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IEl.vts KAMYONUMUZ 
Qı,tg LOBALI ALMAN 

TONFUNK 
!-dyo numuneleri lle bütün 

lladoluyu dolaşmaktadır. 
1ıleınıeketim!ze emsali gelme-
>'!n. bu fevkalAde Radyolan -
lorUp tect,iibe yapmadan baş. 

xa markalara karar vermeyiniz. 
~bcltilkadtr Memlsoııu Katırcıoğlu Han fstanbul ..... 

~ - SAYI: C048- Z1 Ağustos 1952 Perıembe - Fjyatı 15 kuruştur. Ba~muharriri: AHMET EM 1 N YA l M AN 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tito, Ruslarla neden 
· bozuştuğunu . anlattı 

l'lirk gazetecilerini kabul eden Tito Yugoslavyanın 
·yeni politikası hakkında geniş iZahat verdi 

lt...,eıal 9akıtada bir teeavii%ü beklemediğini~ Atlı ııtik Paktına 
ve diğer paktlara da iştirak etmeyeceğini ıöy~di 

Atd~ var, 
--ı ~MlolU l.f- • 

Blrloni 20 - Mareşal Tito, bu akşam, Türkiye Gazeteciler Ce-1 
miyeti reisi Mümtaz Faik Feni
ğin başkanlığında bulunan Türk 

lheydan da ••• 
Halimizin itidalli bir tahlili, 

çıkar yolun istikameti 
Yazın: AHMET EMiN YALMAN 

~ •illin biı.de at da var, meyün da ... Bagiine kaclır Uı:
'-~ •evkUne gelenler, hlebir 1a111aa bu kadar bol fınat 
l'lıle ._... karpsıada kalınam11lanbr. Demokratlar, tavvetle
~'11 bir alam vererek, ba lmUnlan birer blre.r deV1ir. 
._ « 't'llılt lefirseler, elde edecetlerl ltqanya, memlekete 

'->'an edecelderl lyilile hudut yoktur. 
'- lli1ıe oldalu halde lider rolünde buluaanlar, müsbet yo
~l etmqler, zihinlerinde korkunç umacllar icat ederek 
ııı.. la Dılnuıı bir kavgaya tutuşmuşlardır. Bu anda düı
>t ltrııu dost, hakiki dostlanm düşman sanacak kadar öltii· 

"'1rnı11ıanıır. 
'ı,.~• l'aziyet, ilk bakııta akıl yoluyle balı kabul etmekten 
~ Uzaktır ki iıısanm: ·Raik Partisi, yollannı ıaıırtmak. 
~rini ballamak lfin bunlara biiyü mü yaptırdı?• diye. 

leUyor. 

Jtl •1taı derinleetirecek ol~nalı:, vancatımıı büküm ıaclur: 
...... ~nıtlar, taze bir alimle ve geni$ bir göriifl~ ortaya 
~ llman millet lein yeni yeaf Uhalı: acmqlar, IDDU 
~eıı kam tanı bir lıubı bankete Prlrmel• ••nifak oı. 
ı., '-«ır, fakat 10nn panya diipniiıler, baskına •lnmıı
~ ttranan çenilmjpir. Bunu yapanlar, muhalif nlJannda 
~r delildir. Baskın, öyle dost ve sokulgan nlkaph ldm
-.._~:-11 lelmlııtir ld iktidar mevkilncle birdenbire çok ılır 
"'etler kal"f111nda kalan, banlann kabeUirdill tetknlta 
,.._ kanınııyan, her taraftan bakla, halısız hücanılan afra
'-. hı111 kuclret ublplerl, bunlan eok faydalı ve liimmlu bir 
~- kuvveti nnm~lardır. Halbuki müt!tertk bir bkım saik
"-1. kudret ve nllfuı ıahlplerlnln etrafını alınlar: dtlrüst ve 
-.....· '1r hava lelncle lı:endilerine clevamlı Uı:bal imkanı gör. 
~~ •lifu, ve menfaatlerinin hekuım bulanık, entrikalı, 
~ ltir hava yantmakta anyan hada ve tufeyli ruhlu bu
~ır. Dikkat edeneniz ibretle 50 hakikate vanmnıı ki 
' ....... ann hul61klr sananna katılanlann ve ulımetstıce 
'fha.: ...... ata ealtHall,l"lll biyiUı: bir kısmı; cliinkil lktidann 
b,i.~• da t)'llı roHl o)'llayaa n eetln mticaclelesl etnıınncla 

gazeteciler heyetini kabul et· 
miştir. 

Mümtaz Faik Fenik, Mareşal 
Titoya, kendilerini kabul etti· 
ğinden dolayı teşekkür etmiş ve 
bu arada Türk gazetecilerinin 
bazı suallerini cevaplandırma
sını da kendisinden rica etmi_ş· 
Ur. 
Mareşal Tito, Türk gazeteci· 

!erinin sordukları bu sualleri a
şağıdaki §ekilde cevaplandır
mı~tır: 

•Tilrlı:iye ile Yugoslavya ara· 
sındaki münasebetlerden bahset 
meden evvel, şurasını belirtmek 
isterim ki, iki memleket arasın· 
daki mfinasbetlerin silratle dil· 
zelmesinden bu yana, henüz çok 
bir zaman geçmiş değildir. 

Her iki memleket arasındaki 
münasebetlerin iyi bir surette 

fDevamı Sa: 5: SO: ı de> 

Amerikanın 

Afina elçisi 
Yeni seçim istiyor 

.l-efaü· ,.,,_ 

-, 
ITH 

~aaffetÜı 
en ivi8ulit 

Cağalotlu Mollafeaart total. SO - n - Telefon: 24207 - ZB315 - •211:m; : felgraf: Vatuı 

Tahranda, reni 
çarpıfmalar oldu 

Dün geceden itibaren sıkıyönetim ilan edildi. 

Milliyetçilerle Komünistler çarpışıyor 

Amerikan subay.ları, bazı yerlerde faşa tutuldu. 
Bir Komünist gazete tahrip edildi 

B"11oM~ 

Londra, 20 - İran !bllkQmetı ı 
bu gece saat 23 den itibaren 
mer'i olmak ilıere Tahran'da Sı
kı Yönetim illn etmiştir. 

Milliyetçilerle KomUnlstler 
arasında şiddetli çarpıemalar ol· 
muştur. Bu carpışmalsr sonunda 
bir kisi ölmüş onbeı tlfl yara
lanmıŞtır. 

Milliyetçiler Komünist Pırt!
sJ merkezini de basmıılar ve eş. 
yalan tahrip etmişlerdir. 
Amerllıan ukerlerl tap tataldu 

Tahran, 20 - (A P) - Bura· 
daki Amerikan asker! misyonu 

<Devamı Sa: 5: Rt: 4 de> 

Türkiye 
Hakkında 
8ir vazı 

11uulll~ ... 

Ankara 20 - BugUnklJ 
t1Ius, 27 temmuı tarihli 
Washington ıaıeteslnln Ttlr
kiye muhabirinin bir yazısı. 
m neşretmektedlr. cBunda 
son aylardaki baza hlcllseler 
karpsmda TllrklJ*le taraf. 
su mllphftlerfn taflannm 
çatıldıtını yazmakta •• bu 
hareketleri aöyle sıralamak· 
tadır: 

• 1 - Ceza Kanununda Ba 
kanlar lçin yapılacalı: deli· 
'n~vım1 S:ı: 5: Sff: 5 ""'' 

Sabık Kral Fanık 

Faruk otel 
Borcunu güç 
Ödeyebildi 

'.1..aoııW" rr ... 
Cıpri adası, 20 - Kaldığı o~el 

sahibi ile Uç hafta çekiŞip pazar 
ltk yaptılı:tan sonra sabık Kral 
Faruk buıün nihayet kabarık o-

(Denmı Sa: 5: SB: 6 dal 

Gudül nahiyesinde 
bUy\ik bir yangın 

·itfa 1olana kab.-ece ke1111efe aıntan lı:hnselerdlr. 
~ ll111ı1ar, Adnu •endens'e ltep bir altıdan pnu söylüyor'-t: tS.. •kıll111n, aeıa llenmet alılblafn. Yapacafın it ele çok,_.,.e yoldu ylriınek ve emre hanr bir mekanlmaaya 
>tıı..=-aıak varken, ne diye teülcl n miirakabenin eapnsık 
~· vakit kaybedecekshıf Muhalif partilerin ikisi de 
~ ı...talta llyık delildir. Guetelere gelince, bir takım ser
'- ?t ... lpJerlaln veya hunıf kimselerin kevfi neıir iletlerl. 
~ dlJe bunlara umwnl efklnn bir temsflcfst ve dili diye 
-.....:;.·. l'treUın? Bol bol ıaaete cıkannk seslerini belam, 
lııııt~ havaya bitim olurm. Zaten demokrasi, IMletle1' re
~ tth ınl! Bir _... tefk11 eden fikir adamlarnuı bakına
S 1 .. if kitleleri menınH etmde eıhAalnn. Kendi an
~ ..... l'e•et mevkfhlcle bulananlara gelince, onlan birer 
' .....,_.._, nstmallm ftYll llkqtınnk barüetsb bir 

Atina, zo - Yunan ınete· 
ll'rinde · bugün çıkın haberlr.re 
göre :B. Amerikanın A tina ~çisi 
John E. Peurifoy, Yunan ekonr.
misini istikrarlaştırmak için ye· 
ili bir hüldlmetin te5ekkUIUnü 
Pağlamak üzere genel seçlm1er 
yapılması gerektiği kanaatini be. 
lirtmlştir. Peurifoy'a' atfen ga. 
ıetelerde çıkan beyanata ~öre, 
Amerikan elçisi girift •Nisbb sis 
temden ziyade seçimlerde cEk· 
seriyab sisetminin kabulUnll de 
tavsiye etmiştir. Yunanistanda 
&imdiye kadar yapılan seçimler
de, niıbt sistemin tatbiki bir ta. 
kım küçük Partilerin parlamento 1 
da temsil edilmelerine yol aç. 
mı,ur. 

Yunan ııaıetelerine göre A \ Avnıpa Güzellik müsabakasıncta • birinclliJi bunan Gilnsell Batar Jiri bey'etinln önünden 
(J>f!Yaml !41: 5: RB: il ... , gecerkea I 

26 ev t~mamen 15 ev k11men yanch. yangın yüzünden 
ölen ve yaralananlar var. Muhabirimiz de kaza ı•sirdi 

<Yam. S llıd la)'famncladır.' 

:;t1reıtm .. 
~ liılerıe tirlf edllen listem, lıakflıt cleaıotruinln ilk 
'-~ batıaı yiyen h ... t meafaatler ve ihtiraslar yolaclar. 
~ bir defa girllinee, maltnı tarzdaki mebnbma clerhal 
~ ' PIJln 'Ye filh ıhde mevldlne ~· Onlana etraluıa 
,_ ~ ılereee melllQlır lftitir, •Fflh. flUnın ad811llcl1r• dl
"ıııl..... ~1hıı nevi insanlar yaftalanmaı. bqlar. Umumi pren. 
~ llilllftlere, plı111an n mahalli analara ölefisüı tl-

l'tf11aek nretfyle mlnayedk:e bir gidiş, kuralar, gider. 

~iz ki: ·Aclnan Menderes flbl akıllı ve ıenlı ıörüı
~ 1ılr •daın: sona matlab tnb olan bu istidadı nuıt för
'-b llaıatyetıerl herk~ ma16m uamlan bir kunet kay
-... ~ak lfbl bir batıya nanı bp1Wı! llilhlm itler ıBr
~ "51111 taze kuvvetlere n takım takım kıymetli H teelJeH 
~~... lhtiyae1 nrken, tate:rmerln yildlnl de mtnıa 
' " bıanıt eftlnn hilıimlerlne, onlan sora zonnıa bl
~kaadıyle, meydan Nmuk, partllfnln ıenls itibar ser-
' "« lazır baur yemek ıl1tl ııuub bir yola cliipneJe Ulll "., 
._ .... -.Uertn eevaln bulttlr: Dtn:raam her yerhule lktfcla-
~ ter, htılGıklrlık ve aeıklhllk mlkroplannın tuaTia
~ ~11r. Bllhusa ı,tzde nesfllerdenberl dnam eden 
~ ..:: llbd idareler, kudretliye ptmayı ve kal :raulmıyı 
'-~·. bir ıanat haline lı:oymaftar. Aclnan Mencleftl'fn, hiY· 
~~lana tesiriyle bafra.terea iktidar liastahfına kı111 
«. taa :.. llhlbl olmuı heklenemeıdL Baatahet Sefirdi, hem 

la.; '9kllnde ıeelrdL 
~ 11, later nikbin, 11ter Af deyhık. Ben. yannm lnkf~af. 
ı.. lal it tasavvur ediyorum: Aclnan Menderes, hld bir baı· 
~betiden IOnn ıöderlnl apcak ve etnfıaa gh «mi· 
ı.ı':."-t .. l!:tnıtını alan, yantma hclretinl llea" heaaplanna 
~ ~lllfren Ye hle•lr saman doY111ak bDmeyea klmaılert 
'lıtııı.~ IJe&ye vuranca: •Acalta bir Hlnu ldncle mlylmf 
'~ •ildafaa etmek " lıencllml mmete bmtmak tein 

• letllen adamlar, banlar olablllr 1nl!• cllye Mr lr· 
CDevamı Ra: S: RI: f df!l 

Günseli Basar AYruoa . , 

Güzellik .Kraliçesi oldu 
Müsabaka.dan sonra Fransız ve Alman güzelleri hôdise 

• 
çıkardılar. Fransız güzeli 2 nci, Yunan güzeli 3 üncü oldu 

Gelengül~ -Günseli Başar'ı tebrik etti 

18 Aıustosta Kahire ,akıaJanata bulanan Kafer BI Davar'dakt 
Dobma fabrilıalanada e*an llJ•nın elebqla Mustafa Hamlı 
anlmak ııunıtile idama mabt6m edllmlftlr. Besfmcle lladafa 

Hamit mahke1nenla kararını dbılerkea lfrillilyor. 

Tllrkiyedekl seçmeleri, Cum
huriyet refikimlı tarafından tan 
zim ve idare edilen 1951 g6ıel· 
lik mllsabakasınm krali~si 
Günseli Başarın Avrupa Güıel· 
ilk Kraliçeliğini kazanması her 
tarafta sevinç ve memnunlukla 
karşılanmıştır. 1952 Türkiye 
kraliçesi GelengUl Tayfuroğlu, 
19 ağustos akşamı neticeyi ıııe
rakla beklemiş, fakat geç saat· 
lere kadar, Napollden bir haber 

<Denmı SL S., SL 1 da) 

Amiral 
Alfuncan 
Ati nada 

~Mlelıl ',...,. 
Atına, 20 - Dün akpm Ati· 

naya ıelmlt olan Türkiye deniz 
kuvvetleri komutanı Amiral Sa. 
dık Albncan. beraberinde ikinci 
başkanı olduJu halde, bu sabah 
Bafbakan Plutlr11, Mllll Savun 
ma Baltanı Mavros'u ve Genel 
Kurmay bafkanı General Grlg~ 
ropulos'u dyaret etmlstfr. 

Amiral Altınean defteri mıh 
susu imzaladıktan tonra mechul 
asker lbldesine bir çelenk koy. 
muttvr. 

