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büyük değiJiklik yapıldı 
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Ufuktaki 
kas1rga 

4h 1' .AZ.\N: 
\> illet Emin Y Al MAN 
l aLırı 

l' Ufuklarımızıla kosırga is-

~ 
~tli •datıarı 'ar. İr:ının iç u«i
hnı..111Un Geçtikçe bir kııt dah:ı 
~ k'lor, bu kardeş nıilleU \C 

~h.ıı ~~ U)u hiir dun):ı~11 bağ
hr, he 0~ıiiler birer birer ) ıkıtı. 
tıı,a d nıır Pcrcle karanlığının o 
tt~ h a ha ma ına imkiin H·re
lııısı ~I 'e artlar, malum olan 1 
>or. 0 

1111erle bo~ un:ı haurlanı 
lııqthi He giirünü)or ki İraııı 
~ \ ş bir akıbetten it} ıran son 1 
-.~ c lllini:ı ; na Hkil l>oktor j ı\ıninıl Kemalettin Bozkuı t <ieııcr:ıl Şadi K:ı' ur ,\miı al Rıd\'an Koral 

tttı11~1k~ın şah si nııfuz 'e kııd- - ~ k A h 8 tıııı 'ti .. ibarettir. nu ıla. kolıa- B. t .. k e et 
:Q:~:e;~t'~~~~:.:n~;g~h~neu ~~~~~~ 1 r ur as er 1 , 1 
Şidd tlreuır1 , 

t~~:::~~:I' ·~~~.'ia~11~:~1:0::ı~:lİll:ı vugosla vya ra gidecek '1ıı~1 uı kcrr.lı'ıc ı:ın ınck " ,&, 
tlıı l\Q bır anla~ma\a 'uı mak 1-
tttıııi 11 Z.ınııınlarda le ebbusc 
1,.11 \ Şii• 'J'P!) kİl:ıllı hir hale gc. 
ti ııe e 1Pleıinlo ııru lllo ko\•anın 
~\ ~Cteıı ifrat Ct"J e3 ıınlarıııın 
~kttı 1' lraıı hükuınctttti bu ha
~- 'ı'ı \azgcçıneğc mecbuı· bı
tı.,1~ ır. Hundan anla ılı) or kı 
~'lltıı ~lu nddık'ın kudreti ınah 

Yugoslavya, Türkiye ve Yunanistan arasmda muhtemel 
askeri işbirliğinin bütün Güney Avrupa savunma şeklini 

değiştireceği söyleniyor. 

1 

Uu1111ı &lulıallfrtmf:4ın 1 
Ankara 21 - Milli Savunma 

llakanlığında ,·c Ordumuıda tok 
miıhım \8Zife \'e ıne\'kilerde bu. 
lunan Yük ek Komuta hey'ellne 
mensup 31 Generalin tayin \'C 

nakline ait Kararname bugün 
~ iıksek tasdikten çıkmı~tır. Bu 
k:ırarn:ııneye güre. 30 Ağu:.tosta 
Korgenerallığe terfı edecek olan 
İkinci Kolordu Komutanı Tüm
gcn<'ral İhsan Edç Avrupa !\lül· 
ıefik KuvveUeri Ba~konıutanlık j 
karargahında Türk Askeri Hey'
eti Baskanlığına tayin edilmis
tir. 

mcumı Sa: 5: Sü: ? de> 

Mısır' da 
Yirmi sekiz 
Kişinin idamı 
• 

. ~stendi 
J. nıu!olu .ticın" 

1 Türk filosu 
Kahiı·e, 21 - Kafrel Da

var Divanı Harp l\füddeiu
mumisi 13 ağustos kanlı hfı· 
diseleri sanıklarından 28 i
nin idamını talep etmistir. Set,3nikf en 

Ayrıldı 

Sanıklardan yalnız biri 
c;avcının idam talebinden 
kurtulmuştur. 
Topı·a.k tahdidatı kaldırıldı 

Kahire, 21 CA.P.> - Bas
bakan Ali Mahir l\lısır hii· 
klımetinin ziraatc elverişli 

Uc. akla Atinaya giden toprakların tahdidi hakkın
daki ta"arıyı kabul ettiğini 

Türk Amirali, hava dün gece bildirmiştir. 
General Xecip bundan C\'· 

meydamnda mera- \'el bu konuya temas elli· 
simle korşllandı ği zamanlar araz.i ::ıhiplc· 

rine adam başına 200 dÖ· 
· tina, 21 CA.A.) - Donanma nüm kadar toprak bırakıl· 

refakatindeki muhabirimiz bildi masına taraftar olduğunu 
riyor: 

:ıbylcmL5li. 
Selaniktc tiulunnn 'Dürk" fılo· Orta Doğu toptanl ı 1 

tillils ı komutanının yapmıs ol- Kahire, 21 CT.H.A.) _ 
dui:'U ziyaretleri sıra ile Trakya Bugün Tiirkiye, Birlesik A· 

ttt~ ~· l~kı"' <'erc:ıanlar. \az.i- A f ı 
tt' t 'lkıındir \c ira ıeıuln ede- JI •IOlllJ 
·~:dbirler alınm:ı ına cn"cl 

Ede11 Y 119osl11vy11'y11 gidecek 
umumi valisi, Selı1nik valisi, be merika, İngiltere ve Fran. 

lediye ba kam, 3 lineü ordu ko· sa Büyükelçileri Ba bakan .: GU .. NSELI·, AVRUPA GU.ZELI- OLURKEN•• • = .. 
mutanı, Selanik üs komutanı ,.e Ali Mahir ile görüşmüşler- • • 

Yunan donanma komutanı iade dir. : Gün eli na aı·, :kendisine •ı\'1 upa Giizellik Kra liçesi• tarını : bir IOC\ kldedir. .. &nadotu .ı.1111 ıı 
Jl'ıtııda Be!grad, 21 :-. U~n Türk "a· I 

oluıı lıilf'n C\lcri hız zetecıler he.}ctını k:ıbul eden 1 
"ıtt akırı bir alaka ile takiıl et: l\Iare al 'rito, biı· Türk a ke:'i 
''rde lll~thıll'tız. numı ,;ç sebep hclelinin :ıa~ında Yugosl.avya- ı 
~r41:· 8irinci~i. bu kom u ,e >_a gelerek bır •nezaket zıy:ıı:e· 
l.ı~ . lrllJetiıı t:ı 11 bir i tı" klat tınde• bulunacagını bıldırmı;ı 
~ bır • 1 ' • 
t Ctt seıanıet 'e aadct için- tır. . 

llıııl ~ıne i hakkında du dıığu. ..Mareşal _Tıto a)nı. zan~anrla 
1 \i j lanıhni arzudur. İkin~i 1 u ~rk par.lam~nto u . .} clerınden 

llıı ~ıtın, lo ko\'a nüfuzu altı- 1 mute ekkıl .. bır h~yetın de sene 
~d.11 lrıesi . t • • . sonundan once \ ugoslavyan zI 

11 • .) an cnını) e ımızı d ğ" · t ·d t · t" ~ edecek t r d k" d yaret e ece ını e.) ı e mış ır. 
'- ıı..ıı:rıte "e,:be r.a 1

1 mb~z. ~ tı de- Roma. 21 (A.P.) - Yugos· 
ıı.. -~ ~ ... erın ıı an a- T .. k" y . t 
i:'tııı.k taktır. Nctire olarak o.ı: tavya. d ur th}te 'el b.unanık .. ~ 
"ti ~ etıını . r ı arasın a mu eme ır a erı 
~11 tıırıu ı1'n11 ed~Iaz gke 1 en 

1
' 'e 'Deumı Sa: 5; Sü: 1 de> 

ıı.._· bııı ıa c ı ece · rnesc e- _..:.·----------
~lr ııııan Şark kısımtariyle 
L'rı , llttdc batak lığ• arasında M'ılletleraras ı 
""' t"~ 8tık bir hudul ve sıkı 

ctlitı , ~ l>Cl ıla ol:ıCllktır. 
1 1 

~'le t~u aUıka .<;l'b(•bi .. demir Mekamk kongresı 
tı.~ıı ı., 1 ~fından ıran mı Ilı uıı-
ı:ı-ıı 11 <e Uğratmak için ba \ ' U • D.. f 1 d 
iı"" )°ak SUIJerıe alıikıılıdır. Bun- un OP an 1 

8 inci Milletlerarası 'l'corık 
'e Tatbıki Jckanık Kongre ı 
dün saat 10 da Fen Fakilltesı 
Konferans salonunda liyeler. de
legeler 'c davetliler huzuruQda 
açılmıştır. Organizasyon Komi· 
tesi \e Kongre b:ışkanı Ord. 
Prof. Kerim Erim rahatsız ol
duğundan açış nutkunu kongre 
Genel Sekreteri Cahit Aı: oku· 

ı~ Cumhurba kanı \'inccnt Auriol, kemana çalışıyor. (Vak
ti) le rransı.ı: Opera ı J..ompozitörlcriııılen Daleyrac'a ait olan bu 

keman 1753 Jılında imal eılilmi tir.> 

NATO Türkiye Daimi 

etmişlerdir. 'l'l··ıı·k·ı, e s·u-.··u·kel,.lsı·n·ın • k d - ı k d · ·· · · ·· ·· d ·r n·k· · · • 
J ~ ~ : azan ıran muoıa ıa a a, Junnııı onun en :ıarı ı ını ına~ 0~11- • 

Türk filotillasının subay ve Bacbakanl:ı ta1•1 l ~aat "o··. • ı k c· ·· ı· ·- · '" 1 ·· 1 d"kt • • ~ • "' ~ • c geçer en. ( ,un.~e ıyc rey vcl'en Jtın .. ıa arının soy c ı en : 
erleri Ataliırk'ün doğduğu •ıVİ <Devamı S·•.· "•>', su-·. 3 de> • 4 ·· ·· f 1 1 ) · t t • ı h · • ,• uncu ay a mı7l a< ır • : 
uyarc e mı er Ye sc rı gez· -~~~~~~~~~~~~·~··~·~·!·~·=..:·:.:.··~·:.:.··~·~·:.:.··~·:.:.··~·:.:.··~·:.:.•:.,:••::.•:.:.••::.•.:.··:.:·~·:.:.··~·:.:.••:.:•:.:.•:.,:••::.•:.:.••=..:•.:.••:.:·:.:.·:.:.··::.·:.:.·•::.•:.:.••:.:•::.•:.:.••::.•.:.:.••' mi~lerclir. Tiirk deniz kur'l/etle· · 

ri komutan ı Koramiral Altınean s k d ı b 8 8k • •• 
ıla maiyetiyle bırlikle Atatürk'· ıca a gası ır 1 1 gun 
ün doğduğu c\'İ ziyaret ctıni~· 
tir. 

Öğleyin Türk \'.e Yunan ko- daha devam edecek mut:ınları bir toplantı yapmış-
lar ve bu toplantı sonunda Yıı· 
nan donanma komutanı Amiral 
Lapa~ aynı gemide Koramiral 
Altınennla Türk gemileri ko· 

CDevamı , a: 5: Sü: 3 de) -------
Doktoı· 

SclıırHıaclıeı• 

Öldii 
~·aıtn .t ıcııııı 

Afrikadan gelen sıcak dalgası · Balkanları ve İtalya'nın 
büyük bir kısmım kaplamış bulunuyor 

20, 30, 31 derken sıcaklık 1 
;:ölgede 34 derece~ e çıktı. Şc· 
lıir adeta bir fınna döndü. 
Herkes oturduğu yerde nıüte· ı 
rnadiyen terleyip duruyor. te
rini silmekten, başka iş gör
ıneğe va kıt bulamıyor .•. Soka«· 1 
larda cakctliler pek narlirdir., 
En ağırba~lılnr bile caketsiı 
gömlekle geziyor hiç değilse 

l'.akeUni kolunda ta ı~orlar. fE 
Belli bajjlı 6erbctçi dükkAn· ı 

!arının önünde muazaznı bir r 
kuyruk \'ardır, serbet içmek i- Vaflln in yurd 

ekibi 
Hareket etli 

~in ~ıra ocklemek liizıııı gcli- • 

yor. Şerbeıi. limonatayı iç<>n lla"' velerı' 
birkaç saniye serinlik dıı)'u· 
yor, fakat bunu derhal ter!n 
bosnnması takip ediyor. Hır-

ı J>e\am ı Sa: 5: Sü : 4 de> 

Eınekli Saııdığı 
çabşınaya başlaılı. 

1 
'iıı~ ~~ıla.n takip etıneğe mec
k laas Ufrıt DIİllİ)Ct~·ilik \ "C di
~lldak ~P taşkınlıkları) le lnııl 
tiı. llt>dtı ar arasında tabiı suret. 
._~ıılcl a olan rcphe birliği gö
lt llıtııı~ıı kaçmamalıdır. Bilh:ıs
lt~t tııı~ltctinıizdc de n) nı u ul 
~ -r lıaı · Şanlar le milli uunı 
4 t t~slJıuıe dilşürmeğe uğnı an
~~ deglJdlr. llcr türlü hu
~· lıı;l~ an Politika ilıtirasları 
lı\llıltlcet~ ~ğraşınalıırla ihtiliitı, 

t llıeın'bıtııı için ciddi bir teh-

v aı olabilir. 

muş \C ezeiımle demişt~r k!: Komı· tesı· toplandı 
u Organıza yon komıtesı adı· 

rıa 8 inci hlilletlerarası Teorik ı 

Boıın. :?l CN'afeıı) - Batı Al
manya Sosyal Demokrat Parti li
deri Her Kurt Schumaeher'in 
dün ı:ere e\indc 57 yaşında ol • 
duğu halde öldüğü bildirilmekte
dir. Sclıumaeher'in lideri bulun
duğu parti, Batı Almanyanın en 
kuvvetli muhalefet partisidir. Bu 
parti. Batı ve Doğu Almanyanın 
birleştirilmesini \ e bundan ôn
re de Batılılarla askeri isbirl~i 
yapılmamasını i temektel di . 

Von Sclıumacher, Birinci Ci
hrın llarbinde yaralanmış. bir 
kolunu kaybetmiş, Ilitler idare
sinde de Nazi kamplarında kal 
mıştır. Batı Alrnanyada yeni bir 
hükumet teşekkül ett ikten sonra 
Her Schumachcr, Sosyal Demok
rat Partisini kurmustu ' e o za
mandan beri de partinin lideri 
bulunuyordu. 

1 Temmuzdan beri maaş alamıyan emekli, dul 
ve yetimlere bayramdan önce para verilecek 

Her hnfta Çarşamba ı;un
led okuyucularımıza verdiği
miz memleket ila\'elerini ha
zırlayan yurt ekibimiz, bu ı;a. 
hadaki çalışmalarına devam 
etmek üzere dün :;:ıbah yeni 
bir tetkik bölgesine hareket 
etmiş bulunuyor. Baş 
muh:ırririmlz Ahmet Emin 
Yalman'ın başkanlığında yo
la çıkan ekibimiz bu seferki 
seyahatinde; Kır~ehir, Yoz
gat, Çorum, Amasya ve 'fo. 
kat vilayetleriyle bunlara 
lınğlı kaza merkezlerini dola..., 
şacak, bu mınlakalarda yaşı. 
:1·an vatandaşlarımız.la temas
larda bulunarak ihtiy:ıçları
nı, dertlerini tesbit edecek 
tir. 

lf 
'lct lı '" 
lcİlıtıe ?Y~c. olduğu h~lde, ?u
lb lıınızın, unıunıı efkıı.n

''1lını Sa: 5: Sü : ti ıt :ı) 

\e Tatbiki Mekanık Kongresi111 • , • • 
açm.~kl~ bahtiyarım ~üııyanın ı Bu toplantıda, Rıdgway m memleketımıze yapa-
bugunkil karışık duıumunda v • • • • k d"ld. v• I 

rnevamı ~ .. : s: sil: ti daı cagı zıyaretm muza ere e ı ıgı sam ıyor -------------------- il IJ1<.nu1 lfuho~IPl••il4•ft 

. Ankara 21• - Bugün öğleden 
Eonra Genel Kurmay Ba~kanlı· 
ğında Dışi.Jcri Bakanlığı Umu· 
mi katibi büyük elçi Cevat A
çıkalın·ın başkanlığında Türkiye 
Daimi Xnto komitcsi toplanmış
tır. Bu içtimaa Genel Kurmay 
İkinci Başkanı, Milli sa,·unma 
Hakanlığı Müsteşarı. l\laliye Müs· 
teşarı. K::ıra. lla\'a \"e Deniz 
Kuwctlcri Komutanları. Dışi~le· 
ri Ilakaıılığı Umumi katip birin. 
ci mua\"iııi. İktisadi İ~birlii!f Gc· 

ncl Sekreteri ve Hazine Umum 

İuııiı l'uarının a~·ılı ı dola) ısı~ le fımirc gidu: Cuınhurlıa~kanı Celal Ua) :ır, arış 
töreninde koı dcla~ ı keserken 

Maaşlar 

Ay başından .. 
Once verilecek 
Ankara, 21 CA.A.) - )faliye 

Bakanltgından bildirilıni tir: 
30 Ağustosun Z:ıfer Bnyı·aını· 

ıniiclıir muavini iştirak etmişler· na ,.e ej Ilı! ayının ilk gününfin 
dir de Kurban Bayramına leasdiif 

Mlizaker~ler ak~am :?eı; \ak· etmesi dolayısiyle, emekli, dul 
'e ~etim :ıyltklarınııı 2.5 ağustm; 

tP kadar ürmüş:ür. Bu toplantı. tan, memur ajltklarmın da 
aa ınuhtcmelcn. önümuzdeki 28 ağustostan itibaren tediye.si 
günlerde memleketimize ~clecek kararla<tırılmış 'e keyfiyet lıu 

olan Nnto Kuv\'elleri sa ·komu yolda \'aliliklerc tebliğ olun 

t G 1 
'

' d •1 • muştur. 
snı cncra ll gway ı e l aoı· Emekli. dul 'e j elimlerin 25 

lacak ıniızakerelere bir hazırlı!t I ağusto::ıtan itibaren aylıklarını J 
otm k iızere fıkir teatisinde bu almak iızere l\lal Sandıklanna 
lunulduğu talımın editmektedır.1 müracaatları teblil,l olunur. 

