıfolayı çıkaıılnııs. Dl'mnkrııt 

uir Arn 1 . ;·uarr;aıta~·alrl)ı~ıond ml."ttarlelık hisıklet ;~k~n.hıı:~uırnıkı~akroenııeştmm:ys~ndlla ı;rılk rblouı:,kı•ammP~:ı,'.hf"oSllabnlrark~nl~epksllanln Parlı\l kıırm;ık çığırı hıı (11tl't1P 

e !k -' , a Van ŞamOl\O· • il r. 1 Zf' e n • ~" ~· ı a 1 <>CI rt• i!('l lmı •tır, C.urtf'nlh he• ~,J 

il n an filosu lstanbul nıı Enzo Sarrhı hırıncı ı:r.lmiş rıne \'P vırdıınl;mn ;ı t:ılınııl Prlen nı helirlmişlir. mıırlrlrt n. P. ilr. Olt1U7 om111a 
lf~nb \'e altın madaha' ı kıı1annııstır. lerP hıitlın ~amimıl'etımle talih Genımıl Xcrirı rlc son zaman hiırrhr.t ıfıı(m~nluına ,." rııırtl· 

l
. il ul ve 'ızm"ır' ·, Adlı"yesı'nde nakı'I Anı•tr11hıılı Lıonel Cox lktnd ııı;ıklı~ı temenni erierım· demi~· larda trvkif rrlilıp nıa umıyetle· nln İr~anı1ı111nıı tPhı1it erlrnler11 

1 
\e Alman Werner rotzhl!tm uçun lır.. . ri sııbit olan a~kf'ri şahı sları.? da karııı ,·ıırıı mu~. n. P. ilıtiıtnra fafAf cu olmılştur. F ıırıık. hııı;ııınku toplantıda bu serbest bırakılacaklarını so)lc- J:Plıfiktrn ı;onra ıh rnrmlPI•"'" 

... rv edecek Ve tay·ınler r.asketbol ma('larının lıınan yuz kadar ı:aze~eci ve foto miş:ir. kar 1 olan \'"7İff'1Prlni tem hir 

ı. l\Jnerıka altıncı filo. Aııl'l!ro A ıın1• Brezıb ıı 59 • Fren•a 44 lelerden b:ıh•rtmek. i~temrdığinı •El Mı•rio yakında, l\lı~ır ordu· rnm rtmişfir. • 
\ nrticclf'rl mııhabırtnf' defatle Si) a l mese· \aft lıırafdıırı ~abah gazrtPsı 

1 

frra~at nı ı~tıklıillr. ,·apmııj'ia d"· 

ı. ın hır kt;mı Vısamı Ankara, 31 - ietanbul adlly11. R 61 U 
57 

so) lemıştır. Sabık Kral konuşma •undan dokuz kışılık hır heyctın Şimdi hu"•ın hnı nemokrat 
" q Ca u-ı' a • ruguav • d d · · R Ç k l k d h'J " 
""1 ıı~- ad 'nın kuman· sı • rgı" \'e sa' cıları arasında B A ik .,. A.j t 76 arasın ıı cmı tır kı: us ·a \'e c 0 ova ·ya a ı Av n•rtililf'r' h1l" , 811 , a7rlılıır dhe "" aı " .. . met a o.:ı • r an ın . . . 1 k 1 · d ,,a • • • 

tll ha tı gü'llük bir ti- yapılan na ıl ve ta ınlerın lıste· e:- Benim ıçı~ Zf'ngındir dı\'or rupa meme et erınc s:ı. çrek 8 • ıt,.ğil de, l!liO yılırııfa hir annnlm 
.\ııı abah i tanbula ge- sı aş~~ıdadır: Su topu lar. Mı ırdan hır ~en·et çıkardı· ğır sılAhlar mühavııa~1 ıçın mu- lrl;ette hi~e utın aldılar dive 

... fılo il} Ca \ady, btrkaç İstanbul Tıcaret 1\Iahkeme•i ıı. Hollanda 4 · Rıısvıı 2. i:ım doğru değıldır Haric;te ~i7.ll ~avrl.el~r ımza edcccklerıni be nrta\ a hir nh elrli mr~eıe çıka· 
•l },f~J bura)ıı getirl'n vesı Hasan Tab•ın Okur'un İs 1tal)a !'\ • Belçika 1 hır f'rvPtım oldu~ıı da hııkikatc lırtnııştır. Hrsrt Ağustosun lkı rılmı hıılunu.-or. 
~ !~-~ thıas Gardner'ln tan bul İcra Yargıçlığına. E kı•e- fııcıırı~tan 2 • Yuı.:o•la'1 il 2. a) kırıdır.tı ınde harf' ket cdcrcktir. na h;ı kan yarı1 ınıl'l~I Sam Pi 
~oıııJ Atnerika Akdeniz hır C. Savcı(ı Talıp Guran'ın İs· B Amrrıka il · İ<nanva 4. Ye~fınr. ıırzusıınıın, ailP ivle . El ~lıı.ri. keza Alınan sana\·i. Ağ;ıo~lıınıın l\1ıı~hıda dıklııtorhık 

anı talın edılml, tanbul Yargıçlığına, İstanbul Olımphat f:r., muı:ahaka~1n1 brraher .tılh \·e huzur iı:indP yıı. cılerı ılc Mısır hıık(ımetinın jet \'P hiirrhrt hakkınrla ı.ıi,l!'rlfö 
aı Ca Sulh Yargıcı lif. Reşat Saka'nın riıı MııC'aristan takım halinıie ka· şamak olduğunu ı;ô~ lrml~ ve ete U('akla~ 1 ima! .edl'rek bir fııbrı· ı.n•lerr. rr.np Yernı111drn • P.Hfl 
'ıı l?ı.od&ad • TUrk kara ıu İstanbul Yargıçlığına, t~tanbul zanmı$tır. miştır ki: kanın ınş;ısı ıc:ın rle 11nlaşmı5 ol. bıı h111in mııka•-esP.\I ,.e hıı t:• · 

iıt ta em btr ağır kruva c. Savcı Yardımrıs ı Süreyya Soy Olimpi)at brılPmlzln ·- nılhııQQa Şii cihrti hPlırl. duklarını kavdelmeklr.dir. . rip rılleyl hlr .m15~I '" bir fil 

~ iır~c:kk gernısı USS SA· sal'ın İstanbul Sulh Yargıçlığı. m;ı~rarı mrk 1 Plrım kı. mrmlrkrtinıi ter .Rı~ haber henin~ teyıt edılme girı ı ıtı,\e ilr.ri 5ıırmeğı f11~dalı 
lu lır. na, İ tanbul C. Sa\'CI Yıırdımcıqı kr mer.ohıır rıtilen ~·alnız hPnim. mış.tır. hıılrlıım. A~ıı hah~e unnki va· 

&alpııı~aret "decck filo. ~akır Öncül'ün İ(tanhul Sulh nknra. 31 (Ankıı) - Oltmrl F..şim , ... Çorııkiıırını fı•ırıı drin· ı Kab!nr., yabancıların mPmle- l•nııla girr.cr.gıın . • • 
l'sstt~n ba~ka uçak ta· Yargıçlığına, ı~tanlıul Sulh Yar- 'atlnrıı kııtıhm Tıırk ı;pnrcıı "" m<'kl" ~,.rhr~ıı irlrr. E•ım ve al-• kf'tır.kı l .ııtırımlarında, 'bcuda Ahmet Em. n YALMAN 

• C Wup, Baltımore ;:ıcı Haydar Taray'tn İstanbul ıdarPci kUıl,.mızın ma•rafhırını le•ı nrf' f'rlilmi• d('liildir. ;_telf'cek sırketlerın ) tizdP 51 ıne 1 