(DeYUDI Sa: 5: Si: 1 da) 

~~~~~~~~--

Fabrllı:a ffıı llEpmki ilıtııaaHo M1U11 

Dün gece Yeşildirekte 

bir infllôk «•ldn 
Bir boya fabrikasının kozClf'ı patladl. Sirkeci de dün 

büyük bir tehlike atlattı 
c \'11151 5 lnrl ~al famm1adır . ) 
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1 S LA HAT, f · ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ 1 iDAREDE 

B
.,,., ...... r r P . .u da~!! ... kill.ıPazar yerleri qözden 1 

vel memle 1 1 !.ınıuda eill M 
k•tım.ııt davet am1 h Ze.kl ·ra 1 lın kaııcıp gıde- neçı· rı· ıı· yor 
edilmıl olan Dr rek yenne ~öyll' ~. 
B!ouıb ıamın-------------------------· ·Rasyonel• bır 

Yeaillcöy Meteoroloji is
tasyonunun tahminlerine ıö
re bugün aehrimls n r.lvı. 
nndı ha,·a aabahleyin umu. 
mlyetle u bulutlu, !M'nralan 
açık ıeçecek, riizıirlır ce
nup illlkımetindt.n he.fit u· 
luü esecektir. Sıcıklılc de
re~sinde mühim l'1' deli· 
fillilı:: olmayıcalı:tır. 

.ıı.. a -er•'--- •ıunJuı. Bım.ri Jlııhbtnıııuı vazı·yet kaım ol- Beledi•"' p~nr l ki '- .ı . "~ ~ .....,._ ·''° ..,,.. •P-r enıı.tn cıurumunu tekrar tet ke ı..ıa~a-
lı b~ mallyecı Kılıye Bıkan· bJ rtne umumi llı11ti dahllı.n· mık uure tedbirler alındığı· m1$tır 
lıtımu ıraduı1le halli bir te- de dılalı ve tenıik k.aidelm• nı ve)'I ılınacatuu daJr bu Bu ,.ümleden olarak ılk önce Carıambı puan gozden ıe
muta bulunmu~ ve bu Bakan· fizerınde durarılc gerek tetbi! komısyonda.n veya lcomıt,ilen çtnlm•~ vı: bugünkü erın gerek iôari gerekse ıhhl bırçok mıh
llk teıldlAtının ıslahı mevzuu· gerek tedavi içın tetkiilerın tebşır ifa~e e~er rapor ~ya ı mrları gozcinilne alınarak pazar ven Çarşamba a~faltının ıki 
nu hedef tutu buruJI bır tPt· ~u VI' şu noktalar üıennde ki- raporlar dıye şımdiyl' kadar or- kenarına nakledilmıştlr 
bk yapılmalı ı~lD bır rapor· fi derl!Cede ihırı ıötürülemedı- tada bır fe' aormüs dl'~ılıı. I Mevcutların en büybAü vıo mtisuhli!ı unsuru çok fazla n
nrmıtti .Raporun t.avaıyesı ğmı Te bınaenaley:h tı milı e- Hattl bu lromııynn v~ıı komı· lrn Çar~amba pazan bu nıkllden~onrı nilmunr. oaıarı halıne ko
uzerine hllktml'!t. tr.tkiki Jı- dilmele.rf llıım ıetditıol lf'J· ıeler varlar mı. 7old1r mı. nn 1 nularıı.k q• dı~"r oazar yerlerı de huna ıöı:" L•uh v,, tınzım l'd!· 
mes W Martın ve Frank r. E. ler. Bu dı ubiidir. Dr.vlet ma- dan da haberdar bulıınmuyo- · ıect>ktır. 
Gu!h tsimle'"Ulde yıne tlti A· kıneeını Dl' kadar bırliklere •· ruı. Bu hlle bakarak yt>nı lk· 
menblıya tP.vdi P.t.miıtır. Bı- yınrsa\c ayır.alım. •Vahdet itın- tıdar devrınde dr. boyuna mu 
rindsı bir Amerikan ünıvenı- de lı:eeretıı hbilınden cüzlerin tf!huııs ıetirıp elındl'n rapor 
tes!nde !ıhlıye 9mfeaörlti&u de yeniden yeniye ıeceııt et,. ılmaktın bıpa ıdarede ula 
)'apmı,ur. Her ikısi de Amerı- tikJerinJ ıri$rmemeye iınkAn hat namına btr değişiklık gbr· 1 

Dün teiırimiıde bıwı açık 
ıe~if: riıllrlar cenUJ Js
tikametin.de.n hafif euıtlı, 
günün ııcaklı)ı ınlgede a
u.ml 3!. asgari 20, a:;üne te 
lıe 5t sanüıra~ olarak tay 
dedilml lr. 

kadı Avrupa İktısadl işbırliğı yoktur. mediğuniıe btikmedtr Vl' üınit 
İdaresinde memurıyet vermi5 Malıye Veklleti d• baılı bı ıizlile dü,enei. bılmPm hılmı 
olan bu lkı ut Maliyi' Vekile· ıına bir llemdir. Vekllet. u- mı sayılım? .. 
tı.mız tefkılltında - gaiıba altı mum miJdilrlültlere. umum mu- Memlekete aıt butun hayııU 
sy kadar - tet)tilderde pulun- dürtükler müdürlüklere. mü- ışlttı oldu~u gıbi bu rasYonali· 
duktan sonn 13 Atustoıı \Ml dtt.rlülı:ier \alemlere, .muılart 71ıyon işiDJ de htikt\met nez· 
urıhli blr mektuba Jeffen rı· dı,yr. yeniden yeniye parçalın dinde. icra ve!ullerl nndınde 
porlırını Malıyfl! Bılı:ınına vPr- bftltınürler. :Raporlarda ortayı takip ,.tmek mürakab,, k'uvveti· 
~ bulunuyorlar ki lbihının koaarı ve he-pil .l(iD olması dı :ne, milletv"killerimiı.e tf'rP.ttup 
matbu tercüqıesı de aıatı YU· her halde külliyete Yıkın P.k· P.tse gerektir. Rasyonalıza ·on 
bn bır ıene orırı tevııe çiti- ııttiyeti ıtibımle bizlerP. de ıfı milletvekıllerlmlıın krıı v ... 
nlınıı bulunuvor (TllllUllUI müll:Jim ıelecek ınlın kutuı,. killeri nezdinde sıkı sıkı takıp 
1882) n &'Ön' artık tarafımııdan da ettilden Se(Jm dairelerı Werın· 

:lapor uluplen •lnıeleJM- utkiklere. te"1Were. tedıvt ıtfl!n hıç de dıhı ışı'1 hır " 
~ mnıuunu daha ..,ıam bır 7.ımrunda tedbirler ıramajı lll· bl'!ınmıyette delildır v" bu ııın 
milli iktlaat bünyeli ııyesine rilmek lüzumu Jı:endilllindP.n tıkibt Milletvekillenmıı ıçın 
UYl\lft olarak mall ıdareyt 11- vıritdir VP. eJd11t tutaslır ol· hf!r Jttld, o aeçun datrl'ltrı ış 
lah ~&relerin! ırıftırmılı:• ıtı· dukıın 10nr1 .arımı ve ara,tır- lenndl'n luyu kabul etmıy!'('e\ı 
re ele alarak 'Bakllllıtın. mer- maJardı biılenıı ecnebJ mUte· .kadır lrülfetsız.dır. Hukfımetten 
k&ı ve taJra tetldlltınnı ve i- hırnmılardın dıı dahıt ııy.t~A uınank mf!Vlmt raporlar, mf'i 
ubmdı diter bır tıkım ıetkl· muvıffılr olmıklıf1mıı fçiıı nr- 11,ıl De; ıvlıJr raporlar, tıklbı 
lltın kuruluş ve tf(ıyiaierı Ü· ladı aeibep yolr delildır. temın• klfidır. Raporlarda 
r.arillde dW'Dlutlardır. Bir bıt- Hı~ıı celen mUteba..ı.- ı ffer daıJ'flnın mileterek 
ka ifade ile raporda tdareden tar hu idareyi nilııyet ile bet ven trendın, has ıtertıert ne 
uıa.rt külfet v11 mUTafla ııa· ıy tetkik vıı müphede altına ~ Bu dertler• karsı ıhnm~ 
111 ~nm almak dıye icmal e ılmaktad1rl1r. O da atıyı ter- tf'dbirlerın dl"VTe ıarfındı g1> 
debilecetimiı •RHJonaliıa• Mim anlar .koymak mretiyle' .• çırdıti ıstlhalell'r gösterilır 
701b ·ili .mevzuu bablatir Hal!Md biıler bu idare Ue ~. 
Yuımmıa dır npor daha. ra!M'r TP. bu fdarf! idttde ıdıı- Raporları Bakanlı.klarartsı lı:.1)-

.. ltlindıki baflıtını bakarak. sır ne11r• olmu9m •e her ıün mi1Y01l. daha ıtotruııu onun ıı 
IMulclaıl 78Pılmıl ola.n tetkit olmaktay11.. :Ru bakımdan dert· ati faal bürosu t1nıim l'!decek. 
lleaabuıa pJ'ri JDlisait bır ml- ll'n le§lıis huıu.sundı olaun, hllktmete vflr~et. HU\tlml't 
al cılı:annamak 1111111 ıelır. teıfbı~ edilen dertleri'! tıtbik f!• de murıJı:ıı,. lruvvrlln• .,,. dn. 
aı,ııJı:lı ifade ıttmelr 11tedi.ti- dilecek ilAçlar ve teıırlen hık· lıyı1ile millete takdim Pder1>lr 
mn mW. dıhı f'lkf ıı- kındı nlsun iter hılde o müte ttr. Dnll"t mııkınPııınd, TllYO

manlar btr tarafı dunun, faklt hassıslardan h4 kal mü111it bir nıltz11yon hakikaten mıtlt\p ı· 
ili aon e'-~ek 111rhlr uman vazivettPyiı. (Rir mısal: T>fıvlet .. fcrı vflldllfll'i "" mılletvelril 
ıufındı Devifl!t mıkınemlıın memurlıırı ıicr11f rejıminin 111111. lnı fln bııstı kendılf'rtnın •Ro 
ve n ıradı mıliyemlıın ııı\ahı hı hakkınclı Maliye tetkik ku· Y'Oftf'lt harl'!kf'l f!tm!'k ltlzumu 
ıçuı bat vurdutumuz mtitehıs- rulı,ınan raporu). 
a11lar ve onlardan ıldıfım11 n H,.l,, Hnıt icın 11nıl lrııhı nu tr.dım l'dtrf'k hıı ~nla gır· 
porlırdıki o.Enflbvnn• ı ıpnııt lınden ~ırf fl!Cnl'hı mıitehı<ısu melf!rt lhım ııolır. Ak~ı tıkdır 
etmelttır. Ynlı:sıı ,.ıdeki tfl!ticilı: ıırtirm"k irin trntbl .,,!i••ı,,... iti' hf'T meııell'miz ııbı bu rıı•· 
eıbı her halde lrlftırmı u~uJl" n• retirllmemf!kte nlı'lulunn vnnal11.uynn m1>sl'IP111 "" dlttın 
?'!'tlt dahı mektep ıırılınndııı vıoyı ıetlrilml'ml'•i lbım a,.ı. ı~e· buıünlrü telclrnı mutıı 
ülfet et.mis orofe!Kn' ve muıru dıatnı hatırlnıp "r.tıebt mu fau l'derek ıtf'Vım l'!yll'r. ıilt,r. 
sıh lnymetlı mutehassıslann lf!h.U. ;ıf!tlrmekteıı ınenin { 
... ~ .. ıarındı her uman idn "Mekı şu ıdarevı - ıub defıJ. I r 
faydalı müphedeler vıo te!ılif· fııleıı ıslah '"tme\ hnlundu~u 1 
ler bulmık ga et tabııdir. nu zthrumı7, tıılarulr .-Tet 

Akıl ıc;ın yol bırdır. derler. 

lrıb .. z~me ıımanının ıtı 
«eldiğuıe değil, fakat çolcun 
R'-lın ıeçtığıne hffiı:meylemelı:
te ter,.ddttdfl bilıt mııhıt 'lcal· 

tECMfSTE 
BU,ÜN 

- - ---·--------
Belediye Müdürleri 
Arasmda 
Deaisiklikler 

Bir ayda 
Başgösteren KUÇUK HABERLER 

Bulaşıcı hasmhklar :~sri~Tt:;1NE 
Yenı Beledıye Reıs muavınle 'Beledı ·e Sağlık müdürluğün· VAPUltLAıt 

rının bakacakları iıler ~l!ndiden den ''erilen resml istatistiklere Haç seferine tahsıs edilen 
t~be ryün etmış bulunmaktad!.f. ~öre geı;en bir ııy urfında IP.h- GU~e?'su ~apuru 600 hac~ nam· 
Öğrendiğimize göre imar müdı.ı. rimizde iki Le.kehhumma, otuz zedı ıle dun saat 20 de Cıddeve 
ni Sedı.ıt Erkoğlu tmar tateri dokur. Karahumma, yirmi Para· h~re~el. et~iıtır. Gemi ayın 28 
reL~ muıwinlilline Karaağac 1&- tif dört Dift fi K cı gunii Cıddede olacaktır. . ~.. .' o, nn en, on ç 1

• Giresun vapuru dı bugün 700 
letmelen mudırnı Saffet Türkol zıl elli altı Kızamık ve kıı·lc ikt b d. i 1 t c·dd 
Suat Kutatın yerine. Meıarlılclar &tmıcı valt'uı ıörttlmllıtür. hacı knanued ınktia ara ı eye 

üd z· y 'd 1kris~d . . are et e ece r. 
m
1 

urrı ıva ıpr a . Dıter taraftan Beledıye Sa~- Gire6Un dabı surıtli oldutu 
,ıerı reıs muıvınliğıne ıetı.r11e- tık l'!lcipleri tarafından Karasinek için Güneysudan bir ..rUn evvel 

ceklerdır mücadfl!lesinl'! devam edilmekte· Ciddeyr. varını§ ol.acaktır 
Ayrıca Beltı!dıyr. Tahsil mbı1:ı- dır. Son bir bafb içinde, 227 BİR BACI AMZEDtNtN 

nıntlıı dl" detleece~ ~u~ıran 1ı'"· hl"ll. 128 umuml hell, 108 ahır, ıooo LİRASI ÇALINDI 
tl'sıne ltbıl 11dıldiğı dün bele· 222 çöp 11ndığı. 144 mugar, Sirkecide Cihan otelinde mı· 
dıyede pyı olmuştur. "'" kirlı ıörültn 211 Y'"r ıı•cıııı. ~afir kılan BP.kir Alişan ismin· 

Tahsıl m~dürünün Anıdol:ı~·~ i mıttır. ııeki hacı naını.edi. Hüseyin çıo 
nılcledllecegı ııiSylenmf!ktedır. 1 Küttür haftası lehi camiinın 'muslutundı ab 

nıter taraftan kendi~ın& mer· dest alırken, yanına bır ıahıs 
bıırf ızın vl'rıl~n Beledıye Zabıt çahtmalart devam 6eıerek, ceketinde pislik oldu· 
vt MuımelAt ~üdürtinhn un! bit ıediy ğunu söyliyerek. temızlemek 
tıtınden kendısın!' bto!edıyeden or bahanesiyle. rehinden, içinde 
uuklaetınlmak ıayesıle Halde Milletlerarası Kttltt.lr Haftası 2000 lira bulunan cuıdanını 
'ıtıff! ve~lmletıı tılışmalarını dün ıie Teknik ti ı;arpmıstır. 

Snn taJın vıt nılı:ılll'r beledıv,, nıverslte Konferans salonunda Sanık aranmıktıdır 
('!'vrelf'rlnd,, ıüııhn TM.vzuu ha· devam edllmietir. AllNAVUTKÖYCNDE :atB 
ı.np sıelmıe btılunmalı:tadır Muhtelıf aebeplttle ıırıhı gtı. tNTİHAll VAIASI 

Amerikah Senatörler nünde bulunamıyın deleıeler Dört ay kadar u•nl memle-
•• • • oarti parti Jlelmektedirler. Yıl- ketimiıe. turist olarak ielen ve 

hugun gtd'Yor nıı inıilız deleıeteri, müm11ıl Sarılonc'a raddesi Tuzakçı ~o-
Evv,.lkı ırün tehrımiı" ıtle'l toplantılar ıçin Jı:endflerine tah- kalı' 29 numarada oturan karde· 

Amerlkl Ayan Mecllılnin tAU siıı edllmlı bulunın döYiz mikta· Jİ yanında kalın Yunan uyruklu 
komıteslnıt meMUp Wlacon11n rını. KoJ)fl!nhaı. kongresinde ta- Vellsorpos, dün Arnavutköy Ö· 
Ayın ü,.,,81 Alexııander Wiley mıml'!n ııarfetmfı bulundukların- nünden kendisini denize atmık 
ti' North C:ırollna Ayın flvr.sl dın ıell'mr.mi•ll'rdlr. Diinkll top suretiyle inUhır etmiştir. 
Wilfü Smıth huKtin Rnmayıı mü· lantııta Prof. SıdrPttin Celll An- Ceset denizden çıkarılmı5. tah 
ttvPrrıh"n "hrımm\ıtn ıyrılı · tl'I t•rafındıın. Tllrlıiyede Yllk- kikata haıılanmı~tır. 
rııktır. ~r.lr Tah!ll vıt 'f'rnıvenıiteyfl! gını M. FAİK OZA 'SO\' 

Avıın ltyell'rı Turkıy!'df' '°'1 ınıtihıınhrı hııkkmdııkt tPblitler PA ltiSE GiTTt 
mırPf'~e •"' ısınıtf'n kııc:anlanrı nlrnnmııa. mütukıherı Glllsilm ~ica.ret .R.aklnl.ığı rtıe ticaret 
ıiurumunıı tfltkılr ıı:tn mr.mlelrl"· Dıılibu Türkiyl'!d,, ~ P.dın ml"~I'· da tl'esı re ısı Munıs Faik Oıan· 
t•111111' 11'1.mıı bulıınuyor11r. A. ,,~, llı~"ndr. flnterfllun hır ko- so '• ı\ Vl'Upıı iktısadl isbirlılı 
ntl'rılran döntlflennd" 12 A• nuımı yanmııtır konferansında bulunmak üzere 
nıpa ıtıtVlfl!tınd~ vaptıklan ,,.., Saat 1!\ dfl Takstmdf!TI bam- 1üi Pınt hareket etmilf~r. 
lulrlerın ııttır!'lerın• bır :rapnr !retle: a nf ıı. ' erf'bl!tan Sul ç ~LE!t. 'JJ~AN1 E 
hıılınıf,, Avım Mtrlıeın,, t!kdım tıınahmet Oıkllitasl.ır vıo Karı~- İŞJ,ERİNİ İ CELED1 
dıor,klertlır. lıçar$l gfllzılmışt!r ŞehriınızdP bulunan l~ışlen 

• • Bakanı Ethem Menderes dun sa· 
Kıy• Emrtiyet te,kilcittnın M•Jtetlerarası Mekan•k bah villyete gelerek vah mua 

faafivetf kongreıf baıhyor vınl~n ile muhtelif ~hır islerı 
·' uz:erınde görUsmU~tlir 

1'flnııcllık Butlı:al!t Kıyı Em- St!lnılnci Milletleraras• Teo .Ethem Menderesin şehrımlzde 
L r Uzesln• nıvet C'ınkurtınnı teıltilitı muh· rılc ve Tıtbikt Mekanik Kongt"l'S! kaldığı günler tarfında ilçeleri 

deD .-ah ft 8 D telif tarihlerde vukuı ıelen de buıün. Fen Fılrilltesı konf .. rın~ dolaşaca~ı ve lı:aıa kaymakam· 
MiL 

Y l lltt lılzaltnndı: 1870 den 1910 salonunda toplantılarını bnşlıya lan ile de bir toplantı yapıca· 
Bıraı •vvel i .. rf!t "ttıfimiz tablo cıktır. ğı bildirilmektedir. 

cfbi DMlet mılrineainde yılı ııonıını lı:adar S.'J0'7: 1911 den :Rıı münasP.hetl" P.T.T. 1dare· MUALLİMLER CEMİYETİNİN 
R li t bı kul 21 ııt..atM 191J ıtr.. Pırı. 1932 Ytlınıı lraCfar Rumf'll biSlıe· 
UYOtıa ıuyon Si r • • ... ırl, 1!\, 20 Vf! en kuru·1ulc batıra TETKiK GEZİLE&t 

ed B ti te .. , L•Yr mtiıeliade11 sinde lrurtarılınlırın 111yı11 2201, ;-
manzarası arı er. ır aaa n • Anıd1>lu h3lııosind, 2.ıoa. Aln- ,,oıtı pullın hHtıraralr bt11lln· f.tanbul Muallimler Cemlye-
çarklan ıHU Devlet mılı:lnesin· :'!!a,:ı. J:ı•:;a!~:ı-:: ::: dı Sl7. T<l'fkendl" 290• ErdJlje den ıtlbarl'n sııtııı çıkarmış bu- tinin tertiplediltl etilt geıilerln-
d, d,, dainler birbirine hatlı lunmaktadır dl"n yedinci~i 23 atusto!I cu· 
dırlıır. Aradı boıulr düzen gi. yflk resumlanndat1 Mrt • ıoıı kıııdır. U il Ad l B 
d"n dııreler Jraldıkcıı ıslıh et. I•• Leeaar da Vhtd tanfı•- 1ır.t1 ıtf!n 194." vılınıı lfalf!!r lalkapan Han yangını martesi g 0 ıı ar Vf! oııza 

_.._.... 1 ı ... ,.1 d t'""" "lü ı1 n • yapılacaktır. Proıramın son 
tilı sandıtımn Vf!Ytı aanıutJ· ••• 11 .. w.H .. ınn• Ja1t• 19 •~ ""' ıe " .~.,,, can " m " mHutlert mahkemeye seyahati, Bandırma ohıyll Ber· 

d · ı ıt 1c ı '- t iN -rtre '1oru11alı 1-ir 1· kurtılnlmı-+ır mıı ıure ıtr e o ıv •" ay .... v• ,."aını. Çecme v" f zmirf! yapıla-
.. ,. ..ı ı B -ı tal•an hdınınıı ıılttir. ltı· 1949-60 vıllımnda lrurt.ar•!a!l· verildi ~ 
111ıuınP 8.nıuız er. unun t,;ıD· ., calı:br. 
dır ki Profeıör Nf'umırk'ın rı- dınuı uıl ııh Mnnnıllu'dır. Iarl.11 birlikte bu te~kıUt re'!! ın Bıı: muddet •vvel Tahtakıle- ME8UT BtR 
-porv rısyonıliusyon itini Bas- "11 tahl• ıın•ııinif.., t.iitün 12.0~!1 ran kıırtarmışbr. rleki Ballcapıın hanında çıkan NiŞANLANMA 
b .__ y rd · t• ıliinyın tlnınmıetır. Vinrl Ad d b" d "h 11 örül M. 11 .. n ı ımc11mın rıyaae ı CI vapurun a ır yangın a ı ma en g en • ı· Memnuniyetle haber aldılt· 

Piyasada pamuk . 
ipliği durumu 

Son gtınlerde, piyasada, pa· 
muk ipliti üıerınde karaborsa 
yapıldıtı bavıdm dolaımıkta J 
di. 

Dün bu mevzuda kendisile 
görü~üJümüz Ticaret müdürü 
Muhain Baç, fllnlan söylemiştir: 

; Bugüne kadar mildilrlütu· 
müze iplik dırhlını daır bir şi
klyet yıpılm11 delildır. Mıtbuı
ht akseden havadisler ttzerine 
pıyasada tetkikler yaptırdık. İp
lik ımalcilerinin bol miktardı 

iollk imal ettilı:lPrini •• her mil
racaatçıyı, istedikleri miktarı 
hemen teslım r.ttiklerini: ancak 
Hatların bıraz pahalı oldutunu 
teıbit etmiı bulunuyonız. 

Fiat fırldmnı aynca tetkik 
cttırdik. Bu hususta hazırladığı
mız hır raporu bugünlerde Ba· 
kanlıta gönderecetiı.• 

Avusturya Ticaret la kant 
1ımir'• gitti 

İzmir Fuannın açılıı mera· 
sımınde bulunmak ttzere memle
ketimize gelmiş bulunan Avus
turya Ticaret Bak.anı Böc:h Gre· 
luıu, dün sut 11 de, beraberin
dıı Avusturya ıeflrl ve dıı tka
tet dairesi müıııvirlerinden Eit
rem Geviç oldutu halde, uçaklı 
İzmir~ hareket tmiplr. 

Orman yangın• nihayet 
sindO 

Balıkesır. 20 (Huıusll - Ed· 
remit ve Biıııdalrl onnan yan
vruan ıeceli silndlizlll ı:alıpnı. 
lardın sonra buılln ıaat 13,IO 
dı IÖndürülmUllUr. Yanın aahı 
benllı ma16m olmımıkla berı· 
be.r, urınn çok hüytlk oldutu 
tahmin edilmektedir. Blia yan
ımının, bir yol Jı:enanndan or
manı sirayet ettlji anl.atılmılc· 
tadır. Onnın kenannda bulunan 
Karuydııı ve Ballı köyleri dlln 