il U•ll.ı, et uJ al11ruıu:l!'h 

Ankara 21 - Emekli Sandı· 
ğı İderc Hey·eti ba~kan ve liza
larınııı tayinin vaktınde yapılma· 
ması :ı ü;ı:ünden 1 temmuzdan ili· 
haren eme:Cliye aynlan yüzlerce 
memur bugüne kadar maas ve 
lkramiyclcrıni alamamışlardı. E. 
mekli Sandığı İdare hey'cti baş· 
kan Ve azalnrının ta:;inleri bir 

kaç gün en el yapılmıstır. Yeni 
İadre Hey'eli bugun ilk toplan· 
tısını yapmış ve siirünremede 
kalan bütün tekaütlük muamele
lerine ait dosyaları kabul etmiş. 
lir. Bu formalitenin ikmalinden 
&onrıı, sandık bugünden itibaren 
müracaat e:len billün alacaklıla 

ı ne,·amı Sa: 5: 'ü: ı; tl:ı ı 

Buğda) ihraç edeteğir !Gatcle ler) 

lktı"aıli .rıolilikıııım 

Ki 1:-\ 



2 

1 ~ ü N O N __ _: A Z 1 S 1 \ 

Temyiz hakimi 
Necmettin Zahir Muamele vergisinin kaldırılması I.._ __ ~ 

Toolanfuı 

. 
Iskonto 
Bır br kah,·esinde, Od !;iP 

dl' ~)le konUiU)Orlar 'bl' 
- Iktırl ar gaıett:lerfne btt 

k•)Num: Her l!f )ol•trı:'j,fel 
taraf gul pembe. !\!U ~ l!ff 
ı;aıeteleriııe bakı~oruııt·ur•· 
-ış a.lı: ak, her taraf kar f) e· 

' - Bir hAkime, T myf: mah-
tmesi 4 

11neU ceza da. 
insi re ı 
Necm•ttın Za 
bir de Al B· 

hın r hmetı· 
ne ka,uztu. 
Bır kaç gtin 
evvel, emlık 
mezunı· 

yftını geçır· 

:mek '>e din· 
lenmek ıtın 
İstanbula gel 

d .ı:: h kk' 1 1 • k 1 h. k. 1 . me·lek ha)a· uTaıı ıı:.ı unvana a ıy e ayı o an a ım erın tında ta\StYe· 
için faaliyete geçiliyor l·eşllkoy Mf"lrorolojl İ&· 

tas onunun tahmınlerlne 
:;ore: bııgıın şclırimiz ,.e 
c.ıqırında ha\a ı;alıahle\ln 

umıımnetıe aı lıulullıı ,.e 
rlcnlz ~uzıı p•ı~lu, onı.ıla· 
rı açık gettrck, ruzg.irltor 
cenup istlkamrt ınden \ı;ıfıf 
(llHak f'Scrcktlr. Ha\•a ı;ı. 

cal\lığımla ınuhlnı hlr drl:ı 
şlklık 1Jlmı~ acal\tır. 

Dev m ediyor. 
Hanı;ı5ine inanalım dcııt uııa 
cegiın amma ı,ın do1:111 ölümü, on farı yetiitırgn milletler isin büyük bir lerınız. neden 

d Z• h•k• I d '" ıbarettır? 

Ticaret Odasında yeni teş"kkUl eden 11 kişilik blr komıs 
yon, Muam .. ıe Vergısınln •amamen kaldırılması yolundıi faali 
yete bugunden itıbaı en bas'·yııc.,ktır. 

l'llıllctlerara ı Ktıltur HaPa ı 
<'alı m3larına dun de saat 10, 
d n ı•ıbaren Teknik Unıve• ıte 1 
konfcr ns .salonunda de,·am c 

ıstırap mev.ıuu ur. ıra o a ım er, unyanın A~orn .u ce 
Komisyon, g"ı;en ay iç!nde Bursada yapılan anayıci tor>-

1;.ntısınrla ılerı sürul ·n fı ır iızı;rıııde faaliJ et go3· ecek 'e 
hukiımetr. \Iul!mrle Ven;ıs nlıı kaldırılmas•\le mev d:ına .::ele 
cek açığın han"! yoll:ırla kııpatılabıleceğıne dair bir rapor tak 
dım edeceklır. 

nasıl 'aralım'? 1 ete-
- Her iki tarafın ga ıde 

en rıü,. sanatl rind~n biri olan «Adalet tovıii• \abı 'ermı~•ı: 
u ' - HAkım\ere, d lmıştır. l"rlnde okuduklarında \~ate 

rlli&er ıskıınto yap, hak 
11 işinde muvaffak olmuı ve men up oldukları mil· yalnız vıcd.m 

1 1 . '"k h k k I d N lannın &esınl 

tık su ıı Halis oz~u alarak, 
·Tud.ıyede 1923 ten sonrakı ter ı 
bı} e\ i tckAmuı. me\'ZUU lı1.~rın 
del.i tcblığıni okumuş: mutea· 

aı tcık ) aldaşmı& 01tırsu ' 
et 6rın ·u ranına a aı.nnmıı ar ır. cemet· dınlıyerek. her 

Blllnrlığı üzere h"ıleıı mcdıse, hır ~Iuamele \'ergı·ı tA· 
Jıl ıas,ırısı \'erılmlş bu'•ırmaktadır. Ve ) ıne bu tııs'l•ıyla, ha 
len 350 mılyon lira ci,zsında bulunan Muamele \'e1~1-1n n 
51)() milyona tıkarılm q me• zuu bahıs edılmektedır. BL ~ıırt 
lara gore. 500 m!I.} onluk hır 'ergının kaldırılmasını teklıl 
etmek cadden alfıkayı çekiC't g'rulmektcdır. 

rıun Şl'hrlmııde lına ıa· 
hahlr\Jn pııslu, onı al,ııı ta 
mıııııı>n aı;ık ı:;cçmıştiı. <i•ı· 
nıın ıraklığı gnlgedr ftıcı. 

mı 33.3. a"ı:;arJ ZS san ti ~r t 
nlarak ka"fri!ılmi~tir. 

I1SAf"İR A J t.ı\ ... 
tin Z61ıir do aynı kıratta bir hakim oldugu için, kes hakkında 

.. 
1
.. .. .. d t tarafsız. ve ıllm kıbcn Bcdıa Çek ·Ttırkned h n"'e Aı kııda·lar Rasat 3 ııJ 

o umu tceı·ur uyan ırmıı ır.,. le nurlanmış ilk o relim• mesele ı uıer:nde 1 
konu mu hır. 

mı, lctcor0 loji ı tasY°:ı~or· 
mı, bir )ere telden e

1
• or· 

laıdı, ı.uıasıma çaJınd ~ıcı1'· 
talığı ~ ası!,l lm\'Uıaıı e dJ' 
lar Ahıkadan ı;elm 15' 1• 
ha h•r koıı; gun surrrclil!l,11ı. 

l'AZAN: a== ...... ,._,-==-=--~ bir adalet tev· 
zı etmelcrını Saat 15 de Tak ımden ha•e 

dı Yolda gi. 
derkEn. ~ır· 
dc.nb re ra
hat~ı!landı 'e 

'/Jlehı11et Ali Sehiik , e bunlardan 
ba~ka hıç bır 

/ Alfmcı KUÇUK HABERLER 
, kelle Ataturk Kopru unu tııkı 1 
ben SUlcymanı)e Canıııne " 
lınmış, oradan da Turk ve İs
lam F erlerı lltuze ıne gıd le 1 
rek: Elıf Naci tarafından Hrı 
len ızahat ve konferans dınlen 
mıctir. 

t a 1 d ı r ı ı. 
dılı ılk yardın ı ha·taneilnd~. 
gotlerını haya ta kapadı. 

İstanbul savcı ığının ı;ok ya
kın v ın·ant aUka ı sayesınde, 
c•naıe ı 1 cık olduğu ıhtımam
la kaldırılabıldı. Gerçi hAk1m
ler dl.ın3 a alayı lerindrn hıç 
ho lanmaılar, dalma 60lgede 
ya~amağı tercıh ederler. ö duk 
lerı uman da, ı;ok basıt ~ekıldc 
ıomulmelerını ısterlrr. Geçen
lerde 'dat edr~ Tem iz matı
l:emesı eskı bırıncı nr si İh an 
Ötgü tB"ni halktan bır adam 
xıbi gomünuz 'e ,eıenk getir· 
me inız, db e 'ası) et eylemiş. 
ti. Boyle olmakla beraber, 
memleketin Adalet tarıhınde 
yerı olan btiytlk hakimlerın cr. 
nazesı, dUn:ıanın her tarafında 
muhtC'şem merasımlcrle kaldı· 
rtlır Bu hal, o m 1l1ttlrrın, ada
let mefhumuna verdıkleri kıy. 
metı ve adalet u,.runda emek 
ihucıunlara olan saygılarını 
ı;ö• erir. 

M•&lelrtekl 
Himıetl 

Bundan yırmı sene evvel, 
meslegın daha ılk kademe

lerınde ıdım. Bır vılA) ette onu 
kar~ımda ve ad let ba~mufeltı· 
ıı olarak buldum. Bızlerl tef· 
tış etti. Fakat, mutlaka bır ku-
5Ur bulmak \'e iş yaptığını go • 
terme içın canımw )akmak 
yoluna sapmadı. Bılfıkıs, biri 
htr hususta aydınlattı ve bır 
çok şeyler ôğrettı. Bu halıfe 
üzuımıuie. çok mü .. het hır te. 
ur ~ aptı. Sonradan oi?i'endık 
ki, o, sadece sullstımal yapan 
ve mine' i vaıafları nok an o· 
lan hakımlerın amansız du ma
nı imi~. Ve o gıbılerın me .. lek. 
tekı zararlı faalıy etlerıne asla 
mu·amaha go termezmıs. 

AVUKAT 

Orada da, bu müstesna meıl
> etlerını pek çabuk me~clana 
ko~du. Ve daıre re1Si oldu. 

Blıım Tem)tz mahkememız.ıo 
ı;alı5ma ~cklı, medeni mıllet
lerdekl mesaı ~eklıne hıı; ben
zemez. Mes.,la Fransada, bUttin 
ısier, •Duruşmalı tetkıkab a 
tabıdır. Ve herke in gozti onOn 
de cere~ao eder: bııde ıse ma. 
ale ef, Tem)fz tetkikatı, C"'o 90, 
do-) a uzerınde ve gııli bır tarz. 
da yapılır. Boyle olunca, Tem
) lZ mahkemesınde tema)UZ et. 
mek, ıdos)a okumak- san'atı· 
ne hakkıle \'Akıf bulunmakla 
kabıJdtr. Şımdt)e kadar bu &an· 
atın ıkl bti)ük mensubuna te· 
saduf ettım. Necmettın ZAhır 
'e Bedrı Koker. Bunlar, doa) a 
da"larını erıtmek kudretine 
mahk ikı bu~ tik artisttır. Dos· 
)a okumak, hükmün kanuna 
muvafık olarak 'erılıp verilme. 
dıgını anlamak demektır. Bu· 
nun ıçın mevcut kanunları ıyi 
bılmek, emsal kararlarını zıhın 
de tutmak ve dosya ıçındeki 
hıç hır vesıkayı ıhmal etme
mek Uızımdır. Burada, hafıza. 
nın, dıkkat ve sabrın ve maddi 
enerJının rolü başta gelir. hte 
bılha• a bu ıki hfıkımde, bu gi. 
bı meziyetler, pek barız olarak 
tekemmul etmiştir. Bunlardan 
Bedri Koker, şımdi 7 ınci Hu· 
kuk Dairesi Reısidır. 
Temyız mahkemesinde mev. 

cut olan daırelerın cümlesi, 
ke if bir iş hacmi altında bu
nalmıe kalmı5tır. Bu hal, uk· 
tılc istınafların JAgv ından doğ. 
mue tabıt bir netıcedır. J<"akat 
4 üncU ceıa dairesi, iGlerın ka· 
rı ıklığı \'C keyf ıyeti itıbarıle 
dığer daırelerden de farklı bir 
manzara arıeder. Onun ic;in bu 
daıre:ı e Heıs ve ha ttA aza ol· 

ka~gunun esırl 
o 1 m a m a· 

larını tauıye ederim. 
Necmettın ZAhır. Fran ız 

Temyıı mahktmrsl bırınci rei
sinin bu tevsi. elerıni, bUtun 
meslek ha)atınıia tatbık \'C tn· 
hakkuk ettirmıştır. Tarafsıtlık 
tan ayrıldığı 'e hır an ıc;ınde 
olsa elıni ''ıcdanının iııerınden 
kaldırdığı asla gorulmemış \ e 
duyulmamıstır. 

!\hthııat 
Hurrb etine yaı dımı 

M atbuat d~valarına alt hO· 
kümler, Temyız mahkeme

sinin 3 \'e 4 Uncu ceıa dalre
lerı tarafından tetkik edilir 
l\Iu~kul \'azıyetlertle yeg~ne da
yanak noktalarımıı, Temyıı 
mahkeme i 3 \'e 4 UncO ceıa 
daireleri oldu . 

Bu iki Reisin matbuat hUrri· 
)etıne karşı ~osterdıklerı &aY· 
gı \"e haız olduklaN mr leki ı;a 
lbbet saye;inde, müdafaa etti
ğimız ~azetecıleri hapishanenın 
korkunç muhitinden korumak 
mumkün olabılmı~tir. 

ıı ~Iayı•tan en elki Matbu· 
at tarihi yazılırken. bu iki ref· 
ı:;in himml't \ e gayretleri elbet 
unutulmıyacaktır. 

Vatannaşın mukaddes hakla. 
nna dki tecavilıler kar ı ınrla 
bir kaya metanet ve salAbeti 
ile her kun ete karşı koyan 'e 
bu uretle adalet fııkr \e prrn 
slbi uıtrunda en kücOk bir ft>. 
dak~rlığa razı olmıyan 'rcmet. 
tin Zlıhır gııh hakimlerin mem 
leketımizde çoğalmasını dıle· 
rlı. 

Zıra bôl le hAklmlerin bıılun 
duğu bır memlekette, herkes 
hakkından. ha)at Ye şerefınden 
emin olarak rahat rahat yaşa. 
mak lmkAnını elde eder. 

Gureba 
Hasfahan 
Bir hadise 

inde 

E\'\elkl ;un Gureba Hastahıı· 
nesinde bır dayak h~dı·e~i cıl· 
muştur. Kacımın ada o•uran 
Ha) rettın Ozaran ı mınde hıri, 
Gureba Ha tahanesının rad} cılo 
jl kısmınrla yatan hastasını zi 
yarete ı;ltmiş, fakat kendi~ ne 
musaade edılmemlşllr. Birçok 
ıiyarettıler içeri alındıCı hal
de kendı ının alınmamacına kı· 
tan HaHetU11 ile hastahakıcı 
Mehmet Karacan arasında ka\'· 
ga çıkmış v,. Hasan Coskun. o 
mer Cadar, 1cmall Akran fı;im· 
lerındekı dığer hasta bakıcılar 
da HaHettını do\•muşlerdır. 

HAdlsc karakola ak•etml~. tah 
kıkata başlanmıştır. 

Bir Amorikan şirketi 

tüccarlorcı önderlik 

edeceğini bildirdi 

Bırlcşık Amerlkada ·Re~a. 
sus· isnııyle buyuk bir şırk"t 
faaliyete ı:ec;nılş ve faaliyet ~a
hasına dair tanzim ettı ı hır 
broşlmi bulun dılnya mı>mle .. et 
lcrıne gondermcğc başlJmış 
tır. 

·Rrcgasus• un mecgul oldıığıı 
isler hakkında f •tanbul Tıcı rf't 
Odasına da malfımat gelmış bu 
lunmaktadır. 

Hu nıalümata göre. Rrga~ııs, 
her ne\ 1 tıcart muameleler mev 
zuunda yabancı fırmalara oııder 
tık ederek, onlara •ol g(ı.t,.re 
c••k: pi) aca hokkında ictatıst ki 
maliıınat \ererek, ithalatçı, th· 
racatçı 'e toptancılarla m~na· 
sebetler tesi ıne çalışacak ve 
gereken la\ il eler! ~ apacaktır, 

f Maarif 5ürası 
To lanıyor 
Altıncı Maarif SQr.;ısının ön!! 

muzrle.kl rler& yılı başlıırırda 
loplanacaı'!ı hakkında, BakJnlı'< 
tan gerekli tebllğat gelmış
tir. 

Bu dPfaki şOranın ruznamesi 
ne tamanı.,n ilk tah~ıl meselrle 
ri alınmaktadır. Bu meyanda. 
• Tedrısatı İptldaıye :\fu\'9k1cat 
Kanunu• ) erme gecebılecek şiı 
müllu bir İlk Tedrisat Kanu1111 
haıırlanması. köy nıekleplım 
ve Koy Enstıtiıleri Teşkılat Kıı 
nununun da bunun içine sokul 
ması ele alınacaktır. 

Bir kadın evinde ölü 
olarak bulundu 

Kasımpaşada A) nalıc;esme 
carlrlesı 25 numaralı Ar enran 
apartmanında cı•uran apartma
nın sahıbı Anrı) et Anen)·:ının 
iki gundenberl dışarı çıkm1dı 
~ı gorıılcrek, kapı kırılıp ıçerl 
glrılmiş. ,\nrıyet koridordıı. hir 
sandalve uzerınde olU ola ak 
bulunmu•tur. 

Olüm ebebl anla ılıımadı~ın 
nan re et morga kaldırılmış, 
tahkıkata başlanmıstır. 

Emniyet Müdür Muavi

ninin teftişleri 

l stanhııl Emnhet rırudıır Mua 
vını Mehmet Ali Alpsar dJn, 
Bogaııcl mıntaka ındaki b ı iln 
karakolları teftiş etmlştır :\leh 
met Alı Alp ar bu karakol!Jr 
daki memurların çalışmalarını 
.. ozdcıı geçırmı· \ e Iuzumlu ta· 
lımatı 'ermıştir. 

"llGIR, r, ı\ROrElİ 
l', Tl ,\ T \IJI 

1 Tepebaşında oturmakta olan 
Garope adında bır kız. dün Foa 
hah a.ıt 8 de Be azııtan • ı:ı 
çerkrn, uzun zamandanberı sıı
vıştıgı l\Iıgıra ra tlamıştır. 

Aralarında cıkan munakJ a 
onunda, nırlenen l\lı "lr. ca· 

ğını crkerrk Garope ı kaba C'l 
lerındeıı ) ar lamı tır. 