• lerı·oııe, \'e•ole. Leary Tıcaret 1ılahkem,. 1 Ü)elığınc, karsılamıık üzeri' bu yılki bııtçf'· lenfa hayııtı içi~ .r~t'nıı Fa- sahip olabilecrklcrini kabul et-
1 • Aucuıa , e Nechcs Ahol) C'. Sa' cı Yardımcı•t Hık· dr 2no 000 lıralık hır tııhsi~at 11y- ruk• lim•anını almış olan •abık mı~ \'e ~ üzde 49 a mü•aıırle eden 

f 'o "1al'dır. lmct Keskın'ın ı(tenbul C. Savcı rılmıstır. kra1. nerPdr. ~,.rlt P.Ceği mıaline tski .kanunu. tl\rh! Pt.mı•tır. 
fıJo İ·tanbulu ıı~aret \'ardımcılı.Cına ta) ın edılmı~ler Bu paranın 113.000 lıra~ı kafi- ct'ubrn drmı,tır ki: • l aruk hır et ısını kırdı 
• lınıl1un dı"'"r bir kı ..... ı dır - lıonın uçak 40 000 Jırn•ı dıı .. r.nr. L " d. i b. b 1 Kahire 31 ( .P.) - Buglın, 
, f:,c ., .. , • " •- ,,.en ım \'('n ır \'U\'a u Adi t 1 ıı k F 

anını zı• are• edP- • . kafı!Pnın Helsinkı'dr.kı ıa•r rna•· ı IA d .A k b h •ıgır e ın çıt.ner en a 
J • Ah f ( f -ı rııfıılır nır ııpoıcu lcın ırnnde 6 marn llmıı ır.b 1nca ·d unu "; ruk, krall dişlerınde.n birıni kır 

1 ti a me a erog u . nuz arıınıaea a• ama ıi::ım ı:ııhı mıştır. 
• ret edecek gcmılcr dolar ma•raf vaoılnıaktadır. Ge· riu•ünmeve ılP \•ııkıt bulamadım . J:li yanağında ofradan kal 

ı 'tr H~kkın ı'l fahkı'kaf rl kalan ".7000 lira ıtıı. ~porC'u ,.P Rırleşık Arnı>rika, Jngilterl', ı •. kan abık kral derhal dış dokto 
~ e kru~aıorü, Corry, w .1 :ıtarrC'ılcrımızın yurt ıçı ma•ıaf· \'krl' "" r.ıinry Fr11n~ara :;ıirlerr. rıı ncnıenlco Farare'nın e\•ine 

' at .Y, Braıne \e Isher Dunku bazı gazetelerde. J,taıı· arıdır. l!ımi ısö)livrnlrr bl'rhalrle hunu ~ılmiş ,.c orari:ı kcnrlı~ine icap 
Che\\geını i l:SS Llo)d bul Uni\·er•ıtesı Erlehı,•ııt Fnkul· Ynrıılıın lırsıırılarn ııilre :?n<l hendrn iyi hiliyorlıır. erien trrlııvi ynpılını,lır. 

~~ test prnfe~orterındcn Ahnırt ('3. hin lırıı, ~ırlrıı kafilrnin masraf· ~- !'lrrr)·r ı;:irirrraimi bilmiyo •Krnrlıni11 n;ı~ıl hısscdlyor. 
lijf L • rer<1ğlu'nun kız talrbeleri"le de· fı:.rını k:ır$ılnyamıyacnktır. rum. r':ıkat muh11kkıık ol11n hir ;;11nu1.? • ri iye snran ıtoktor;ı ce 

r 
l\IYe ı" tçı' dıkodu\'tt mucıp olacak şekilrlrki 1'1rmlrkPtim11r gPlPrP.k C'ihet nr~a. ıtr-mir pl'rde geri~İ· nıbl'n Mısır l'rcnsı Faruk F'uat, 

d 
1 muııa~ebetlrnnden hahseden hir Jtroff'~' nnPl hok~örlrr ne gitmiyPrPl!imrlir.~ • iyiyjm • demiş \ e pııra vermek 

a e h d · ti' r etmı·~tır .Sabık Kral sözlerı'ne de\•ıımla i~tc"İnre doktor bunu kabul et ç fa a\ıı ıı; ın şa • ' Ankara, 31 (Anka) - htıın· J 

~ Syonu A k 
"

celi blı hft\aili•ln rlrmlctır ki·. mr.miştir. 
n ara me " " hul noks İhtı~;ı~ khibü tarnfın· " 

lı mahı l'tınl oğrenmek içın kendı dan hırka,. kar ıla"ma ·''apmak •- Vatanımı ı;eıi)nrum. Hun Kahire rarlynsıı ııa~a ,e hey 
ıırUld 1 t tt" ı:ı nektor l\A .. ., dan 16 l ı t ı t kt" ıınunını ıoıııanmMı1ı 

U sıy e emas e 1~1m • ü1rre ba11 ıırofe~,·on<'l boksnrlrr yı ewe a 1 a çı 1o.;ım 
m İsmail Gurkan ez.cumle şun· zaman kalbim iımitlrrlP. doluydu. Kahire 31 (T.B A.) - Yeni 71 Tıırkıvf'\P dn"t f'dılmi tir. Bıın- 'I k" d tıu·-kı'ımeıı· n Mıeırda •Pa~a· \'e • lan so~lemı~tır· i •' ısırın mev ıını P\'letler ara ın " • 

ı \' rn CJ 1. cidel Ed b . t. F külte~i pı ofc lar Jnk Havrabell'ıın. talvıın ri- da > ükscltmPk emcllndeydim. Mı • Bey• rnbirlerinın kullanılma· 
~ ~ asfını kaybetmeden •- e ı)a h at Cııf"'ro11tıı anni Fr.rrarı. Almnn Otto Ra~· 1 d 1 ması hakkında H"rdi"ı karann çrl hlik ~orlrrındtn A mr " ~ · i ~ıra \ e \'a an aş arıma olan aş. "' 
• ~· ~k l&t fımet kar~ı- hakkında Sa,c11ığa bır muracıı1t tıan, C'rzaiı 1i Alhl'rt \'r.l'dir. Run kım zerre karlıır azalmıe değıldir. tatbikine bugünden itıbaren ba5 
•il Ofa tklalınl muhafa. I Akl ld ıtundın H! Sa,rılığın Jar arıı•ınıta .Tıık Ha~·rabctyan Knrım, bt'heğimiz \'e Uç kızım ga lanılmışlır. 
t 1li n konfedera yon. \ f 0 Uql t e bıldırdl r\\ ekr ıte mrmlckelımızr J.:Plmlş Bu sah ah çıkan gazeteler, dcv 

, lıaıe oın &o·) al tnrıhınde 1 ke1·d1)<'llk t nı\erıı;ıhe,b· "rdar del'<ı. '"iki kar~ıhı~ma yapmıştır. Hav- yet ha•it bir hayat ~lireccğı1~ Ru let adamlarından bah~ederken 
ı~ ac k ın en a 1)1en a "' ııu sri)lr.diğıııı zııman ba11!11rını-

ienct a tır. Halen ye- 1 B h • d i ılk olarak ~e rııbrtyan ayni umımıta flPçrn ''il 7ın içinırrll'n trhcs~Um ettP'ini hı ·Pasa• ,.e •Bey• tablrint kııl· 
k 1ka blrlıği rn Ic ım. u arn ıs ıızr.telerdr Rnndolnh Turrin ile Belçikarla 6 Ianmamışlarıtır. 