sabahı brşı ciddi bir tehlike ııt 
lıtmıı, mükellef ve askerlerin 
ıayretlertle yanmaktan kurtarıl. 
mı~tır. Bu sırada ateş bu Uyle
rin nrmını yakın evlerinr. kadar 
yıklaemıı bulunll\aktı idi. 

Dün bakılan cinoy•t 

cl6valart 

Balıkesır. 20 (Huıutt) -· Bu· 
sun !ehrimiz Ağırceza mah.ke
ınaalnde yedi cinayet dlTuına 
balcılmı~tıı. :Bunların Ocısı taam. 
milden ve paraya tamaen lcatil· 
dır 

lir adamı denize attılar 

.Balıkesir. 20 <Rusust) - AY· 
nlıkta balıkçı Tahir ve otlu 14 
fasında Çetin ile aynı 11ndıllı 
bahta çıkan Mehmet Kınl ırı
ııındı denizde kavıı olmuı. bı· 
ba olul Mehmedi denize atnuı· 
!ardır. HAdiıeyi dürbUnle ıllren 
gümrük muhafaza memurlan 
derhal motörlf! yetiı;erek kauze. 
deyi muhakkak bir ölümden kur 
tarmıf}ırdır. 

r-TAKVIM~ 
21 AÖUITOI UU 

PZBŞl!MBB 
AY 1-GCN Si - RIZIS ıtl 
RUMi na - AÖU8TOI • 
JltCJlt 1311 - ZİLKADE it 

Vuatl Eatıt 

Pek uzakları ııtmemek 
tizere Profesör ewnark ın 
lM9 da kalemfl! alıamıf rapo
ruyla ıon tetkik .ııaltiplerının 
Atustoa 191\l de tanzım ıdil· 
mit raporlarını 1an1ın1 ıze· 
tır!rsek gıtrüyorm .ki birınci 
yapor gıbi son npor da fl!VVeiA 
dertlenn telbisıni ve aonrıı 
dertlerin tedıviJıni elP aJır; 
eörüı. mUllılıau Vf! teklıflennl 
büdirir. Profesör Neumarlc. rı· 
ponındı tekmil I>Pvlet makini"· 
ııni mÜllhede .altıdı almııtı. 
Dııre daire her Bakanlık Ten 
müeueae ür.erınde talısi"D dur 
mamllb Wıbıt hakkında umu. 
ınl kaideleri ıöııtererek bu ki· 
tdelere ı6re ber dııl'f! v~a 
mlleueaenin ıalahı lüıumuııu 

.,ildirmltt.i 

rıltındı iie Mrt bakandın mU· ita uer l(ln di'rt ., .. , çı· dolum ot.Ju şon. Moiz, $alom ve Cemal Ka· mızı göre Prof. Dr. Tevfık Rem 
lr... ... lr 1_ dl t lıeıaııtı. Tahin. J'raHtı krı· a k h Irk d d ı rf' •l'P 11tr om .. .,onı t.ev 11t ra uş ı ın ı l!Vıı açı mış- zf Kazıncı"illn kızı Canan Ka- SABAH 

lı ltfrtnct Fransun ta rafın· ,. ns.u 10.13 
mekte we bu 'kftmlıyona - ı.,aı nıın ubah Adalardan K!lp- tır. ıaneı~il ile. Londra muhabiri· ÖGLE 
ettlfi mılı:amın mnıuu balrı· fi•• _.. iki 'bin frangı ıııtın rnyf! Uk sPf Pr! yapan Yalova vıı 1 Çocuk mahkemeleri miı Özcan Ergfiderin ni~an mr.· tKtNDt 
mındın ıllkasını btnaerı • Mı. •lınmıpı. 1911 "" reıılm. puru Kınalıadıdın eşı ili'. binf!n 

1 
1_ I rasimleri, pvvelltl 1ıUn. her ıkf AKŞAM 

livıt Bı'kanını dı aokmalrt. lt'lı. :mtlu.dr.n eılınmış. bn lıtr· Kınalıadıı fırını sahibı HiısP.v. hı' "uru amıyor tarafın dnııtlan VP ııkrııhalıırı YATSI 
11ılılı llldlıeııl ıHlnvı ııınıt Ve tyrıcı her dairede ruyonı !' ın kamı AY•f! :volda bır kız ço. Cocuk mahkemeleri tahmat arısında yaptlmı• bulunmakla· İMSAK tlf'.ntlnt meııal etmfıtf. ~nn· 

7~ri•• knma,tur .. Mm!., "-'&na. Nl'I&.•• ~ 

12.17 0&.18 
18.IM 09.03 
\9.00 . 12.00 
20.39 01.39 
03.28 08.25 

İ:amlr Enternı11oıtal ":: 
diln ıcıtdı. :la ~ 

ıile1ile ha sen& 4~ _ __.. _,,. 
mllH ekonomiye ,..,.~ 
tlceler, ıttzel hınlr ~ 
saaietler, Fuar Ü11 lddll 
rble de neeeH •• el 
ıtaler temenal eierfS. ,_.ı 

Dün aahıh rad1o4a ...;._. 
Jtükında Yerilen ..._ 
dinlerken wanı bl1ik ~ 
memnual•1ı: nreJI ıkl ·:.wt: 
hlllwaa dltkıtlnai :;iti4 
Bu aeae Fuara 111 fit" 
•illetlere ıneıuap •:• 1"" 
ma. seth yüı ldlsar ~. 
ll firma lıtirlk et•-
Faarın karuluı yılın ........ 
ieneye kadar ıt*fdk ~ 
firma 111ıJırını yaY~ 
arttırarak yaJı:arıdı ~ 
tltlm iki rılı:amı al ıır 
ıertektem takdire dele!' ... 
hapndır. Ba baprl• _,.. 
hatlardan aynlınım•~ 
ttle devamlı n iyi P ..... 
llJUllıı bir calı ...... 
aaltldtlr. ~ 

lımir Fuarile ve lfll' 
P'aarı icfıl calıpnlarl;...tt. 
ltar daymaktıtunıı ta 1'11! 
Ancık ba ndle il•,. ,er 
inil lerıtal ııertae ~ 
ilı:I Ilı siylemelt Ji!l9 ~_..., 
leket meafutl ıeatıaıı-
Mlaru. 

btaabal Serıt.ı.111 ~ 
hq hıılaaııcı Jteeil .,,,. 
ilr; pmdlllt o::;"..-: 
dtliNlr; Uertd• "' 
a111oaıl olıcalı:tır '~ 
mıyacalı:tır. Yalaıı .~ 
ialı:Ar edllmu bir ~ 
nrdır, 1ı:i tıtaallal ·;-11 
lcln bmir l'llarıadı ~ 
kadar preıruah, el ,,,. 
calııılmıyer. Her se•~ 
Je1• ıettrlllyor. se lllf .. 
meydana ıettrilmed ~ 
ayı• lofne aıldı~;.k t/I 
celı: defa yana,.--:-fll' 
halde ıcıJı1or n ..... ~ 
rı tamımlaa111111aa ~ 
ediliyor. Ba lal iP ~ 
yed•I ıiHıeledlji ~ il 
flrmalanmıua itd~-__..ı. 
memaaalyet nriel ......,,. 

~ıyei banclH ...... ....,. 
blyle devam ed~~ .. L r 
hnJ SerıtdaJ kal~-a 
nan yerine bir a1 ~ 
1'1r •İltaa'bul FetdfllP•' )il 
etteace ayı tertip •~..M 
ıuretle tirlli eJI~ 
İstanbul halkını e~..,. 
-ınek daha dolnt .~-

AŞKOLSUl'lf 

tnaalMal INitıai .. ~ 
ları baılı:ını Efdal ~ 
Jdarealadekl Fe• ~ 
altı n Galıta11rı1tı ~ 
dmhla Fru1ı:farttl ~ 
re, Fransa. .uıaueu fi 
~·· Daalmarta. ·~, 
t.nçla de lfttrilı: ~~ 
letlerar111 misi~.-. 
tlc hlrlndllt, llı:i wıacı-~ 
undılı:Jınaı 4erbl lllt ~ 
nualyetle ötrendlk. ~ 
de denlzd olu dlJel' ~ 
mlllet.la tıdrü ettlıt ~ 
lelı:et dıp ml•~...Mf 
elde edllea 1111 ~ 
tel'f9lı:id lftlllar ~ 
Myü •lr tıqarıclıt• ı/I 
ltlrladlllı:Jerdea ~ 
ie.ıner mufmı alt rttıl 
manftülyedıl cJeJe 
biti• arttıraı~~· 
111 ....... ~ 

---·~ .,, ·~ ·~erbllll 
lu teltrlk eürls. ./I'! 

Sadun G. ~ 
• 

da: •• 

8on rapor fllU ttibartyll' yal
ftll llaliyf! Bataıılılını ele •· 
lır. Profesör Neumırlı:'ın rapo
runa naıarın tüpheıız bu .Rı· 
bnlık ttıerinde faılacı durur. 
fakat yer yer bu Bıkanlıtın 
dıter devlet çırklarıYle olan 
allkalaruu dı hatırlttarık Mt· 
lJyeotn ulahını diler t>evlet 
daire ve müeaıeıuılerlnin 1111· 

lıivle bırUkte yilrtltmelr limı· 
muna fpnt eder. JhnHn•ll!Yh 
tJı:t npo, bu bakımdan da Hnı 
nolrtada birlefirler, dıyebihrıı. 

lızaıymı itJerivle dnımh IU n balatlJllUI ., mibPtJ~lı:l rıı~U nıinyaye ı;:etırmı&tir, V~. ynlrluğnndl!n !curulamadığıııdan, dır. ,-6-.,.-1-.-,.ı;..--t1-Cl.uı.ri!M---.. - .. -.-.-..,-ı 
rette meMııl nlmık iJ~re bırf!r 

1 

pur. Havdarpa aya varını~a yav· atır ceza mahkemelerin11 bu gı. C:anıın f\azancıgıli v, arkada· 
'komite lrunJlm111ını tnııye •· · rıı llt 11nrıe NOmune hutııM~İYlt bi itlere bıkıbilmt!ltrı ıcın ııa IA ıımız Oz.can • fll;raüıtl'!rı iP.brik e-
dıvordu. ._ _____ T_tl_L_R_E_N_T_ç1..__ n11kl1>rtllmıştir. hıyl'!t verıl"!lstlr dflriı. """'•· ._ _ _____ ,,..--::_: 

ttu komiteler lrurulmuı mu- ~-------------------------------------------------·--------------------.--

J'alı:at tetlı:iJı::lerinl hum.si ola 
rtk Maliye BakınhJı ilıerinde 
tek!!tf •tmıf nlın .aM r1por ıta-

ıha" .. l[uruldulı:tan aonn 81- r 'il' 
1ı:anlılı:lırarttt bir Juımll}'onı Mesel, of' ımıı. bakalım~ meydanı aetlrecek yat' 
hlt1anmıınııdırlır". Bu ıuıl 1'u wııivflttl" kf'ndısinl ne buaaıma malik delildL ... • 
ler milabf!t bır cf!•IP ıldıklın lı:ıdır l'mniyettft hıssedıvordu rz -Blll kendi tu\l\'8& , 
talrdirdP. komlteln .,, hmiıı· Wıtlter. atzındalı:ı ııfgırayı . tidanmın hududunu blld 
ron flMdtvfl lradar 111' yaptılar çıkardı. Bır müddl't 001und11 mım, Ray .•. FuluUll 
vfl ortıva n• lfbı eHrlM Jroy durakladı. sonra fU ~ö7'erı 90y. ' cık delWm. tl!I dıılıır• ledl: ..... Ray'ın aklından ıeci~ 

- Ray. çok. ama cok mbhım lemeje ceaaret ede _.ı,'itJI' 

A k 'd k' 1 e• k k 1 hır tey olaclk. Wılter bu ıöılerile n lf I 1 1 lf IJI 0 U HükOmfl!ttn v,nı ıstıtrnı ı V,,..L ~~ u tı. . • ....ıı. r. 

d 
tahakkuk mu f'decf!k7 l'AlAN~ ,ANNI' NUWST Çtvı'eEll• RIZZAN A. • ,,,. ,.,An - Siıden daha teC~ 

CArmu· mechut'un 1 Tehdı't e en - Ray. hanıinuı konupcıı lanlarlı iÖrtilJJleden. ~ 
U f jız:' Sız ml. ben mı• 43 daaıpnıdan sakın biç b~ı:r -

M hak t z b 1 - Affedenınız. ııııstum h i di W lte ' h it d ..... tuttu ve h-···-'ı IO.... bilse airipneylnlz, Walt • 

U emesi Or l lr 1 " hulı:(lm,.f istıkraıından ıııuıı n . dtişünmeJ• l t l'IC!m var a r ın ıyatta muvaffı = ~.,ıın;au& •• d "'!.':.il 
- Ray. kırımın amcuı ban· lUD b11hsettiler. Konuştuk. bu Wılter, kend11ıne yttklene· olması llıımdı. O. parlat bir du: ıon seneler zarfın u!ı, oıo-; 

•--' vu•dtft...W•• Laaıa Aaker IOkak 8 num• lı:er Frledlandf'r mühim itler me.,r.lr.lf'r hakkında tl'tkik yıp- re\ olan meıuliyett,rden kor- istikbale llyıktı. Banltı muhı- - Bunu uqıiml olarak böy· ıi ne kadar ytluel sıf ,. 
.Uura 

20 
_ BirJı:ae -"• rada oturan llele'lı: Bllyt1Jra1ıe11 hanrlıyor. Kendııl basta. vor- mak ıçın bftn FrıınsıS-a gıdi~·o. kuyordu. Bu. halinden belllydı. tinde muvaffak olmllftu. Şim- le mi ctüıünüyorıunuı, llay? nuzun farkında mısıll ~; 

..... oflu Hasan Baart ilf! tanıı MU- IUft ll!kflr h11tılıtı · Artık rum. Mınevıyıtını yükseltmek ıt - dl de millelteraraaı meseleleri, Bını buan aylı ıeliyor ld ılı bi illerde muvaffak~ ....... 
8'tYel Blbfell Evlerde bir Ame- berranın f'Srar tekkesi tılttttk· uzun uman çalı .. mıyacık. Ru- o anda Rav'a nvle .11eldi 1ri. zımdı. Wslter konuıma~ı dl"· bf.lyilk çapta iılerl baprma11 Ü.: beni kendimden <'aha lyi tanı- lanlann 7apbklanJll ~ ....... 
rlJı:almul !'rantu etJ ile, diler lerlnl ihbar etmlftlr. liin Mni ötlfl! vemetınl" davfl!t bırdPnbire her şey durdu. :Kıl - vsm ,.tU· zımdı. Bııırıcaktı llıy . .sade- yorsunur. mtlr, onlarm tecril ..... ._. 
bir !'raılau Zina bıllndf yaka- Bu meaele•i lnrelenwık ı .. ın fl!ttı. konuıtuk Her bıld,. mü· b . k d -··. _ Muvaf .. a" olacalı"••• • den almak lhıın ... IC ... ...,. ta -··'··d s lulan mahke- J .,, h d 1 · ki ının çarpması, anının am•r - Uu. mllletlt'rarası hav't •- .ı: • ..._ ~ il~ ı. UC n ilden polıı memurlınna 'Rurı ım el ııklı er vıpmıjı ni 1 d k tr f ..... ..,, d 1 Mııvaffak olaca"ını•• ... mı·nlm. dinJzle dalma iat1pf9 •~ _ _ ,.....,_ ....... ......"' ""ıli nlarak R cırın a a ışı. f! ı ..... ı aun ,.. ırın çok büyük çapta bir mal ~ .... "' "- llı:i ı-·•ll ~ 
!1UQ9.l"111• uu Hu ... •· uıturt ile bllcum etmtıse de yetı var. av. · 1 k d 1 h tl w 1 'i mınım, Wılter. _ Bunu ıiıln •izınııdaa &Çinlzde ıanlı:i ..--__. ~ 
d~ edtlmiŞtir. Amerikalı, ya yakllınmııtır Wıılter, yok11 ıiıf" ' ~~ ı ar. at ı ter n se- meseledir. Bu iade kendimi qö'l .,...,.n duymak ne tatlı, v..... llUf ıibi her ,eyin f1l ~~ J"! 
kalt!lla kat'Jll aleyhinıt ayrıcı Burı kırakolı göturiUdükten Evet ıııı bıle durdu. Biıyük bır boflıı!r tuml!m llzım .•. lfük<ımetln Y• . Dedi. Fakat içindt'n .~ ... ~ ·~ il taraf k dl keodloı-' ::.&. 

- oldu. Walter'ın 'kolları an11n. ıııcılı iıtikraı lıer bakımdan fil sözleri illve etmedi: - Tecrtibeıiz olınlJUI ıi i t ını en kJrat ..,. 
}ıoeaıımı dhast ıemağı karar i!ı>nrı. Bastinln kardeıl uret- - Va. Mr Kıng nP nlarak ~ ıtı ıdl. Kulajındı yalnız ve yıl · çok mllhimdlr 1'ıkıt ben btı 1$1 - Muvaffak olacakıını1:, çün- korkutm .. ın. Başülanma tee- ultere ediniz. o,.ıe 
•ermı~r. tin fl!trafını 11rltıda1lannı dıı - Onun da ışden ı:ekilme~e nıı ili fülr.r Vlrdı: ·Ben Fran· a~aba yıpabllecf!k miyim' 0 kf1 ıızi iYi yola aevkeden. ıiıe rübel~rinden istifade ed.,fniı. niz. . ~ 

Pamuk rekoltesi iyi toplıyarak kırak~la . gelmiı vl'· nıvetı var. Amı belki hemen d"· ayı gidb·orum • . .Rıı sözl,.rı ar- kadar haıırlıkh mıyım' kuvvet veren blrlıi yınıbııı- Walter birden endl§e)l bir - Benim ikinci ~ 
•- Yı kırde•ımı verin. ya ~' Anladı•ıma ""r" hır la t Jı: nd -"'l -"'""' ı~-• 1• Ra .ııt•o ~ " •"··· • •" • tık duymuyordu. fakat ıkıslerı llay•111 lrafasının tçind1>n sun- nızda bulunuyor. Muvaffak ol- tavır ı ı ı •e meı-aa ı .vr ı a.ftu.. y. şou ~--.. etf .,. 

Adan•. 20 (Hususi) - 'Veni but da karakolu uçuratattı• kım projeltri var hAIA icinı'le çınhyordn lar ıeçlyordu: mınııa seMp, Y•lnıı kendi ph· du: sizinle konu111p mu- ~ 
yıl pamu)unun toplanma baztr· demı§tir. - T>emek ki.. - 'Banker Frledlander. hu i:ı- ı.I lı:abiliyetiniı deJU ••• Birl•ı· - Ne demek latlyor11111111? rlm. --•• ~ 
Jığı sür'atle ilerlemettedlr. Bu B~nun ü&ennp karakol talrvı - Evet, henüz açılcç2 hır ~ey lf'n twnden baskı ldmsenın hal. - Hayır, dejllslnıı, Walter. mıı olan benim ve ıiıln irade· - Bı&.\'l)annıa atmıı oldu· - Muvaffak olac:q-- . ~ 
ıuretle bustınlerdı piy.a11 kUl- ye 1.stemiı •• ıılen pollıler sövlenmlı değildır, fakat bana ll'demiyeceitiftl'! inanıyor. Ben Onun iela ıttmeyinız. benim ruz. muvaffak olmınıı için ealı· lu nllım temel)erin lberille nim, Walter._ ~ 
!Jyetli miktarc:ta pamuk ıetirile- t~hdıtçilerl 11Jralı.mı1lard~. Tab 5yle geliyor ki.. ıaıırmıı bir haldeyim. Kafam yanımda beJllmle beraber kalı- ııyor. ıaJlam bir bina lı:urabUecek ka Wılter, llly ile ~ <' 
bilecektir. Yapılan son tıhl\)inle- kıbta d~vam edılmektedır. - Ben bunun bövJp 1>lacdı· altilııt oldu. Onun için banka- mı. Bakınıs. baruı, ktıçük ve Tekrar ~ttl: bilfyetlerlnlı Yar. caııdaQ hiç konuplll eti•~ 
re ıöre. Seyhan İÇtJI TA Hıtay nı bilıyorduın Ama bu lradır dan çıkar c;ıkmaz. doğru bur•- aaltin yuvamız ne kadar güzel... - Eminim ki blltlln bu ı•Hri Ray'a ı&re, Walter, anealr dan a.dılı yeni ktıYT .,....... .. 
.-ıllyttlerinl tbtiTa eden Çaktı~ de·. Ranlartıl m81ait18111lesf •f çabulı: olmaz. diyordum. va. sirln yanıpııa koşur ııetdlm. Kalıım " burada mesut yaşı - 'kolaylıkla baıırıcak11nıı. Wıl. bıpalannın baıtıdıtı tileri bl- dinden emin ol.Jllal• tfld' ; 
Ta bölıuınln bu yılki pamuk zararlı kurtlarlı denmlı mttc. - Zıtl'n derhal olacak bır Ytlkaek sesle konuşmalı Ye lf. yahm • ter. buna eminim. Urebllecet kahillyette bir fa. Hblerin.l ıu 1611erl~ .,ı t 
rekoltesi ıl~ tahmme nazırut delA nlulUIUI bu f.alalıjı tevht 1 _;P:;;Y~d;eğ:;ı~l.~ . .;B;a:n;;;a~n.1;,;;k.;.ı .;m:;iı;hl:m;;.:rl;n~v;.•n;ı~b;aşı:;n;ız;d;;.1.1 .;bf1;,;.;W;.n~h;.;tı;;;ıı;lar;;.ı _..;,".;•;k;.•t;_;bu;;.;;a&ıl;;;e;rl~l3;;;.'lf~e.;.'!';em;;;,e---•W..;.ıfı;ter~. llR;;.•;;;111'ı;;n;.;lki;.e;;t;in;;.;ı~bı;r.-.llı~a11n11d.;ı..K .... eamd;l.k;e;n;d;lnme-b.;.lr-aer~.lltlll:----·'-oe-..---
7tlU '8• bır fulalıklı ~ ton· etallfÜI'. • 
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.... DÜNYA Sovyetler Birliği Komünist P~rtisi 
~ umumi kongreye davet edildi 

--------------~ f'rl., A lmıtn\ • I· • 

'~~11 .hlr ~ıılh ınlıı5mıı· * ~nv,·etll'r Rirliii hmii· Rusyomn yeni bir iktısodi hamle yapmağo 
lllı ti A 1 ni~t pıırtisl, ıımıımt ~nn-

~ :~:•n;ıılı~,.r~~;n a~: ırm·,, ıtımı r.dilmiştir ha:r11/oncJığ1 Ye kongrede hô/en tatbik ecli/-
l~ ıı.rı "1111,.r. Alman ,., * Rlrtetilı AmP.rib, il'lnflı melcte olan cc beş yıllık » plômn müzakere 
"'"•ndı •111,.nıııı~rı "~·lıi- pıtlak verın,,si m"lhut I / 
'''il ltıplıınırık ınıı•- hır hmüni .. ı hiikaın,,l edileceği bi diriliyor 

1... --haurı5"""kliı. Almıın,·ı'·' dırbHlni iinl1>m1>k i(ln 1 ,,.t>daJ•d rr,., l... "r h' ' inıflt1>rey; m6flf'rl'k yar. 1 lltıır ' 1lhho St>syal Mnıluıv11, 2'l Komıınıs1 P•rtisi mPrkf\z kt1mitl'•İ bu~ıin .Jo. 
~ 11., ,.1'1tıah,.f!,.nln 1111>~· flırnı dnl't !'imiştir, 1 eph Stıılin'in im111~1nı ııı~ıvan hir kıırarnııme ıl,. Snwptl~ f!irti 

ı ·~ ·11 ttılı tenlıifl" uı. 1 * \'u ıcn,ınv.ıtı btıluoıı ği Komünist Partisini umumi hir lrnngrev,. dR\'PI "tmışhr. Pıır 
'tr. '

1 h111ı1ıındıılıl hii. Tir\ IHl'tf'('llf'r hf'yl'ti tinın 19 tın<'u knn,erPııi il ~:kımcll' Mo•kovadıı Yıırıılıırııl<"tır. l\ıı-
\L~hııj,· • M1rr.1,.ı Tltn tarafındaıı 

1 

rarnıımf' hugiin Prııwb. İıwPstivıı Vf' diı!Pr hıııiin MMknvıı IU""· 
lı\ı~~. fi~ lıamıı,.n A lft'lıın hhul 1>1fllmi tir. ll'l"ri tıırafmclıın iri hıı~lıklar ııltınrlı yııyınlıınmı ıır. 

llıtııd, 11 mıtdf'11 . 1>n·1>- * IUrlefJ"I Milll'tll'r te('•lı· Rilrliriltli~İnl' görl' pıırti konRrl'si ıııra~ındıı memlekl'tl" hall'n 
, 1 :. ~"nııin hlr kıl'ıı'· lıın ıfin '"""'" Kftrl'vl 1 tııthilı: pdilmf'ktl' olan heşinl'İ ·~ yıllık plin • il" ılgili ml'~PlelPr 
~ "ıııra ırıııı·I diın,•ı hıır- lwunhar.tnnu l'tllll,tir. ııörıisıilel'ektir. Snn ~""Y"'' 'PlAnı 19M rie hıışlımış "" 191\!\ ril' 
"" lllrı hir lrlar"'"" ._ ___________ .. 

1 

~onıı """~"'ktir 
1 

1!!1
11
1. Alının) ı ıı,. hh·. • K K Kırıırnıım'- m,.fninde !i vıllık plfınıı rlııir dİrl'lrtıflerın muz.ıı 

~-· ... :01ı~. miicıııı-11 nl. uzey ore lrerl' edilf'<'l'!Jınin vımlmt! olma~• dikkatJ ~Pkmistıı. Rnsyanın 

' \ııı ttlltı hıklrınrlıı 1935 venı bir iktı~ııdl hıımlıı yapmaya hnırlanıh~ı tııhmın "<lilmPktP 
·~ ·~·ı B b d ~ı.. · ,..,..1 I t>rulmıı~tıı. O om ar f man f dır. Rl'lirtildi}lnl" gnrf' <:ıı!lilt istihsıılının ytiztle 62 \'e Jlf'trol ı~ 

.,..~., . ıların hPmPn hıop tıh~ıılınin yi.17t14! R!\ ıırttırılmııs-ınıı çıılısıl•rJ1ktır. 