Sanık ~akalanarak tahkıka'a 
baclanmıştır. 

ES:\'AF HASTAl\'ESli\İN 
FAAI,h ET! 

Pamuk fiyatlarının 

düşmesi durdu 
DUnya pamuklu mensucat fi· 

v>llarıntia hlr mUddettir go 
rulcn f•~at duşmele•ı. son za 
mantarda d•ırmuş gıb dır. Alıi 
kalılar, fı)atlnrın bun~an br> • 
le du•mıyrcr ı kan'latindrdır· 
ler. Esa en b ıtıın ıktı~adi Ea 
halarda en elcc b Jıren bııh 
ran cnd rsi son haftalar 7.'.U· 
fında ıaıl olmı) a ba•la:nı tır. 

Ham madde f yatlarınrl kı 
Istanbul gsnaf Ha tane ine vuk elrnrler de buna işaret Ea 

on bes ~ ıl H~ınde 2326.,8 ha ta \llm kl<!dır. 
müraraat etmış ., e bunlardan . 
14025 ı yatırılarak teda\I olun Bır genç boğuldu 
muş. dığerlerıne muhtelıf ayak I O·kıldar Pa alıman cadde·in 
tcda\ isi tat bık e:lılnu tır rleki Kok Komü•ü Tevzı ~I !('"· 

Haluk Nıhat Pepeyi 

yeniden mcı kez valfoi 

oldu 

Ankara 21 CHu ust) - l\frr. 
kez Valısı ıken Toprak \e İ kAn 
Genrl mUdılrlU tiııe ta~ in edılen 
Halük Nıhat Pepr) ı krndı arzu· 
su uzerıne tekrar Merkeı Vail· 
lığıne alınmı tır. 

·e e ıııde çalı an Saıt i·minde 
hır genç, deponun onünden de 
nııe ~ırrrrk bır daha tıkmamı; 
tır. Cesedın aranmasına ba l ı 
mıştır. 

Eminönündeki kontrol 

Beleodn e ekıplerı dün Eminö 
nu kazası dahılınde 502 mue &e· I 
•ı•y ı kontrol ctmıştırler. Bunlar. 
dan 350 ının temız olduğu ı::o· 
rulmıı dığer 213 aş yerıne Be
ledıye ıh tarı ) apılımştır. Bu a-

Barut adında biri kardc- rada 35 e nara da muhtelıf Be 

şini mavzerle öldürdü Jcdn e nl mi arına a\ kın hare· 
ketten dolayı ceıa ke ilmı tır. 

Yalo\a, 21 mu u ı) - lıç • Haldeki sebze fiyatları 

l'ek tabu! ... O L;ada~dı•Y 
dan gelen mlı;afır ne dt· 
kolay gırlH, ne dr c(ıl1

1,,,. 
mek hıze rlüşer: oluk ~ıı'ııı 
cllıcl!" .A tnma onun dırııtl 
solıığu bize soluk al ınü 
) ormuıı. onu dııiuııur 
hıç!? .. 

TARİHTEKİ OR?\EKL'Ell 
~O· 

lrand", rnilll~rtçiJerlt ıt 
munıctlrr .-.ra ıııda "2~dı· 
ınalar sılı l armalla ba ıstlt· 
~ır memleketle koınıınıartll 
rin çık rdıfı kıın ıklık 1. 

1 k ınunı '° mlllı) cttılrr e 0 18r1ıı 
in aras•n•la.lı:I ç rrışnl~ ııer 
onfınl' gcrılııırı de h•ı 11 
krcınlk bir hale gelirse. I( 
mrmlckrt rok <'eçm!'dt~,.. 

aııı-' 
ha• be stırııklrnlr. IsP ırrl• 
Yıınanlstan, ( ın ı!: harP ısı· 
bunun tarihteki birer rıı 
ildir. ı:ıl 1 

Amrrl!;anın hlr M 111" J!l 
dnrhrsini onl<>rn"" ırln irD -e ,,51' 

ard1111 rhıırltı dı!-•ınr.ı tdıf 
•unıı inr.PtrreH dP. t~ıcr! 

etme 1. tarthlrki nılJll 
hatırlamış olmasındandır· 

1'1EYZUAT 
l ı;ı 

Cıımhurhaşkanı Celi tııO 
\lir lrıniı"de bir t 011 1 ~"ıv.li 
Çr. ııtPnin hır 511 f!'ftrı dtf• 
111• &rlinlnırı;inrlrn lıPh~t' fO 

krn hlr mfllrl\rl;ili de tifl 
çoda bir Yanı KcoPrrsul 

1 • • fa l\unılmıık f trııd "'•nı. ıı•ııl1 
Fnçanııı 'il• k hoıı:eo'·r. ul' 
nlmnsı ·uıundrıı t;nrUC dl};· 
rın hıı ,.,. rı>~nrrt eileııt' 
lerlnl ı;o' lemi . dt,. 

C"umh•ırba•k 111 l}atı ntl 
lrllcr nd'"ıı artı!\ 1ırıh9 11e 
h•r trhlil<.<> r.-J.mivl'rrlı111 

Bız meslek hayatımııda, tllr· 
IU tUrlü müfettıslerle kar ıla -
tık. Omrunde bır mahkeme füı.. 
mını germeden, mufettışlık san 
dalyesıne oturtul nlarına dahı 
tesııduf ettık. H~kım ve &a\ cı· 
lıra mutlaka bır kulo takmak 
çın vazıfelerıni aylarca uzatan 
ları da gordiik. Necmettın Zil 
hlr, hır hafta içinde, koskoca 
bir \ ılftyet adlıy e inin teftı i
ni yaptı '>e gıttı. O zam 1, 

devler itbi ı;alı.an bu buyuk 
adlıyuıye kar ı kalbımde de· 
rın bir hayranlık hissi duyu;ror 
dum. Sankı kendı-ınde on ada· 
mın enerJısi vardı. insanların 
ruhuna 'e dosyaların hak kati 
ne sür'at ve isabetle nüfuz et 
menin yollarını ne güzel bl· 
liyordu. 

ma k. talı hsııl 1 k sayılır. r ;;;;;:;;;;;;;;;;;;;:::::::;;:;;;;::;:;;::;;;:;;;;;;;;;;;;:::'°"'-::: 
Necmcttın Zföır, bu daire· ı 

Şirket, orıJınal faalivet sahl 
!1 bakımından, umumi bir ali· 
ka He karEılaşmıştır. 

Bir Fransız yolcu 9cmitıi 

ıohrimizo gelecek 

nıııın TCS\'Ikı e ko~tincle \Jeh-
1 

met Alı Barut adında bır gcnı:. 
kendı koru undan dort ağaç kc 
sen kardrşı Şahan l.laruta kıı.a 
rak e\ ının penrere ındrn mOna
ka a~a ba lamı,;tır. ı azla Jııddrt 
lenrn llkhmct Ali ennde bulıın 
'durdu u mavzerle karde 1 Şaba 
ııı karnıııdan vurarak oldurmu 
tur, Katıl Mehmet Ali kaç:ırken 
yolda ra tladığı bır dusmanın.ı 
da kolundan yaraladıktan sonra 

l!('ledı~ e İklı at · l\IUrlurlflğU 
Haldckı toptan fn atlarının mu· 
ı> \tn kar harllerı dahılınde pr
rakendeo' P. ıntıkalı ıçın sıkı t"d 
bırlcr alma a dr' anı etmektdır. 
Dun şchırrle perakende olarak 
patlıcan 20 30, domaıes 10 20, 
bam a 70-80, b3rbuııya ra .. ul esi 
65 70, kabak 20 25, &o~an 15 20 
kurıı a atılmı tır. 

ı;öre ) ıı~ak bnlır .. nin nı:~ııtt 
ka lmailıl!ıno l~aret e 
l\Jıllrh eı ıll: 

- l\1cvzııat. .. nnnlş. lı ,·t 
r.umhurha kanı da pr 

Tem ildeki 
IU\ affakıy etleri 

Q ilnün birinde ben, Temyiz 
mahkeme i Bassa\cı mua

vinlıgıne getırıJdım Onun da 
aynı yüce miles esenin azalı ı. 
na seçilmi oldul:unu gordum. 

INGILIZ KEMAL 

ye Rel.. olunca uzi) et değifti. 
Seneden sene) c kabaran de,•ır 
adedı )a\·a5 yava; azalrlı. Yek
dığerıne muhalıf ve esbabı mu 
cıbesız kararların onu alındı. 
lçtıhatlarda lstıkrar temin olun 
du. Hıttabi bu netice.nın istıh· 
salı kolay olmadı. llıızat Reis, 1 
en karışık dosyaları okumak ve 
azalara numune olmak zorun· 
da kaldı. Ayrıca, daireden ı;ı· 
kan biitıin kararları mümkün 
mertebe iOZden J:eçlrmck im
kAnlarını sağladı. Emsal vazı. 
yetındeki kararları topladığını 
~e bunları iOnOn birinde nes
r tm k ta av' urunda olduğunu 
bana mUJdelemı 
JOmü ile, ceıa hukuku saha
mız, bu değerli menbalardan 
mahrum kaldı. 

Teslr.ktekl 
Kudrrti 

Fransız Tem)iz mahkemesi 
Bınnci Reısi Fremicourt'a 

veda ederken, &u su2lı sormuş 

&EtMjŞTE··. 
,. .· BUGUN · 

.....__ ~~ - . 
NaHuh Paşanın 

adarett 
3U ) ıl enel bugün, 22 A· 

ğusto 1611 de Nasuh I'aca 
Vedribam olmu tu. 'asuh 
Pa :ı, I>i.uı hP.kır \'allı;ı htı· 
lundıığu sıralarrla dHrin pa. 
di&ahı Birınrl hmrde kırk 
bin altın t11kdlnı etmek \ r. 

Gazinoda kavga Fransız bandıralı ·Bretas'.'te• 
• . . yolcu gemisi 25 a2u~tosla 1140 

. Kuçukçe.kmcrrde ıst~synn el turistle şehrimızcı gelecektir. 
\arında K~tonun gaıı~o un!'la 1 Turistler ara~ınrla • !tal ıın, 
ga~sonluk ~ apan fsmaıl Tuna. I Fransız. fn&ilız milletlerine men 
mtisterllerden Orhan Glln~rl ve sup yolcular bulunmaktadır. 
Hayatı ile yemek meselesınden 
münakaşa etme\e başlanııştar- Amerika kuru incirin 
rlır. Du arada kafası kızan miis gümrük rosmini çıkardı 

ormana gıılcnmı tir. 

24 franıız Univenitcfü,j 

ucliyor 

Edirne, 21 (Hu usl) - Bıı· 
gun saat 18,30 dn Yunanıstandan 
2 ı Fran ız yük ek tahsil oğren· 
cisi şehrimize ı:elmıfi, yarım &a· trıler bıçakla garson lsmaill 

nmhtelıf yerlerinden yaralamıs 
lardır. 

Amerıka hüMlmeti. dış mem at istırahattrn sonra 1 tanbula 
leketlerden ithal edılecek kııru mutc\eccihen hareket etmı lcr~ 

Sanıklar yakalanarak tahklkıı 
ta baslanmıstır. 

Otomobil hır51zlı~1 

lncırin giımriık resmini Jıbre ba dir. 
şına yarım sentden 2,j senle Bu öğrencılerin seyahntlrri, 
çıkarmıs bulunmaktadır. Afrıka)a kııdar de\am edecek 

Yerli incir mu tahsllınl hima İspanya yolıle Fran ada nıha~et· 
orduyu ke~e5i11ıt"n hrslrmeı.: Çemberlitıışta Peykhane cad· ye maksadble \erJlen bu ı·a· lenecektır. 
ıartıyle 8arlaı rte talip ol - ıll'si 16 numaralı apartmanda rarın: lncır ihracatımız iızerın- I 
muştu . Padi~ıı h hu mektuhıı mısahr olaark bulunan Semiha de miihım tesirleri olacağı sa· skondcr un limanındaki 
Vrı.lrıazam Kıı ·uru lllııral Bakır, polıse muracaat edrrek, nılmaktadır. faaliyet 
Paşa ·a gostcrnıla, 0 da l"irı~ı kapının bnUne bıraktığı, Ariana ihraç edilen mallar 
hu huwruna daHt rdr.rek j33 plAkalı hu~tısi otcımoblhnlıı İskenderun, 21 (Hu·u 1) - Q. 
kırk hin altının rlrrhal te ıı . talınrlı~ıııı iddıa etmiştir. Son ıkl glrn içinde, mu'ıte· cak 1052 den Temmuz 1952 Hl 
mini istemiş, faht rakihlrıln Otomobıli çalanlıır aranmakta lıf memleketlere gönderılen ke nuna kadar limanımıza 161 TJrk 1 

Haliç Fcnorinc.Jc park 

yapılıyor 

Haliç fenrrl Gıiıelleştirm .. 
Cemiyeti tarafından Fener iSk"· 
le mevdanında bır park in a ı· 
na bıı lanmı t•r Beledı.} e parkın 
me.> dana ı:rtirılmc~ındc mlJza hır 1 
olnııı~. Jlahçeler nıııdıirü lbralıi· 
mın de )akın alAka ve ga)retıe.rl 
gorulmıiştur. 

,---TAKVil1-, 
22 AGUSTOS 1952 

l' U 111 A 
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Pa5a getlrilmlştlr. gı \ ııvanidısin de, evınırf onU lıkufı, hıırda denılr ve tıhlıi eşya ,.c 15'13 ba ha~" an ithal, 
1'l~ J.RE!liTÇI n.e bıraktığı 9171 p!Akalı hu~u· müstahzarın lhraı; kıymetleri tu 62,434 ton eş)a da ihraı; edil· • '"" buıUın, ba.ıılma11n 

rinde ohrak: ,. 
- Liizummz 'e Jıgtli 'ı• 

ı arlı mP.' malı kdrl1r111~11t 
talı mak millrh·cldlltf 

du9er •.. nU\-Urmu • rııll• 
Gilııluk memleket vt 1 ,rıı lf't i~lrıinıiıi knsteklııııc· 

ııllıl.nırti \llrtıdıı J.al!!" 8 ı•r 
l\Jcuııat ez dP~lldlr. li 11~11 
onıımuze ç•\1ıkca ho,·n~t' 
zu hfılı,.r: • 'r. ,arıııl•nt 1rt 111et:ı> drmektcn ha;ka ( 
bıılamıı~ ıı. ~, 

Fa ııt 'inr Dl'\ Jet J\~tll 
nının ilf'dli?J p:lhi: oJ11};1,rıt1 \llcııriıı ll:ılrn•mı. 1;2r2r ıl 
adık t;ı fi)e)e u ranı•51 

11md ı rı1. 

"'' Sadun G. SA 

ON KF:1 f:1rn1·1,E 

""'' P.ıce: •Hur dun)a kU' 
leni) orı dh or. o)sJ 

Aman ku" etleon ın. ) 
c&ulh11 zayıflıyar-ak! ı:;f.Jl'f 

ha' atına ıtokıınmamıştı . mr dır. çi kılı, ze) tin, iç fındık, silpllr· 268 yabancı bandıralı 'apur uğ 
yıl. ı>nra Ku)uru ıuurat ra.

1 

Bundan b;:ı~ke, Tarab.>a Sı}"' ı;e, bağırsak, .>umurla. kepek, ramı \C hazıran 952 sonuna ka 
oa olmuş \e ~·erine ~asuh soka~ 13 nı!mararla ot~r.an _'ı or kuzu demi, keten tohumu, ba- dar da 203,243 ton muh!C'llf 

_ '' sı otomobili ı;alınmı§tır. tarı l.023 663 liradır. mi tır. •ıt '"'~. 
LAWRENCE~ KARŞI EWıığ e~ahndan Kemal Şe ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Türk c.ıısu u İnı:iliz KemAl delenin kızı, Eyüp Şedelenın r 

OLÜM TAT:% 

Mütareke yıllarına aıt hAtırala· yeğeni, İsmet. Turgut ve Se\•ln 
rını artık ıfşaya karar vcrmı. Şedelenın kardesleri; 
tir. Bu hatıralarda İngiliz Ke- NER IfN ŞEDELEN 
mll meshur İngıliz ca usu Law geçirdiği amelıyattan kurtulamı 
unce le mucadele etmi tir. I>Un )arak hayatının baharında bU
ya casu ~uk tarihinin bu en en tun akraba 10 e dostlarını hUıl.ın· 
teresan ıfşaatını )arın 2. sayı. lere garketmiştir. 
ıı çıkacak olan 

R • ı · y· · · A d Cenazesi 22 B.10j2 cuma gu. 
esım ı ırmıncı "r a nll Guraba Ha tahanesinden kal 

okuyunuz. dırılarak ôi!lc namazı Beyaııt 
---- Camıınde kılındıktan sonra E

Mevlôt 

Eczacı merhum Esre! Nefet 
Uıman ve Fatma Leman Usmıı 
ııın ruhlarına ithaf itin bu .. Un 
öğle namazını müteakıp Yen 
Camide me\'liıdu nebevi kıraat 
olunacağından tanıdık ve dost 
larımııın \e dın karde.lerımmr:ı 
teşrifleri rica olunur. 

Eczacı ArlC .!\'cş'ct Usman 

T ESE K K·Ü R 
Aile bll~ugUmuz Nurettin Pol 

\"anın hastalığı c nasında: Dr. 
Gıyas Giz, Dr. Nacı~e Doj?ru· 
toyler, idaresınde Gumllş uvu 

dırnekapı Şehitliğine defnedile· 
cektir. 

.MevlA rahmet eyliye. 

ÖL 0 M 

Tuccardan merhum ı.if:ıt To 
paloğlunun kerimeleri Talia GU 
venrrın zevci 'e Ekrem, İhsan 
:\lakbule Topaloğulları:ı.n enış 
leleri, Doktor Cemal GU\·ene 
• n at:ab ' ı Ba an Rukne Hı• 
manın kıırde f Dotent Dol(+or 
Sene• Gu~eııerın \e Faruk C:ll 
rnnerın, Muruwet, ismet G ı 
venerlerln amcaları emekli 

Cerrahi Klinlğı men ubınin h Albay lla~rcddln GÜVENF.R 
terdiğı a 11Ane gayret \ e ef 
kate: kendısıne ) ardımd:ı b ılı Hakk•n rahmetine kavuş:nuş 
nan Do_çenl Dr. Gıyas Korktıl. tur C'l'!laze~ı 22 8 1952 cuma gü 
Doçent Dr. Suphı Artunkal. nil o le namazını müt('akıp BP 
P rof Doktor Rr at G;ıran ın vaııd C~mıı Şerıfinden kaldırı 
hudut uz alAkalarına merhum tarak Edırnekapı Sehıdlı~ınıia'<l 
!çın arkadaşlarının \e do 'lnrı rnııkbrrr '"" defnPrlılf'r.ektlr 
nın naz kAne tar i relerıne şJk 

1 

l\levlA rahmet evliye. 
ranlarımızı arzC"der ı. Ç l€nk gönderılmeme5l rica 

POJ,\ ~N Allesl lunur. 