•· oııurucusu bulıındıııtıı döo drıilıdan Ado~nıya tlPg ı~'"ıılte ı kar ıln•mı• \'e maçı ntıhYt ile lhorıım. Fakat \'a7.İyrt öyle df'!~il 1 1 ~la uıı n " r m ~nı ııure "" y " rlir. Jo:n fakiı· insanlara nıuh:ık- Gazete P.rr e Ali Mahir l'a•a 
ı ~ lltı ıuı llk genel d .. k · d, l"matı' olmadıır.1• kayhrtıni~tir. dan ırBaşhakan Ali l\lahır•, Nıı· lJııır ıııı 6 e'luJ n·z ta- t' anının a mıı u ı, kak ki hlila ı:ıpl:t cdilrC'rk' bir 
~~ de hpa Jk "h nı so)lıyebilırtm. Orla sık lrf Anııııa hokıı vazi~eıtrıim . Anrıık hıınılan hö\' bn Pa•;ıdıın •\'aft l.ırlr.ri 1\ıı 

... r henuı cha \'!eki u ta ı 1111.e bu :\olda hır mlir11caot \e· 5a ın1ıiynnhığ11 ma~ı le hu ı:ıplıının artık hıı r.t şPkll· has•, Necıp Paşadan ·Generııl 
f, ••aııı azır ı arını 1 1 1 k nl rın 1 1 .Nrrip• şeklinde bahsedilmiş, 
1'ras ış bulunan Uç sen. ya ihbar.'Ak o ursa aııua \a Parls, 31 <Anka) - R:ındolph n a mamıı~ını tr.menni f'derim. halk senrlf'r-ienberi atı~tıt:ı ifa 

toYoııu 'e bırlığıni de s:o terdığı usul dıııresındc IA • Turpin ilr. Fran~ır. .Jaqurs llo· Karımla brn \'Ukıın gl'lcnlr.r kar denin dışındaki bu ~ekli ı;arıp· 
' ra l>lıyacaktır. dar olarağımıı muhakkaktır.• 

1 
) ercrcc •• orta ~ıklet A\•rııpa ~ıım şmıırla mP.raret ~Ptirmiş değiliz. semı~tir. 

iıın)oıı ha)at endeks. Dığer taraftan. adli makam ar pivonluğıı un,anı için aralık 7.ira ahip olrluğıım111: hır çok Bazı .ı;rnzl'fcler, ·Bry• \il ·Pa 
!") al blr ticretı!1 nezdınde ) aptığımıı tahkıkata 8) ının 12 sinde karşılaşacnklar· ?o t hakımınrlan hata zenı:iniL Ea • iim·anlarının kııldırılm:ı <ını 

•~ l) k ıgorta~ının ih ı;öre· ent'lce profecor C'aferoğlu dır. Bu maç lçın gereken h;ızır· ln~anlar tarııfından hız" ~ö<tPri- )erınde hır icraat olarak tel~k· 
ı' lerçı Ucretıerınden I! rnı hakkında bu 'olda bl( ıh bar d· lıklar ' pılmı" ve taraflar ara· lebılecek Pn hiı )>fık İ\•ılik hizleri ki ederken, Turkı) ede bu lnkilA 

f •raıında veş cins ki olmu " bu ihbar nıvenıte· ı;ında kontrat fimdiden imzalan- olduğumuz ~ıbi aralarına kabul bın > apılmaslyle ilııvan nilfuzu. 
l( 'i@lrkı gozeuıme~t'<ıne e bıldırilmişur. mıstır. etmektir. nun bertaraf edildi •ıni 'e bu 
a arı1111~ Plfında bu gıbı 1954 yılında gÜnCJ Simdilık kı<a hir t:ıtıl \t' ı tırn ~uretle halk lehine hliyiık ham· 
~ ali içın uğrasa· I k Bir mektup hat yaoara#ız. llakkımdıı l!ÖylPn· leler yapıldığını > ıızmııklııdırlar. 
t rJc tutu aca mlş nlıınlara rağmen hu, kral ol Dıııtün Kııhire rad o u da dev 
l~ rn.: lllılletıne ve onun Nevyork. 31 (Nafen· _ 1934 Dun 5U mektubu aldık. tarıhl duğumdanheri ılk i"tırahal ve Jet ;ırlanılarııırlaıı hahscrierk<>n 
• it ı. an talı kan , e fe enesı 

30 
Haziranında gUnes tam bir noktaya temas eltıgi !çın tatilını olacaktır. Gr.çP.n yıl ftaı. • Paş;ı. , e • ney• U ıl\ ıınını kul· 

~ri. o~ıtıne Türkı ·e İşçi olarak tutulacağından astronom· neşredıyoru:ı: ,.a ı r F'ran,:ııt:ı gr.c rrlığim Ra· lanmanıışlarrlır. 
nu kutıu olsun.. 1 k a •30 temmıı:ı tarihli (lTurrİ· layı s,.ralıatimrle hile mutema· Orıtunıın lı1ari i lrıi Ttash~kan 

~
• lar şımdıdcn hazır ı yapm yn 

1 t ret> de Srdat Sımari B~yın riı\f•n rlrvlrt işlcritr 111pcımlrfıiııı. )fahir Paşaya ıfrHcdllhor r D ve seyahatlerini tertıp e me)c 

P l •ı ı ba~lamışlardır. •Haın kurşunlar• başlıklı bır Gtı;ırrli~ım son hir kaç ~iin ~ 1 . Kahıre :ıı ( \.P.) _ .\!ısır s.i· 
r:ı 1 

1 1 en GUneeın tutulma(ını takip rt· \azı~ı \'ardı. Bunda idealist it- kıntılı \f' mü~kiil hir nevre ol. !ahlı ktı\'\elleri başkonıııtanı Ge 
ııSIOda mck ıçın gıdecckleri )erlC'ri ta tıhatçılardan hahsedP.rken ·•a· mııstıır. Fakat bunlar eti, şlm neral l\lııhammP.rl Necip bu ak 

'~ dok <nııc-ı ı. cidel 
~il Ilı tor raporu almış 

tı Uhakerne cürmü 
e cı./ııış 'e Adi hükum· 

aını kararlaştırıl-

)·in etmemı6lerse de Kanad1 vın Cumhurbaşkanımız Cellıl di ızlrrdrn l(trdıl!im şudur: şam hir basın toplantısında ver 
Labrador, ot'\ ç \'e İsveç mer· Bayar 1ttıhat ve Terakki Par- Yeni hın ııtımız;ı, E'nl yolumu diğl beyanatta ordunun, ldııri 

tl~lnln 1znıir eski kAtıbi mP 'ulu z;ı ııh~m:ım11q !ırcaf \'eı·ı'n Dı'in islerin kontrolunıı Alı Mahir kezleri olacak1ır . ., • 
GUneşın tutulma~ı her ta:-af. olduğunu hııtırlıyarak lklıdnrıı vada i~f'n gııçten olan, \•atanla Pasa hlıkiımctıne dr\lr ve tes 

tan gorül.,bıleccktfr. GUnes tu· l!l'lır gelmı>z himmet elti ve Ta· rınıfıın nlıın hıı•ka in•ıınlar da llm etmekte olduğunu ))lemis 

k b Hl Pa•a merhumun kPmıklerıni ''ardır. JlPnim sı'mdık hı'cs 1', 11tımı lir. tulması iki da a otuı. es 11a • ,, J 

nl\e de\am edecektır. talan topraklarına t:etlrlti• d" <ınl;ır anlıv:ıraklıırdır" 

Karat epe Devlet 
Ormanlarmda 
Yangın çıkh 

< Ras1 1 incide) 
manlarında burük hır yangın 
cıkmış "" hAlA sondurülememış. 
tır. Yolcuların ıfadelerine gorc 
dumanlar Edremıt korfezlnc ka. 
du ya ılm ktadır. 