~~~: hirı .. şm .. aı- '•· I Netice vermiyor • Bey ve Pa<a y ı 
ı.!'•ı .:, H•rbinıll'n t>n· « )) « ., » 
.., n~ Tok)o, 20, C/tı. P) - R. Amf' 

L ı.tı, 
1 

Almın,·ı'dlll rıkıının !J7.ııkrln~ııdakı dl'niz L•b d 
:''ıı ;;" tibidlr, Mııhı. kuvvl'flf'ri hııskomutıını A mırııl 1 1 ya a 
~ı..,, lllıiıt ,.ffivflrlır, 

~'' ltıııratı Alm•nv•'· Rt1b~rt Brı~" ~u1ııu.n Am,.rılrı!ı Kaldtrdı 
ı \ •hıl"''•" n· 1 lı hır radvo tPfııır~l!ıtnl' Vl'rc\ı.tı 
•t '11ıı ılı ·A"ı '~"r .~1r. htvınııttı. ku7.ev KorPdPkı kı-ı. 

Bulgar köylüsü 
Mahsulünü teslim 
Etmek istemiyor 

• 1 mınvı • " . h ı /! A il\. •rıftard R - 1 munı~ı ıkmı I hııflı1.rını tı rıp .,.,. ın"'" 
la 1 lnrı1 ı '~· ııuın etmf'nin klılfetlı VI' mii3kül oı. 1'rablu garp. 20 - ı,ıhy.ııd.ıı Londra. 20 - Rulori,fıının 

~ki "'"'•ııvı~•11vın~ 11"'"'"~ du~unıı ve Rirle~mi MillP11P.r ı Paşa Yf' Rey &İbı lllr:oplıır Y""i 1 •1.ir1111t K.ıırıunu• n11 tylcırı hıı 
~'l ro)'j ~.. ,. ~ırl1>şm1> h&\'ll ve dP.nız kuvvetlerınin hu hir lrıınımlıı hldırılmıştır. Rıı 1 rPket f'rlP.n hUtiln kö~·lülerin 
k '-. rl't'f'lıtır 'j .. . . 
~ ~I • ~•rr" ~ • • . hu~usll gıriştıklP.rl topyf'kfın tıo.. kıır•ı· Mı•ır Vf! l rdıın ti" verıll'n ı •llman~ız hır f'kılrlP• rf'nılanrlı. 
t~ •ıııtll uuıınde 11ıya- ~ebbıi~lerrlPn vRzgecebilef'eklt>rİ·ı k•raı'Jıırdıın l.ibyıdı naha Pnrel 1 rılıı<'ııf?ı • ofy;ı rufyo•u brııfın· 
lıı,, llııı ik:ı 1 "'•.ılıiını, vıl. ni belirtmiş vf' drmişfü ki: 11hndıgı fıılrııt buı sf"heplerrlPn ılıın yııvınlanmı tır. 

111 kii uıtı hah~~ın • Duşmıının butıın uhı~tırma dnlllvı şimdiye kııdar açıklanma. Sofyıdan fl'IPn hahPr!Prden 
~'""" ınıır ,,. ~hlınf' ı hıtlırını t11hrip P.tmek ve bunla- dıjı hiltlirilmi tir. ' ıınlasıl<lı~ınıı ııöre kövlliler hiikil 
.. ~ lllurııı .. I " " . k d'I ' d . 'I ı.,. "'•i Fr ,.,. uv r , rı mütfmııdiyen kullanılmaz bir M lclr 'd 60 000 H metın en ı l'nn P.n ıst1>nı Pn 

, '1•rı111 ;"""'•.rın. hır~· tekılde tufm11k me ple~ı mıııu • e • ' acı mıh~ııl mıl<"tarını te~lim etme!<-

Safra 
C"'lil R11yır v. Aıhun 

Mentlnf'' lzmirr :ı:itti· 
ll'r. 

';;;ı,. ıt•d"' ivi s~vahallf'r, 

l'ılnı!: bfl!ra~rll'rhuie ""' 
ff,.n~to 111'\'İmli Knr•ltıın 
wılı. 

Hılhutti •uıın ınü,fdrttl'n· 
b1>1·i Plt>rvıda çP..ktiji ıııJrın. 
tıdın '"nrı iiltıııtın fi'11ınt1 
•<·ılışınih hn Vl'tllll'!d h"r 
h~lılf' hdJrı 14'i. 

Rııni hllml'm ımı lnıın 
ü:liiliivnr dt>l'ruıı. 

IC n~kflf'ı ~ımımn •ıpıı· 
rıın,fı llnrattanırnı•ı sııılcl 

1

, 
Yf'r ınl hııhınmu(lı': 

Kntn ıtdil iri lıtı: •tırlık 
m .. ,,.ı ... ı bıhh ınr""" ft·· ı 
sıın. 

•:n'F.'r c. ı ' R F.~tN 

Zonguldalr Vilt\yeti, gefin 

olayı nümayi ini 

yasalc etti 

7.ongufJlalc, 20 <T H.A.) 
Zonguldak Vi!Av"'t idır" 'Feye•ı, 
aldığı bir brıırl~. bundan !)öy. 
ı .. bir an·ıınpv" rlirf' vıpılnıa.kta 
nl~n Gl'lın ıılayı nümıı;vblıı!riri 
vıı~ak f'tmı~tır. 

VerilP.n kı!tarda .• ı:telin g,.tj. 
rPn 11lavların bıız.ı kımsf'ler tarı· 
fından öniioe çıkıldığı ''e hıı 
vüzden sok'ıı k "f' cıııidelerclf' ı~
ôihamR ~ehebıytı verıldiği. hıııt. 
tA hıJ yilrdf'n onu fııcıı ile 

0

bi
l1>n lcııvg11 ları n ıııhıır ettl~i tılr· 
rolıınmııktı. hJJ hıı!P. ııon verit. 
me~n,. Jiiıumsıız mıı~rllflıırın dıı 
hPrtarar rdılerf'ıi :rikrolunnıak
tııdır. 

Bu kararıı ııykırı hıırekl.'I e
denler lec1jy., nlunl!<'akları'ıı • 

Ulukı,tada bir kamyon 

faciası 
1.. ..... "°li~ Uhhıl hır kn- rıım bir ııavl'P.I if'ııp P.ttirml'!kte. namz&di toplandı tPn kııcındık!Arını \'f' hu yüzden 
~ '- •111:"1

• ma 1 vapıl-ı <lır. l\'l'tice muhtemelen s11rfoıli. • .. kövliıler ve • mah~ul toplama Uhıkı•la: 20 <AA ) nrın 
·' \•tııi, .,;• . Frınu'va len gıyrPte değmf'mPktedir.• . MPkke, 20 (Nııfen) - Rııgunl' müfrP1elPr1. ıır11~ında hnlı çıır- T•r~m beledıyr~lne kayıtlı vıı 

'tıııo~ fl'lıtfnıt1>n Is y I M le d ı hdıır hıırııya var11n Hal'ı nıım- pıcmalıır olduıtunu bıldirmektf'· ~oför MPhmet Kayull ıdare•inde 
l"' ,, lın1ıı ugos av a e onya- 1 • • • ,.,..,..,..,.. 1 h 1 " b • 

1 ,, · t, 111nı ııatııı. !l't enııııı uvısı "'"""' u mu$ rlir. Kövliılf'r bıı benr vapılan Pil ü1üm ytikllı hl"~ ton uk bir karn-
tıı ~~"1111•r hunıın için sındalli Yunan konsoiOtu tur. Runlard~n 3 .. ~ G hııva tıı· rıı r.f!formıındıın rlolııvı P~ıısen el yon Aııkartıva gitmekte iken u. 

\ı... "'ıt ııat bir lrlııreyP. lıibi rikitf' lll'lmişlerdir. f!Utıin hııcı ı.-rinde paraların kıvmPtinın kav lukı~lll-Ror ar11sındıı !UI inci iri· 
· ~, or, j geri çavrıldt ların . ıhhatl yerinde oldıığu bil holmıı• olmıı~ınıbn hir dt hiitii~ Jometrede frM pııllaması yii,iln· 
~~'-'.:" lııına rf',•ıhı 1111• /tı.tınıı. 20 {Anka) - Bııııün dirilmPktedir. l mahsııllP.rını ll'• lim Pttiklnı 111 11 dPn tııkla ııtıırak devrilmlstlr. 
11'->rııt~·, l•flHıtı (l'ılAlıAr. n .• ~·ll'ri .. Rııkıınlığınrlıın bıldiriJ. Polonyalı bir toyfa ı:liınl' ııc kıılaı·ııldııı·ını llÖ7nniincle İki kı~i hafif.~"' iki kisi ·~ır 

~'1.rı •kıt Alman tt>J'" I dığın1> rore. Yuioclın'Yıı Malre- hıtıırıık bunlBl'ı IP•lim etmı-kten yar11lı olarak ığde memleket 

Çfl!tit1 raki,ler ı,.Hınd• AYnıtıı 1tnl~lilhıt 
kar.aı11ıın 1951 vılı Türkiye fiii1eli Giinııelf 1'apr 

(.Foto: )FAi 

\ 

A vrııpı Gib.f! lltlr Mlinbak11ındı fiçbdlltili 
klunaıı "'- nilnyı fWth"llflc Minblıkaıınıın 
Vu111niıtıınd ılıt '"''="'~lerhıdl' Mnnıkt'ılP.n 
ııınrı f1ll1tl'I l"'"" Ytın"' ıiiıf'Jf Vlr•htiı 

J'etıneıald ( ll'ııtn tFA) 

ATnıea GHzl'!nl t :KraliftJlff nıiluhakutab 
derf!ee ılamıyınlırıt111. 1sri!;re ı&zel! 

(Feto İFA) 

Anapı C.iltellllr Mluba.lr11uıa katılan 14 
111f0ef glıellndf'111 dArtll lıfr aracla. (8eldıa 
ııatı ılııtn Hıılllndı, bıtlter•. Jl'taJbcllya 
., 1s•içrt gllıeJlert. Jl'fl~ tF A ı 

"-ttı:"" hir nl'\•İ hhnı- donyıı~ınöflkt Yunan kno•olot1u hürriyeti seçti kıH·ınmaktadıı lıır. 1 hıı.•tııhan.f':-ın,. ~,.vk,.dılmişlf'rdir. 
t,:_,, t,, AJl!\•nn'ıll rlf. r11n11votf'• Antonılln. Yııgo•lııv t ldı 1 20 (A ") r 1 Flııljl!!r hiıkıımrti fhılı:arı .. ııın ho il.\'!!~) lrl'(l)Pn ~ofor mnııvını G .. ı · B A G .. ıı ·k 
,·•11 llı1th11 .. , .. , hr«ı•ıın· hıı!mmf'lının , .. , .. :, ili' ~trı 11lın ro··s~ oıı~İ p 1 .•. yi;; ", tfpl.-j ·7.ırıı11I mt'•Plf'<Jn)• VP!ll hır. ·ı~.ı,. mt>ınlf'ket hııslııhan .. •l!ıff' unse ' acar vrupa uıe I 

iM., bı~j lt,.i Rt1lı1nı mı•tır YP"rtnl' Yıın•n Oı ıslflrt ~ ~· Y1 1' ~onu h ~ Pm 

1 

pl'(l.lfrııml• "'" •lıı<'ıııtını v•d,.t ı:ilmiışttlr Vıok'A~l! IJlukı•lıı r:um- 'f 
'l\..,'.'•vı ı\'·rnııı ııırıra~ı Flııkarılığınıı ml"ıt ııp hını ıdıır,. ~11

11 "ırh•I ~ 11
""' Pn 

1 
d

1 ı... 2
"::'_

1 
mtlrtl' l•P ıı,. t.-övhıll'rın lıukflmF hl!rtvPt avr•lıtı rlloymt• ıu• 

' .. ,,, ·ı .. lrt ıt d b tı 1 ' !lf' n m "" fttnev n " ıM ,,., Ç ._ d f K I ld •!\ ... lıı.ııı1ı '"ri •!.l~iııtiır. 11uerf' ır r "l'ne "'n erı 11 ıııtdın ııeçt12ı ııırııd• derıız,. "' 111 !ı:•m<>n hır hır ırımıodı hlm• v"ur,.ovn n eye7.an" 1 , 

.~•11,_ hhuJ ,. .. hllr h. "•z•fl'\I 'il.O~Pn Arıtonılln !1llll i:P it • ı. hlJ ._ ,. ( mı• hıılıınmRkU '• (:n''\"llrrırı L rfb' 1 ra , çes' o u ... "'<il 1 .. • v,,r.@..- q,- ,. ... açmıı"ıı \'f! •v•r p;nrc.ı te ır er 
"it 11 -tır"Jhı tt'n"•ltl•. n <:l~nlmp•ı •lı•tıı eçılibnm? ._ 1 1 . huhııhıot ıiul..-k~nı nlm2!..1.2n bık " 

~,... t mıı .. !m arını ı tırıı etme~,, 1ı1t1 ,_ .. ,_ .. 1 Aı1 ..,. <H 1, ,., - -
h~ lıth-1.\•"''n fi• llurl\ ı mı~ ır va.ffılr l\lmnştur Tııvfl!nın iıre tı.. • ul'mt"l"nır Pr. an• "'"· u~u - U· ı 
~ ~ •tı!ı . Fnıun]lnn 8ır Vugn•lav Po .. IA"'•"•o rındl' ~ıdf'('jl hir "f'mlrı biıvıy"' Ba,kn,, Truma"'" kur(l\'I! '1 fPVf'Unlarıı karııı kn!'.'t!· r9q1 l elde) !U.IUll rağman e.smar •• ÇI· ~elle?"..ne ~ vermu halda:!&l!. 
' ~ ııı..,.,1.:1~

1 
{iletilt. ı hey•tİ, Attnn'ya ı l'Ünbnı hulıınmııktadır. mak uzere .rırışılmtş olan ~•hı· almak mümkttl! olamamıştır. j kınıen tavı!'lı Türk km Gün.aell mahrumdurlar. 

"~ , h!!lrkındıı P'•- ... •L , ... ı. ı.· mük6fat verilfl!cek mP.lrır """!!"' "tmekted• 'Su Gtlanıfil, Bapn ha1'erı.nl an'tak l Basar butün jU?'i heyetinin tak· 'ihat stçmıdın .. vve! mtısa-
~~t ,.. J.'onm oı i•· 'harelu~t @tti ,..m•rı•a nın "'""aro esıcı Vıı~ıngton 20 < \ p l • Mine mıksıtlı! Ş"hrin ~ag t'f' snl sııhı erusı sıbah otrenmiş ve buyuk dirlerını kazanmı~ •·e 19~ Av- ?tıklar 12.ooe t!ş!lilc h!r davetli 
~~il •ra•~nı!ıı ınrii~.1 Bl'laıd. 20 <T H.A.) Rır 1 el~isi Pragn tayin edildi vi vf' ahl!ld hakımlarden orn"'k lı boyun<'• tııhlıy• kanııllım ıncıı 1 Se\rınç tezahünt ıöstermi~ır rupı Guzellık Kn.hçeıı seçıJ. rrupu önttnde r11m1 ıee!t :ya~ 
'*"."'-•· · ~u1.11r1>r• tim- y P 1 H h' 1. ld t f ,. k l'dilmekt". ıru~aldııma kanalları Gelenıul bu sevincini, kendı mistir. mı•lardır Seyircile mtııa'buı 
ı.;,.._.~~t. \•ı,ı""'' n•!flı ııg?•l" ~: ı:ım,.nto e~· .. ~ı Vıışµıgton, 20 <A.A.) - IJ. hırı ·~~ı" 0 

Fi ut~ m•~ te 1~Ao ·ı3ı. ilıa bu çıılışnııılar tl!mam1arı ı ,ııe görüşen bir arkada ımın Bikını ma\'O!U gıymıyecer ka yı "ıı:azın~n GUnsel! r.Basın dıh~ 
.;~ ır, r,.ıın~ıı'va tn 

1 huı::Un Atını vıı mlıtt~vf'CCJ~f!n znıımrvptll" inl!nıtır kııyıul.:111.rrlan ı:l~fa "
10

1 ~~Anl!~;~~rtler;~~:.:aH;.,, rn2ktaıhr. i'~n nl~rıık ııtdı•ım 

1 

hirlrac defa ıekrırlımış ve Av· ı dar ı;f'kınıen v" ınahçup oıa:ı ilk turda betenmlşler ve Tttrk 
~~4, ı...!!1.l"t•ı .. rı . .. · ... nu, RPlHgrıttım harP.lcfll ", tmdı 1,e,rdır 1 ıhln ı;:f'rf' li~enilıfiğinP. l:Off', p ., ·ı k f mııhlmatıı ı:tıll"fl, ~ımdı S!i!vhanın rtıpıı gtlıeUnP. aşııtıdııkl telgu 1 C'Hlnst.II Bı~arın. hııkem heyAU· .nızellni bilylllc sempati n .. k:ı• 
"'~ "11oı;uııırti • 1 1 f'y•t. qon -ıııman ır 8 uııu~- Rlrleşlk Amerikanın Tiirkıv .. ('• tı •ıın l'P " ll~P\ 1 (''!" ·nn Pran 11l· ! 1 bil' (1 3Z k'l ' ı.- t h r il ... . . k d l il ~.. .• 
-.....,., ~ vaunt n "" 1 ' • t d Y ıın l'ıır dı milkAfııt \!erilme~i kRı'!!rla,tı s~ sak ını P' • ı nmPlrP. ıilma .. ı Y1!,üamı,..ı·'ır~ tunb konun~ çı ma !~ Pkv;ıe. m,_ sılamıslardır. Günsell lapr ilk 
~h~ıt "•ın f'lff'miv1>reği. avyı " 1 zıvıır" " ~n .un • kı hıivfılc P.lçi~i Gtorgl" Wmh 1 • lıvP ana ının ın~asınıı :::ec ı~· .. nııe ı na ar sa a ayı "aunaca6 .... ı ımsl! aı. turda veBfl bir tafta tuvaleUe 

ıı.111.11• Almanya dı Hit.1 ııım,.nıo h,.v .. tıne Ll!deı zıvarl'tle ı woı th Çl!kO!!lovakya bijyük elçi rı mıştır. tir. Su İşlım İdari' ı bu arada 1 MiH f!wrottf' lındın ıeçlrmiyordu gf.çmiş ıklncl tura lıe fa.yet ,o. 
~-..~~r '"iılıımı lf'mİ· ~uhınıır.ıktır. li~inP tııyin edileıektir. cc8anlc of Am@rico,. ntn bölgem~1c\e hıılun~n ı-~rdP~li, Nıpell Jüri heyeti karanııı flln ed;n zel Vf •bir bikiniden çelı: dalla 
'ı ~ı., .ı. "ildir .• Olynrlar. lıul ıtiiıünerPlı, hillııscı ırarşı- Hıılen Çeko~ıo~ky3da hıılu bir idarecisi öldü 1 G~\'llrgohı. Amık, F.mf'n ve r,? tTALlA re ~lonun arka ıııralann~ıı :ıarlf olan •döpiyes. siyah bir 

·~~-- truıtıır. Jhııiıelni 1 1111dıkin,. ttinııt"ı~lıktH YHlf'-1 nın Elli!! O. ~rlgızin dt Korfl mit ,ı:lil vto hatııklıklarının kuru ~tvlncınızı oıylaJlr, hasırını milthıs bir protesto ılirtıltilstl mayi\ ne ııttrlk etml,Ur. 
"'•-. "" ~'" mıid .... t I çl'rf'k ""''"'' t.lr awlıpıa y•I• Blıvulc l'lçiliğine tayin f'dilece- • ıın Frıncısl.'fl, 20 . r A...A ~ lulmıı~ıo~ d" çalı5l'laltt~ır Ru '.l yünkten tebrık ederim. yükielmlıtlr. Gfinseli Bııan en fıılı tılr· 

.._ lıı-ı taraf. rnı· l•tılm•lııtır, jlı ııvrıcıı bildirflmelrlPdir. •Bank of Aıne.rt~n ıda~P~ıı~.rln ralardıın ~atııırııı<'ıık Rrl!r.ı kl)vlfi. Gf:leapl Tayfurefln J'xansa güzelı. 2.'i Y•sındık.l dlr eden ve altıJlıyanlırdan !!1--------------------·-------·-------! df'n Lııwren<'P. Gııınnını nııı oldü ı VI' ıtllılılarıl\, ı'lilt,,r ıarııft•TI G,..Jenıul, ııyrırı ~liııselinln Parisll Nlroıe Druın ikincı ol j rl Tllrt Aııterf Atadem!sl k~ 

Nef'mf'ddirı Sıdılc ltunluın 
vf'rılml~ olmasını veva vf'ril· 
mMiııl fültoditimlı hrerlu 
oldutunu ~ö..,lüynr. 