YAZAN~ FANN~ NUllST ç1:vı°RE11~ 'REZZAN A.E. YALMAN 

,.e çocuklarımızın lstıkbah te· 
mln edıleccğinden • dolayı bu 
i·leri başarmamı istiyor. Siı. 
çok akıllı· bir kadınsın ız. Ray. 
Sızınle konusmaktan çok istıfa. 
de cdıyorunı. l\lesrlA bugun bıı· 
raya bıtkın bir halde geldlm, 
halbukı ,ımdı kendımı tamamı 
le dınleıımiş ve zınde hissedjyo
rııın. Çok bü)Uk l,ler rapar.ak 
kadar kuvvet hulrium Haydi. 
Ray, beni opllnlız. Sı1i ne ka 

- 1ali)e sahasında dun)& dar se,diğimi bıl•f'nlz ... 
çapında kuv\etlı olacağım, Ray. 
De\•letler benimle iş görmek ı - - Ah, EE\'gllım, kıymetlim 
çın sıra beklıyecekler. Avrupa Sld ne kad;ır &evditimı lfaıle P 

dakı kuçuk bir PrensUğin Istık- dccek kelıme bulllmıyorum, ne 
balı, benım birkaç hafta sonra fena! .. 
\erece~im karara bağlı ... Ban· - Sııi sevdığım kadar Se\' 
ker amcamız, bana bu iş lı;Jn mekte hiçbir mahzur yok, Ray 

Çünkü bu sr.vgım kimseyi ma~ 
•Bıldi~lnl yap• dedi Benim dur etmiyor ki. .. 
çok mu\'azeneli bir kafam \•ar, Walter, hu sözlerle kenrlı 
Ray ... Corlnne'in bUtiln bu işte. kendısinı ''e Ra)"ı tes,.111 ede 
re .ııklı ermiyor Fakat benlıı ceğıni sanıyordu. Si'ı> lece de 
muuffak olm1mla. allrml11'1 \'am Piti' 

44 
- Benim hayatta güttüğüm 

gaye şu: Kim eye zarar \erme
den ya,amak... Bö)le olmlk 
;artı~ le her sey yapılabılir. 

\\'alter birden rostu. ftay'ı 
çok arzıı ettiği zaman aldıl!ı fa. 
'ır \•e sıcak sesiyle ~u sözlcrı 
ılAve etti: 

- Hep burada kalmak isti 
yortım. Hayattan, iş Aleminden 
hattA muvaffakıye\ten uınk 
Burada kalmak ... 

Ray, bu soyledıklerinln ım 
kansız olrltıi!ıınu \ e Walter'tn 
de hiclıir zaman böyle bir Ş"Y 
yapmıyacağın ı bıliyordu. Bir 
den Waltcr'ın muhteşem kfıgır 
evi, ilç arabası. bankarlakı me\• 
kii, çocııklarıyle darlılar ı aklı 

na geldi. Blitiln bunlara uhln 
olan adama sahıp olmak fikri , 
Ra\•'da b r tırperti uvandırdı 

Vapura binip gidecekti Gun 
ier bomboş ve hep i birblrının 
r·i olarııl.: ~·r?lıının ,J!İdrrel{IJ 

Ray'ın bu glınlcrın adedini sor- du. Ne garip bir ruh haleti ı . 
mağa rlılı \armı)ordu Arala· çinde idı İk1 başka kadını. bov. 
rında çok defa d ha bırısı hır le ba ka ba.ka hi lcrle SP.\mek 
~ey sormadan öteki hunu anl:ır çok tuhaftı. Ha.} atın ne garıp 
'e Cc\ap \erırdı. \ıne o,> le ol cilvelerı \ardı· Corınnn ağlı)a-
du: cak, sızlanac;k adalesıı. ~ıımıı. 

- Ne du tindUğilntiıü anla sak \c be.>az Jtollarını bo~nuna 
dım, SC\~llım Merak etmeyi dolayacaktı Ccrınne'ın ağlı.}a-
niı, uzun &Urmiyec('k. Ağusto cağı muhakkaktı Amca, eV\'rlfı 
sonunda burarla olacağım. kansını da gottırmesıııi soyle 

Mayıs ayında idıkr. Walter mı.ti. Sonra sr~ aha tin pek u 
kısa zaman !çın bıle bir yere zun sıırmıycce ını ılcrı &lire 
gıtme ıne tahammul edeml.>or rek bu hl ırden vngeçmi~tı 
du. llu uzun ıeyalıat e nasınd ı Bu, b~şkn defa a kalmıştı• tini 
ne )Opacaktı' l>ııdııklarıııın tit bukı Corlnne'l" her,ıher olmak 
rcdı ıni hi~ etti. Belli etmr t.} l olurdu. IS"le llay'ı gotllr-
mek için ba.,,ını Walter'in go mek im\;Anı o1 a, o ~aman bu, 
üne sakladı. Allahın bır lfıtfu tı>lAkkı edi. 
- Ah, sızi beraber gotilrc lebılırdı Ray, Walhır ın her i 

bilseydim, Ray... şınl oyle kolavla tırabılır. yü. 
Corınne'ı de trselll etmek rn kunü ovle hafıflctrhılırdl ki ... 

zım gcldıl!lnl du Undu \e bir - Yakıt ~abuk geçer, ı;e\di 
den karırığınrlan da a' rılma .,im. Bır daha sefere beraber 
nııı gGc olaca ını hl etti ""' gırleılz. 
il;i ini rfp t 0 rt rlnın~ i•'rm 'or Ray'ın elleri, lilU eli sıihi, dız 

---=-Klll 

' terinin uzerinrle, hnreketsıı 
cansız bir halde duru~or(hl 

- Peki, öyle olsun. dedi ço 
- BE'n burada yokken ı; 

kıtap okumanızı i tiyoruırı: ıet· 
nim i~ın bankalar tar htnı ııı' 
kik (!lttğıniı: zaman gıbl )ırr 
bırçok \aktinızi klıtupbaıtf 
de geçirmeniz lAı.ım ... 

- E\et 1 
ı1 " ( - Sonra sakın saram ı 

me3iniı, e mi se,şıılım" 
ı 1 

Bu sozler, o kadar ) erf;I tı 
lilzum uzdu ki her ıkısı de ,gOI 
nu farkedıp kahkahalarla t"lıe 
duler. Ray fçın kenclı Al~e 
rınden başka hır Atrme. ı.tr 
gırmek ııdım atmak ıııı 11 ıe 
yoktu ki .. Yarırmazlık' c;U ol' 
ri saymaktan b3şka ışı ne 

se' caktı" Kcndı kendine • dt 
hm, &C\dığim, bir iane~· p~ 
mekle \'akıt gecirecektı 1i 
daklarına kadar g('lrn bll 11~ı lrri sö\ lcmemek ıtln kt' 
zcır tuttu. 

dııı' 
Oracıkta kalıp o aııııı. tP ı ırı 

'armak, sonradan da ıcın tı' 
aclamaktnn başka ne ~.a~~c1' ıO 
dı? BUtıın geceyi '~a ~,rı 
kolları aıasında getırrlı • .,0ıı 
kulAdc bir şrkılde ro tıııar. ~rıı 
ra yatıştılar. Şafak soke~ı,rıl 
her şC'y sükunet buldu'" 

. Jl:ı' 
ter, kütük bir toı:ıık gıbı 
ko' nunda ııyuyakaldı. ) 

(flf'\ amı 'ıır 
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Moskovada 
~eler 
~rdşülece ~ 

Luhnan Ra~bakanı Sami 
Solh, memlekette birçok 
reform ya pılaca:ıoı öy
lenli~ tir. 

* Batı A iman) a So ) al ne. 
mokrat Parti lideri Kurl 
Schuma c.her, rlıın iı lmü~
tiır. h ~zan : E. T I * 

ıw ilıMen beri IDunyr P<!· 1 
~ '111 llı.a ilenılni en 1iyadE' 

'llnhıdcıı nı e ele bir Çin 
l'tı.. nıo ko\3',•ı :ılvarrt 1 "'"'Qlr r • • 
"tı ·. it')" et, e\'l f'lce ) 111-

~ltı ll~bı. a~ nl :ıamanda Dı!l· 
~ qıı1 ~111 olnn, l~ml Çin 
' l!tad An l.al'nin ba~kıın
~ adı 1~, lı;ındc lyı~t. n~krri, 

* De lştlrmP. birliğimiz dun 
Kore)e nrmı~tır. 

* nır Tiirk askeri hr.yetir.ln 
I ~~kınd;ı ·rııı;nslnvıya ı;i 
a__.::cdi hilıfirilmekterllr. 

it "k ~~\ irtrr urdır. 8lltt· 
rı 

1 
araıı ~ıı k•"'ll'na ı; i a i, 

~1e:,.t;kıli:~~1"m;,;~11i: 1::.1 11 Amerikan elçisinir 
'Jiıi· • 

\ ' ATAN 

Lübn.an'da, yolsuzluk 
;.ıe nıücadele edilecel~ 

1 Memleketi kararnamelerle idare için salôhiyet 
1 isteyecek olan Başbakan Lübnan' da bir çok 

1 

reform yapdacağmı söyledi 
A ııoelııl-d rruı 

Beyrut, 21 - l\Iuhalcfctin J.übnırnda, irti5a \'c yolsuzlukla
ra karşı sıeniş ol(-Ude icraata gt'çilmc~ini ı~rarla istemesi iizeri-
ne. Başbakan Sami Sulh, hilkfımt'tin memleketi 6 a:v müddetle 
kararnamcler)P. ld:ıre etmek için )'<'lkilcr ı~tı) cce~ini bildirmiş
tir. Tliikömet bu istr~inl, parlamentonun 21J Ağustosta yapaca~ı 
olagamislii hi r topl nntıda ileri sürecr.ktir. 

j Dil n j:r.rc ya pılan ka bine topl ııntıs ı ndn Jlaşbakan Sul h, SÖZ· 
öniinrl r. hı tu l :ı n reformları şu şeki lde sıralamı~tır: De\'lcte ait :ı 
raıln i n kih tiilcr a r.ıs ında tev1•i, seçım kanun l arının tlidili, adli· 
) e nıf'k a n iıın:ıs ının reformu, h:ıı;ın kanunlarının ycnidf'n gôzdeıı 
geçırilmesi \'e devlet hlzmf'tinde ça l ı~an verimsiz ,.e fuzuli me
mur \'C mıl ta hrlrmının k a rl ro':ırdan çıkarılması. 

Acele minganis ! 
C irl kızımız Giin P.11 na~ar 

A' ı urı a Gım~lllk Krall · 
rıısl ol rlıı . Hakikaten hu 7.a· 
rrrc millc lre çok fi l' \'İn· 
rl lk. 

\ 'e hrle <: ıınsclln i n rrk· 
15 m §irkr.tlcrinin yaptığı 

tekllrlerl r edrle lmesl gos· 
sumıllÜ kahar llı. 

11151 guze ll ik ınlhabaka· 
sını lrrlfrılcyrn ru mhıı ri· 
) et rerlki nılz rlc Kra li ı;,. n i n 

r r ll husuım nıla iiylt>d l.ı: i 
ı;olzeri hani, pr k hal.kını 
' t'!rrr,.k giistermis. 

• Yal nıı biraı d ikka t c ıtil', 
il ' nı sıu n lır$İ nci sa.) ladaki 
bomll'k rek lfıınl le bu ka· 
ıl ar t ab11 k l l'k1l ıı r tmr.seydl 
ilaha İ ) I ol maı m ı ıl ı ':' 

r;r:n:T r. frnE 

s 

~ Cifi~ ltı.e ele U1.al.dnf urln r .. ' . At' d 
-~ ~01 ecr,k poııı11.;arıır. nıı a- JOZ en tna . a 
~ r.114e narııı, Çin llindlst.a-

Son zamanlarda muhalefetin hiırumlarına başlıca hedef le~
kil rden Cıımhıırhaşkanı Beşara El Huri, blldirıldiğlne gbre bu 
reformlar lislr.sini tasvip r.tmiştir. 

Çarşaflının 
Zorbahğı yala mı" 

11ıuuıl ll•ı>.1blrimlt.ftn l\l illetle rarası Mekanik KongrE' inin diinkü toplan tısı ndan bir ı örünüş. 

ti.d Oncz,a•, a .kıı ril alın&· Akı"sler yaptı a· .. b d 
~ ,.~~tl 'Özden ~rçirlltcek· ır yuz aş a 

ıııe;,1 hunların üst unrlc ,.e '••«la'ıd l'r,., 
ttııt P. ola rak Japon\'& ile • , b ne do"v·ız 

U llıuna r.betırr tetkik e- Atina, 21 - Amerikan BllyUk ~ a, J 
• r. Japnn\·ıı ile bir an. Elçısl Peurifoy'un, )eni bir hU-

t k11 rıımaılıkç;ı knmiinit kömctin iktidara gelmesini sağ. ~· .... 'llJndU 

Değiştirme 
Birliğimiz 
Kore'ye vardı , tt • d? ıııta esaslı hir hikf. lamak U:r.ere ı:enel seçimler ya. r 