Bu arada Eceabat boleeslnde 
ı:ıkan orman yangını geç vakit 
sondürulmUştUr. 

nılıvor, vatan toprakları dışında Gf'nnal "\f'rih'in hf'' analı 
yatan dığer ideali t İttihatçı· Kahırr, 30 (AP) _. Genı:ral 
!arın da \'al:ın:ı ka\'\ı~tıırulma- Necip, hu akşam yııpmıs oldul!u 
hırı temenni ediliyor. hir basın konf Pran ınd a, İngiliı 

Temenniye lstiraklc beraber Biiyiik Elçı~i Slr Ralph Sten~n. 
bir nokta) ı la\'Zih etnırk lazım· ~on'a l\lı ırdakl mı>şruti krallık 
dır. TalAL Paşanın kPmıklPri rejiminin drl!işmiycC'r~ı hu~u
sayın Celftl Ba~ar ikHrlara gel- ~ıınrlıı ırmınııt \'ermiş oldııı:unu 
m"tden evvel. lnnnil 'Zamanında lırlırtmlstir. 
yurt topraklıınna J;etirtilmiştır.• 1\"rcip Paşa, Sir Ralph Slf'\'cn. 

Bayar bugün geliyor 

Ankara 31 (AA.) - Cumhur
başkanı CelAl Bayar bu akşam 
9 05 trenine bağlanan ôzel bır 
vagonla 1stanbula hareket etml&
hr. 

•on'ıın kendisini \'e Hnshak;ın 
il Mııhir PaEayı zıyaretle. •l'ılı

<ırda rejim eeı.linl de~istirmek 
ıçin ~ rni teşebbuslcr olmıyacağı 
na daır. teminat talebinde bu· 
lıınm11~tur. dem15tir. 

Sır Ste\ enson'a bu teminat ve. 
rilmiş " buna mukabil de BU· 

Bir Yugoslav ünivcr~ito 

heyeti geldi 

f.tanhul el"' !et ar•Mndekı Yu 
goslııv) a tarı hı ile ilıııli ve ika
ları kopye etınrk ve üzr.rınrle. ça. 
lışmalar yapmak iizcrc diın Ytı · 
go•lav profe•nrlerındeıı dort ki 
~ilık bir heyet §rhrımiıe gelm i ş 
tır. Heyette Sarııybl' nıı lıniver~ 
te•i şarkiyat Enstitiı~ıi mlıdüru 
Branisla\• Ctırccv Saral bo,.na n. 
niversite~i profe•ölerınd!'n Ne· 
dim Filıpo\•ıç, lİskup Unİ\·ersıte 
sı profesorlerinden Metodije So· 
kolovskt ve Asistan Dusanka Bo 
ja\lç bulı·nmanadu. 

lran Meclisi 
Musaddık'a 

Hududsuz salahiyet 
Verdi 

CRıı~ı 1 inrlcte) 
arlciık'ın malUmatı harıcınrle bır 
takım yukı.ek memurların bu fev 
kalade salahiyetleri suiıstımal 
etmelerinden endı;e ettı~ıni bil 
dırmı5tır. 

Du fıkre şiddetle mudahale e· 
den i•çi lideri Bahai, ıçtimal re. 
rıırmlara derhal gırlşilmesı !Azım 
r.clriı~inl so) lrmış, buyuk arazi 
lerin dağıtılmasını istemiş \'e 
O) le demırtır: 

• - İranı tehdıt eden Tudeh 
Partisi de,C:il. fakat ı;eialetUrn. I 

A) nı mebus. 21 Temmuz hAd• 
el<'ri mes'ullerinın cezalandırıl· 1 
m"•ını ,.,. ordu ile :ıabıtı lrnv 1 
\r.llerınde bır tenıızlık yapılrrıa 
ııını ela talen rtnıiştir. 

Şahın annrsiyle karıle~led 
Jıanıt ,ı;ı ı;~ı ılaı·aklar 

Tanran. 31 ıA.A) - Anln,11. 
dıl!ına giıre " •hın ~ıı ı;_,, ·cesı 
Prerı~0~ E;r .. r ııı: blraderı P•ens 
Ali ı:ıza, annrl"rınin re. <ılı:atın · 
de Cumarte•ı ~Onü Tah· :ııırl:ın 
fıHUP3. n ha::oket edecns.rrıtır 
P.fkfırı umurrı 'e burlsra ?.lii· 
caddık'ın ııle: ~ı.ıdf'ki SWHI E'n
trıkalara kr ~tıklan nau:ı ile 
akm;ıktad ı r 

Sıkı yiınrtim uıatııdı 

Tahranda ı::ıkı yonetımln 31 
.\ğtıstosa kadar uzatılmasını Is 
tevrn huk\ıml"t trkllfi, teclıs 
larafınrlnn kabuı' erlılmlstır. 

nr. Mıı~;ıılrlık'ın Amf'rika) a 
1tiılr.rP~İ hılıllriliyor 

LP. HavTe 31 (AP) - fran 
Bacbakanı Dr. Musarldık'ın 12 
F lfılrle Fran~anın bu limanın 
dan Amerıka~a hareket ederP:.!ı 
ve yeni « United Statrs-. lüks 
tran<atlantı~ınde kt>nıiı~i \f' maı. 
\ r.t men suplarından 5 kisi için 
t; kamua avırıtı~ı bugün Amerl 
kan nenh olları İdare inden ö_R. 
renılmiı;tır. 

1ran nasbakanının Birlesik A 
merıka cla P"trol meselesi} le ılgl 
li m iı~kerel,.re ,-rni bastan ı:ırı· 
Pre~i zannedılmcktc<lır. 

R;ı hakıının mıı,a;ıı1f'~I nlmııitan 
Şah , ılirlom:ıtları kahul 

eılrmi) "rcı.. 

Tahran, 31 (.\ A.) - Hiıku 
nıet tarafdarı Bahtar Emruz ı;:n 
ır.tr•ınln yazdığına göre lran Şa. 
hı bunrlan sonra Başbakanın ml1 
ı::aadeci olmadan v;1hancı rlinlo 
m:ııtarı kabul cdemlyecektlr. 

Gazetenin bıldirdiğınp, bakılır 
a Şah, rrsmi mahiyette siyast 

z vareUeri de ka'Jul edemiyecek· 
tır. 

1 

Beş kişinin çıktığı 

qarip yolculuk 
cBa•t 1. dd") rkadar gitm,.k. 

kalı kızıla ka ~·or: Jı:!an Loııis ne, oisseJie, ıkincl gr~un hJ. 
DP.\ ois•elle, oburu Pıerre Srh- kflye~ın i anlatıyor: 
rırkf!" - Rızım o ·le muanam pil!!· 

Bu hes kieı ~"hrirniz" mınna· !arımız ,·ok. Rıı ıkı arkadaş ta
r.ık lkİ o:Rf'T131Hf. llf&haı;ıylp J:Pl· maml) )P. lıtrİStlk mııhiyette yola 
mi•ler. 'erl'dl!n gelnıişlf'ı·? Na· cıktık. BP)'1'Uta kadar gideceğız. 
sıl ,elmlş!Pr.. ·e m;ık<atla yola Yugosl&\)ada karşılaştıktan son
ı;ıkmı lar. bunları o~renm .. k hır ra bırıbirimıze oldukça ~·ardımı
nıeselP. oldu Sııal ~rırmak haddi- mız dokundu. 
nize mi diı•mu~:' l\Iutemadıyen ) unanistanın çamurlu Yl'lla. 
konusuvnrlar.... rında 'e bazı bataklıklarda biri· 

Saknllı•ı: birımızi kurtardığımız çok oldu. 
- Aman sakalımı permana'11 Buyu ı;chlrlerde ara ıra ot.,ld~ 

etıırmed,.n sakın re~miml çek· kalı onıı. O da yıkanmak için. 
mevın 1 dı) e lAfa başlıyor .... Bir Yanımızda birkaç çadır nr ... 
dı~eri: Rııstgele çadırı kuru~oruz.. 