HÜRRiYET 

~ATO llAIAJtG.\Rl: 
t7.Mhl 

Sl!d•& Sh111Vi Atluıtik Pılı. 
tı rl!na' •fltu Avrupa bi11''
ı.t lıer1r1lhnını iımlr .-1ırı. 
tındın hılıi!!lf' fllvftr ki: 

• hmır R"lediyf' Reısi uvın 
Onursal vf'rrlltı bir demf'Çtf' 
fÖVlf' div.lr: • Kızılı::ııllu'da im· 
rıılac•k olan kaı nalh fmıir'e 

Sf'n,dl' 11sg11rl on mllvnn ıtnl1r 
lılr hır ıfli• iz tf'min l!dfl~tlc v• 
şehrın iı::tımıı h;ıvıtı tama
men delişPrtlc. İ7.mır ıiıhıı 
~ 1i kıııanırıktır .. 

Bir bf'ltrlıvfl rf'ısindPn ıi
vıd"' ntl'lın" mu$ftti l'@lbf!t. 
melr ı~tf,•f'n hır ,.ıınııf 11,tfl 

lrullınıl\ f,:mır R"ll'tfh•,. Re!Aı 
nın bıı bf!vın•tı. h~ hosıımıı 
.,, ~ıtmf'ıil --.....,,..._ _ _.. 

İzmir Rf'll'!diye Reisinin 
bnınıtl iş be~eremiven ln 
tıtnlırın sınetln yııJını hesııp 
len-.asınıı ııırf Ptliklf'ıi 111!nler
df'n biridir. tfü 1Hekinin berı 
kınin 11rtını\ıın ddil. kenıfı 
•lın tl'!rimi1le kıı!ndi ~hirleı1· 
mizı kurmd11 alışmış hir mır. 
1,.tir.• 

COMHOllYtT 

1()()0.f l =..0 
nnıaıı adi vıtıyftr: 

• Blıım hacı nıımıetlerl 
•lhtUmıl7.df' faılıı parı yt>b 
diyf! yl'mın blllih ,.diyorbr. 
mıs. ~onra. arımınca. şıılvarı· 
nın kini!!'!. vok hllmflm nflre. 
ııind~ hir ~ilrli k"çıık pııra. 

Yıılıın v,.r,. Vl'min hlzim 
ıiinln hOyi.lk ~lnııhlıırındıın 

biridir. 
Fıkııt. ıınlaıııllln. ~11kııl11 hıı. 

n namıP.tlerimlı ıınıml nl~ıı 
Hırf'ı ~dlyorm. FHltfln ~ 
n8hlanmıt 11ffolunca\ Ah· 
dın ,lhf'ttf' hıı ıb çıkar• tJI 
,,,. ı11ltilnlh·nr tıl~alar ı:rreır·~ 

1 
~ hildirilml'kt .. dlr. 1 llmı tahrihalı da önll'nmı~ ola· aılesine dl' bir t11brık tıılgrıfı muştur. mutanı General Fani Mtnıüf! 

iRiı'lf'şlk Amf'rikıının "" bıl\'iik cılrtır • ılindl'rmiıtır. Dördünr.illüAü kızanın sarı l olmustur. General Meaıttı; ya~ 
Rıınhrılılc lflSf'lckilll .. rırııil'n hirl I Maa lor veriliyor 1 Dl~fl!r tııraftıın fl'!çtn yıl lrrıı ıın, yeıil gözlü 18 yatındaki Al· ı nında p 'J'Urt aubaJl el41utv 
ıılıın hır mıif'o""" hır ftılvın ' liçeslnln bu .~erıf' /tı.vrup11dıı 14 ~an güze.li Mıss Vera 11.~rk- halıU bUrıdı Gttlley Avra,I 
mııhıırirı nlın Giınnlnin hııbıı•ı · Ankarıı 20. <Hu~u~I) - Rıv millet ıırastnda lcır.ıındıtı mu- ıılrı heyetıne bir baylı tehdıtler Müttefik KuvvetJ,.ri karatdhıft· 
tarafındın IR84 yılındı kurul rt'm donmlf' maııalar ıyın 21 'Vaffaklvttln heplml1_,. iftihar du savurmuıtur. dı buhınmaldıclır. Gerek btı 
mıı,stu. uncu Cumıı 20nU ıvıns olarak yuı·duğu bir Jıı!rçt.ktlr. Anrak Salo~d~ bu.ı~n•n .. bırcolclan Tilrk ııubıylan, ıerekM bütl!ıt 

Giıınninı .§1'1 yaşındı bulunuyor vf!rilecP.lctir. mii~abakayı tutlplivıın Cıımbu· Gilns~lının hırıncilıtı ~ııanmı ulon Türk •üıelial umn uzun 
dıı. 1 Yalovada eski devirlere tiyf't rl'flklmlt, Napoll seclmle· sına ıtlraz ederl'k; •Bıı ıı evvr.l· altı~ı.mışlırdır, 

. I _ı rinln açık puarlık şt.kllnde va clfln he.saplanmış, danısılch d6- . . 
Bir düzeltme aıt mezar bu unau pıldığını, hP.r ldul!clnln re\' vüstiir• ıtiye bıtırmı§lırdır. Pırell, ~unın gfiıelı Vtrıtnıa 

Yalova, 20 <Hu usll - l!çf'ml. loplıımalr hıı~nstınıtı jüri aula· 111 ya ındılcl Vlrginiı Petm,.. Petmeukı. de büyük ıempatl 
J>ünkil Ordu lllıvembin snn 

uyfaı<ındııki rtdm Orduvı deği1 
Fıtuvıı 11ittır. Rf'ıımln ıltı ııFııl
u ıskPIP.•io olıı<'Rktır, DüzelLir 
özür dilPriz. 

rin B11ıtıır.ı çlflliRi dvıırındıki rile temııs "" ıınlaşmaya çalış- ıı:ııkl himll Yunan güzeli llı:Oıı tezahürlerıne ~O! ıçmıatır. 
Crl)zt,.pe mevlciindf! Hrıstıyıınlık tıAını, hattı Tilrk gUzeline rf'Y rii olmu~tur. Beşinrillll lngllt,. ~unın ıtiıe~ı ı~k turd.• ııyet 
tın PVVtlki Ht>leni~tlilr clevrint vermP~I vud edl'!n üc jllrf aıa~ı rr., ııltınr.ılıjı da Relı:ika ıiizeJ. zttrı~ ve Uztrı ıümüı ııleın~ 
aıt bir m,.ııırlık bulunmuslur. nın §lmdidl'n saltlama hıııtlan leri kuıınmıslardır. klbı\. bir heyıız tuvalet &iYml~ 

(> • • ti. fklncl hırda giydi.ti mıyft 
Buglln l1111nhuldın ıeten eakı dığını, mU~ıbııkı ırire~lnde bil . Müuhıkanın nf'tirl!lf'rl ılln e 1 ~,. miltevaıt, bısJt ve 

1 
ah 

f't!erlerl koruma cemıy,.tl üyelerı diriyordu. dıllncf' ll'ran11 Vf! Almanya gtı idı 5 Y 
D O C U M ıı .. profe,or Aril 'Müfit M•n~el Mlll!!tl,.rarıı~ı bir mil ıbııh zellerf ~ııhnf!ye eıkmayı reddet· · 

Birecik Cumhıırtvfll Sııvf'ı~ı vp MOzeler Müdiirü A1jı Oun nın bu ef'şit tesirlf!rden l7ldt. 11 mişlı!rdir Mtl~ıbıkının en ıttuı tuv.alf. 
'P.jal Tunıı vt tşi Rf'77.lll'I Tuna hafriyatın yapıldıtı ye-rP. ııiderek tarak ''e tırııfsız hlr jüri ka··ıı· ~ııhnP. ıırb~ındıı kontı$an ~· ti VI' ıo.n enteresan blkiniai J'rlft 

nın hir erkek çoruklıırı tünya tetkiklerde bulunmuelıırclır. Mty rilf' nf!tirele.ndlrilHtoğln,. hn:ııı mıın ve Fran ıı. güz.elleri: •Türk 58 rttıell tarafından flyllmtıUr. 
yı g"'lmiştiı. dana cıkarılıın bır meur lcinde Umiz oldııltı için reflklmllin hıı gUzehnP meydan olı:uynnız. Ken Salonda bulunan. Gtln•1 A,,_ 
Anı hııhayı tebrik f'rlf'r, yav- vanmış hlr ceııl't ilP vıınılr Qdıın !flirüşdn...- lsttrlk edf'mlynr vıo dine güveniyorsa bikini mayo nıpa Müttefik: Kunetıeri Jranr-

ruyıı ımın ömfirlf'r dilflrh~ pıırçılırı ıllrtılmiiı(ür. o devir- C:ilnsf!linin ka~ndı_, mnvlffa giyip ldll hir hakf'm beyf!tl br dbında ~alışın Yunan al'Nyı 
__ de ölülPri yakmı Adeti oldııtun- lı:ıvett.f!, "~ klieük bir ıdalf'tsır,. ıısındı blzimlıı ı,.,y 'llçtl:Jslırı . E • .7.ahariktı Yunan ıttzellnl tlt! 

VE T dıın mezarın hanııi uırları ıit lllc ıılirıomıyonıı. Yilrllndt bir eibıın 1Pkesi var 11"tle ıllcıtlımıı Te nıttuba'lta-
FA oldu#u teııhlt edilmektedir. Giiıelimizi hi1 dt. <'llndan ı,.b Ustf'lik göğsti de ıtllzel değıt. dan sonr1 şunlın töyJemlfttr: 

Merhum Amırıl Mehm.-l Ali S lr t rlk eder, memlııketimlıe ır.1.an demlşlf!rdir 1 Yunanh oldulunt lcin Mllri 
Oalay'ın refihııı u •• ın 111 dırdığı alllra vf' 11emp11tlnln. Bu fld lsl auzf'I: ·Hanıılml! dfl! t,.~ir altındı kalıyorum. ~·· 
MEl.fRA DAl,A V R111ımefPnt1I Yıılovıı, 20 <Hıısır5ll - fki ~lı, vurt için mil•h,.t nf'tfrelf'r rtl' ttn glizel nlıtutunu yann ıaze kat hı!r ne oluraa olsun bu ~~ 
Hakkın rahm,.tinf' lcııvuşmustur. dPnbPrı lı::m'- ııuvu lre~ildiğindt.n 2urmuını dilMh. telerdf' ılSrürM!ııUı. demı,ıer- lanıı en Jil~ll Yunan ada,vı4ır. 
Cenıı7.f'~I bugün llllf' nıımımnı kuııhıımı7. susu1luktan sıkıntı MflRARA'KANtN TAF'8h.ATt dir. Onun Venllı'ten dalla Jtlltl ııı-
mbteııkip KurııeeşmP ·rıımlinden çf'kmPktf'ıilr. Hıvılıırın rolr 111 Nıpoll 20 - AHociated Pre~5 Hakem hevetJ 12 mubtellf dutunu IÖYllJemU'l ama ff•· 
kııldırılıırılr KurırcPşmPdelrl ııılf' j rıık gltmP~indf'n ııu ynlclııjtu hir Mııhııblrl Sun Swintnn bildiri. memleketıı mensup 3 kadın ve kaHde bir kıı dotruau. Hem 
lrıbri~tanına ltvdi eıillerektir. 1 ırııı dııhı kendıni ali termekte· yor: 9 erkekten müteşettlldl. '()y11 Aftnra Venilıı 111babata1a işti· 
A ilah rahmet eyl.-sin. dir. Miısabakılınn en sırurlısl nl· ter bndi memltıJretlerinin gü- rllr fltml•or ti.• 

Aı veren candan verir, 

• 



• ----·----------------- ---------. & " & ~ ----------- --------------------

lsE RB EST KOıso l 

Emeklilerin istekleri 
Her ıeyden evvel emekliler 
arasındaki eşitsizliğ in kald ı

ralmasını istiyorlar 
.J M emurlar için yeni bir barem 

huarlındılı!U, bugün iş 
baflnda bulunan memurların 
terflhi düşllnllldillilnü gazet• 
nlzde memnunlukla okudum. Bu 
takdir ve tebcile pyandır. Fa· 
tat bizim, 80 bin emekli, dul 
ve tehJt yetimleri ile bunların 
200 bini mütecaviz çoluk çocu· 
tunun bir davası vardır ti o da 
maaılarda eıIUik, dul, yetim 
kız maaılan ve evlenme, dul 
kalma hallerindeki maas isleri· 
dir. 

cihet maliye komisyonuna ha· 
vale edllmlıken 14 mayıs seçi· 
mlne tesadüf etmesi ve Mecli· 
sin blllhare dağılmuı yüzün
den llzım gelen illve yapılama· 
mış, kanun Meclisten sakat o
larak çıtmıftır. Bu nzlyet ta· 
bil teessür uyandırmıstır. 

Ta••- üpp ltbaa eakuuıdan yapıJaa H lifi llraya mal eclllea S edalı leJlll(reler PH· 
1ona lap hallade. 

$işli (ocuk hastahanesinde 
30 bin liraya üç ·pavyon 

Baıhekim Bakanlıktan aldığı tahsisah 
.. arttlrıp bina yapmakla 

daml 

Şı,ıı Çocuk butanuı Baıhe
klml Dr. llasıp GQranla 

lJ 71pmak lst17or, mesell ha,. 
tanenin lbtb'ıcı olan bir ileti 
ft11 bir llcla maddeıini ona 
•tmaJı dllfOnborumz, malı· 
nmn ea 111 dnlten olmasını 
dikkat ldeeeblnll, bir; lkin
dll de - burul cıok milhlm -
'bedandul acup vereceksiniz. 

Yazanı 

Sadun Tanju 
•• yasaya binlerce lira borcu o

lan hastane, buıün. diler hiç 
bir hastanede bulunma1:ın 
aun1 ellere bile sahip olması
nı bilmiıtlr. Her nen malze. 
menin ve gıda maddealnln en 
iylled alındılı halde, on para 
borç edilmemi,Ur. 'Ostellt ge
llıme yolundadır, her yıl ya
tak sayıaına ve diler tesisatı
na yeni illveler yapılmaktadır. 
Size bir fikir vermesi bakımın 
dan, hastanenin muntazam is
tatistiklerinden aldığım bir iki 
rakamı zitredecetim. fkl sene 
evvel 210 yatalı ve 170 has
tası bulunan hastanenin bug_lln 
385 yatalı ve 425 hastası var
dır. Önilmilzdeki aylar içinde 
yatak sayısı COO e çıtanlacak 
tır. Temeli ıeçenlerde atılan 
Hariciye ve Nisaiye pavyonu 
da bitirildiği zaman yatak sa· 
ym 550 ye çıtmış olacaktır. 
Yine iki sene evvel, • meseli 
cıtt polikliniğini ele alalım • 
ma)'ll ayında 537, haziran a
yında 588 hasta muayene ve 
tedavi edilmişken, bu yılın ma 
yıs ayında 1799 ve haziran •· 
yında 1733 rakamlarına visıl o
lunmu,ıur. 

ıenlf)ikte bir mutfalın nıaıt 
Japılablldilinl ötre~ Hem 
Dr. Ragıp Gllranı ela tanımış 
olunun!• 

fıt fırsatta Şlıllye tottulu· 
mu, bu ymnın ılmclb't tı· 
dar olan tısmmdın anlaJIUI ol 
malııuııı. Bana tanl7ede b ı· 
lunan o dosta .teptkUr ede
rim. Fakat alı 'de 30 bin lira
ya bu tadar ilin nUı1 71pıl:ı· 
blldıtini merak tcliJor olmalı· 
11nız. Kısaca anlatayım, daha 
dolnmi Başhekimi dinleyin: 

929 da umuıiıl barem yapıldı, 
bu 830 da emeklilere tatbik e
dildi. O tarihten evvel tekaüt 
edilenler bu bareme göre maaş 
almadıklanndan ıiklyeUer bat
ladı. HQkdmet Ut defa yüzde 
yüz, sonra yQzde yirmi beş, da
ha ıonra yüzde kırk zam yapa .. 
rat bu hauızhlı önledi. 

935 de askeri birinci barem 
deliıltıill albay rütbesine Jı:a. 
dır yapıldı. 1944 de ikinci ba· 
rem deliıiklili yapıldı ve bu 
umuma tlll}il oldu. Gerek 935, 
ıeret Hf barem değişiklikle
rinden 930 dan 935 senesine ta-
dar olan emekliler istifade ed• 
medller. 935 ten 944 senesine 
tadar olan emekliler ise 944 
ikinci barem detlşlkllllnden 
f&Jclalanamadılar. 

950 de umum Emekli Sandı· 
il kanunu tatbik mevkllne kon
du, Bu kanun met'iyete geç 
meden birkaç ay evvel 949 nl· 
bayetlerlnde üçilncil askeri ba· 
rem kanununa zeyil çıkarıldı. 
BDtlln bu değişiklikler netice· 
il olarak bugün ayni rQtbe, ay. 
n1 sene için muhtelif maas •· 
lanlar nrdır. 

Son emekli lı:anunu Mecliste 
mllzakere edilirken memurin ve 
11kert mensuplannı ne zam:ın 
zam yapılırsa bundan emeklf 
zümrelerinin de otomatikman 
istifade etmeleri teklif edilmiş, 
teklif milletvekilleri tarafından 
alkıılarla karşılanmıştır. Kanun 
tasarısına ilive edilmesi için bu 

llitbesl 

1 eyldl 929 Albay 
elan enelld Yarbay 
eski emek· Binba~ 

liler 

1 eylQl 929 Albay 
elan 1 bazi- Yarbay 
ran 1930 ta· Binbaşı 
rihine ta-
dar em et-
llye ayn-

!anlar 

Son emekli kanununun müza
keresi eanasmda o devirdeki 
Maliye Bakanlıtınca bu emekli 
grupları için tahsisat tabloları 
çizilerek bir hesap çıkartılmış 
ve aranılmıı delildir. Sebebi de 
aceleye gelmiş olmasıdır. Bu· 
gün bizim baıımıza gelen hldi· 
se yarın Kqredekl muharipler. 
den esti munarlplere ayrılanla
rın da baıına gelebilir. Bunun 
için baremlerde bir değişiklik 
olur ve asil maaılara dokunu
lursa emelı:lllerln asli maaş!a
rında dı ayni değişiklik yapıl· 
malıdır. Yeni lktldann hakkı· 
mızı teslim ettlllnl ııiltQr Alla· 
ha ıısrmetteylz. Hllk4metimizin 
yeni bir kanunla matdur talan 
emekli gruplannın da haklarını 
vererek dıvamm esumdan hal· 
letmeal bekleniyor. 