' " ltıı ı ı ı t •· ı•·e eden yorumln · .ı .. aeınltıl r,,,, ! f'ark llı:roılı6 ''""" L..:ı ır ıı ctmr. i miimkiın pı mas n a. ~ •. 
~tıı ;t llııs3 1 hıı anla~mıı) 1 rı buglin Yunan basın ında terı· 'Rafilat 21 - G ilmrlık makanı Pusan, 21 Kore 
t llıt·da llıf'k, dnlııı ılo~rusn Jıı· kill're ) ol ııcmı~ı ır. Ga1ctckrden ı~nnın dUn bildirdiklerine ~ö ı Tlırk Deği~tlrme Bir l iği bugJn 
it bııJıfi ıl~ ~'in ı:tilıi knnıiinlst bir kısm ı Jehtr, bir kı sm ı ı se a- r .... Tiırk orrl ıısıı mensu plarından Pıı~ana YAsıl olmuştur. 
• ı hllırt kurulmasına çalı ş· le~·h te yazılar ne~rctmlşlerdır. Suafottin Ahmet isminde bir Değiştirme 11irliğinl karşıla· 
~~I: ,_ti>~. Hu mi" elf'nln r sas. Başbakan Mua\·inl \'e Oı şlşleri ~ lizhıtşı Bagrlat hHa al:ınıncl ;ııı l nııık lızcre Koredcki Tiirk T ~~a 
~~~·; ~1ıktrn ı:rı;lrilrrrıı i , J:ı· Bakanı Venizelos'ıı n rıarti~i tarıı- avrılı rkl'n Ü7Pr in de ın noo ııl· yı K0mııt;ını Namık Argııç, 3ır 
~ro t'e l'fnırk .yollarının fından yayınlanan •Eleniki İme. t~[l. mücevhera t \'P )'abanc~ dö I~ miş .l\l illetle~ Or~usunıı ~em· 

·-.ı t lı ı ıct ır· vi~ler bulu ııdu"undan tevkıf c ılen yuksck ruthclı şuha) !ar, 

~
.&.. a min rrlll mt.ktrrllr. ra • şun arı l azm ~ • q b 

..... dil mi tir. Giinry Kore Hiikumeli crktın ı 
b::J. 'tir 'lrnin ha ıofta •Peurifoy'un bcyımatı hiçbir l l~il i maka mların \'erdiklrrı ve Birle~miş l\lıllellere men~:ıp 

t b.i ''ardır. Ru harp Çin· uretle kabule şayan olmayıp habcrlrre ı:ıcire Bal!dat $:lİmrlik dl'\ letlerın slya~t temsilcıl >ri 
Uır fedaUrlıklara m11l memleketin prensiplerine a~ kırı- polisleri 'ı'iizbaşı Serııfetıin flo rıhtımda ham bulunmuşlardır. 

l dırrı: 1 d ı · 
tıı:ı lQ ~n. harbe b r an ır.• yanınıla bulunan bir sh il şah•ı Kore Türk Değistırme Bir ığı, 
b~I ~ \ttilmt'Sint i ti,or. Buna mukabil muhalll ·El- tevkif etmek mecburiyetinde rıım:ırtcsi ı:iınU Pus;ından cephe 
~ ~ llsıa Amerll\a'nın bıı.I nos• gazetesı demiştir ki. ·Mr. kıılmı~lard ır. ye do~ru hareket edecektır. 

C1r, C111.1"'l t.dılme ine tanı{· Peurifoy her şe~i açıkça gô~le- \' ü:r.başı H' yanındaki sh'il :a· 

Ankara 21 - Gazeteler üç 
gün en('} şehrimizde çar~aflı 
bir kadının emprime giymls Ja
pone kollu bir kadını Ulus mey. 
danında ÇC\'lrrrck uKocıılarımız 
cızin 'Uzünılzdcn m e gelmez ol· 
du.» Diye bağırdı~ını ve lsknr· 
pinini çıkar:ırnk karlını oo\'dÜ· 
tun il ) erli blr ajansın haberi o· 
larak ncı;rctmişlrrcli.. 

C.eri fıkirlilcrl t:ı h rlktcn baş-1 
ka bir mfııı.ısı olına,>aıı lııı habe· 
r.n. polis tahkıkatı neticesinde 
tamamen hayal nıahsulu 'e uy
durma oldu •u anlaşılmışlır. 

Yeni i~ kanunu tasarısı 

hazırlanıyor 
Ankara, 21 CT.H A.) - Mem 

lrkrtımizrlc iş \ c i~~i ha~ atının 
&ur'atlc inkışafı me\·cut \'C mer'i 
olan h J\anununun kıfayetsl:r.li
#ini mucip olmakt;ıdır. 

;ı it ılrrin bu \"nzİyl't kıu-. 1 mlş , e hükt'ımet cambazlarının hıJ evvelA ü~tlerinln aranması· 
ttr4.ı,_ 1$~\ll 'dın grnl ask~ri hulyalarını daı!ıtmıştır. Amerı- nıı mukavrmet etmPk istemişler 

· ereği tahmin edıli.

1 
kan elçi•i. hakıkl bir dost sıfa- faka t ~onra itirazdan \•nzı;eç-

Eisenhower 
Trm~an hiikumetir
Hücu·m ediyor 

Bu hu~us ı::ozönündc tutula· 
ı ak 1952 Tlirkıvc Sanayi Kongre 
"İnce teşkil edilen Çalışma l\Ie\'· 
zııalı komis\onu, İş, 1sçl "" İs 
'eren b:ıkımlarındnn ıneycfan:ı 
J:rlıın H·ni ıhtiyaçları kar~ılaya
r:ık ~cklldr lılr rapor tıımirıı \'<? 

Calı~ına IJ.ıkanlığına lC\ di et. 
mietir. 

Endki gün Giidiil kasaha ında çıkan bir 3angın sonunda 25 ev tamamen, 15 e\ de kısmen yan. 
mı~tır. Yııkarıki resim; ateşin bas tırıldığ ı s ıradı çekilmişt i r. 

l. llıı tıyle konıışmu~tur. • m!şlerdir. 
• ladı 
·e tdlı ı:oı· ıı 5mı:ıln, muza· ' ---~---------..------------

ta.; l!ııııı r.rrıı me~eleleriıı en • • 
~~ dir. in. lıu · ıık hlr iktı ı z M ı R 
~ıı i~aıı l ı;indedlr. Ha\ at se. 

• Çııı~deıı gfıue du u ·or. 
FUAR 1 

tı e ı;enJş •ardımda bu· 
~ lse' Cln•ın sa nıı\ ili'! mesl 1 
~ ttııııııııı~ on rlolor Hrmet;I 
~ b~ m Kore harbi ·füün· 

tit1/8 tıl1hl H1pıl amPmıstır. 
llJ ft karcısıncla Çin'de 

{.'ı. Yet,frJlk baılanııştır. 
ı.,.'lllıı 

' lıı .'&a·lı urdım görmez· 
t:ıb· 

1\ 1 
1 ' Dlı \ et alacağını. 

tdtııı,~rJ.;a P \ lrl'.{ eğlııl ld· 
'lıık Utdır. Çl11 gibi 450 

tı' ~.,d bir küıtP' ı kalkındıra. 
lı, 'ı, l 111\ı!a hulıı n mat a Rus. 
• ~., 1\'hakıarı rnııcalt rteğll · 
'ı aı ç· 
lı ıııı ~ ~ ın'iıı hu n1hrl kar. 
•· tt 8 Qs,·a·~ a kara tutması .. ı~ o,, 1 
t llııı • lerıten a ·rılma ına 
~ "" aı , 
~~ "Ote 'rllınlyor. Olsa ol a 

h t t ltıac('rasınılan ,-az.ı:ece· 
ttıııı 

le ınrmlt'!kette kal· 
~la ltılntrıe h ıısredrcektlr. 

hıı 
~'' ,~ IJJUEabreltrln nasıl 

'ııt, r~tetı 3 akında anlaıı. 
1 

SERGi SARAYINDA 

ARANTI 
BANKASI 

EMRiNiZDEDiR 

Caddeler hnrtıımlarla temltlenerek: 

istanbulhılar - na5ka hirl u, 1!11 l ıııu 

kabil olmusa bunu mantık 
kabul eder ama salAha do~ru, 
belli bir orogram dairesinde. 
'urlimE:k ıarurctı \'ardır. Da· 
ha mühim olanı mühim olana 
tercih eden metodik bir t!llıS· 
ma zaruretı ile kar~ı kar!I\ a· 
~ ız. Yoksa J:ünü .':Untine t.;r 
politika takirı cdılir de ke,il 
mis ta\lık ı:ıbi sda ~ola bac 
'unı lmakt:ı dc\•am rcdilır~,. 
korkulıır ki, hir hıı il ~ıJ 
sonra da, aynı me\'?ıı lar. 
müstakbel nesıJl,ıri n iSIİl!ll 
sahası olmakta de\'am edıp 

~!df'f,D 

YENi !STANBUL 

gilendlıdlgindrn ba!ıi le diyor 
k i: 

• Zamaııım ı zda özel servet 
mılll servet cerçc' esine gır.:lı· 
ğine ve de~eri, kamu menfa· 
atlr.ri çerçe\•c inde döviz hii. 
klimlr.rıle kontrol edildl~inc 
ı:lire. paramızı gelısis:Ozr.I kul· 
l anıını ıyar:ıl?ımızı anlamak ko 
taydır. \. ürıılilyor ki: din • hİI· 
ı::inlcrt n in, bir zama nlar. hac 
için kO\ nıııs olrl u k ları h ılkiim 
le r, cl rivız oolıtlkas ı ril7iinden 
kon usıız kalmaktarlır. Rı1. o 
ıı un iti n. nııe işleri n in ekono· 
mik ııart l :ı r ,.e kam ıı mPnfa 
atlPri cerı:evesindp dlişiınU I 

mrsinl lüzumlu ııörınoruz 
ÇLinkü: oarıı dej!eri bakımın 
dan, senetımiz mıllet konırrı 
111 a l tınd:ıdır. Ve biz kanır 
hükUmlerlnı bir Yana lıırı~ıı 
rak dıl erl ı?ımız ı:ıbl onu kuı 
lanamavız tı 

1 

A nnıfolu Alanl\ 

fdııho CD. Amerika) 21 - Da· 
tının Cunılıuriyeld 10 eyalet \':ı. 

fül ile akdettiı!I toplentıyı mü
teakip Grneral J-'lscnhO\ı.er, etra
fındakilerin ılk a ıkAr siyasi de
meci dıye \·a~ıflandırdıkları nut 
kunu 'CTmiştir. 

Ei enho" er bu nutkunda ~un 
ları so3 Iemletir: 

•Truman hükOmetl i şçilerle 
patronlar, tıbbi yardım ile tarım 
slya•nti ıırasındnki mlına<ebetlcr
de sol taraftaki ) olu takip rtmek
t€dir. Tlalhukl Riılr ik Amerika 
diiper!Uz or tanaki ~·olu takip f't. 
melidir, zira en sol \'C en sa~ ta
raftaki yolların lırr ikisi el!! is. 
tibdarlil giden yoll a rdır. 

Çalı ma Dakıınlıl!ı bu rapor 
esas tutulmak Uzero yeni bir iş 
Kanunu tas:ırı ı h:ızırlamak Ü· 
zere faalı}clc ı:cı;nıi&tir. 

Yrni K.ınun tasarısı F:czahıı· 
nelerle ecza depolarını ilgılendı. 
ren huktimlcrı de ıhtna edecek· 
tır. 

lsma il Rüştü Aksal'ın 

bir kızı oldu 

Ankara, 21 (Hususi) - Eski 
Mali.} c Bakanı t nıaıl Hüştil Ak
s:ılla rcfıkası Alageyik Aksalın 
hugıiıı bir kızları dünyaya gcl
ıni§tiı-. Genç nna ve lıah~y ı tch
rik rdcr, kiiçük Aksa l ':ı uzun O· 
miırlcr lenıcnni ederiz. 

DOGUM 
Mılli Et;itinı Bakanlığı ÖZd 

Kalem memurlarından Ahmet 
Doratlı 'c l\lune\\ er Dor ati ının 
dun gcec bir kız tocukl:ırı dun. 
) a) a gel mı tir. Yauu) a uzun o· 
mürler dıleı iz. 

-1·~---" 

Diz ha11 ı:::ıyclrrl biiWn millet 
için hilatrfrik kabul etmekteyiz. 
Bunlar: fh th·arlık ı;lgortası , iş
çiler icin işslzli~c karşı, kaza \'e 
hastalığa karşı sigorta, ırk, renk 
\ e din farkı gıizetmeksizin herke
se kar~ı a~ nı muamele, .naari füı 
ıslııhı, nıcskenlerln ıslahı, çalışan 

erkek 'c kadınların haklarının 
korunma ı, hayatını kazannınk \'e 
tasarruf etmek hakkının korun
ması, ziraatın gcnislemesi için 
i~tikr:ır temini rnesclelcrfdır. • 

lsrail, Mısır'a sulh Daktilo Aranıyor 
teklifinde bulundu İyi daktilo bilen bir a· 

\Ukat katibe~lne iht!~aç 
Kahire, 21 (ANKA) - Bubiin \ardır. Her gliıı saat lfJ ıa 

iıı:ınılır knynaklnrdnn bildirildi- :ınısı Sirkcd Pnlas 3 eli 
ğine göre, İ rn il, :.'ıf ısır hiikumc- kal 15 16 numaraya mUnı· 
liııc sulh teklifi için resmen bir r.ıııt ~dllıne~ı. 
nıiıracıuıtıe bııl ıı nnııı ştur. 1 'iltıl!ll.l•fllll• .. l!l••ı-

uykusvzlvklordo 

• 
ADALIN 

Tammmş ll)'kıı ildcı 
ve seri a lif. 

• 
Tup ı 10 v@ 20 ıableı - 0,5 gr, 

. 
Rusya, lran'a Dün, sekizyüz 

1 

Nota verdi Hacı namzedi 
' nkııra Afm• 1 Gitti 

Tahran, 21 - BuiUn So~-, tskendenın upuru dün saat 
l et Rusya .İran hükQmetıne hır lb de 800 hacı namzedini Cıd. 
nota \'ermı;tır. Atıklandığına de e götürmüştür. 
gore, bu notada; 50n İran karga. Hacı namzetleri beraberlE"rıı 
~atıklarında_ Sovyet Basın büro· de l2 000 sise &u, 10 ooo llmr 
&unun Mıllı~ etcıler tarafın.dan l(l Kg sarnıısak gcitilrmu 6ıerdı 
taşlanarak cam \·e certe\'elerının Diğer taraftan vapunın so$!u 
kırıl~ıısından dolayı mus~bblp· ha,·a tertibatı hacııarın ihtıyac 
lerının tecm eşını ıstcrnıstır. !arını temin etmek maksadılc 
r\ hmct Scf~k ırandan a' ı ı l arık her glın lşliyerektır. 

Tahran, .ı.ol (A.A.) - Iran Şa tl\· FAZLA GIDEN 1 
hının k~z kardrfı rı.rens.es Eşre· Ur';\tl,F.I\ETJ,r.R 
Cı n ZC\'CI Ahmet Şe fık Sıvll ha,•a Ciclde 21 <T.H.A.) Sutıdl 
cılık teşkilatı miidiirlıi~U \'azlfe rabist;n Huk\ımeti tarafınd~n 
sinden .diin istifa elmistir: bugıın açıklandığına iöre. bu 1 
. Sı~ ası tema) Ul ve _I~alıyct~e· sene Hacca iştirAk etmek içın 
rınden dolayı karısı gılıı kendısı ı:elen hacı namzetlerinin sayısı 
de şiddetli tenkfdlere maruz ka· 130 hlnl bulmuştur. 1 
lan Ahmet Şefik, sanıldıAına gb Bu Eene, en fazla hacı nam· 
re ya.kın.d~ tr.and:ın ayrılarakt.ır. zedi Turkt\'e, Pakıstan \C Mısır 1 

Bılındığı gıbl Ahmet Şefık, dan gelmi~tir. , 
Mısırlıdır. Kurban Bayramı 31 aJtuslos 

Ayetullah KA~ani lltt!l.ke) e pazar gününe tesadüf etti~in· 
den hacı namzetlerinin en gt!ç gidiyor 

Tahran, 21 (T.H.A.) - 1ran 
Parlamento Başkanı A3 etullah 
Kaşanı, tekkeye ı;ldecek iki bin 
kl~ilik İranlı ll a('ı namzrdı kafı. 
lesine bızzat baskanlık edecetl· 
nl bildirmişlir. 

1 
KA~aniye oğlu \'e Parlamento 

nun n~fiz azıılarından Şf'mS Sc· 
1 mahani. refakat edrreklerdir. 

Kurdistanda karıaıalıklar 
cıktı 

Tahran, 21 (A .\.) - Gazele· 
lerde inti~ar eden bazı haberle· 
re gbre, Kürdistanda \'lıkubulan 
mühim kargaşalıkla.r netıcesinde 
200 kişi yaralanmıştır. 

Genel kurmay be~kanının kar 
de.si olan askeri· vali Baharmcs 
tin taraftarı kabilelerle onun ye 
rine ı;etıril.,cek olan General 
Rakşaniyı tutan aslretlcr dö' Uş 
mllslerdlr. 

Resmi makamlar bu haberı te 
) it etmemlflerrlir. 

Günü gecnıls \·ergller tahsil 
edilerrk 

28 ağustos gecesine kadar Cid· I 
dede bulunmaları gerekmekte· 
dir. 

Bu EebeblE', şimdi) e kadilr I 
gcirulmemiş cekılde ucaklarla 
hacı namzedi akını olm3kta· 
dır. 

T ~vf ik İleri 
Din tedr~;ah 

k""''~'· · v o_.1 . . ... 
Rıze, 21 <A.A ) - l\lillt e:ııı 

tim B"'kanı Teyfık İlerı. Rizede 
) aptığı bir konuşma sıra•ında 
dın me\":ruuna temas ederek, 
·Kulturlü dıtı adamları yelisti 
rılmc·ınl temin lçın geçen yıl 
yedi İmam · Hatip Okulu açıl· 
mıştır. Buna sekiz okul daha 
illı\ e edilecektir. Yıne ihtiyari 
olarak ilk okullarda okutulan 
din dershıri mecbur! tutulmuş 
tur. Alınan neticeyi oğrenmek 
maksadiyle bizzat yaptığım tct 
klklerde yüzde ye.tml$ nısbet•ı 
de memnuniyet verici hır netice 
alındığını ibrdum. 

Tahran, 21 (A.A.) - Fevkaltı. 
de salAhiyeUerini istimal eclen 
Başbakan ~l usadrlık, hazinPyi hl
maJe maktadı~ in glinU getmi& 
\'erı:ilerin tahsilini talep etmili
tir Bu karara uymayanlar hap-

l •••ım•••••••••••••••lll!l!lll!!lll'l•al J scdllerek veya mallarına elkona
caktır. 

Bıı çocuklarımıza MUsltiman· 
lığın hakikatini öt:retmiye talı 
eıyoruz, hurafe \'e .safsatalar· 
dan daim~ kaçınacağız· demıs 
tir. 

HOŞ MEMO- işte s e rvet böyle yapılır l 

Yunan Kraliçesi Karaa-

gaca uğrayacak 
Edime, 21 (Hususi) - öau. 

müzdeki Cumartesi il.İnil saat 
7 de Yunan Kraliçesı Freder!
ka, Dlkea kasabasına gitmek 
için Karaağac istasyonundan 'e 
çecektir Kraliçe Karaağaç ist4ı 
yonunda on dakika istirahatten 
onra yoluna de\'am edecektir. 
·ralıce aynı gün sut 15 de A· 
•ıı)'a dooecektir. 

' ' 1 .11 '* 1 13 
ILVTAuıı MlZ.Alı ııa.osur. 

All Ulıri 
Altan 
Bedri 
Çetin Öı:kırım 
Ferruh Do;)an 
Gwngör • 
Metin Gökçe 

:~~·~: 1. 
Hejat !rt111,. 
Orhan • 