- Ben ı:ı;ıbah kah,·aıtı~ını:la hl· Jacques Dore, ~imdıye kadar 
le rııkı iriyorum, ıtive dP.\ am üç kere dıınyıı turunu yapmış. 
edı' or Havretıml gnnince dr· Harpte pilotmus. Yaralan mı~. 

- NedP.n şa•tın11' Sız ne o\'" Grupun ba~ka bır hususiyeti 
'allmaz mı•ınız? ıti ·e rnru~or. daha nır .. Şımdiyl! kadıır kttç 
·ıhayP.t sııd"d" gelh·or. l okuva rastladımsa yolrulugun 
Jacques Don~ atılıyor: sıınından olan tnz \ e kır •ı·tJPrir> 

den akardı. Bunlar öyle değil. 
- Bız esasında iki grupııı Sanki çamur deryasına batıp çı

Ren, Hel<>ne M,.lloul Ye Kerstin kan onlar de~ılmıs gıbi her bıri 
Eklıınıl ıle yola çıktım. Dernis· tırıl tırıl elbıselerle •• Kızlar ol· 
seli,. ıle Schride'ye Yugo~la\· ·a. dukça 6ık \e IH aramızda çok 
nın Brorle §'"hrindP ra~tladık da güz ıı ı HattA onlara mıhmaıı· 
Arabalarımız ayni biçım ,.e ayni darlık eden zat •Ak6ııma hanıma 
mıırka idı. te~aduf nelere muk· ver ceği ce\·abı• acı acı du~unu· 
trdır deAıl ki . O gunıtenberl. )'ordu. 
bırıbırimızin derdini çekip gidi Bırıbirımm:len ayrılırken: 
yoruz:. İşın güzPI tarafı dıı. daha _ Goruştiruz, dedıler. Sonra 
henlız ka\'ga etmemış olmamız· ılA\•e ettıler: 
dır. - Belli olmaı belki de Hin· 

Br.n, bu iki kız ıırkarla~ımla d ~tanda' Sız de hır ufak otomo
)ola çıktıAım vakit iki maksadım bılle ynla çıkarsınız elh•ttf'! 
'ardı , Ortanoc:u hakkında e~a•h - Yok' dedım. Ben bısıkletle 
hır fıkre sııhıp olmak VP. altım· dilnya turuna çıkmak nıyetınde· 
daki arııha 1le hır rekor kırmak yım 
Şıınrlılık nı~·etımı7. Kalkııta'ya inandılar! 

Hava kuvvetlerine 
Yedek Subay 
Ah nacak 

'8ıı•ı 1 inride > 
ınıfı ıu, e edılerek genç suba 

lara ordumuzun bıı sınıfında ria 
çalışma imkanı 'erilmıştir. nu. 
glinku harplerın bellıha•lı ,.e güç 
bir ı;ınılına bnvlerP hol miktarda 
personPI bulahilmf'k fırsatı te· 
nıın "ditm iş bulunmaktadır. 

nı~P.r taraftan. onumımlrkı 
paznrtesı gunu Harp Akariemıle 
rı ba~kanı Korgeneral Fe\'zf 
lengıiç'IJn ha•kanlı~ında Hava 

Harp Akademisine mensup 32 
suba ·ımı:ı Ratı Almanyıı ve 
ltalyada tetkiklerdf' hıılunmak 
u:ıere askeri hır uçakla Alman· 
yaya gıdecektir. Heyıotin bu se· 
yahati ıs gun sürecektir. 

' 

lngiltere 
Silahlanmayı 
Kısıyor 

rRırn 1. riı1eı 
bakan Churchıll, buı,:iın, Bır 
leşık AmErıkanın daha te· 
sırlı atom sılAhlarından müt 
hiş bir ~stok· vücuda ge
Urmı:ı olduğunu ı;bylemis· 
tır. 

A\·am Kamaracında Chur 
chUI, lngılterenin kabıll 
~evk mermıler \'e roketler 
ı;aha~ında geni~ basarılar 
elde etmls oldu~unu açıkla· 
mı•tır. 

Churchill ole yandan da 
Rusyadaki atom gelışmelerl 
henlız rek muhim olmamak
la heraber, aklımızdan r;ı· 
karmamak irap eden hır 
ıın•ıırıiıı r · demiştır. 

Askeri malzeme 
Satarken yakalandı 

(Jlacı 1 lndile) 
terde taahhüt işleri yapan S~bil 
Erguner taralından Dariılaceze. 
1P kundura ustası Sabri Acun 'a 
satılmıfUr 
Ewelkı gun Sabrı Acun, 159 

Zıraat plAkalı kam)onetı ile 12 
Fanrlık ıçınde bulunan 393 Clft 
postalı. Ankarada Posta cadde
ııınde Sporel kundura mağazası 
sahıhl Zeki Arına! namına sev· 
:,ederken Emni:·et memurları 
tarafından ~ ııkalanmıştır. Bu iş. 
le rılAkalı olduğu sanılan \'l' Sab· 
rınin yanında çalışan Nişan da 
vakalanarak ~anıklar hakkındı 
tahkıkata ha•lanmıstır. 

Yüze yakm albay 
General olacak 

maşı ı. tide) 
Dığer taraftan, hır hafta ev. 

\el Genel Kurmay İkinci Bag. 
kanlığından TP.tkık Kurulu Bas· 
kanlııtına naklr.dl!Pn Orgeneral 
ı::ııhap Gılrlerın emekliye avrıl 
dı~ı hususunda hır şayıa çıkmış 
~a na haber s.:erek l.\lllli Sanın 
ma Bekaohğı, gerek L.Pn•I l\ıır
ma' na•kanlı2ı tarafından t"·it 
edılmPmlstır. , 

Dikkat ••• 

Bursa şehri 
Susuz kaltvor 

CBaş1 1. rldrl 
lere bırakılacaktır. Bu sebepl~. 
uktı~ le ko}lünUn muvafakati •· 
lııımadan \ e iki kov halkının 
uğrayaca~ı zararlar hesaplanma
dan yapılan bu 1$1n feci neticesi 
bugun kendini gostermış 'e şe. 
hır htirnk bir su sıkıntısı ile 
karsı karG•Ya kalmıştır. Bu vazi· 
\:el kar$ısında beyanatta bulu
nan Beledıl e Başkanı demistir 
ki: 

1.- Şehir çok ciddi ve hayati 
Mr meccle kar(oısındadır. Bu 11u 
ke·ıldıği takdırde şehrın 50 bın 
kadar nüfusunun susuz kalması 
zarurldır. s~bekt'nin yapılışı di· 
fer kanallardı!J:i suyun bu kısım 
borulara alınmasına elverl_şli ol. 
madığı gıbl esa en de kifayetsiz 
dır. Bu ıtıbarla bu emrıvAki kar
&ı ında vapılacak tek şey, kôylü 
'atandularımızın ıdrAk \'e iz'a· 
nına &ıl!ınmaktan ıbaret almak
tadır. Hak tecelli ctmış ve mal 
Eahıbının elıne geçmistır. Fakat 
eehır bu sıcak yaz gunlerinde 

1 
bu,\ ük hır sıı sıkıntısına maruz· 
dur. Şehrın şark mahalleleri \'e 
haştan başa Çekırge ~ .. mti bu 
suyu k11l111nmalda olduğundan 
nasıl bır trdbıre başrnracağımı. 