HükOmetçe evvelki temasları 
mızda ve 9/8/1951 de Başba· 
kanlığı müracaatımızda flallye 
Bakanı bunun 1952 bütçesinde 
nazan dikkate alınacatını söyle
miştir. Dileklerimiz ııunlardır: 
Maaşlarda eıltll'k, dul ve yetim 
kızlann maaılan ile dul kalma 
hallerinde babalarından maaş 
bağlanması, mesken işi, nalı:U 
vasıtalarında uzun hatlarda mu· 
vazzaf aubular gibi faydalan· 
mak. yatılı okullara verilecek 
taksitlerde tenzilltlı tarifeden 
istifade etmek, 8 ayı miltecavlz 
cezayı müstelzim suçlarda maaş 
ların keailmemeal, çocuk zam
lannın eıtlsl gibi verilmesi, 60 
yaşını geçen emeklilerin gelir 
vergisinden lltlına edilmeleri. 
İlk olarak istenilen eşltslılilin 
izalesidir. Aplıdakl cetvel ar:ı· 
da ne kadar büyük fark olduğu
nu gösterir: 

AıU Rlsmet 
Dlllf 
Lira 

:ıo 
40 
35 

70 
55 
45 

mlddetl 
Seae 

50 
45 
35 

Baılinldl 
talasiaat 

Lira Karaı 

389 
306 
234 

389 
386 
279 

38 
30 
17 

38 
38 
65 
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2J Nisana doğ 
Mustafa Kemal Paşa, •Yusuf izzet Paşa meselesini 
ve kat'i olarak halletmek istiyorum, ne dersiniı 7• 

sordu.Ayni fikirde olduğumu söyledim 
- 1'11 - ıini pmdi " kat'I .. 

•--- letmet iJtl10tUID' _.... Yusuf .aae& Pqa • _ Tamaıneıı ..,_. 
Banada ne yapıyonlaf Jim. A 
y uauf İzzet Papnın Bunadı - Öyle 191 - .:.JJl 

ne yapmak iltedllinl anla- Mutaf ıt.-a1 ,,,-.. 
yamamlflık. Yalnız ıörilnen bir ·~ 1 

şey varsı, o da çalqmat için ıuç emri 
Bekir Sami Beye vakit bırak- 'aA'Ultaf• ıceaaal ~ 
mamut ve milli teşldlltm ma- ı•ı ti emirleri 
neviyatını bozmaaı idi. Pqanm ve tetırafla t.lılJI 
İatanbulun lehine ve Ankara- .._..8~ nın aleyhine olarak takındılı 
tavır, Bursadaki zabitlerle mil- .. _ .. ı. 
11 teıkilltı harekete ptlrmlştt. Berayl ım ... 
Bu zabitler aruında fırka ya. buyurduklll'I eo 
veri Sellhattin (Nafia Veklletl yul "e astı::,. 
Malzeme Mildilrü sayın Sellhat- lann veri 
tin Yurdollu} da \'ll'dı. Sell- Zıtıllilerin1D-de11ıdlJlll~ 
hattln Bey, artadaılan ile be- lerde hazır 
raber harekete seçmeden entl olıcattır. ;; _ JW 
Ankaranm tararuıı ötrenmek rica Ye hUl'DI""""".'""~ 
lstemlf, Bursa telırrafhanuln
den Heyeti Temalliye nezdinde 
bulunan Mllllzlm Hayati Efen. 
diye Muıtafa Kemal Pap ile 
görll1111ek arzusunda bulundu
ğunu bildirmişti. O ıtın ben de 
Heyeti Temsiliye blnaıında Muı 
tafa Kemal Pa11mn yanında i
dim. Hayati, odaya gelerek nzl. 
yeti anlatmqtı. Kemal Pap, ba· 
na dönmllı: 

- Muhakkak Yusuf izzet Pa. 
p hakkındadır. Bu meseleyi 
bir türlü halledemedik. Anza
vur isyanı da dal budak salı
yor, artık buna da kat't bir ça
re bulmak llzım. 

Demiftl. Paşanın hakkı var
di. Her iki meaelenln de bal 
zamanı gelmiş, hattl geçmişti. 
Kendlalne: 

- Merak etme Pqam, evvel. 
ce bir kere daha Anzavuru pe
rişan eden Ethem Beyf,n milli 
müfrezelerini Salihliden isyan 
mıntataınna ıetirtlyonıı. Muha
bere halindeyiz. Hareketlerin
den her gün malQmat alıyorum. 
tayın nımtalraaına J&klqmak 
Onreler. Yusuf t.et Patan 
gelince, ben Bunaya kadar ıl
deylm. 

Cevabını vermiftim. 
Yiizltaşı SeWaaWa Beyla 
Verdlli malAmat 
'f9lgraf baıına Pqa ile bera-

ber ıelmifUt. Muhabere 
aö1le bıılamlflı: 

- Pqa hazretleri, elli altın
cı fırka yaveri Yllıbap SeWıat
tln k1r1ınudadır. 

Bekir Sami Beyla :ra•erl 
Ythbap Sellbattbı Bey 

- Ben de Mustafa Kemal 
Paşayım. 

Sellhattln Bey, Yusuf izzet 
Pqanın Bunaya ıeldilinl, yol
da l"r.l nci alay kumandanı Ol
man Beyin kollanna kelepçe 
wrdurup kUl'fUDI dizdirmek 
iltedillni, Bekir Sami Beyin 
çalıtmalmna mlnl oldutunu, 
milll tepllltın ve ubltlerln 
manniyatını kırdıtını anlatbk
tan sonra )ıf Udafaal Hukuk top
lanbsında reli Mahmut Celll 
(Saym Cumhurbqkını Celll 
Bayar) Beye ·Sizler daha yüz
ler rakamı ile kuvvet topladılı· 
nudan bahsedlyonunuz. Halbu. 
ki ıelen Anzavurun yanında al· 
tı bin ıüvarl, bir o tadar da 
piyade var. Böyle çalıpcat iae
nis biç ıalımet etmeyiniz• de
dilini aynen tetrarladL 

- Yusuf izzet Pa11nm bu 
menfi hareketleri heplmld 11-
:raa ett4rdJ. Bmrln1ı Dl ~
tırT 

.Mustafa Kemal Pıp: 
- Şimdi baza emirler yudı

raeatım. Bundan 10nra aeninle 
telıraf bqında törllpnele mec 
bur olursak, sana diler adını 
soracalım, Gök diyeceksin. Se
ni zannederek baıtaaıyle görilf • 
mek gafletine düşmeyelim. 

Sözlerini yaıdırdıttan aonra 
bana döndü: 

- Yusuf İzzet Pap meşete. 

Bl)'le 71pmadınn dı, pm
clb'e kadar alışılagelmiş usul· 
ltrle fena tallteli Ye pahalı 
mal 11tmata kaltııtınız mı, 6n 
eedtJl Jaabtr nreylm, yandı· 
nıa demettir. COnkQ, pek mo
da ohpuı bir halk ırgusuyla 
s6yllJecellm, Dr. Ragıp GU
rana •Y11tturamawnız!• Sizin 
onı ıönderdllinlz fatura, gUn 
terce tetkik edilecek, çarşı 
pazar dolıplarat piyasa ile 
uypnlutu araıtınlacat ve on 
elan eonra paranız ödenecek· 
tir. Dr. Ragıp Gllran, mevkii· 
nin mes'ullJetlerlni tl vicda· 
rıında duyan o insanlardandır 
ti; önllne uzatılan her tltıcla 
115Yle bir ıöz ıe:ıdirerek im
zalamaktan büyüt bir titizlikle 
kaçınır. Ama bunu yaparken, 
ıbGJ bir çehre takındığını, mu 
hatabını miltehaktim edasıyla 
eıdltlnl biç unnetmeyiniz. O 
her teYİ gülerek, yın şatı • 
yan ciddi ve bol nlltte ile 
s6yler. Dr. Güran, kadife el· 
dlvenli aert bir yumnıJa sa
hip 11lulJetlerdendlr. Hüsnü 
niyeti, hareket nottan olarak 
almıttır •e bapnda bulundutu 
il menuunun ııla latlsmara, 
aullatlmale tahammülü olamı
yacatJnı herkese anlatmıştır. 
Şifll Cocut lıaatanealnin iki ... 
nedir bqmda bulunan bu çok 
muhterem zat, cemiyetimiz i· 
çindt çolal11W111ı iltedltimlz, 
lltikbalimld ellerine ,anın hu 
mra ile tndl edeblleeetımls 
........ IDlanlardn bir 

Gerçi bütnn bunlarda, yeni 
tatbik olunan 11hhat politika· 
sının ve bu işin bapna Ekrem 
Hayri Oıtündal gibi cidden 
milsbet görüs n dü,Unüslll bir 
vekilin getirllmlı olmaaı bll
ytıt rol oynamı§lır. Bunu Dr. 
Güran hemen sözlerine illve 
ediyor ve böyle bir anlayışla 

•-Yeni hariciye•• nisaiye 
pavyonu için, ötedenberl asls· 
tan ve hemıirelerln yatakhane 
lerl 'olarak lcullandılımıı bl· 
nayı ve yemekhaneyi yıttırlıl· 
ca, beni bir düt0n'8dir aldı. 
Bakanlık gerçi aslsbnlar için 
b:r pavyon inşasına 30 bin llr:ı 
tahsisat verml,U. Ama ben 
bu parayla mümklln oldulu 
tadar çok il yapmak latlJor
dum. Nihayet, 30 bin liraya 
yatın lı:qif bedeli olan uiltan 
lar pavyonunu kendim ;rapttr· 
sam daha ucuza mal ederim 
diye düşündüm. Taşını, demi· 
rini, çimentosunu; velhıııl bil 
tiln malzemesini bizzat pazar
ları • dola11rat kendim aldım. 
İnpatı daimi bir kontrol ıl· 
tında tuttum. Gördlll!lnllz gi
bi yakında biUrecetlz. Tahml· 
nen 15 bin liraya çıtaracatız. 
Artbrdılım parayla mutfak ve 
hemılre yatakhaneleri lılnl hal 
letmek mümkün oldu. Bu ıı i
çin, yıktırdıtımız binaların 
malzemesinin de bQyllt fayda
sı oldu tabiL Ben ötedenberl, 
hiç bir teYin ziyan edilme
mesini prensip olarak bbul 
etmipmdir. Her 111den lltlfı 
de etmenin yoluna ınyorum.• 

lstanbul halkı · sıcaklardan 
....... - JftDmla 11711-,.... 

Omnıı 111111Jwt1Dd111 1llUll u
lllll bülttmet llterdlm. Yeni 
t&DJ4ılm bir fl)lalyet hattın
da bu nt endifelis htlktlm, de
DMJinls. Dr. Basıp Gllran ıt· 
ltllerfnl bir defada tanımanız 
JralıüdJr. Ç8nktl bpalı hiç bir 
tarafları 70ktur. Göılerlnlıe 

blttıtlan zaman, ta lelerini 
IGreblllnlnJz. Hem atalanmıı 
•IÖrllnen köye kılaYUZ ist• 
illa• demem)fler mlT 

8ltll Çocuk hutaneabıJn iki 
1tnede eriftlli mtltemmellye· 
ti ben me naili anlıtabilirimT 
Kaldı ki, bunun anlablır gibi 
olmıdılJnı bu menucla en sa
WlJ7eW olanlar 11hi s6yle
metten cettnmlyorlar. Daha 
iki itile enel kınt, bozuk bir 
taDalyon lltU1le ı., ıönn, pi-

çaiıımanın bahti71rlıtma er
mı, olmaktan memnuniyet duJ 
dutmm lltJlllJor. l'atat ben 
ta tanutteJlm tı. bir htlt6me 
tin tatip ettlll politib '" 11-
hlp oldutu anlayıf ne oluraa 
oban, tatbiki uhacla iyi ele
manlara sahip olunmadıkça, 
itler lJl ,OrQmiyecektlr. Eter 
illerimiz ytlrilmet• '" her sa
hada llmltler belirmete baıla
mıpa, Dr. Basıp Gllrın gibi 
memleket evlltlanmn çolal
mıı olmasına aevlnmellJlz. 

Bir dost, ıllnlerden bir ılln: 
bana dedi ki: ıTnalJe ederim, 
mlllalt bir zamanın olursa Şlı 
ll Çocuk haıtanealne tadar u· 
zan. Baıhetlmln 30 bin lira 
ile yıptırdılJ )flerl gör. Bu 
zamanda, bu tadar az bir para 
ile a odalı mQteıddlt banyo 
ve helllın olan bir asistanlar 
pavyonunun, 8 odalı bir hem
şireler 1atathanulnln ve 800 
kifi1• yemek 1etiftirebllecet 

Bunun pek tola7 bir 111 oJ. 
dutunu saıımayınıs, aevıIU ~ 
tııyuculanm. Bu fikri oleun
lula ftl'IDat mllblm Mr .-. 
baledir. Ba ,. llaldmndl, 
11behıD ... lanDda llılta. 
ye ıeıeret hltubn hqında 
durmak, malleme alacalım dJ. 
ye cırp puar, duttan dtlt· 
Un dolqmü, bu anda ılll 
mühim olan hastane )flerlnl 
aksatmadan çevirmek ve ıeee 
tl 24 lere, ıece 71nlannı ta
dar hastanede kalmak; b!ltlln 
bunlar, llSnmeı bir ideal ate 
ıi, akıncı bir ruh n ftllfeye 
her şeyden fasla balblık lltl
yen iılerdir, yani tam bir fe
ragat ıöatermet llmn ıelmek 
tedir. 

İçtimai h&Jatımmn 1ıer af
hasuıda Dr. Rasıp Gflran libl
lerlni ıörmet, lılerimlzl on
lara devretmek, blae emin bir 
istikbal hamlıyıeak tek Jol
dur. Bu yolda oldulumua Dr. 
Gllranı tanıdıktan IODfl o ta
dar inandım ki.. 

Sıeü mlthlı IJqlalerde. Ne 
1apaaıus, aereye ıtU.ab •daa 
~~ 
........... lfltrlala ılsl•dala 
....... Qnlalına ..,.. 
ltlr Nulü. te.efrla tt&Dce ................... 
•lr lanıua atettaı allMllrmet 
lcla her fınat&a ferh~ dlllb 
llrtlllB lalade duqyer; 11 h· 
raı ••tabın Mra taell1 an. 
mata çalı117or. 

Galata UJl'ld ..,..._ d
ala ea 11cat, ea Mllan ltlr 
uatlade 18Ja •luü ıecaek 
balatmlıtJu 11jnauı .. lltl7a-
na lallae '8tıaıs. D ... 'ka.rt-
ala hpHa 'Mllmlayw ... • 

catta .. ,. •• ··- .... telll-
Ya ,. ıeae adala • llenl

..., Bira ltrlalemelı: tela Ada 
YIP111'D1111 dtllteaiM bMlal 
••nbu1o Berbsla ferülawat 
lçla dftl'feJe fırlatıjı Mr •• 
n ... .. •e11tu1ı llM bltu 
al&ıadu aef11 alıauıa ... kea· ......................... 
ret. . ~.,.. 

Ya teytace lma"aıa ..ııaa 
..... • ıellr. btlrlQı bMk· 
laruua; ~ ,..nıtaeıt cUıJ 
taflanaıa tala • De lallr ... 
.. ...... tıJl)arü ppal ppıl 
.,....... .. ayn 1ılr .... 
nr. 

Ya ea•dede Jlrlyea .. al• 
fruıa lnımlara ae ~ 
ı.rf GeeelMle Aabnda .... pi'" 
pflı, ,.,... toll• e..._ ıtJea 
Htb ltlr bdw dlqa)ye Jralt. 
mıtt.ı. Sıcülana ladr ıtM ...,. 
.... .. ... ıar lçla. prwaflal• 
nn llcamana 11tnaat ~ 
iti eaml anaıada blaalırm 
hlsnnıaı llatıdatı1er. 

Bir :r\adaa 11catıa.· Mr :raa
daa ÇU'flfıa balk111. Bereket 
klrpe demokrasimiz Çll18flılar
la WrUt elmayor. 

Buula '9ra .... 11aMu Mıe 
pek Jll'UlU. Klftlll ....... 
"le belediyeye ... bWJrtılı 
.. IMutaltıcı lblenletl 11ealı• 
Mrlahee ............. Ye 
tatlı dda bql••a11• dDJJ• 
Hm. 
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C. 8aşkonı ve Ba~bakanın bulunduğu törell!de 

Güdül 
Büyük 

. 
hl 1 d ,, 

na_.ıyesm_e · 
bir yangın 

I '" H•uı:.AI Alr-•c} ~ti•t1 
1 Al!ka!'B. 20 - ı\.nkaraye 00 ki. 

ı lometre mesafede bulunan 1200 
Ticaret 8akam konuştu hıınP!ik G•ıdul nahiy .. ~i buruk 

' 

A ., 1 " 1 bır yangın fe!Aketı geçırmış • .An· ı nr.~a u .. ,cntt . .. 
""'-~· 20 1 karıı ıtfaıyesının umanında mu 
.~~ - 21 ıncı lmur En- Cumhu•ba~kanunıı CelAI Ba dııhalesıyle fııeıanın onJtı•nm"'~J 1 
~ lcıiı !14l 'Fuarı hugıin uaı uı yar ili' :Sa5b.akan .Adnan Mende- kabil olmuştur. 

BAŞM.4KAl.EDEN D~VAM r 

var, At da 
meydan da111.~ 

' A f ,..ı ı __ mırru 
Altuncan 

<Sa~!. l ~Cldf.) 
•eçlıul asker lbıdesı etrafı. 

na top!anmı.ş olan halk Türk ı 

1 
ınıralinı §ıddetle alkı:lamı:tır 
Bu esnada bir baru·ıye mufreze. 
sı seliı.ın resmini ila etmı,ıir 
Amiral Altıncan, Türkiye ile Yu 

-~~Parkının ~zarı kanı- resın de dave~ler arasında bu 1 Rldıse mahallini' gıdPn 11rka 
~ Yaoılan buyuk bır me· lunmalan. 21 tnci izmır E.nter ı daşımı7. Kı>mal Rıı,ı?lum mti,$ııhe j 
ı.._~ :çıt~ bulunmaktadır. nasyonal 'F'uınnın açılış törf'oı. d"lf'rinl şöyJ,. ıınlatma!ı:tadır 

, _J ~ >.ın!Yra~ınu.ı ~11nında Bir- nm ~ec;mi:s 11f'nt')PrınkindP11 ı'fıı_ • _ AyşP Aktuğ adında ihiıvııı 
cıfll"' ~ ~ tüı, :Ruvu\-: .Bntanya. hı parlak bır .ıtlcıldr vıpılmı 1 hır kadın evinin altını taıa~ıa dol 1 

ısa ı ı ıncıde\ 
perti vf' ı~ti~rah ıluyl!r?!<hr. Rir bata}hlr liurlı!e bi!lı loır

mıtk imhnı nlmıHh(ıllt •"h'·ır.alı:tır. Kenrll lıı"' haldbti ö • 
fl'meği gilll' atar.ak yf'rfle, aklında" hl'r gerPnl kl'ntm"'t dh•"' 
ka111lavnn hııl ı Urların mııhitinılP hndl~l ,.,. parti .. ; lçin 
hlc!ılr hıuıırı lmklnı bnhnımııdılıııı fıır\l'ılf'N"kt;r. Demnkrı~ 

~ prenslpl,.rinı!Pn, t'lüriiırl hlr milli k!•re f'!•sJ.nndın, p•rti 
proınmnıflıın mldel"ilile. tııı~ııubı n «"'rUiğe yıpthın thlT
lf!rin •ftrlrmıe bir ifllda nl'!lic-l'l"'nf'<'"'tinl, iı ltıl"" Jtl'çmeilPn, 
l!ıvrınc-ıktır. Hür millPtlPrin, hiiniv,.t mfııtafuııı "'u•ı İİJI'· 

rint" lm:ıl Mn~lıofhıl• kl-rtı rl'phf' •urdulılın hlr df'\•rf'd,, f Pr
ifi hiirriptlPr ~~temirıP ıırh çniren bir Türlılyl' için bıı an 
lmlı6nı «1lmıtdığını, P.lılP l'ttilrlPrimi"ci bu ıiill 11'! lııı •b,.tml'tf' 
mııhlıüm ohhıitumnnı lıavrıyacııkhr. 

nanıstanın Atlaııtik paktına gj. 
nşlerindPn ıınnra tahaddiis eden 
vıtZiyet iı;ınde be.r iki mPmleke· 
tın !illhlı lruweUerıni alAkadar 
!'den mMP}Plerl incelıyecek olan 

1 d' ' ~V\Jn.~: Fransa. Jtalya, t~ na sebep teııkıl ettı. dummı.tıır. nün tııla~lar tutuş. 
~Yl..•urya, Mıcamıtın, Yu. Açılış resmı munı ebeüylr me muş VP t'V halkı tarafından ôn-

' ~ lt 'Yugoslavya, İsrail, Hın rasim mııballinde toplanan dı dUriilınüstür Zahirt'n söndü sa 
s011uıda Vf' Belcitı bav- vetlıler ırasındı r.ı,ımhurbaşkını ntlın 111'8 ıçin için devam Ptmıs 
S ., <fa dalgalandığı Lonn füı Bısbakandı111 başka 'F.kl\llomi ve nihavl't bıı ~!!bl!h V•O da evin 
~ 1-ı ltı llilndeJn gf'.niş meydan VI" Tkıtref 'Bıbnı Erıver <:ureh. altından hır alpv siıtıınıı yüksel 