8emlh Be cıof lu 
&elma !mirojllu 
Sınan • 
Bu•t \'•hız 
T. Korlc~ı 
Turhan. 
Y•lçın Cetiıt 
Yelçuı • re,. 2uı 
'f , M.,at 11 
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.\ u upa Güzellik Knliçeliği mü abaka ma katılan güzeller, blriDt~İ gc~ide tuvaletle i t irak ettik. 
ten sonra, sahne gerisinde birinci t ur tasnifinin neticcleıini bekli)orlar 

Günseliyi seçenler 
ne diyorlar? 

1 951 Turkiye Guzcll Günseli 
Başarın Napolide kazandığı 

muvaffakıyet, şehrimizde bıl
) Uk bir memnuniyet havası U· 

1 
yandırmıstır. 

Bilhassa Günseliye rey ve
ren jüri fızalannın sevinci, di· 
ğerlerinkiyle kıyas kabul et· 
miyecek kadar derin ve manA· 
lı olmu,tur. 

Günsclinin Avrupa Güzellik 
Kraliçesi seçilmesi ile ili:lli ha 
'ad isler arasında, diğer bAzı 
guzellerin seçimi kaybetmiş ol
maktan mütevellit sinirli harc
kcUerinl de okumuş bulunuyor 
duk. Dun kendileriyle görüş. 
tüğümüz jüri haları, bu itham 
ve hareketleri ancak bir kay. 
betmek psikololisine atfediyor 
ve Günsellnin kazanma §ansı
nın eı.asen büyük olduğu üze
rinde ittifak ediyorlar. 

Bakınız, Gilnseliyi 1931 Tür
kiye Güzellik Kraliçesi seçen 
kalabalık jüriden; dün elc &C· 
çirebildiklerimlz bu vadide ne 
lcr diyorlar: 

M esut Cemıl. 1 

•Cok mı•mııun oidum. tr
tıhar cttım. 11.ivadbı cıldıtım 
zaman, se\ inçten bir müddet 
a) akta dolaştım rn heyecanı· 
ma mani oia'lladım. Zıra bu 
nı ticeyle, Günseli'ı ı.1 şahsın· 
da Türk kızları.un nez:ıket, ze 
rafet -.e güzelliğini diğer mil· 
Jetlere bir def:ı daha kabuı et 
lirır.iş oluyord J k 

Günseliye rcvınıl \•erirken 
onun bilhassa zerafet 'e tabi· 
llilllne hayran oldu 1ıımıı şim
di bir defa dana ~Lylemckten 
memnuniyet duyı:) onım. o. 
mm afif yüzü, safiyeti; bilhas 
sa halindeki temizlik. sanıimi· 
l et, ııahsında toplanan seır:pa· 
ti, tabii olarak rcylerlmizi kcn 
disine çekti. Şimdi, Günseli~ c 
ı·ey vermiş olmakla, hayalı· 
mın iyi işlerinden birini dah:ı 
yapmış olduğuma inanıyor \ • 
cidden bahtiyarlık du) U) O· 

rum.• 

p rof. Naşid Erez: 
•Bütün aile adetft bayram 

ettik. Se\ indık. Günselinio- ka 
zandığı muvaffakıyetin mem· 
leket bakımından da bize M· 
ler kazandırdığını düşündiik 
\e bu; sevincimizi artırdı. Bız. 
dünya güzelliği müsab:ıka.sına 
1 tirak eden ötekl kızımız i· 
çin de aynı memnuniyeti d;ıy. 
muştuk. Gerçi o bir derece 
kazanamadı. fakat aldığımız 
haberler, yabancı bir diyarda 
bizi tam manasiyle temsil et· 
tiğini, nezaketi ve zerafetiv 
le büyük bir sempati top'aoı
ğını gösteriyordu. Bu bakım· 
dan, Gfinselinin aynca bir bi 
rincilikle dönmesi bahtiyarı ı
ğımızı artınyor tabii .. Günseli 

. 

Gunseli Başa r, kraliçe seçildikten sonra, Yunan gü1eli Yirgiııia 
Petmc:ı.a ki.nin tebriklerine, onu lmcakla uı akla mukabele etmi')tir 

her bakımdan tatminkar bir Gilnseli Başar kızımızın mu
genç kızımızdır. Boyu, bo .. u, vaffakıyeti çok memnuııivct 
ctvarı. güllişU \"e muhtelif ve- vericidir. O bu suretle 1'iiık 
silelcrle derecesini öğrendığı kadınlığına şerefli bir galebe 
miz kültürü, diğer raklp'eri tcmın etmiş oldu.• 
arasında temayül etmesino l\- Son olarak isminin yazılm~· 
mil oluyordu. nınsını rica eden bir jüri fı. 

Gerçi şimdi çok memnun!- zasının fikirlerini yaz:ıcafız.. 
yet \erici bir derece ile dô Bu muhterem jüri azası diyor 
nüyor. Böyle olmasaydı d:ıhı, ki: 
reyimi ona \eı miş olmaktan •Netice beni hayrette bır:ık
yine a)nı memnuniyeti du). r mış değildir. Gllnseli citlt'fen 
dım.• çok güzel bir genç kızdır. Bo-

E rcüment Behzat Lav: 
•Şimdi tekrar o finı hatır· 

lıyorunı. Günselinin zera!etl 
ve inceliği daha ilk sahneye 
çıkışında, bütün jüri ile 1Jeıa
ber. beni de cazıbeslne all\'I~:"· 
mişti. Duruşunda, yurüyüşun· 
de; her hareketinde öyle bir 
pliistik zerafet vardı ki. b~ı 
herhalde bir akademi talebcs: 
olmasından ileri geliyord•ı. 

Günseli, Türk zerafetini tam 
münasiyle temsil edebilcc•k 
bir kızımızdı. Nasıl ki, bu f P\'· 

kaliide hususiyetleriyle, ecn~· 
bl bir jürinin takdirlerini \'e 
reylerini toplamasını bildi. Ne 
ticeden çok memnunum.• 

p rof Dr. Süheyl On\'er: 
·Sadece ruh güzelliği bakı· 

mından değil, d~ görünüş j, 
vücut güzelliği bakımından da 
diğer mllletlerin güzelleriy.e 
yanşacak kabiliyette olduğu

nu göstermesi bakımından, 

yu uzun, 'ücudu fevkalfü!e 
hatlara sahip, gözleri iri ve şa 
hane, saçları ise altın rengin 
dedir. İlk anda parlak bir ze 
ka) a sahip olduğunu anlıyor

sunuz. O kendine has. r;ok ca 
zip tc\·azuu içinde. her me\'· 
zud:ı vukufla, incelikle kor:ıı
şabiliyoı· 'e sadece fiziki d' 
~il. iç dünyasının da zengin 
liğıne hayran oluveriyorsunuz 
Reyımi ona verdiğimden Ç<>.t 
memnunum.• 

Dun, o kalabalık jüri az.·ısı 
{çınden sadece yukarda bah3el 
tiğimız Ze\'atla görüşmek k:ıbil 
o::ı bildi. DiC!er azalana baş'·;, 
fikirde olabileceklerini zannet
nıl~ oruz. Şu hale göre, G'i:ı~c 
lı Bıışar. musabakada m:ığiıip 
eıt:ği rakiplerinin acı tenkit 
lLrine rağmen, bu dereceyi Fı 
:. ıki)le kazanmış oluyor .ı~.
mcktir. Eh, Fransız güzelin·n 
çırpınması da haksız sayı1a 
nıaz tabii.. Güzellik müsab3 
kası bu! 

Gün eli ltaşar • A \n:ııa Güzellik Kraliçesi• eı;lldi kten "onra, ~iigsiiııc ~<'rd kordelaı. ı ta kılı r kcıı 

on 
Sekiz kulüp tarafmdan profesyonel ligin 
on kulübe çıkarılması hakkmda yapılan 

teklif kabul edilmedi 
F utbol f'edera:;)onu, Profesyo-

1 
nel lıglıı on kulübe çıka

rılması btc~ınl kabul ctmernıs 
ve lig sonuncusu Emniyetin iR n 
cı kümeye dü§erek, yerine ik:.n. 
el küme grup birincileri Adnlet 
ile Ileyoğluspor arasında ~apıl:ı· 
cak ma(."ların galib:nin profesyo. 
nel ligle Eınni) etten açılacak \"l.· 

re geçmesi hususundaki ilk .:.a
rarında ısn:r etmiSLir. 

Federas}onun bu husustnki 
)azı ı bugün Bölge müdürlüğü. 
ııe; gelmiş olr.cak ve derhal se~ıl 
kulübe \ azi) et resmen bildirile· 
cektir. 

Fakat dün \aZi)eti gayrı res· 
mi bir şekilde öğrenmiş bulunan 
sekiz kulüp, Federas)·onun eskı 
kararda ısrar etmesini iyj kar
§tlamamışlardır. 

Sekiz kulup temsilcileri, bu 
akşam Bölgede b.r toplantı ya
parak vaziyell yeniden gözden 
geçirecekler ve kuvvetle tahmin 
edildiğine güre, proCcsyoncl ligin 
on kulUbe cıkarılması lıu~usund;ı 
ısrar edeceklerdir. 

Diğer taraftan ikinci klime 
kulüpleri de Federasyona te!
grafla müracaatta bulunarak 
Adalet \"e 13eyoğluspor mü tesna 
ikinci kümenin iki grubunun i
kinci ve llçiıncülerinin profes 
yonel takımların bu sene teljkil 
edecekleri amatör lige alınr.ı:ı-

1 
larını istemışlerdır. Eskı Fc~e· 
r:ı:;yon geçen sezor ortas 11 :!a 
böyle bır k:ırar vermiş bul:ı:ın · 
ycrdu. lkiııci küme kulüpıcr: de 
f•·ki Federasyon taı afınjan v~
rilmiş olan bu kararın ikinci 
küme kulüplerinin çalısmalaıma 
hız \'ercce~ini ileri sürerel: tat
b:k cd itmesini isteınektedir1er. 

Yedinci enternasyonal 

Yedınri Enternasyonal Ten is 
Turnuvası Türkiye ile Fı·an~a 
arasında yapılııcak iki çift \C 
bir tek müsabaka ile ba~lamış 
olaraktır. 

Yedi seneclcnberi çok munt:ı· 
z:-.m \·e programlı bir ~ckildc 
tertiplenen Enternasyonal Tenis 
turnuvasının mahi) eti 'c ehem
miyeti her sene biraz daha gc· 
ııislemektedir. llu turnuvada da 
tenis, eskrim, dağcılık ku!üb :.ı 
kortlarında çok kun etli teni.:. 
y ıldızlarını seyretmek imkfın ve 
fırsatını bulacağız. 

Tenisçilerimiz Yunanis-

tan'a davet edildi 

Yunan Tenis Federasyonu, 
Atına'da mı.isabakalar )apma:, 
iızere Suzan ile Nazmi') i davet 
etmiştir. 

Dağcılık kulübü yapılan hu 
daveti a!Aka ile karşılamış Atı· 
nava Suzan ile Nazmiclcn başka 
En·e~. Behput, Bahtiye \e Gö 11a 
Iü de göndeınıek hususunda ge· 
rekli t 11 ebbü~e geçmiştir. 

Japon atletleri dün 

akşam geldiler 

Yarın Dolmab:ıhçe Stadında 
bir mıisabaka yapacak olan o!l 1 
~·edi erkek, üç kız atlet, dört i · ı 
Clcıreci ve bir gaıeteclden mürek· 
l"ep Japon atletizm ekibi ıhiıı 1 
akşam 19.30 da hava )Olile şeb·' 
rimize gelmis, Tarabya'daki Ko
nak oteline misaCır edllnıiştir. 

Ordulararası p tmtatlon 

müsabakasında Türk 

takımı iyi durumda 

Ankara, :.!l < \nka) - Hı Jk 
selden gelen mıılCımata .,o e, 

tenis turnuvası bugün ıs ağustosta baslamış olan Dun 
ra Ordulararası Kara Pentatlon 

başlıyor ~üsabakalarının bugün üçiıncu 
Tenis, Eskrim, Dağcılık ku· yarışları yapılmıstır. 

Iiibii tarafından tertiplenen ye· Bu müsabakalara Eclc:ika, 
dinci Enternas)onal Teni tur- Tilrkıye, Danimarka. Fransa, İs 
nu\'ası bugün başla~acak, Pazar- vcç. Yunanistan, İngiltere, \. 
tesi gününden itibaren hararetli mcrika, Hollanda, İtalya ve )lı· 
bir safhaya girmiş olacaktır. Ye· ır olmak üzere 11 devletin as 
dıncl EnternaS)onaı Tenis tur- kcn takımları katılmaktadır. 
nu\'asına bu sene on dört millet Yapılan manialı yarış, bomba 
iştirak etmektedir. atma \'C piyade tıifegi ile s lış 

1 
EHelki elin P a.ada, Petrov iç lar sonunda Türk ordu takımı 

\ e ~Iatmazel Sırnadak'dan mü· pu\'an tasnifinde dordüııcü llu 
rekkep Yugoslav ekibi, İsraılli rumdadır. 
teni ci Weiss, is\•içreli Blondel Bugün \c yarın 50 kiloınet 
Y~nanlı Stelyos ve :\latmazel relik yiiıme ile 8 kılometrelik 
\ asilıko, dün de meşhur rr~ıı· kros yarışı vardır. Bu iki mü
cız tcniscisi Coclıc ve eşi, Pram•:ı sabakada da çok kunetlı olan 
birincisi Remi ve matmazel Ker· Türk ekibinin kllismana girece· 
mına ile Yunanlı tcnısci Hc 1 e- ğine muhakkak nazariyle bakıl· 
kaksl gclmı terdir. maktadır. 

Dünvada neler oluyor ? \== 
Henı evli, 

· ııisaıılı 
henı 

..., 
.Fransa'da Gaston Di\lanctel 1 bu kıyafetle seyrüseferi idare 

adlı bir küçük subay, kiiçük bil' etıneğe çalıstığını )aııyor, !?.~
maluliyet yuzUnden tekaüd e- ı·isin 19 bin polisınin acıklı \'azı
dilmistir. Gaston aldığı rnaaşı.1 vette bulunduğunu anlatıyorlar. 
kansıııı ve dört çocuğunu geçiıı· Gazeteler: «Bu vazi) et daha ne 
dirme •e müsait olmadığını c'>· kadar sürecek., Bu ne kırtasi,} e
rünce kolayca para temini iç!ıı, cilik!ı Diyorlar. 
karısile anlaşarak bir yol !>ul· 
mu5tur. Bu yol kendisini be~llr 
gibi göstererek zengin kadınl:ır-
la nişanlanmak ve bunlardan pa
ra sızdırmaktır. 

Yakışıklı bir adam olan Gas. 
ton derhal işe başlamış iptid3 
villası. \'e ticarethanesi olan 
kırk ~a larında zengin bir kadın· 
la tanışmış \'e resmen nişa nlan· 
m.ştır. Emekli küçük subay ka
rısını kızkardeşinin km. çocuk· 
!arını da kızkarde~inin kızının 
çocukları diye göstererek nişan· 
!ısına tanıtmış nişanlılık, hayli 
uzun sürmüştür. Gaston bu es
nada hayli Dara sızdırmıştıı·. Bir 
aralık karısını, nişanlısının t:
careth:ıneslne memur yaparak i
kı başlı .kazanç temin etmek is· 
teyincc arada ihtilaf çıkmış. ni· 
şan boıulnıuştur. 

Gaston bundan sonra bı r tcr
zl kadınla Uını mış, b•ından dıı 
blr hayli para cekınistlr. Faıcıt 
sonunda iş anla~ı larak emekli 
küçük subay Paris Ceza Mnbıce· 
meslne SC\'k edilmiştir. İ~ırı ga. 
"ibi mahkeme huzurıınıl:ı iki ni· 
şanlının da Gaston'u affetıncsi
dır. Fakat buna rağmen Amme 
dava ı dcrnnı crkccktir. 
Fransız pol:si ve sıcaklar 

Frıınsa'da hüklim süren ~id
detli sıcaklar ) iııünrlrn polısle 
ı ir. kıyafetlerinde değişiklik y:ı
pılınası dü$Unülmüştiir. Yeni el· 
bise baki renkle kctcnclen :>l:t 
cak. polıslerin başında bC\":ıT 
nüsıemlcke şapkası bulun! :ık. 
tı Beledi) e Meclisi bunu lır.ı 
neden e muv· ··k gôrnıer..i5, ro 
!islere laciı eı1 ince bır kunı:-~· 
t;.ıı, :ıç ık yakal ı elhlse vap.!m·ı· 
sına karar ~ermiştir Fak,ıl hu 
k~rar elan tatbık edı\memict:r 

Pnris ıtazcteleri nolisin "in 
drtli ıeal.:lar<la hfıliı rfik 'r ka. 
palı ) akalı elbiselerle ı;czdiğıni, 

Kadınlar daha dikkatli 

şoförmüşler 
hdçre'de nesredilen bir ista· 

tistiğe göre kadınlar erkekler
den daha dıkkatli otomobıl kul· 
l anı yorlarmış. Analık hissi. ço· 
luk çocuğa karşı duydukları sef. 
kat buna "ebep oluyormuş. İs· 
tatistiğe göre avnı mıkt:ırda k:ı· 
c!ın ve erkek söfciı' arasında kıı· 
za nisbeti kadınlarda erkeklere 
nazaran dörtte bir derecesinde 
imiş. · 

İsviçre'deki istatistik diğer 
memleketlerde de vaziyetin böy
le olduğunu kaydediyor. 

Fransız ordusunu 

kadınlar kurtaracak 

Fransa·da şiddetli bir subay 
\ c küçük su hay buhranı \ar. Eu· 
na sebep Hindi Çini harbidır. 
I!u harp her sene yetişen subay 
rn küçük subayları yutuyor. Av· 
rupa kadrosu için kfıfi clerccdc 
unsur bulunamıyor. 

nu \·aziyetı J:ılı.öııüııe ahn 1 
lıUkümct •ubavların ve kliçiıl\ 
sub:ıylıırın bulundukları hırço • ı 
vazifelere kadınların alınmasını 
kıırar \·crnıiştir. nu sayede hııı· ı 
!erce subay ,.e küçük subay ida 
ri vazifelerden :ılınııeıık. asıl or