1 z, kestırmış depıltı ıı _____ _ 

Eglenceler 

M l•t 
•ti ti b 

CU!n&rt! 

mıaın u~ınm•ı '" o uı u:utklrlan• 
nuı lttlrak • ••n•n !I uı vnr'.n @:!tll· 

•• proınmı huırlanmııur. 

l'rolt'•m . 
ı - Gahllı Tur 
2 - Al."llet l ı •tın 

8 - Faul ht ı tl 

.ı - Doıt I'unanlstuıdan ft!ll r~ l•n 

E hrd•&lor 
& - Cu Cll T• ttl uı ıllrıırWer. 

TEŞEKKUR 
Ağabenm Husnu Gfirelı'nin 

olumu dolayısıyle telefon, mek· 
tup \ e telgrafla ve) a biııat ce· 
nazeye lştırAk &uretiyle ha 
ağlığı dıleğınde bulunan do·t, 

akraba \'e arkadaşlarımıza bü· 
Uın ıııle adına teşekkürlerimi 
arzııderim. 

h•thıımıın ka, ınrıf'r1trl Mıı· 
nur Kırlıngıı;, e 1 Au e GürtH, 
agıbe ·i 1 Sami Gıırell adına 
kıuneşi En,·r.r Gııttll 

Mesut Bir Nişan 
Nüzhet Ba~lars ile gaz•t~ci 

arkada5larımızdan Erdogan Men 
~il 31 7/ 9!'i2 perşembe günu nl· 
şıınlandılar. Genç nışanlılara 
aadetler dılerız. 

ACI BiR ÖLÜM 
Hıkmet Yolaç ır, babası. Meh-

met Yolaç'ın ka ınbabası. M. 
lı \'umtır, Uhıye Erkmen, Be

dıa ~ıışek ve semıh Undueu'niln 
Hı gazC'tecl arkada&ımız Sacit 
\'umrr'in amcaları, Dıvanı Mu· 
ha•ebat murakıplığından e· 
meklı 

tnRAnhı t ırmücü 
Karabılkte 'efat etmıştlr. Allah 
rahmet e le!ın . 

Dikkat 
Önumlı:ıdeki Pazar gunu Go:ıtepede satılacak olan Stil 

E&) a l\luuyedesinin tafsılAtı nı > annkı gaz.etelerde okuyu
nuz 



• 
' GÜNÜN YAZISI ı 

İnkılôp tarihimizin 
yazılmasındaki zorluk 

(lls ı 2 uıidd 
ozl ıııı kıı p ıı.ıı!Jn fedJ eılflıt 

bu dl' eı lı :ı kı>r, 1afeı ın k:11:ı· 
ııılıı .ı~ınd:ın oı ra mılll lı:ı\>i
mı\ et prrıısıplerımll'ki ihtilaf· 
lar 'uı.ıııtlt•ıı Bıı~ ıık Iedı,ıe 
ınııh.ıll'fete geçnıi \ t uıırıı ıJ3 
menkulm ete uı:ra) aı.ık unıru· 
mın bıı~uk \ ıll.ırını b. \ kı :ıllııı· 
da eçıı nıbtı B ı ç:ıpt:.ıki lıır 
:zatın Atatuık (ıjkkındaki lıil· 

kunılııı cllıt'lt :ılakJ cekıl'ı)dı 
ll.ıtıı atın dl'\ .ıını bo\lında 

gıltıkçt> \ dııı anan h.:ıkik:ıtın 

şu ol 1 ı ı uı ulmektedır· 
'f •l'ı, \1 ıurk lıllı llır:ıdt> 

lt>n ıı 1 dt•ı lı ııı. lıfr .ınt> :ılnu
s~n dı mrmlt>kt t Tıl\ ;ıı( • i mu· 

~@l] BULMACA 
1 1 1 ' 1 • .... 

1' 00 Hı· N 
111 !P Ka· .. .. .. 

lilk h.ılınl' dıısett>kti F .ık:ıt. • 
Kazını ı" r.ıhrkıı PJ :ı H· tt:ııır 
Oı ha\ gılıı \el.ılı 'e lunıı) et lı 
arkad l:ıı ı onun;ı k;ıd:ır ona 
Jm.ınla ~ardım etme eleı dı. 
Atatuık CIJk \OlUIJlJk \(' ~ıık 
~ ıpran r;ıktı 

Yelr\ kı. lhtl\'. rlık ) a~J;ı. 
rınd.ı u\ leme ılıtı\ at 1\ le \'ll· 

t - ~Jtn • 

': ,1) A 
Hal . 8 - rı,r ron ; llırll. 

nüs..:ü Bl' UU('ASIS HALLJ 

pıt 111 H·lt·\ kı • ı.: .. r.rnın oı ı ii· 
nal fıkır \Jt.ıt:ııııı\ıJcak hır Jı;ı. bu 

le geldı •ı t:ı~ \\Ur ohııı uıı bu 
.:.1c au11 '' lıi:apau ı 

"'"l~uı !-ıh: l - Kı nu. 2 -
t. 3 '•nta~. ~ - ~ıırı 5 - F.m· 
••• •l a - ı.:ı-.ıı 7 - A.lıın . g -

~ .. 
mılll.'tı tekr ı eri).., guluımt'kı 1. H • ı 
nıaks cin it> t:ıluıl.11 \:ırattıl(ı t ı ~ :ı.r. 

c rrden nı;ılıı um edcı ek o:ıu -"• • •• J • 

ln.a'"ldııı .4ı .. ı•a: 1 - ı.::o•l.t. 

- lir, 3 - l.cndr•. 4 - }'Um. 5 -

An ıu & - li:ıını; fı. 1 - Zı (ıı); 
R• ;: - ;-.ıı .. a. t:ıhı ıhe k lk ul ra kaı ı. bovu

na can ı \e kudreılı bır tepki· 
dır \e ne :ıh.ıı e bır ş;ım.ırdır. u ıapın f. 

E er bckledı lmız \l' lı:ı~re· H o Hau rı.,..nı Ak~am ı•ro~a:nı •• 
tini çektıgımıı lıoıtıı :ıl:ıı ıııtı :ır Laı • e /Zil/1: 

etse\dı hll\il\ı ~lıllı\e n n 
cahıdı mı Ilı h lamı~ ele mu • 
tenıt 'rurk de\ !et ının ilk B:ı · 
'\'ekıll), ( mıllı lı!ıkınm·et pren· 
si binin ~ cıle rnl' 1 'e nılırııl.:ı· 
beli bir de\ Jet sı lt>minin ku· 
rulııı:ı ı ~olunda teşekkiıl eden 
nıuhaldl'!ın 1ıdeıi), butıin oııı· 
riınıi Turk mılletınin lıımıe· 
tinde ge ıren. n ııhterem n:ıur 
Oı b:ı~. ta rıh kıı:ıpl:ırınd:ı. s:ıde
ee (Q,,m:ııılı B:ılıı ı~ c ':ızırı) 
şrklınde '~11lm;ı1dı .. Bu y:ın· 
lı hukumler H ıkııbnn d ğıl· 
m:ı ınd.ın H' lıııtır:ıtın ) :ızılm:ı· 
ma ınd:ın do m:ıktadır. 