1 

~ ı,:rv1ana açılan but\İrı cad hmir n cıvarı ıller mUIPtvelcille mıştır. ~titıin nahiyP halkı hAdi. 
~eıt -;ıu tnrenirı başlamı rı. imıır ve Aytlırı Vdıl,.n ve l!P mııhııll ıne koşmuş. fakı!t alev 
ıL."'!ıt bt: k "VVl'l oldukça ki IPr Jmıı 1.amıındıı ahşap evlPrJ 
c..· • hı"" '-'•tı i t r dıhı bırçolc dııvetlıler bulunuyor. ~Uru .. .ırn "S ıırı nı. ııannıştır. Yangının ı;ıktı#ı l'Vin 
h _ ln,ug bulunuyordu du. halin kaçmıa, fıılcat Ayşe A ktut 

ıtto b 'ı 1 d b .., L •dındaki nine. yorganımı kıırta -
~US if a De en OZU<fUgURU anıaff~ ra ım derkf'n 111,.vı,.r oı1ıı~ınıb 

1 kalmıştır • .Kıdın •Can kurtarıın 
lılll!!ıea (llafl ı. f'idel "Fakat. fUnU da ılh" etmek i~ yok mu'•• •diye feryat ederlten 
S ,1.ı1 • ._bUhas"ıt dünya vwy,. tf!rlm ki, Amerika, Frınsıı vP. hRlk yorgan tutarak lkinl'i kat 
~· ~t ~uruma tth! olmıı~ Iogiltere .:Vt>i dl'vletlerın sulhu tın kf'ndisini yor-gamı ııtmasını 
"'!!' itı. ilhaltika bıı gelişmedi! lrorumıı!r için, Atlantılr J>ııktı .ıri· oylPml!tir. Saşırıın kl!dın kendi· 
~ eıı:enıieJretin ioıtikbaUe. bi manrumeler mevdını retırmf' ıuni atmış. fakat yorı:an uıı.rı;alan 
)&, ııı~etinı taıamm~ın -:. IP.rme de elbette hır şey diye. dı,l!ı için yPre duşerek f P.ci şekll-
·q )erı ek menfaatlerın bu mem. rle ölmiiştur. Yangınla mlicııdelr 
~~111°1~u~tu~. Vali Nurettin ~ırasında Ankara füaiyPsinP men 
''1.lıı et 'l'ito sozlennı soyle j , . 1948 senP. 10111 ıonuna kıt ımp bır erin iıwnne kalac diiş 
~~ 11:':ll'rtlr: dar v,.ni vuiyet tahaddli, l'dt'DP miı5, bu dır yaralı rln <'Ankırr
~"llae~t tnemlekel •rasın~akı ı kadar Rusya ile tok yııkın mıina taran ıırabasıyle şehrımiz lıa~
~ ~et:e bugun, artık 0yJe !!ebetler idame Ptmekll' fdlnız. tııncsınP gi)ndP.ritmi~hr. J)iıtPr 
~ ele vlsıl ol~u~tur ~ı· ı Arırba hu yPnı vazıyetınız ntem. hir ttfaiy" nPferi ıu,,şJer arasın. 
1ıı...lıııı."Yaıyorum. Türkıye ılP lekt'tiniıtln umumt hayııtı ve jlc dıı bayılrrkP.n kurtarJlmıştır. 
~ .. d .... arasında, bu~dJI~ tısadf cerııiti üzerine na ıJ hır 'HAdisP. mahalline • Ankara it 
:1!I ""e tkhsadf VI' 11,13"1 1 " . ( '-" h k t •h • 1< ~· -fıku tesır 1rra f'tmıştir? Rl.Vf'~ı ı:sr ııçu sııa ~ ı ı~a 
~k: tslcert mevzulu·ıı j . . hir :ıamandıı ntişmiştiı-. Revpa 
~ 1 bazı tedbirlerin de ı Mareşal Tıto: ~Rusya ıle, fp. tarı itfııiyP~İ de hirR'l. aonrıı RP.I 
~"r . lııın. g"tecelı:tır maslarım tamamıyle ba~ka hır . f A t 100 k Tk k 
:"lt Ütk{ tnernleketi y~nİ 1'üJ' karakter ifade ettiğini anltyBDll llllŞ ır. d Y~Ş tn ı:ıı 1, H ~r 
'bı e Vugoslavva~ı 8yırıın kadar gayP.t yakın münasebetler ın;_upu ebr a !atngın,_ Y"r1ıne J:

1
P. 

'"--wı rıııa- id tt·k B anladı»ımıı mıı v" ır mus erP... çil ışma ar ~ ... ~ı mevcut olmadığın~ ame P ıı · ırnu a y il r, ·d·11 b ... b k"'l 
:"l~ ı.--;:: bu husu ikı memle andıı Rusya ile jhtillfımıı bat- ııal t'!kınt " k' 11rt1 

1 
11 ~t· an Yaşa ;.11 

.,..., biUı · ..a. tJ · l · o mıı an u ti mu ur. an,..n. ..: oı. ıssa fevkallde im· !adı vP bunu münas=e P.rım un 1 d 26 t l" .. k 
~ ._Clktır ,. . , . . '7 " R anın ıı "" amamen, ., Pv •1e ıı; s:, .... t . ueçen ııeneler ıçın kat t tıkıp ettı . ı.ırıı usy men yaıımı .. ır Harmıın sonu a 

"U idar ·· ı b" b" · b . · ilrtisııdl ve styasl ... · .,.. 1 e rl!Jlm erı ır 1 gayesı wm, . • lındığından ,.,. ııllmanlıklar tıı -
~~rklı olsa dahi, mü§te· bir esaret albna rırme!°ı~ ylrıi marnen dolınus bulunduıtunrlan 
~'llleL ••UerP. malik olan ıstıklllimizi lra)'betmPJ11izdı. Pek b 1 - d" 

1 
• k · •eu . . . . b un arın 11on uru mPsı ço ı!llf." 

4-tııı, er ara~ında hbırllti· tab}ıd~r kı b~~ ~~nl vaııyette ~- olmuştur GPre ~P.hrıml7.tlen ikin. 
ı.._-· ınUmkun olabllereğı· ı tı ıktısadl ~çlukler 7:ubur ettı . • b" . f k-b· .. rl 1 · lr~ et .. cı ır ıt aıve e ı ı gon erı m15-~~i ~ıı bulunuyon11.. 7.ira ticari bakımdan munbasıran f • 

~lkJ Saı~. ikı mem.Ieket ı Rusyaya ve peykleri~e ba~lr. j . ırHAdiı1t mııhallin" Jıındarmıı 
~l•rıı:1un~sl!b~~erın .on . dik. HemP.n hemen bt!tUn lk~ıs~- C.l'nel Komutanı. Ankııra Valisi 
:ııuı, iyıleşutınden bah· I diyııtımız bu yana ,mlil.eveccıblı vp Ankarıı Reledivf' 'Rl'isi Jfel 

iL ~lııı , . Batı ile pelr r.ıiı'l i~ti~adl ff'.nt~- misi erdir, .Mariıil ·urar 300 bin 
~ 11ıı..:. •on hldtsP.ler mı bfl· ınmız v1rdı. Yılnız ılrtmıdl değıl 1. · d d 
~ ~rı ... _ ı t . ırı cıvırın a ır. 

~~ b '"'-"'P o mıtı ur ve fakat siyasi ve külturel tPm11lı. S h · • d 1 <: "d"" ll"ll • ınız mti•het e b bS d ... t e rımıı e ça ısan .ıı ıı ı l'r 
ııeı ıı 11 

• ı:-ımız da ııynı :ı:ııman 8 .ııeıı. eye VIJ1P. yakın taksi jle dP.rhııl yan 
erdır? .. .. • - e "Dek dıf ı · . ~ 1.. . uğrıuı,.ı ~ın one · lfınıı koşmuşlıırdır. Rıı .arııda 7.i r 

'1.., "'kite fllto ~yle dl'mt3fü: dl zorluklarla k1ra1l1ftJk. ftl'Ş kÖyÜ rıvanndA 11.ÇJlc hır kamyon 
~ tok e Yugoıılııvyı ırı 11llılt ;pllnımız i(in ıipınş etti· df'vrilmiıı vp i~ınrlP.kı r.ııılullüler 
.. ~ Yıkın hlr temasın .,.. · k ı ;ır b 1r ~ını ' 

t ıııe • ~ımıı ve lf1l ı&ının ır 1 den nfobti!! hilefçısı MehmPt pj. 
Vt'llt olmıdıaı tablı M · t vt dfl"f'r • . " lL, pef111Pn a~an8 ıın. . '°' ll'lc forl ŞPkıJde nlmııştfiı . şnfor 

"1ı~~! ıı y .ı peyklere 1N:lıyıo ...ıtıgımı1' mııl· (P ııç volnı dıı ıı"' ... ımrett r. ' ıı rıı 
~ e. ugo:unva ~u- ı dil d 1 · ~" 
-... tıı tuçııJı: bır ihtillf nok t.emeler b!;.- tes ım f' me ı lanmıştır. 
ır._llıe•cut değıldı '.Bu hu bııi. valrıt hybını •-ı Yangın dııyıılıır duyulmar. ır 
~~beu 1 bö 1 beı> olııcılr gayet mlılj!nll hır du bılıt•ımı7 K"m&I Bdlum, Zafer 

1' bt;ı._ erımt n !cYtm" Y~l· nım• ııoktu, ve nl'! pldlclP kar- ı muhabi'"l"rınden Turgav lçoz: ve 
~ b '-"«me e l!v e t'm · d · d B ~ ~ . le l!yü\: lmıh, t!tlkllliml· Sı1tnacağımrzı UŞUnme f" il foto mııh•bırı &C'I hır takııi i lP 
! llıbııt dbna ıılınması teş tıda!l ~ardım ıstemeğe icbar et bldısP mııhallınP harPkPt Ptnus 

ı.:' ~\:tedır. Bu garanti Tür- tı . lktısadl munase~,.tlPrıml'TJ lf'rdıı . r.ım~tPcıler, bır tarafı ıı 
l"lot lt!!l olduıu kadar Yugoıı ihya etmek icın Batı ıle YP.llı 1111 çurum olan bir ''İrl!,Jt rliinPdeı 
~1tiıı d" t:vnı dertte.de mO lırmıılar yapn:ı!!lr 'onınd.a :k~I: kerı karşırlan ~ir'ııtlP _ı:Plen hir 
~ ·• dılr iri. hu, bızl' hır ııenP gıbı tııksi ile "rahalıırı çıırpısmış, ılcı 

'lı 'lldı Vtıa Nııreddin ıu ıtzun bır 1ımıın 'kaybını sebep arııha ağır hasara uğramıştır. Ar-
ı. 't 10~nıuatur: nlilu. 'Jl17j en çok muta1.arrır e· kııılaşlarımız rnııh~kkalc hlr f ı>I~ 
"!~ l'tirk·Yuıoslav muna~l'bef- den husus, fııbr~k~la:ınd.11 y~pıl. ketten bir fp~adıif csPrı olıırak 
~ ~rı hahsettinit. Bu uııda malr fir:u~ .v~rdıtımız ıı!parışlPr 1mr1ıılmuslnrrlır. 
'-''e'°?uda Yunanistan gıbi ı~ın odediğımız .peşın m!ktarlan - ----------
~~ hır tın~ur rlı mevrut.tur. iade ~memPll'n ıfolayı~ıll' ultra 

\'unanutanı ikı memle- dtltımız iktıs,dl kııyıp v, uman 
'8tndaJu mürıasebt>tler oldu. 

tne ne eekilde ıttıal Rır mtııelevi dalıa lebı~~ 
• ettırmelr ''' fnh etmelr :Jsterım 
l Tıto bu suale şıı ce- Riıe kar ı miisaıt dııvranpı11y11n 

ır· hır kısım vııbanrı matbuat VP 

lllııanbtan bf'r lkı mem bilha~aıı İtat,:.::n gazeteleri 'Rus. 
de kom:ıu olmaııı ve ya Ilı> vapılmıs olan ıındlıısmaıa. 
«11 ayni dere<'ede te· rımrzı feırh etmP.dijtiml1j yumak. 
z ,,iması Jtihırlle. tıı "" :'l~!l"Va ili' res!"~n. ~Dna~P· 

• "henımıyet ırzetmek - betlenmı?.i ke~medıJımızı s?y~e. 
\'iıı._ _ • mektedirlıtır. Bu tfoıtru delıldır. 
~landrt kendı ı~tıklAl Diplomatik yollarla Rusya bu 

Yetınin mfldafıuı ıcin ıındlaşmaların. yani ticari ikti. 
•lıtıaJrtadır urll kültürPI ve karşılıklı maıa. 
lid tekrı~ ıu ıuılı herf'<t mukavPlelerınln lıükmDnll 
: kaybP.ttilini bi7.f' bildirdi. Fesih 

~-.;' >'ıbınrı ajanslar. hun- tıılebini her ınd~apnı i('in ıyrı 
~elen Yunanistanlı Yu· ayn lraydetUflmızi hi'ı df' cPva. 

•rısında 'l'rakyanın ben lluslara bıldtrdllr. Binrıen
bıbında müzakereler ılf':Yh hıltün anün118ehelltr" böv. 

~tltinden hıhsettiler. ler.I' kesılmi~ nar.an ile bııkılabi. 
S 11 Yunanlı ıazetl!ler d, lir. 
~"'li; Bu '1usustı filcriniı:ı Mumtaı Faık Y."enlt bıı arııd• 
: ~ 111ıyh:h Mareşal '.fitn:vıı rıı ııuıli ıordıı: 
~~ 'l'it11 bu aııılt' cPVI · •- Pık im1.1lanmasını ılevh 
'-J:ir ki: tar oldutunuzıı aöyledlniı, ıiıi 

&ııatı lıı~· btr mhı:akP böyle bit' klnra 1f'vk11dl'n hu· 
\j tı •tııtemi~tir. GayP.t tıı · ıud sP.bepler mevrut . mudu~~ 
~ ~ler bHyle bıı.· müıa· Mareşal Titn: • Bıı her ,.a 

•n edecek olsa. bu 1rn· man ve. hf'r vniyette pakt im 
4L. ~ a.b "1fıV?Jl delil umumi ulınmuını her ıe1den fVVPI. 
~llltt ~er.. mazldf'ki 11'<-rUbelerlmlı balcı 