dıı hizmetinde kullanılabilecek· 
tir 

insanlar ve harp 

,\merika'da neşredilen bır Is· 
tatistiğe göre isa'nın doğumun· 
ciı.n 1469 sene ev\'clindcn j,a•. 
nın doğumuna kadar insanlılt 
3120 senevi harp ıçinde geçlr· 
nıiş, ancak 301 sene sulh jÜlli 
görmiiştlir. 

Avrupa 1910 denberi 17 bar 
be sahne olmuştur. Bu müdder 
ınrfında dığcr kıt°alarda !) lıarp 
çıkmı~tır. ı 

sona (I• 

1- .. ,.,_ daki tertip ve karara laınamı)'· 
le i§tirak ettiğini bildirdi. Beni 
knrı~tırmaksızın \'e bir gürül. 
tiiye sebebiyet vermek~iıln bu 
işi hallediniz, dedi. ller şeyleri 
n/lO Nisan gecesinde hazırl:ı
ınıştıııı. JO :\'isan s:ıbahı Yusuf 
İ7.zet Pa5ayı götürecek olan va. 
ı.ıtanın \e bir ihtiram kıtasınııı 
Pasnnın yaltıgı binanın onündc 

, · uılAh rtf 
'ı usuf Izzet Pasa ınu'af ., 
kalj a müdafaasına sure 
' 'etle ictirak etmek lla) ırlı haberler 

Bekli) orduk 

g Nısanda Selahattin Beyle 
makine ba~ında yaptı ,•ınız 

muhabere Lııltiktcn sonra i\lu • 
lafa Kemal Paşa ılc beraber 
te!grafhaı pden ayrılmıştık. Bu 
Icclakiır Yüzbaşıyı ıkimil d(· lıa
tırlayamanuştık. Bilahare Har. 
bi Umumide Kafkas 'e Irak 
Qcphelcrindc birçok kumandan
ların yanında başarılı hizmetler 
ifa ettiğini öğrenmiştik. Birbi
rimizden aynlırken l\Iustufa 
Kemal Paşa: 

- Jn~allah yarın Selahattin
deıı hayırlı haberler alırı.ı. ilen, 
bu zabitin vcrnıi;.; olduğum e
mirleri ) erine getireceğini ü
mit cdiyoı ıını . Sen ne deısiıı? 

Diye sorclıı. 
- E\ct Paşam, Selahnttimn 

ınurnffak olacağına kanaat ge
tirdını . 

- Yakında Blırsaya nidece~I 
ne göı e, bu zabıti taltif 'c tak
dir et. 

Acaba fırka yaveri Sctıihat. 
tin Bey bu mühim yazifeyi sı
zıltıya meydan vermeden başa. 
rabilecck miydi? Miralay Bekir 
Sami Bey arkadaşımızın mani 
olacağına pek ihtimal vermiyoı·
dum. Endişem. Paşanın vaziyet
ten daha evvel haberdar olup 
mu kabil tedbirler alması~ dı. 

Yu uf İ.act J•a a. ,\nkaraya 
Gelmege mecbur oluyor 

bııhındurulmasını temin ettirmiş 
tım. Hazırlıklar stir"at Ye dik
kııllc yapılmıştı. P:ı~anın en kü
çiik bir mukaYemeti halinde 
derhal tevkif edilecek \'e mev
kuCcn Ankara~ a götürülecekti. 
Bunlara hacet kalmadı. Pa~a 
\·asılanın hazır olduğunu haber 
:ılınca hiçbir §CY söylemeden 
hazırlanarak yavcd ile beraber 
\'asıtaya binerek Ankara isti
kametinde hareket etmiştir. 
Doğruca Ankaraya gitıııe:.i hu
susunun temini için de icap e
denlere bildirllmiştir. Arzedc
rim efendim. Ba~ka bir emriniz 
\ 'Dl' mı Pa~a Hazretleri? 

Kumanılanlar 
Hadisesi lı.a panı~ or 

M ustafa Kemal Paşa, Yüzbaşı 
Selahattin Beyin telgrafını 

okurken her hali ile memnuni
) etini belli edi) ordu. Bana dö-
11erek: 

- llissiyatımızda yanılnıJ· 
rnışıı. 

Dedi. Sonra Sclalıattııı Be~ e 
§U cevabı yazdırdı: 

- Size \"e arkadaşlarınıza tc
~ckkür ederim. Milletimiz siıin 

• .. tur !\ 
hizmette bulunm~S i~ın 5 

Snlih Pasn kabınc fert! 
sanda ) erini Damad kcııııt 
şa hükümctıne tcr11 :ıııırf 
Fevzi J'ac:3 (rahmet c !'-

~ ·~ rbı' Fe\Zi Çakmak) .na ~cı ~ ~ 
retindcıı ayrılmış. 12 ıuıı J)t 
du kumandnııı Fahı't'[ıbl ol 
Nisanda Ankara) n t ı1t~ıı 
tu, Bu suretle 16 _:rıııı ( gu 
Nisana kadar ) irrııı/~; ~ıı 
ren Garbi Anadolu a :ııı 
danlar hadisesi de ı..~~' ' 
Fe\•zi Pa.;anın Anado 
~ini ayrı~a l azacağını 
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( Ue\B fi 

1 fcıhrıı 
Emekli Gcnercı 

ktıJbıl 
Altay'ın me 

b!'Cıtı 
Emekli Gencra! Fa ektııb~ 

tay'dan aşağıdaki m 
dık: 18 ,\ 

• Vatan gazetesi~!~ asıııd• 
to. 052 tarihli nus 1 ııd' 
daha evvelki n\l~hllları er 
letvekili Bay ,\lı fıı t 

. ·mdcll 
hAtıratıııda ı nıı ıctııb 
bahsediyor. Bu ıne,k ıı 
ga1.c~enızin ılk çıkn~nsı!Jll 
sında aynı sutun~ıı 1; 11 cd 
kanuna dayıınar?k r c d 
Umumi cfk:ın şuph2 bıııil 
cek şekilde hakkım ıı c ,, 
dilen tarihi tıususat ı~r ıı 
17.ahatın çoğıı yan,1~~ t dail" 
rihi \ ak'aları hakikD ııı 
de açıklam:ık hakklJll 
za ediyorum. 

d gibi dirayetli, cesur ve feragat-
Eı tcsi gıinü yani 10 Nısan a 1 b" 1 1 k ld k • t 'k Gazetenin notu: 

11 oğleye doğru 1\lustııfa Ke- ı za ıt ere ma l • o u ça ıs ı - ı.•abrc 
halden emin olabilir. Yakında Sa~·ın Gcneı al ,.. " r.1 

ııı:ıl Paşanın ) averi ;:".Iuıaffoı• J ' 1ıı"' 
Ali Fuat Paşa oraya gelecektir. tayın mektubuııu sa) 0stt 

(Paşanın ıoı9 dan 1928 yılına Sizleri taltif ,.e takdir edecek- Ali Fuat Cebesoya ~ ıı 
kadar başka hizmet kabul et- lı·r. Gözlerinı"zden u'"perim. ". d ,,. 50rdU • ~ı 
meden fa:;ılasız olarak yaverli- ''e ıyecebını ıııtlI"' 

Yusuf ı· ·ızct Paşanın kuman- "Utıları so"",·ledı· •1 d"r ' ğiııi yapan sayın :Muzaffer Kı- .. " J • • i ı · 
dayı terkederek 10 Nisanda hakikatlerin hıka) es , 

lıç) Bey Paşanın beni telgraf- Bursadan Ankaraya hareketi i- kaların ı~ığı altında · 
h:ıncdc beklediğini telefonla / 
soylcmiştı. Her halde Ilursaclan le ı_ıı_u_h_aı_e_Ce_t_i _cI_e_s_o_ıı_a_e_ı_·n_ıi_şt_i. ___ ı_ıı_·. • _______ ~ 
~eni bir malumat gelmiş ola-r: ~~ 
cakt ı . Yanılmamıştım . Telgı·af- i!lll•••••• YENi GELEN 
Jıancde buluştuğumuz zaman • Wlf 
muhabere başlamıştı. Seliıhat
tin ney makine başında aynen 
şunları yaıdırınıştı: 

::uustafa Kemal Pa~a 
Hazretlerine 

l>iin lelgrnfhanccle cnıirlcı i
ııizi aldıktan sonra Yusuf iz
zet Paşanın telgrafını Bekir 
Sami Beye gostenlıııı. Bilahare 
Yusuf Izzet Paşanın kendisine 
bizzat verdını. Paşa dikkatle o
kudu, bir şey dcınedı. Soma 
Bekir Sami Beye ait telgrafı 
\"erdığim zaman Bekir Sami 
Bey, Yusuf izzet Paşa hakkın-

~Ç~ __._ 

• 

• 
• 
• 
• 

iTHAL MALI 

ÇlMENT9 
{ıJI 

daha ucuı Salı !arımız, pi~a adaki emsalinden 
la de\·am ediyor. 

ÇEHRELi • fŞMEN LIMiTED O RTAKlJGI 

DEMiR v e INŞAA T MALZEMESi 

Galata, Ferm!!neciler Cad. No. 50. .,63. 
<,'I:llRİS-'11 :~ - ı ;.\ Lı\l'A Telefon: 42" 

Ç ama~ ırı n y ık an m a 

müddet inı tay in eden 
OTOMA T İK ZAMAN 
AYA RI 
Ha rik ulô de ÇAMAŞIR 
SIKMA TERTIBATI 
Her pa r çanın ayrı aırı 

yıkanmasını lemin eden 
HUSUSİ MEKANİZMA 
Faı lo çomo~ır koymağa 

elveri~ l i BÜYUK HAZNE 

iKI SENE GARANTİ 

• 
General El ııcırıc Ç A 6 U K Y 1 K A M A 

prr.nsıbıne dayanan ~omatır makine• 

lcrımızi bıııa t gelıo 3örünüz. 

GENERAL fi ELECTRIC 
ÇAMAŞIR MAKİNELERi 

çamaşırı teker teker 



' 
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.~~ 
iki lıaklı ~ ika re 

: avşan/ı - İstasyon yolu:_ Plajlarm hali 
u U11l11 

tu 1 1lkl3et mebtubu aldım: iklıl de haklı 1lk43'd ... nıek. 
dııt: .f :rdan biri Tntanlıdıın geli or. ıeı..tubun hullı&ası şıı
lt tol 1•lon Ihı Tananlı arasında ~andı kilom tr<'lik asfalt 
~!tı \ardır. nu ol, neledirn mP.clislnln karam le, hfitun 
'loh~ıtaııtalorına kapalılmı lır. t" rnrlndrn ne otomobil, ne 

tr\ nel kanı on, ne araba, hattA ne d bı iklet grı;rr: ... J>e
~ :rtıijer eklrr n r it l ollıırı boznr. nunun için anıba ı;rçme
t~ lekr taade edilmeme inin sebebini ha dl anla' hm. 1 a 1.is
~, la ;ıckıı motorlu \a~ıtalara ne dhdim? ... llunlanıı ~ol
• l.ııiı alanına~ının a ak cdllmr~lnln hikmeti nedir.., Bunu 
hp1lır sc 0 nıa,arnamı,tır. lllr )ol Hsaltin gidıp grlınesl için 
l'tıı l '

1 
oksa miızrllk olmak için dt'ğll. Rlzlm Ta' anlı - lstns

llttıe O Undan Yalnız ) t}alnr i~tifade edebiliyor. BU garip '3-

Son \erilmhP.cek mi?· 

ft l lektupta bundan sonı a Tn,.anlı Garp 1 im itleri i çilen. 
b'4 ::r~ \aıi3etlııln sıındrn ı;unc boıuldugundaıı, i çilere 
)Of li· 11

;• ~tını fa~ıılvc \r.rildl inden b:ıb~edllı)or \C drnlll
htrıı b.' ılPr hu nı ıla l nı scbırsl lstıyorlar. fhı mP.\ im l)i
&ıra h r domnte .alata~ı hilf' hf'IJ ini memnun t'dC'Ct'k. Aıa 

~ a •k, nır.~ ,.a lt'rilnıt' i de nılımldlndur 1.annedcrlz.• 

hııtı :~lıt~p çok I~ gören bnı.ı 1 çilerfn prim almadıklar'inı, h,ıl
drtl'o: g?rnıc rnlerr. prim Hrildlglni, insan ka)ırıhtıgını bil· 
lt"'. 

1
· Gorüıu,or ki yazılanların hepsi r :ıslı lie !erdir. Bun

·<q t dd" 
'lııt. 1 5UrP.ttc tetkik edilmesini \e ~lki)ete me)dan Hril

sını ı ikin nıennl edrrlr-
tttut ti mektup drnlıden, dalıa doı;rusu Erledi) edrn şll.ft
ta~; ltıktubu yazan znt dcnlı ban3os11 irin rıorya' :ı gitmiş. 
ltr >o~~lık o k dar pi mlş ki wya glrememl~. 0Dr?iıde ne
~~lılta 11 nrJrr: ... Karpuz kabuklan, çurum ı~ knrımzlar, sa
lq:t sijnt, Pallıronlar, hibrrler, karpuz çe~irdek~rri, sair bir 
~ lleı tunm ..• nunlnrı ı;onnr.kten lğrendım.• dıyen mektup-

" 'dhe hakkında çok sert tenl;idlrr \ar. 
ı .. uerı· 
"<ll•e d itin bu hali F'lol") aya munbasır dt'ğllml~. lllOfl:ı, Feıırr-
''k4teıı' aaı ha itle ınıl~. Grnda oturan bir dostumuz. da aynı 
~1 .. ' hulunclu. llutıın hu hallere sebco lw\'llnın lodnr, ol
ı •. •••en· 
'<f bur •ze ılnkiılPn çoplerl lodosun sahlllrre atma ı ılır. Çöı•· 
~it ada fena Jıir koku da netireıliyor, •• Bil eski Jılr ılerttlr. 
lilı~ t rı klırtıı \mak içın, bulun Gup nıemleketlrrinde olıiuğu 
lı 1 toıııerı deniıe dukmemf'k, Crnni surette lmlıa elmrk 1 ı-

t ır 
e top; 1Zde ukti) le bu 1 e f tckliler çıkmt 1.1. Fakat Brlrdl-

1"1 g ere ınukabil para i tediginden ani ma ol. nıamı lt. Şu
ftıı 3'e '~Ptlr ki ı;oplcrl lo) metli meta ı;ıbi satmak iste en Be-
1tııı>o Unlan denlıe dokmek için her ıene binlerce lira ısar

ltbt; nu usul neticede denlz.t kiri tlyor, herk sin tik ~dl
'" P oluyor. Çoplerln imhası isi daha makul bir usule ne 

hatıanııcaktır? ••• 
Enis Ta hsin Til 

Mısu'da 

Yirmisekiz kişinin 
• 

idamı istendi 
Olası 1. rlılrı 

rli lüğU bildırilmrktcdir. 
Bııl ukelçılrr kendi ara 

farında da bır toplantı ya 
parak, konu }tukları mesele 
hakkında fikir teatisinde 
bulunmuşlardır. 

Sıyasi ÇC\Teler, görUlme 
mlş hır sl~asl fa:ılı)etın de
vam <'tmektc oldu unu ha· 
ber 'ermrktrdirler. Hu çev 
relerin kanaatine göre, de· 
'anı eden bu tema !ar. Or
ta Do~u Savunma Projt'sıy. 
Jr il~ıli bulunmaktadır 

1\'ahas raş:ı j nı;iltrrcye 
hııcum rdbıır 

Kahire, 21 (AP) - Vcft 
Partisi Baskımı l\fustnfa Na
has, hu sabah • İngıliz <'nı
pecynlizminc• şidrlellc lı!i
cum ctmfş \'e İngılız cmpcr
ynliı;Ucrini ah ına \'C parti
sine karşı oynnıltıcı· lıir kam 

l 
ı,aııya a~·mış olmakla ilham 
etmiştir. 

1 

Nahas. siyasi hayattan tC· 
kllmcsı 'e \'l'ft başkanlıtın
dan i Ula etmesinin kcndi
sındcn talep edilmiş oldugu 
hakkında çıkarılan so3 Jcnti. 
lcr mUnascheti) le beyanatta 
bulunmuştur. 

Gelecek scçlmlf'ri partisi
nin bu) uk bir l'k criyetlc ka
zanaca ını su~ leycn Mustafa 
Nıılıas, lngılizler SU\eyşten 
çl'kılıııccye rn Sudan'J;ı cşıt
lık temin eclılınccye kad:ır 
l\Iı ır'ın ~ayeleriıır. C'risnıcsi
ııi temın ı~iıı ıulwadC'lryc de
\am cd<'crgini bıldırmiştır. 

.lllustafa Knhas şunları da 
\.ıl:ı\ c ctmi~tir: 

·Dutiın hayatımı Mısır'ın 
ga~clcrini )erıne gctirmt'sınc 
tah 1 rden brn, bu yolda so
nuna kadar mucadcle cdcce
ğımr söz \eriyorum.• 

Sozlcı inin sonunda ?ıtus. 
lafa Nahas, General Necip
ten sıyatışlr bahsctnıi~ \c or 
du mrnsuıılarının Mısıra bil
> lık hızmctler sat:lamıf ol
duklarını söylcmililir. 

Bir Türk askeri heyeti 
Yugoslavyaya gidecek Diyanet işlerinde 

11\d <Raeı 1 lnrldc) IBirleıik Amerika ne de TUrkl Yenı' fayı"nle r 
~ıı e.:ı bahseden Mareşal \e '\e Yunani&tan gıbi N i\TO 
• e1dtin sarfottııı sdzlerı de\ letlem le, dahıll ııva et &e Ankara, 21 (Hususi) - Ycnı 
~ askeri mUtehauıs· broplcri ~tızunden, bir H!Uak im lla)rat Hademesi Tuzüğıı gere· 

n C ır anJaışma \Ukuunıia 1alamı)acağ1nı blldlrmcktedır "ınrc Dıvanet i~terı Ba kaııhı<ı 
~ne 1 ı• . b ıı d Y A\Tupa 68\ıJnma er. te.kı!Atındakı mtifliı \e \'iilzll'r 

ted e~ırecetl fıkrınl ılerl Fakat a3' lardanbcrl Y~"o lav ara ında ) enıdcn bazı nakıl \ e 
t 1 er. va küçlık bir pUn uzcrındc de ta,•ınkr , apılnıı tır 
h ınutrhassıslann t ma ol a knr~ıhklı sa\'unma plAnları • • • · 

ı u i u i d ı b ı Bu ta)1nlrre gore, Adana muf 
tle ınahiyette yaptıkla- zer n e çat maya a amıs tulu un ; Ka3seri gezıci \aızı 
a bre tore 3 mc.mleket tır. b 

' l bu 0He bır anlaşma 0• Bu anlasma ave·ınde 3 rnPm A dullah De\ehoğlu, Içel mufül 
e sayede Yunaniı;tan, tekel a k~rt km"\ etlerinin top luğune: Adana gezici vaızı l\Iah 

h"' e ~e Yugo Ja\')'a askeri lanma bol"ell'rini dr,.lştırdikle mut O utçu, Sna3 l\Iufluluğune 
hırı rı n durumları hakkın rı takdırde Yu o lavya nomrn, Edremıt miırtU .ı Ncrmt'ttın Bıl 

t erıne fıkir Ycrecekler· Bul ar " Marar hudutlarl'lı ı;i, Erzıncan l\luftuluğüne; Q,. 
'ı <l' kı.ıvYetlendirmek imkAnını bula manbry mtıftustı Mustafa Ya· 
~1 1 

haber :ılan askeri kay caktır. zar, Konya gezıci 'fiizlı(:ine de 
~ 't~~lhar edılen fıkirlerc Yunani;tan 1 e savunma kuv· 1 ~~nya nıll~tu mıısc~·,·idi \Jclııııet 
Q i~ kı~e, Yunanı tan \e h·etlerinl Bulgari tana kar~ı koy Bıılbill t:ıyın edılmı~lerdır. 