Brni trkdır etmı) eceğiııizi 
b 1 cm sılden bir ey dılerdını. 
lllı.i :ım lı:ınız:ı gm enerek uY· 
leme ce :ırı;tını o terhonım. 

- • J:ıeııdıın sız de lı:ıtır:ıtı· 
nızı 'a1ıııız ... 

Sız hl'plmızin 1lhinlt>rindekl 
biı çok du •ılmlcı i çuıebilır. ıniı 
De\ ktın ılk teşt>kkul anların· 
dakı fıkir ı ert•yanl:ırını, ıııulı:ı
lrfetın do •up olme sebeplerini, 
bu de\lr ııırıhının fel efe iııi 
sıı ~ op:ıbılırsiııız 'Re :ıt K:ırnar 

BORSA 
1st. Roı :ı ınııı :n.7.19;;2 fiall:ırı 

ı u rru... fr u • • .. • ... 
lH Uul U H - U .H 

l H İn tfl lrw~ U H H U 

100 r u • ~'es 'o 11.u ' o 
lH lı cı.rı lru• 1 H 1 U 

lH Dralııal 117t - 1 17' 

lH ('.&u nat ~.,. au - '" 
ın t ••• , ror u 12u uııu 

I ., ~ 1. •tl'lliF.U :lll 

* 

1 ) 21 O Hallan n lurıım .onaıını· 

• :!t 40 "a bbr, Oku1an M anhıur 

<>o)fr .2 O l>a ı mu ız (I'I.) 22,t:> 

ı.l ~ ban n laabtrhr. 23 00 I'ronuıı 

l4 ;• A ıhı ., 'PrG'"r•m, 1$ 00 lhlıl 1 
m ı ( 1'1 ) J 5 30 'Sar•ılı • J &,00 Aarı 

m n maı rl (rl) 16,U 8u • •rl• J, ı 

ıe .o Tnrı tarl.ıı eri 17 00 ilanı mıuıt 1 

< l'J > 17 o arA••H 1 ~.oo Serbtı• ... 

at 1 ,o:; l>ono~nıa, H, ll'i ı.:nı ... tr u oıt• 

llrınd a l'l.) l 30 Yurt turlu •rl 1',0iJ 

llAb'fl•r lD,15 Rırabır •~•l11oru 

ıg O Mıuıkl iltmınd• 20 00 ı.:onaıırı• , 

:::o.ıo !'lnb~ı ıu•, 20.ıs r:ad10 r• •· 
t••I, :ıo 30 ı. ıd .tın"• 11rl, or ( !'I) 

::ı 00 ,.arl.ı ar :ı,ııo 

P<lıil1. 

AYIN HALKA~ 
rürkiye Kömür Sattf ve Tevzi Mües ..... i 

lstanbul Şubesi Müdürlüiünden : 

!!9.7.1912 gtın \ e 8170 ayılı Re mi Gaıelede neşredilen Kö· 
mür Satış \'e Tev:.d Yünelıııellği unırınca 1P52/:l!I J.:ı ; ı le!· 
hin ihtiyacı Kok, T;ı ve Lin} it kömürleri da!ı!ımı a:ı&ı· 
duki e :ıslaı· d:ılresinde ~ apılacal.:tır. 

1 - Daiıtıma ba,lanma : 

D;ığıııına l.Agu to .1952 Cuma ;:ününden ilıbaren 
nıı~tır. 

2 - Kömür Fiatf ara : 

Konıuılerin atı foıtları geı;en entt olduju zibi; 
Kokun beher tonu 69 - Jıra 
Lin) ilin 40,- liradır. 

Bu fiathır mu teri \:ı,ılasına le lim füıtıdır. 

3 - Halk Soba ihtiyaçları : 

B\\"elce konııir teniindcıı faydalannH!I olanlardan 
l!l52 53 kış me\' ııııı için ) eni bt'yanname i~tenmencek· 
tir. llgilileı·, ellerınde nıe\ ı·ııt e-ki beyanname :..uponlan 
ile bağlı bıılıınclııkları atış biirnlaı ınıı müracaat ederek 
kömür IJedellerini ) atırauklardır. 

-4 - Resmi Daireler, Müesseseler ve Kaloriferli 

Binalar ihtiyaçlara : 

Sııbemizce geçen 19:>1 :l2 kı• nıenimi i~in Hrılnıiç 
olan ejki karneler, Bahceka pı Dördünl'Ü Vakıf hanının b!
rinci katındaki bılromuza ibraz edildiğinde yeni k;ırn eler
le tebdil edilel.'ektir. 

5 - Satı' Büroları 

• ubeıniz.in halk emrinde ki Satı, Bürolarının ıdre~Jeri 
aş:ıfıda gô terilıniştir: 

TF.LEFOS SO. 

İstanbul Bcy•wt Çarşıkapı Karaınu~tafapaşa 
~ledıesesi Çocuk F,sirgeme Kuru
mu Di,pan,f'ri yanında. 

Kadıköy Çukur Bostan Ha,ncıb .. ~ı okak Xo. 
2/4. 

Ü küdar 'fopt:ıqı Cadde 1 Kefçedede Meklt· 
bl S .• ·o. H. 

Be.)'oglu Galata Rıhtım Cadde i Kozluca h .. n 40946 
alt kat. 

6 - Çalıtma Saatleri 

me ai saatlel'i: Satı~ Btıı olaı ının 
Öğleden ev\ el 
Ogleden onra 
Cum:ırle i ;iinled 

aı a ınd:ıdır. 

8 - 12 
13 - 18 
8- 12 

7 - Satıf ve Teslimat : 

Satı~ ve Tedimat müracaat sıra ına ı:öre yap ıla ı•aklır. 
.\}rıı.•a, nıUraraal ırası için beya nname numaraları ilin e· 
dilıni}ecektir. 

8 - Vesika Aranması : 

Mıie e e dilediği tal.:dlrdt komıir alacık kim eleı·den 
hlı\ i) et tc bitinı istt'l ebilecek:tir. 

9 - Şilcôyetler : 

Mile e e halkın kömürleı ınl toısuz ve t.ını olarak \er· 
meı..tedır. Bu hususta heı·han;ı biı· ikayeti olacak: kimse
ler, lkh•etlerıni tevzi yerindeki ~ube memudarına, ndlce 
alaınıımaları halınde i e dofrudan 28 193 ve 23098 numaralı 
teleronlarda Şube Müdürlüi!üne blldıreceklerdir. 

ao ... 
~'YLUL 1952' ÇEK.iLiŞtND~ ~ 

Genel Müdürlüğü ilan lan 

Sah na ima Komisyonu Başkanhğmdan · 
:\lu\·akkat th ıı l r 

C"in~i :'\li'- tıır ı lf'minah Tnihi t ünü Saati 

Çivi •muhtelif. şartname,intle yazılı 11506 Lr. 2 8/9.)2 Cumartesi 11,30 
öl<;ii ve miktarlarda 

K.ı 1 ibrt çeligi şaı·tname-inde yaıılı 1!18 ll 8 9.>2 Pazaı·tesi l 1. 
t·eman 839 kılo 