,......_....._ llubıp J>ranH "' ııu- mınd•n ııleyhtar de#lliz .. Bi7 h 
\.:. ~~ıır: kikatP. uymann klJıt fiu.rınde· 
~~~-da "Ulı:u hulmnı mub- ki imu ve mukııvelelere aleyh 
~ıı:"•vtııe Jntiur etmek· tarız . • . • . . 
~,.. Paktlıırıı gırmeyışımızın dı· 
• ;~ 111y

1
1'itn bu suale cevap lr.r bir sebebi de durumumuzun 
• demiştir: anetti#i hususiyettir, meseli 

~ böı-ıe bir tec:avüzii Yugoslavva ile herhıngl bir dl· 
~' "1. Fakat bu, tehli· #er devlet arasındaki bir pakt 
~"~ırtıdıtı mlnHını ta dotulu kom~larımı:n ve bp ara 
~Oru eı. Blz bir tecavüzii da tahriklere mUttımayil olan 

ı. tira haıınr, zira Sovyet Rusyayı hiddetlendlrP.
"-"' nihayet böyle bir bflir. "11 hiddete lrlpılan devlf't 
~f etmek l"in Jbım memıeketimiz.i harbe hazırla111· 
•~ırt fttihu f!dıyonıı:. yormuş gihi göıtererek buntt 
vlikrtı Esmer su suaL bir propuanda vesilesi yapıı 

).,~ bllerelinden böyle bir fl!yln m 
, ~1Y>'ının Atlantık ıumınn nldutuna kanllm.ı 
~ dıkı vaıly~tl ne- • r.ızetl!cilf'r Mare~al Titonun 

«e"-1 'l'ıto bunı revab ım yuından aynlırken Yugoıılııv 
tı." •.llliıur: devlet reiıl TOrlt matbuatı tem 
~ ~ l!lea <ıilcilerinderı bu zı aretlen fay 

l."l'\a!!tu eıe l!luvıcehesln- dalanarak her iki memleket a. 
i.,_il .\tı 111~ atık ve ~lll· ruındıkl rabıtaları kuvvetlen· 
:'il!. ~ lrtlJt Paktına gir- dlnneluinl istikbal i~1n r.n ıvi 
~ı.~- nıııhalefel ettik. teml"nıtllerle birlikte ~ellı:nlan· 
~ ~rhıl'tı bir pakt nı Türk milletirııtı duyurmııları 

llltftl. nı rica etmiştir. 

Dün gece 
Yesildirek'te . 
Bir infilak oldu ~ 
Uıin ~erP. saat 23 lP CağııJoğ. 

hı , y,. ildirPklP. hi r infilfı~ • hi 
disesi olmuş, liç k işi a~ır S-LI · 

rettP. yaralanmıstı r. 
HO<'ıı Hakan mahallPsİndekı 
ecdP.te ail hir kallı dışı kflr. 

gir, içi ahşap, iizeri ııııç örtülii 
iplik boyahanesinin otoklh kıı · 
ıanı infilak etmiştir. Bundan 
dolayı hem yangın çıkmış, h em 
de tavıın çökmüstlir. Çatı altın 
dıı kalan lşçilerdP.n Kemahlı 
Mehmet. Mengenli CeUI, Trab 
zonlu Abdullah ağır suretti'! va· 
ı-alıınmışJardır. Yaralılar hıı~ıa. 
nefe kııldırılmış, inrillkın ~ebe 
bi \raşlınlma~ıı bıışlanmı~tır. 

SirkerldP yanıın 
nün s:ıat ıo.:;o de. Si l'kecıde 

Orhanive c11ddeııinde çıkan yıın 
ı::ın biıyük hir felAkete. ııeheb; 
yet Vf'rmesıne ııı kıılmı$kl'n sôn 
dürillebllmiştir. Yaptığımız tah 
lribtıı göre yııngının tafııl!Atı 
şövledlr: 

Orhaniye <"ııdde!lindP. IA~tikcl 
7.tya Alansıınun ıtiikkAnı linun 
dP duran 4624 plAkah kamyo 
nuna bentin dolduran şoför Va 
hap Cenglzin ıığundıı bulunan 
ııfgırıı, benzin bidonunıı dilşmüs 
v~ benzinin lştialinıı ııebf'p ol· 
mustur. Atevlet• lhtikçi dOkkl 
nına slravPt f'derek gPnfş.leı.nrk 
istidadı gö~terirken yPtişen il 
[aiye 811 lemin edPmemİ$ ve YB· 
rım saııt lcııdar yangına seyirci 
kalmıştır. 

Su geldikten sonra anrıık mı\ 
dalıııle PdPn ıtfıliYP, yan;;ım 
ıı111t 12 dl' ııônıliirf'bilmışcir. 

Vatan ekibi 
Hareket etti 
• Vıtınıın Yurt İIAvelerın ı 

hazırlayan ekibi bu sabah yeni 
bır bölgeye harekl't etıni~tir. E. 
kibimiz bu defa sırasile Kırıe· 
hlr, Yozgat, Çorum. Amasya vP 

Tokat vilayPtlerini dolaşacak V" 
bıt vilhetlrr,. ait yurt UAveJeri· J 
nı hazırl2yacaktır 

niğf'r tınftın Aılnın MerıtlPrP.ıt, bir hı•ll!l•lıtııın ı;nnrtı ""· 
hhılp rimıl'nin yırııttıtı lw!rrılı- v .. rinde görfü•le. hudutsıt7 

lınlrinl1r mPmlelııoti Tiirki~·,.vi hPJıJevP.n :nLrnPt vı1 (ıl"!ôıotların 

f' ir <ve tl'm1sıııı11n11 ıtıılııc-11lı: "" hu f•rHtlıra hl!i vuthrarıı.l, 
düriisl ynhı, ,..,,.t f'fl'nıtimriyP ıleğil, ıı;Prh·eli;ı·I'! v• ~~h~Y"'I 1!11 · 

lılbinf! lııynıP.t verml' ynlunıı tekrar keef~dPcf'ktir ... 

B" İ>dPri nlrurlıf'n. hl'l!ri ıll'! şıı fikir hııfırın,,dn S:l'(İwır: 

• ·,.ı1,n bili Adııın MPnd,.rP•'r. fimll 1h11llıvMııun'! Gt.d
ril"n f Pc-rilbl' Ufi dl'lil mi'! Rüyü\ bir milletin iraden ııhl!

hn bdh dPğil ıı , " ıitsin, ha!b!IJ g"lAln.• 
iRl'n "" Jii7p 11 rl'!vııhı ""recdim: •Mt.ndP.N'• vacfındı in 

1111ıılır. bir nP.~il lriııif,. u nlart!k yeti lr. ~ .. vk ,.., iif11r• lı-ud. 

rPtİnP ı;ııhir ııdıımıı lhtiy11c11rı11: var 1ıl yiik~r.lı çııl't• <va•ıllıın 

e>lıltı4ıınu hf'lirtmi~ nlıınlın lrırıp •tmı~ı ildil. hl!ııtıılı!r yıını
tıın muhit şartlumdıın kıırtanlmılı•nnı dü~iinı:n,.mh itntnı n
lıı.-, tkıiıhr hıı•tahfını Mıf hir Şl'lıilifp ıecinni~ VP nnı kıı11ı 
mııl!fİ_\et \ıınınmıs, Mf'nlfl'fl'ıö gihi hir inun, ıımıııni lıııyıh
mn iı:in h·I lıir kıynıel olıohilir. '""'ni yeni İf'~ınlıın birer hlrl!r 
fpı•riihPdf'n l(P.Çİrf'f'f'..k vp hovıını ml'çhııl" ılnfnı lt'İtfpı·rlı ;ı·pr. 

tfl'!, Adnın Mf'nıff'rl'• 1İn miisbl't \'a~ıflarınılıın htlfpıiP Ptmel!i 
nPiten bir ıll'fa dıılııA ıtenpmh·elim? Sıı kıoılar vn ld RnR hf'ılr. 

flmi1: şıılııslann lıı"·otini ikPmir"'c-l'k yerdr~ liıll'r mPvlriinde 
bulunanlara !ıunPt \"f'rl'rıo:lt hlr ihhsas ııi~tPmini k11mı9lc nl
ımn. Tfir\İ.\'l'dl' mıwlrrn ,.,. IPmf'lli hir 'hucu si•t.eml m,.ydıını 
l(PJİrırP "" l'rbuf tl'nkiıt v" miınıı!ıı ıııhn !rın'l·PI alarak l(l'Iİ • 
meğP hıı Jan;a, ""''Amh "" m11n11~nrli ll'ra\kinln ynlıınıı gir
miş nlunn. O um1n l(Pni~ giirü~liı. <'Hıır bir liıt .. r; tıın' u•ul
lf'rl,·f,. 1 3"ftMllf'lr .,_.hmpföu• htl:ınmı!ı "" t!'nkidl'! tııhıımmııl 
ptm"lr artı ·f,., tnl'rlre.ti "l'içi •·r. lrf'~·fi hir """ hiçbir 1Am:ın 
n ·ııayıımı ·ar.ağı, siirl'kli, verimli ,.,. ~,,.,.n; rnller <ıvnamıık fır. 

ııtını hol hol hııhır. 

AHMET EMiN YALMAN 

Tahran' da milliyetçilerle 
çarpışıyor 

komünistler 

<Ra~ J hıcidr) ııra ınrln hir bibr.<IP bulunmaya 
ptrsoneltnden A kisı bugun Tah· hazırdı r. ncak, bunun ıçin İn· 
tan olraklıırından otomobille s;e. ;tiltPrenın, halen Basra kôrfeıın· 
ccrlerken lrıınlılar tarafındı, ., tfeki muazzam deoolarda yatma:k 
ıa~ıanmışlıırdır. Bu . ekild" t"ca tıı olan ikı rnılvon ton tesfiv,. 
vtize u~ayan Am,.rlkıılı pr.rsonel Pd ilnuş petrol "" petrol mamul· 
ıra•Jnda ikl yarb3y bulunmakta· !erini sııtın almıı J l~zınıdır Su. 
dır. Amerikan l'!lçili#ıne hağlı 1 İrıın hllkömetınP takrıhen !J~-'0 

ılAlılı lruvvtUPr kurmay başkan 

1 
lıırı .konferansına iştirak edecek 
tır 

ı 
'ı'una11 deniı: kuvvetleri kur· 

may ha~kanı Visamiral Constan• 1 

l'ıu aqam Türk mısarıri ~r.rı\ıne 
hır ak«ıım yemeğı verm~tir. 

• 'l'IU!!•n Bii.rük eltlai Türt · 
· ıı!!.IJl ~ostluğunu ii\·ilyer 

Va'İıngion, 20 Ağustos (USIS l 
.. ...TerakkipervPr Amerikan • ı 
Yunan Eğıtim Cemlyetinın 2fi 
mrı senelik kongresinde bir ko 
ouşma yapan Yunıınistanın Va
şington büyük elçlıl Al.hanase 
Politis, Yunanistanın Natoya da 
bil memlelretlerle olan mlinll!ll· 
bPtlerinden bııhhle Tiirk • Yu 
nan do.stlu,unıı da te.mııs etmı: 
tır 

Amerikanm 
Atina elçisi 

<Ba~ 'l. c de.\ 
merikan elçı.~ i bu konusma sıra
•ınıla ıki 'unanlı mebusu da 

, tenkil l'!tmıştir. Bunlar geçen· 
!erde siyısl kanaaUerinı de~i::; 
tirdikl,.rin i ve komilnlst rotasına 
uyan E n . A Partisinden ha~
bakan Plııst irasın Epek partisin2 
geçtiklPrlnl illn r.tmişlerd i. 

ı 
Atina gazeteleri Amerıkan 

Plı;i ine at!ettiklr.ri bPyanatı w 
fekiltif> blilAsa etmi~lerdir: 

ı Yunanistanın iktisadı istikra· 
' rı ancak ve vatnız halka Mlki 
d" ho ı:öriinmıyıtıcek ta arruf 
tedbırlen ıtıihazil n temin edıl~ 
bilır. Bövle bır programı yanlı! 
kuwf'th bir hukumeı bbul et 
tırrbihr. 

Muhalefet lideri Papagosun 
dllhil bulunacağı partıler dı ı 
bir hükiımelin iktidardı kalması 
11rlık miimkiin değildir. Papagos 
P<asr.n herhangi bir Koalisyona 
:!'irmeyi rP.ddetm iş ve <:o~unluğıı 
mlıstPnil bir kontrol kazanmak 
iımldill' yPnf seçimler yanılma ı. 
nı istemekledır. ~u itibarla •em 
seçimler v~t\ılmıı ındıı n bışk~ 
l't re ~ktur _ _ ___ _ _ 

Faruk, otel borcunu 
Güç ödeyebildi 

Pııııl C.oodwın adlı hlr denır. pı - milyon dolar nakıt Pllrıı ı;~lıy1· fBa<l 1. cıdeı 
yade ha ça\•uşuna bır hş i~ııbet calctır. Ayrı<"a lngiltcrP. Angln tel faturasını odemlf,ur 
Ptmt• ı~r de Goodwin yaralan irani11n Pe•rol Kumpanyasının Bu arada Caprı, adaya tahtın. 
mamı~tır HAdıseler ayrı ayrı mıı . d~wletle tirilme i me~t'lesinde.ı dan olan dı~er hır hükumdar. 
lıatlP.rdP ~reyen Ptmiştir. İranb ıtrasındR llaUek veren sabık Ürdün Kralı Tallal'ın ge-

İstanhul C.edıle i yııkııılarınd a miinaurnyı MilletJr.r ıı ra~ı ha· l<'ceğıne daır r h•ayetlerle çalkan 
ıiığPr bır yarbavla bir hinba~ı · kPmli~P ıırzPlmr.st ve hakem \.:a. maktadır. Tallal'ın bu hafta so· 
nın hıılımrlııklıırı ol.omohilP iki r:- rına riayr.t Prlrr.rği hususıııııia rııında kısa bir lkllmet için gele· 
tıığlıı fırlatılmıstır. nün avııi 1 taahhiidr ııirisme i ne lfızımdır. cc~i söylenilmektedir 

Spor soholorrndo. kırlarda. arkadaşlorınızlo 
yoptı~ınıı geıintılerde Phılips'ın bu portatif 

radyosu nesenızin artmasına , ho$ va~lt ge· 
cirmeniı• hizmet eder. 

Sağlandık. ~uvvetli ses ve hafif lıQi doloyısile 

kolov tosınmo mezıyetlerını bir oraya topla· 
mıs olorı bu cihaz en ideal portatif bir rad
yodur. 

lcobıl"do sebeks ceryonı ıle d& çalışan bu 
rodvovu görm&den. oortotıf bir radyo olma~ 
ici'! ka•a,ın 1u wermGv in ız 

Pe•in Fiat• : 135 Lira 

• 

PTii'liı iiS" ~ 
PORTATiF RADYOLAR mahalıfe hir çavıı~ tasa tutul . p t 

1
• ] 4 rt raruğun kaldı~ı otelın bir sliı e ro nıuna:r.aa ı, ııv ır • 

mu~tıı _ J)f'lroltın Batıya ııkı~ını durdur-' cüsil, sabık Kralın bidayette ta • Jt- .. Jt -ıt- lt- • lt- • :ıt- • • lt- lt- )fj 
Di~er t~raftan. mil.lıyetçı ~ene mus İİran hiıkumr.tinın b:t lıcıı sawur ett i~inden dahil uz~n kal 1 -=;:;:==~====:-=::---------------

lerden mııteşekkıl hır grup ko- t1ridat menb:ıını kurulmııstur dığı cıhetle faturasında hır ten. ~ 
miınist •Besuye Ayendea ı::azctc- v • ıi!At yapıldığın ı, ödenen fatura· 
qinin idarPnanesine bukın ve..... nın ilk iki hafla ikamet karşılı· 
mi~tir. Rıı mahal diın gece çıkan ğında olcfu~unu, üı;Uncü hafla J. 
bir vımgındı haf~fce hasara nğ- Tu-rk·ıye hakk 1 nda çin faturanın henüı takdim edil 21 A:ustos 19S2 - Per~embe l z ~ 4 

BULMACA 
ramııtı. GençlM ıdllrehanede rle • mediğial .sö •lemı~ fakat Faru· İSTAl'iBUL - _J • 
l(P.çirdlkleri P.$Yll.Y1 parçalamış- "un ne kadar para ödcdifinl il· t'Z.1\7 A•ıl•• n pnı.oram u,oo Habu j_ 1 
tıırdır. . . . . Bir yazı t 1 ~ıklamaktan kaçınmı~ır. 1''aruk, ı.~ ıs.ıs ,_;:ı..tilu .... 0""11l 1ıavaıan -.» = ·~•-_C • 1-

1 'J 1 

Amentııınııı tf'klıh ı oteldeki ı:enış dairesinde karı· rrı .) ta so L u vııııl:i (Pi.) 1u5 ._ -.- -
W~shington 20, (A.P) - B~ C8a&1 1. riılP.) ısı, çocukları hizme~i ve muha· Sarlo'r.r okıırclar Otilıttt:-n (;tıv~ 

Amerıka, 1randa patlak vermesı ~iklık. J11Jariyle hAJA mukPllef bir ha· ... ur" A.i:can 14.::o Ök'• k ·ıuerl • • ·---_ - .. 
melhuz \'P. 'komiinist biikOmet 2 - Demokrat J'artınin 1 yat sü rmektcdır. Sabık Kral ı:rı 1 u . ıs "'arkı'ar ıPı ı ı s.cıı' ı.:avs 
dıırhr.~ini Önlemek itin fngılfe. kırruluşumlan beri Ü)" i o. hidayette bu daireri gundc 'fOO .ııu ., _ •-__ 
rl'!yi miis1arel bir ırMüaterek Yar- lan ilci ıatın, Başbakaııın ıiolııra ıutmııştıı. Jo'akat fiyat, bi r *' ., 
ıiım• plAnına katılmııya d~vet , Pek 81lhsi" ıdare tarıını hayl i ÇP.kişnJP.yi miitcalcıp 320 
etmistır. • protP.sto etmek makurlile dcılıır& indirilmiştır. 

Bildirildığine göre Oean !ı. - istifalıırı . 
chP.son hıı konuda gr.çrnlerde a - MPndne,ın adamları Kasımpaşada lnglltf're Dışifleri Bakanı Eden'e tArafından C.H P. ye, srizde 
bir muhtıri abndenniştir. yerinP sıırfcdilmeyPn, yar. 

jyj haber alan mahCiJJcre ;ıö. dım paralarını ödetmek lçın 
. 
ls.lenen cinayet re. Ache on, iranın zengin pet- tPkllf ya-pılmıs nlnıası . Bıı 

rol kııynııklarının Ru yanın Plinl' tedbirle, C.H.P. yı irlA a ve Evvelki gPce. geç nkıt Ka-
rili mesinl önlrmek: için SP.rl ve bunun nrtıcP ı feshe nıec· tn1Paşada, ~ebebi heniıı biline-
müşlerPk hareket liızumunu be- bur etmek. miyen, ancRk ailevi bir busumel-
lirtmi~ir. 4 - Ara ""çlmlerın in ya- tf'n doğduğu tahmin edılen bir 

Ameri)talı dıplonıatlarıı göre pılmama ı. cinııyPt iSIPnmiştir. 
İngiltere Al'he onun fikrinı ol· :> - Bir tıırııftan ı:ok okıı. Yaptığımız tahkikatı göre. bu 
dııkçıı soluk karşılamıı fııkat yuctı~u olan gazeteler uzerin· mİJe"sÜ bAdi"e şıı :ıckilde cert'· 
tek lir kesıo e>lıırıık reddedilme- de rfsmt ilin ve nıııtbııa mal. yan Ptmi bulunmaktadır. 
mişlir. 7P.mı>si yolundan açıkça ha~· Rizentn Camldağı köyii hııl· 

Ru nılihfillere gorr. Acheso· kı yapılırken, d i~rr taraftan kından 25 v'Rsıarındaki Muzaffer 
ırun yeni Pllnı Şii noktaları ih· ' nrmokrat Partiye kiralan- ~Koyuncu, PV\'Plki ~ün 5ehrımıze 
tiva P.lmektedir: .mış birçnk yeni gurtrleı çı . 

1 

gP.lmi~; tanıştı~ı iki kadınla ı;rç 
H. AmPrika, ilk ııgızdı VP dP.r. I karlılma•ı. vakte kııdar l'ğlenC"P. yl'r!PrindP 

hal irıını !I ılA 10 mil •o,~n_2ı1o~l~a!:_r~~~~~~~~~~~~~ dolaşmış vP bıı anıda hol miktar 

Emeklilerin 
1 hııziran 
1930 dın l 
ıı ralık 1~31i 
laribinr. ka 
dar emekli
ye ayrılan-

lar 

Hl~~ den 
1941 dP kll• 
dar emekli. 
ye ayrılan 

lar 

1944 <fpn 
1949 a .kadar 
P.meklıye 
anılanlar 

rn-o dıtın 
itibaren b ı 
güne bdar 

"'mekliv11 
ııyrılanlar 

1 

\ 

Albav 
Yırba} 
Bınbası 

Albay 
Yarbav 
Bınba~ı 

!bay 
Yar bav 
Binbaşı 

Kıdemli Al. 
Al bav 

Yarbav 
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tır . 
Her iki lcamP• çocuklarının 

bır mrsPlederı dolayı aralarının 
liçık bulunduğu ; lshakın bu te. 
ııditften hiddete kapılarak YP· 

rinden fırlamastndan ve sert hır 
risiınle Muzafferin basınıı \'tır· 
masınrl an ımlaşılmaktadır. 

Artl hir tec: vHı ku5ısınd~ 
lcıtlan Muzııffer Koyunl'U itcrhal 
t ııbancıısını cekerek amca o~lun3 
üst ii.ste a~eı; f'tme!!e başlıımıs 
vp ('ıkan 7 lı:ur$trndan be3i nıııb 
trliI yerlerine isabet eden lshııl: 
biraz ~onra ölmlistlir. 

Hidiseyi fnüteak!p MuzaHer 
Kovııncu bir 1:ayığa binerek kır: · 
mı sa da. diın sabah Kasımnas;ı 
merk"'?ı oolıslPri ıırefından ' ! · 

~2 kıılaMr!!k ııdalet• te hm edllmı~· 
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1952 
CHEVROLE 

• Ekonomik 
• Mükemmel SUspansyon 
• SaQlam yapı 

• Bol yedek parça 

• Emniyet 
• Konfor ... ~ 
• Servi• 

8UtUn bu meziyetleri bir .,..de 
yalnız CHEVROL.ETde bulablllralnl.ı.. 

8 K .. llik 4 K•pıh &t•tlon Wegon 

(KAPTI KAÇTI) .. 

TRAltTÖRLERİ 
SU TUlUMBALARI 
MOTORLAR/ 

Di 

Türkiye Umum Mümessilli : 

MATAŞ TiCARET T. A. Ş. 
TAHiR HAN, GALATA • ISTANBUL 

Telefon : 4 4 9 9 6 

3 Y V D iL• 

...... ,,"' .... ..,, 
'"'" .. ••··1'111'*' (:O 44• 4 o ........... 

:t ... 
~ , 

E!i 

PAYSAL HAYDAR TAAGAN 
CHt;VROL~T ~ OOnr•nın en çok Ht•l•l' otomoblldlr. ŞUBELER : ~~------ ·----~~......,..~ · 

lantıul. -~I 807Qkcten C.00- No. 2:S 
j TeMfon ı ~ - _ , ... ,., : 1ARGAN _ 

Her işinizi vaktind 

,örmek ve katiyen 
ıeç katmamak için 

----....... -,, , , 
... 

ı ş yak tin; z i . 

I 
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'\ ,, 
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' 1 

Bir 

u ' 1 

' 
___ .., 

' , 
' ' ~'' 

masa saati ı e 

ayarlayınız. 

T-,. - ..... .,._. 
ABENI KIRTASIYE EVl 

~ 

TAKSiTLE ViLLALAR 

" 
l'APILA • 

ON C[P-l.U: 
VİLLALAR'dan 

Sarıyerde kurulmakta olan Türkiyenin en modem ma
hallelerinden biri ikmal edilmek üzeredir. Mahdut olan par
selle:-dcn acele siz de istifade edebilirsiniz. Tediyatta ko
laylık gösterilir. VillAlar anahtar teslimi surctlle elektrik, 
kanalizasyon ve su tesisatı dahil olarak teslim edilir. 

Adres: ZÜMR'ÜT EVLER SARIYER 

Amcrıkan Expor+ Lıne ine. 

EXAMİ N ER Vapuru limanımızda olup ha-
mulesinl boşalttıktan sonra 

NEWYORK, FILADELFİY A, BALTİMOR ve BOSTON li· 
manian için e~yayl ticariye alarak hareket edecektir. Fazla 
tafsillt lı;in Galata • Tabir ban 3 üncU katta HAYRİ A· 
RABO~I,lJ \'e Şsl. na müracaat Telefon: 44993 • 2 • ı. 

ı - - -- --- - - - - - --- -- --. -
' 
1
, HASTALIK MEVSİM DİNLEMEZ! 

cereyanda oturmaktan snütevellif 
soğuk algınlığına karşı 

GRiPiN 
s rı ile 

e 801, dif, adale, si· 
nir ağrılarını teskin 
eder. 

e Bayanların muay-
. yen zamanlardaki 
sancılarına karı• 
~on derece fayda· 
ltdır. 

lıtanbul Cad. tto. 5 - ANKARA 
Çıkmak Cıd. No. 59 - ADANA 

ACENTELER: 
A. HAMDI ERMAN • Sivrihisar Cad. 46 - Eski;thlr 

EHMET ALİ YEÖENOCLU • 9 EylOI meydanı - lzmlr 
NAZIM SAMİ IŞMEN • • • lnanıı Cad. 1t-Diyarbakır 
AHMET CÖtUK ARMAGAN vt on lstanbul Cad.92 KanVo 

o YEDEK PA Ç EVC TT R· 

lzmir 

BAHÇE MİMARI 
ARANIYOR 

Yakında inşaatı başlıyacak 
olan HİLTON oteli bahı;e 
projelerinin tanziminde ça
lışmak üzere bir bahı;e 
mimarına ihtiyaç vardır. 
Müracaat: Cumhuriyet Cad. 

10 Harbiye. 

, DOKTOR ___ llllıır. 

Raif Ferit Bir 
Verem Ye Dahill Rastahlı 

lan Mütehassısı 
Muayenehane Beslktaş 

rramvay Cad. Emniyet San 
dığı yanında No. 12, Tel: 
84395, Muayene 17.19.5 Ev 
Vali Konağı Cad. No. S3 
Başaran Ap. Kat 1. Telefon: 
R.~684 

DOKTOR 

RİFAT İNSEL 
Mide ve Bağırsak hastalık 
tarı, Basurun ımeliyats11 
tedavisi. 
Ntşanta ı - Kumell Cali. 
Sevin Apart. No 4 fel: 
113433 

tmtıyaı sahibi: Sl:'llAN i!..OKl..ll. 
Neşriyatı fiilen ıdarr edeD 

fazı ~lert Müdürü 
MELhı YENER 

(VATAN> GazeterUilı '" Matba 
anlık T. A Ş. - lstanbul 

VATAN MATRAASI 

Fuorındo Poviyonu muzu 

• 

NISAPnASI CINA~ CAO:>ESI OZ 

17 Beygirlik motörle akuple 

SU TULUMBALARI 50r 

Alı~: 6 inç • Veriş: 5 İnç ı.. Tazyikli De\'ir: 
1 

Saatte 1600 - 2300 ton su 
Tekerlekli v~a sabit derhal tesliııt• 

Ziyaret tdinix. 
' ' - - ..,,,./ 

Kurulut tarihi : 1879 
Eski öğrencilerin 25 Ağustosa kadar kayıtlannı yenilemeleri gerektir .Aksi takdirde 

yerleri yeni öğrencilere l'erilecektir. Bütün sınıflara kadrolarının müsaadesi nisbeUnde ya
tılı, gündüzlü, kız ve erkek öğrend kaydına li şlanmıstır. Öğleden sonralan yabancı dili ted
~satına tahsis edilmiştir. Ecnebi lisanı yabancı öğretmenler tarafından tedris edilmektedir. Ka· 
yıt için her gün saat 9 dan 12 ye ve 13,1/2 tan 17 ye kadar müracaat edilir. Telefon: 80547. 

Türkiye Umumi Mümeuili 

MAT AŞ TICARIT T. A. t• 

BOL YEDEK . PARÇ DAiMA MEVCUTllJR 