Kontraplak :11nıııııne inde ) azılı 260 13/8/9.>2 Çar~amba 9. 
550 adet 

Pık boru 160 nıt•lre l!l2 13/8/952 Caı· ·amba 10. 
Külçe bakır 'iOO kilo 80 4/8/952 Pazarte .. ı 1 ı: 
- Yukarıda cins \"e nııklarlan yazılı nıal2E~nıcler me\ cul sal'lnamelerlnt göre pazarlık 

suretile aıın alınacaktır. 
2 - Pazarlıkları hizalarında ~azılı tarih, gün " aatlerıle Kabata~ta Tekel Genel .Müdür

lüğü atınalm:ı koıni-)·onunda yapılac:ıktu. 
3 - ş:ırtn:ınıelerl her :ün komisyonumuzda gi;ırulcbilir. 
4 - idare kı men 'ey:ı tamamen ihale edip etmemekte \ e) a kı ım kı ım, a) rı a) rı (a. 

lıpleı e ihale etmekte serbe:.ttir . 
s - l ivilerin tamamını teklıf cdeıniycnler. teklif edecekleri miktar iizel'inden <'o 7,~ 

teminat ) ııtıı·arak pazarlığa i~mak edebılırler. 
6 - hteklllerin nııl\al.:kat teminat makbuzları vc,air k:ınuni 'e~alkile birlikte belirli ta· 

rih, gün \e s~:ıııe komı,yonuınuz:ı nıiiraı·:ıatları ilan olunıır. (119il) 

Ji;i 
llfeJIUU'1t 

c~'ekJaai 

TEKLİF İSTEME İLANI 

5000 Kilo Sadeyağ Alınacak 

Sümerbank Ahm ve Safim 
Müessesesinden · 

Bakırkoy pamuklu sanayii mile eseınlz ihtiyacı için 
5000 kilo sadeyagı alınacaktır. 

Bu i~e ait e\-sar ş:ırtna me i alım crvl lmizin 6. cı 
kı mından alınabilir. 

İştirak edebilmek !çın mü es e enılz \ ezne ine Ti. 
2300 lira teminat yatırılm.ı ı 'e tekliflerin kapalı olarak 
6 8/9:1:! ak,anıına kadaı· verilmesi lazımdır. 

:\lıies e .. emiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbe:.ttir. 
(123:!41 

Z AYI 
Altıncı subeılen aldığ ı nı 

(12588) "'o. lu biliı nıııın şoliır 
ehliyetimi zayi etlım. Yrnisini 
alac:ıgınıdan e ki~inin hlikmii 
yoktur. 

l ı.ma il 

DOKTOR 

RİFAT İNSEL 
Mide ve Bağırsak hasta l ık 
ları, Basuru o ımeliyatsıı 
tedavi ı . 
Nişantaşı - ltumell Cı .. 
Sevin ~part. No t . Tel: 
K:t4:l3 

VATAN 
Süsbası 15 Kuruıtur 

' boa ı u raltl 7'il•l"l:J• d• H•f'ict• 

l\lr &Jlılr a.110 ı..ıra 11 00 L.ıra 

Ct a11ı ır ıı oo u oo 
.ıb IJlık 22..50 • u 00 • 
len tıık '200 • uoo • 

DlkKı\I : 
Ga&t :...OJ:u dt•lf•rll .... rık •• 1&. 

ltlar • • .. redttıla, ••lllaı•I•, ladı 

ol•nmu. tı&••ırdae • • all1et lr• 

h l ..tllnıea 

AUOSt:U:ıtt~ 
OtKKATiNE 

1 • ı . !95Z ~ 

G.R·i Pi 
başara ile kullanılır· 

GRiPiN 
· ı · · oi'~ • lot. dı,, oda •· sı nır 

rını • Üratle t tskin ed•'· ~ 
• Romatizma, l11mba90. '° _. 

ve 11zılarıno kartı t01 
tovsiyıdir. ,,. 

otfl' e loyanlorın muoyy• n ı 41' 
lordoki soncılorında •0 " 

rece faydalıdır. 

19.>2 • 19:>3 ders yılı için İstanbul ,.e Ankarad~ ~., 
cak :::iriş sınavlarınııı bölüm \'e tarihleri aşağıda g~~~ d• 
tir. Giri~ şartları, 1949 yılı 548 sayılı Tebliğler Dergısı~, 
yınlanmı5tır. Okullardan, ~!illi Eğitim l\ICTdürliık ,e 
luklarından re Devlet Konsenatu\·an ~lüdürlüğUnden 
ııebilir. • ııst' 

Mür:ıe:ıatlar, en ı:ec Ağıısto:; sonuna kadar n. "'0 G 
hl\arına yapılmış olmalıdır. Kabul sınadarı 1slanbuld3 , '/ 
•aray lise~iııde -aal 10 da, .\n karada D. Konser\ atU\ 
:ıat 9.30 da başlar. 

Sınav Günltri: 

Jstanbulda: 

4ı E) hil 1952 
;\ 

6 
8 
9 

.\nkaradıı: 

15 Eylul 1!152 
16 
17 
18 
19 
20 

Kompoıis~on, Pı~ano \e Harp 
Opefıı \e Şan, Tı)atro 
Rale 
Yaylı • azlar 
~efesli 'c \'urma sazl:ır. 

Piyano \'e llarp 
\'a)lı Sazlar 
Bale 
Tiyatro 
Xefesli ,.e Vurma Sazlar. 
Kompozisyon, Opera \'e Şa~ 

ÇAPA: kuru laf de~ı. 
i o bir hakikat ifade ,e~ 

: /\! .:;\: '. :::-.: ::~ i' 
~ , .:.-....:.. : .:....:.. : .... - : ~ :-:: r-:.. v-. 
-~ .. "' ... . : :: " ' .. 

KURULUŞU : 1915 

Deri Artt1rma İlanı . 
.Sıı.ı &I 

' "ı.oo 

6111 ............ 1 ........................ ı"' ........................ ...... 
"' SAYIN 

ı\drrs ddiııtiı mf'lı ı~t•nildı 
ti talıdirde fil turu$1Ulı pCM 
ta DUiu fii,df'rllmtt~i rlrı 

nluaıır 

T. Hava Kurumu inegöl Şubes• 
Başkanlığından ~:-; 

, o 
51.10 

568 

A an1ı ıra• 

td l.ıı:: ı tr 

UZLA İÇ. 
Otel, I.okanta ve tam teıkilltıle ziyaretcilel'J mem.1un 

etmckLe otomobıı vo!Lı \e b;mu•I lıeıılerı de miin::l;:;ıU~ · 
her cıhette.n te.n•:ı e!lnckt!dt:-. 

EBEl""'ERE 
Tanınmış bir Müessese İstanbul ~e Ta~radaki bulun 

ebelere mesleklerini alakadar eden parasız numuneler 
göndereı:ektir. Adre,:,lerini po ta kutusu 17 Beyazıt j,. 
tanbul adre ine bildiı'ilme.;I rica olunur. 

lmtıvaı 11blbı : SINA~ ll..OKl.I\ Kurban haFaın ı nda şubemiz tarafından topJaflll 'r>t". 
Neşriyah fiilrn ıct arr rdeD ler ile b;ırsaklar 23 Temmuz 952 den 13 Ağustos 952r 

t' aıı "-'"" Müdürü kadar 21 gün nıiiddetle açık arttırmaya konuımuştıı t ıf 
f\\El .tH VE'.'IER Is~eklilerin. 13 ,~ğustos 952 çar amba gıinü "~ııt 

•• \ .\ 1 \NI Gaıf'lf'l'llilı Vf' '\lalh2 ı 1400 lıra 1:eçıcı temınallarly~e bırlikte lnegöl sıı"iot 
1 

ıcılı lı T. ı\ a . _ bt:aabııl racaatıan, sartname T.H.K. lstanbul şubesinde 'e ti 
9 be.•i'lr!P. öriılebilir 

\ ' A IAN Ilı\ rBA.\SI 111 .. MIİİliiiiİiiıiıiİİİİİ••--------...... 