1 ~')'h ara ında şifahi \ e mak içın Bulgar hududuna yı· I>ığer taraftan grçrnlerde hır 
~e a lrette bir a kerl iş ğahılecektır. olomobıl kazası nrticesinde ölen 
•«etkarar \erilir e bu 3 Bu sebrple ki, fareşal Tito'· l\Iusaflar inceleme komisyonu 

1 r1~ a kerl kuwetlerl!'ıin ııun demeçleri Akdeniz dr\ fo le ba kanından boşalan yere aynı 
( t Olduğu hal kında muh rl başkentlrrinde hami bir dık- hclet aı:alarından Dersiam Sell· 

1 er ır teatisinde buluna· k~tle Lıkıhrd ılmrktl'dır. hattin Uslu lal in edılmi§tır. 
la tıt Yuıto la\' he~ eti tinava urdı 

~ ·~ıı. e, kar ılıklı cmni) et Atına. 21 (AP) - Yııgo la\ Tu .. rk filosu 
~e 'l' da3 anılarak, Yuna· parlamrnto una mensup 15 ki- 1 

l bıı Urtıye ş mdı karşı ellık bir hr)•et bu gece AUnavn 
~ !!ı Undurdukları kuvvet \lrtnıştır. He ·etin ziyareti 12 gıın Sefa" nı'kfen ayr' r! .. f 
ı tebtılst Pl')klerl hudut &Urerroktir. Geçen ay Yıın:ın par- ~ 
a t ıleccklrrdlr. lamrnto Azalarından mütr~rkkll 

• 1 b anı. nıuharebelerl i blr grup da Yugo lavyavı zivarrot 
t ~ 'U; böl edtr, fak t Yu etmi6tl. Yuı;o lav l\tılll tcclıı;ı 
~~"ıııırııun 37 \ e 57 mm. lık Başkan l\ttıa\inl Moşe l'ıyade. bu 
1 hatt a topları Stalln mo ıbı riyaretlcrin, deh dostane 

1rd~rıı11rl T-37 modeli tank münasebetler tesisine yol attığını 
· •l'ak kuwette de bevan etmi~tir. 
e •~'l Anthony J'ılrn, Yugo in-yaya 

~ il r k ka)'nakların llrri gidecrk 
hu 1 1 

ti ere :.:öre Yu Mnı Londra, "1 ( A.A ) - Sal Ahi-
t hıııAhJardan, Amerikan 'etli ka' naklara s;: ırc, Dı ısleı i 

"k anıtırılınca) a kadar Bakanı Anthony Eden. Marrııal 
ı h ide me,cut \ardır. Tıto ile iôrU mck maksadı!~ F.y 

< ar1, a~~r alan Amerlk'1n 
1 
ı<ıl orularına doğru Yugo lav~ a 

~· ugosla\')'anın ne a gıdecektlr. 

iı;r hansız Trabzon şoförleri 
le~1.heveı i Gre~..r~P.J.~~~r 
~. 1~~ze gefet_P. ' rr;~~~~ons'or~:1eri b~ı~~ıys:b:ı~ 
•t ·-olu .. ,a,,., aralarındaki ihtilafı ileri sure· 
~ 21 S rck, sefer yapmaktan sarfınatar 
t llıekt orbonne yük ek etmi~lerdir 

Penh cbı mUdQrU Mau- Şoforler, şehir dahllirde ya· 
t 1 ıııud ard, Mıllellerara ı hancı pliıkalı taksilerin ışlemc. 

~ lerı uru Emile Sıcard. ıne musa:ıde olunmama ını 'e 
' l tarı:ektebi Sla\' mcdc belediye hudutları hııricinr 

ı:ı r ı hoca ı A. Fıchcl muntazam efcr ) apan b<'lcdl e 
lo rancaı e müµ\'lrl otobüslerinin şchır dahilinde 
kte~t, Mııı tlerarası yük >'olcu nakletmcmesıni talep et 

t f3oi.llh Prore örlcrlnden mi lerdl. 
~ i ~lteg 1°Ul ve Lıllc Hu· Bu taleplerin isaf edllmed" i· 
t, ligde( . ıırofesolerlnden ni ileri suren şoförler, taksll •ri 

~!l ı h aınden mutrsckkil nl hizmete koymaktan ımıına 
1~ıı eyeu yırkınlarda etnuskrdir. 

~·da ~~ılarak gelecek ay Emniyet MUdUrllı~ü. grev ma 
~ a ı 1'1 Planal'ak olan i\lıl hlyctinl taşıyan bu hareket hak 
t@ 1 tıraı/nci sosyoloJi ifan kında tahkikat ~ apmıs ,.o ha 

~ r l deeekt etınek Uıere Tür dı ede teşviki olanları erastır 
t~}. ta fr. mıya baglamıstır. 

<Başı 1 incıde) 

mutanları &crriınc bir öğle ye 
nıellı 'ernııştır. 

Çok samimi Ye ncs'ell geçrn 
bu yemekten sonra hareket etle 
cek olan Turk fılotill~ ı konıu
tanları Yunan amlralıne \'eda e 
dcı l'k ayrılmışlardır. 

Bundan sonra Türk fıloti115· 
ı Srli!nıktrn hareket etmiştır. 

A) nı zamanda Türk dcnız ıtm· 
'etleri komutanı, Yunan deniz 
rnclkurmay başkanı. Yunnn 

donanma komutanı 'e maıyct· 
lerl bır Yunan uçağıylc Sela 
nık ha\ a meydanından Atin eye 
harc'krt etmışlcrdır. Harn mey 
danında amıralll'ri komutanhr 
\'e Turkiyrnın Scliınik konsolosu 
uğurlamışlardır. 

Amlrallerın bindikleri uçak 
yolda Turk filotıllft ına yetiş 
mle 'e bır müdclet bu fılotıllA 
üzerinde seyretmiştir. 
Koramıral Altıncanla TUmami 

ral Constıı5' hfımil olan uçak 
aat 19 da Atina ha\'a me,>'da 
nına inmıştir. 

Ha\a me danında Koramiral 
Altıncan Turkiye Büvukclçıli ı 
maslalıatguzarı ile Turkiyen:n 
Atına deniz rn kara ata elcrf 
'e sefaret men upları, Yunan 
amiralleri. cnelkurmay başk. n 
) ardımcısı, Atina garnlıon ına 
meısup encraller tarafındln 
karşılanmıstır. 

Stalin Çin lıoyotini 

kabul etti 

1"ııı ~•nrnıs Profr ör, 20 
t l lt ıııd erten ve İstanbul 

ı cl~rı ın en I'rofcı or Hılmi 
tııau baskanı oldugu 

tl' t e ~hdırnıa komıtesi· 

Zılo ko\a, 21 (AP) - Komı.l
ni::;t Çin Ba6hakan \ e Dışişlerı 
Hakanı Chou En - Lal rllin gece 
Krcmlın'dr Stalin tarafından ka 

D~n geceki yan!':' bul cdılınlştir. 
- Bu zıvarct hakkında dün KC<'C 

~ e ı tır 

• llloııı 1 rak edrnler ta· 
t ıne drınoırafı. ıskAn, 

h el lerı gıbi sos 
trd.r:a alt ıncselelcrl go 

Dun gece yarısından sÔnra sa- So\yrt Tass ajan ının yayıııl:ırlı~ı 
at yarımda Galata Kurrkçilcr kısa teblit\den baska bilgı edin!. 
caddesinde 41/3 numaralı cam lrmemiştir. 
'e a) na imaltıthanl'sindt' yangın Tebli de ka\ dedıldiğine gdre 
çıkmış, vaktinde yetişen ltfalyc.

1 

görilşmede Molotov 'e Vı ınsky 
nln miıdahaleciyle. ateşin sira e. Ur So'" et Dı işleri B2kanlı~ın 
Une mevtan \erılmedcn sondu dan N F~rdorcnko da hazır btı. 
rulmu. tür lunmu~lardır. 

5 

BAŞMAKALEDEN DEVAM ö \J retnıen da Yüksek Komuta heyeti de büyük 
•• 

Ufuktaki kasırga değişikli y ıldı 
Ed b• f k""/ • M / C f Bası 1 ln rfıle) 

1 e ıyat a u tcs ı ezun ar cmiyeti Ba;ıkam, mızın ,.e gazctr.Jıırimlzin. iranı rna~ı 1. rhlr ı 5ubesı müdlırU TuğgeMral Ek
SO Ağustosta Kor Amiralliğe t "m Şadı K.ınıur Gulhane hastı· 

teriı r.decd: olan Donanma hane i A ademısı mildürlugune, 
komutanı Tum Amıral Rıdvan <"iümu uyu hastahanesi Bırtabi· 
hora! Deniı: Ku\'vetlerl kurmay bı Albav Muhtar Tavas lkınci 
B&skanlığına. Deniz Ku\Vetlcrl Ordu Sıhhat Subcsı mıidurluğti
kurmay baskanı Tum Amiral ncı Sara burnu ha tahane i baş· 
Kemalettın Bozkurt Donanma t b tıı Alb y Raıf GLınlı Hava 
komutanlıtına. 28 ıncı Tumen l\uvll'tlrrı !'ıhhat Şube 1 mudOr 
Komutanı .vekılı Tuğgeneral Fah- lUğune lalın \'e nakli edılmiş· 

1 Tev f ik lleri' nin, «Ben öğretmenlerimi kontrolüm .... nctırl' 1tıhari\1e hizı tebdil r. 

it d • ' "'· d • · • k 'd d den tehlikeler ı.ar61 ı da g•ı tf'r. 
0 in 0 yc f ıŞf lfCCegım» CYIŞ lnt fen I e İyor di~I al~ka nok~anı, riddPn•cndi•e 

E\'\clkı ı;lııı bir basın toplan- tıştirmez. Akarlrmlk bir talı ıı uyandır~r.ak hir mahhet ırzt'!tl
lısı ~aparıık munewer işsızligi nıiırssrsesidir. oradR sadece ·or. Polıtika i h tirası nın si~I. nal. 
ve oğrctmen dfı\ası uzerınde ba. kullUr sevl~esi yukseltılir. Ilım kan Harbinin arifesinde \ e nııı
sın mensuplarına ı:enlş ııahat ar!amı l Pt16tirılır • denilıyor. Pe 1 tare:kenln. ilk dc\'l'eslnde tamn
veren rdebiyat fakültesi mezun- kı. bu yanlıs duşunce~e gorr. n_ıı le ı;afıl a\la ınış \"C büyuk fe
ları cemıycti Bafkanı Muharrt'm Tıhbıyeden doktor, Teknik tinı- lakl'tlere ·ol açmıştı. 
F.r~ınle dun hususi bir goruş- \'l'rsitrden mührndls. Hukuktan llloskorluğun, kızıl bir nikap 
mi!' )aptık. vukat. hakım çıkmaz mı dcnı· altııırla, hutun as;larını ortaya 
Ewelkı ~unkfi be~anatında lrcrk? Tevfık flrri mrmleketın serdiği bir zamanda ız. Eo iP 

rı Dılek lkınci Ordu kurmav ll"rdır. 

Eğıtim Enstıttılcrıne şıddetle hti muhtaç olduğu; bılgıli iH ~etiş bir ~ıracla: İran \a1l eti ı:ibl 
cum eden, bu muessesekrin ka- mış bfrl'tmenkrin ha) kırışlıırı- tehlikeler karşı~uıda aklımızı ha
nunsuı:, kıfayet&iı \·e memleket na kulağını tıkamak surctıylc şımıza almaz, hirhlrimıde ıığı a
manın sukuta gottırlicu \'asır- kültur da\•asına hizml!'t edece- Şlfl durursak, tarilıin1111n hichlr 
ta bulunduğunu ifade eden l\lu. ğine ınanıyorsa. aldanıyor.ı. 1anıan afrrd,.mi)Ccct,i lıir ı:arıe-

başkanlı:ına .. Genel Kurmay E- ORDI' TE pf ı,tSTE ı 
cıtım Daıresı Başkanı Tümgcnc· 28 AGll"iTOST A fLAN 
ral Salih Coşkun 28 inci TumE"n ımtJ.ECEK 
komutanlığı.na, Janda~a Genel Ankara, 21 (Anka) _ z f 
Komutanı Kor_ge~cral Kemal Ya- , c Kurban Ba ~:ımlarının a ~rr 
s~nkıhç Mı!ll Sa\Unma Baka~lı- araya gelmr-i dola 11 ıyle 'e rı 
t. Tetkık Kuruluna, 3 ilncu Kol- edecek encıral, subay Ye dığer 
ordu Komutanı Korgcnroral i · ordu men uplarına a·t k 

harrrın Ergin dun bize ezcumlr l\luharrt'ın Ergin, Milli Et:ı· tin hrp hirdrıı surl usıı ''" ııiınııh-
!jllnl:ırı sovlenıiştır: tim Bakanının 0 rl''mrn ml'\'lU lısı nlıırııı. l'ııııu ıia ıınııtm:ı,•alım 

•Mılll l~ğıtım Bakanlığı l!l47 unda i!rri sürdlı!\tı bir fikri, ~i Garp alemi, Orlu Şnrk ila\ a. 
~ ıhndan heri kaliteli öğretmen. arkadaşımıza ifade rltikten 5011• lan k:ır!iı ı nıla tam bıı· aıiz l~ti-

maıı Hakkı Tımabovlu 15 inci name 28 ağu tosta neş1reaı::::k 
Kolordu Komutanlığına, Bırmcı \e a nı gun kıtalara tcbl ğ o
Ordu Tt'tkık kurulunda gorcvlı Junaca k tır 
Korgeneral Fehmı Turesel Harp · 

, lığin tnhii kaynaf;ı olan Üniversi rıı, rlronıiştır ki: ılaclı sostrrİ\111 .. l'r J.ıl:ı 1 birhl. Akademisi Komııtanlığına Grncl Bu suretle lerfı edrnlerin ey-
Kurma • Ordonat baska~ı 'Knr. 101 aylıklarını yeni riltbeler'ne 
general Nııre<ldin Ak t 1k 1 ı;ore alabllemlerı temın edıle-

leye karşı, kapılarını sımsıkı ka aŞimdi rllı5tınii11Uz. Bir ~!illi rinr. bağla ·an ' " ıtiınv;ı ııPlrolle
p:ınıakla, ~ anlış bir maarif poli- E(::itim Bakanı ki. o Ben oğrE'l· rini n 'arısını hıh i bulunan hu 
tıkası takıp etmrğe haşlamıştır. menleriml. kcndı kontrolunı al- mfıhiın ı;elıada, bizim )alnız kcn, 

istanlıul \ e Ankaradaki Fen tında ıııtahılecrl:lm ll\Üe seselrr diınlzi konımnmır. ıln kUi t:Pl
\'C Edebiyat FakUlll'lcri gibi den rrtiştırc<'l'Sİm• drmektl'dır: ınn, burolardn blıtun hıır ılıın
memlekct irfanına cidden mü- hu hale gore. mE"mlt'kl't mUncY· ,·anın ~'lrıir ı;ozu, dil~ıınen kof -
hım hiznırtlerl dokunan \'e bi ,·rrkrlnın da\3ları han"'I ma· sı olma{:a mecbıınıı. r.unun için 
kalı teli, kıfayctli ö.ı;retmen ~ e· kanıda makt's bulabllerrktır' de manam rolillka lhlir:ısJnrının 
ıı~tıren mllrs~eselrr durur\;en, Bu dıisıınec tarzı, hanı:ı drmok· r.bep olrtuğu ı:afiP.t ıı kusıınnnrı 
bu ka) naklara Mı ili F.ğltım Ba- ratik :l'lhnn•etın hudutlan lr;ıne uyanmamıza, dinç kafa ile dıişu
kanlıl:ının bırdrnbire arkasını ııağdırıthılir? Mıllı} etti ş;ıh~ıyc nPcr.k, elhlrllÇivle tP$rbbu ü nııı
çel'irmcsi \'e cılız mUessrscler tıne ~a,•ı:ı ı:n ternı ımız ı;ayın hafaza eılrcck hlp halr ı;rlmrml. 
mro} dana grtırcrrk onları yaşat- Tel'fık İkrı. bu dır\ "'U unun. et re ı;lddetle Ye ı;ur'atlc lhtl) a, 
mağa ga)ret etmesi bilmiyoruz rafını alanlar tarafından nasıl \ardır. 

• nn ıncı ccktır. 
Kolordu Komutanlığına Harp . . 
Akademısi Komutanı Korı:rnc· Dı~er taraftan 1cı,şlerı Ba ·:n 

nn~ıı bır zıhnht'hn Pscrtdir? sin~ırr i~tı~mnr l'd•lıfı ıni acaba Ahmet Emin y ALMAN 
Ilıze, • Onh e~sitr oğretınen ye n" zaman oi!rrncc<>k?n 

Mekanik konqr ~i 

ral Fel7.i Mengüç 7 ncl Kolor- lıtı da J ndarma terfi lıstesinl 
du Komutanlığına, Ikınrı Kolor. hazırlamaktadır. Bu lıste de ö
rfu Komutan \"ekılı Tumgeneral numuzdekl bırk:ıç 4:UD lemde A· 
Ihsan Eriç mU\ akkaten lllılll l IAkalılara teblığ olunacaktır. 
Sa\ unma bakanlığı b rıncl nrdu • 
Tetkık kuruluna <Avrupa MUtle· ( 
fık kU\'VCtlert başkomutanJı~tnd~ ran frol 
\'azıfelı), 30 uncu Tumen Ko 
nıııtan 'ckılı Tu,Cı;rneral Kemal ram f 
·,ıs Kara KUll\'Plleri Pıyadc naı. 

rrsl Başkanlığına, Trakya Sınırı iin ku'ı !l_ dı 
TııJ:ay Komutanı Tuğı:cncral ~ uı u 
Mııhittın S;;lın GiıJnrUk .Muhafa· . 
ta Genel Komııtanlı~ına. l~ ınci Dlin rhrımlzdeki İran Konso-

ır.ası 1 lnrine) 
gun ıarfınrla bırkııç defa şer
brı, limonata, gazoz lı;en!er 
çoktur. Bunun hararctı daha 
zbadc !lrttırdı~ı ve midenin 
hazım kabılıyctıııi cok azaıt•ıtı 
muhakkaktır Doktorlar. soğuk 
erbet ycrınr. sıcak çay tavsıye 
cdı)orlnr, fakat bu sıcakta ça· 
ya ra.!ıbet eden pek azdır. Her
kesın gozu soğuk şerbetle don
durmada, hiç değilse soğuk su· 
da ... 

kolnrdu komutanı korg Nazmı j I~ luğuııda, ~ran petrolunıın mıl
Ataç l\fılli ı;avunma bakanlıilı T"t lıle tı:ıımesı munasebe!iyle bır 

nalkanlorda \'e Garp mem- fBaM 1. f'irlPI' kik kuruluna. 12 ınci Tılmrn merasım yapılmış \e petrol bay-
lrketkrinin ço •unda ayni sı· Kongreye iştirak ıahmetine kat- komutanı Tümgeneral Asım Ak· ramı kutlanmı;tır Bu merasim
<'ak dalgası htıküm sürilvoı". 1 la nan lı} l'ierı kon;:re adımı hür- soley Mılli Savunma Bakanlı~ı de ıran Başkonsolosu }.onuşarak 
\'unanlı;tan, Yur;o Ja,ı a, Bu'· metle selamlarım. Komıte. kon· Bırınci Ordu Tetkık kuruluna, La hey adalet dıvanının karann-
garMan rn İtalyanın büvıll\ ızrenın hazırlanışında ı:ord ıt:U 6 ncı Yurtıçi Bol~" knmııtanı dan bah l'tmı İrandaki petrol 
bır kısmı, Afrika'dan gelen bu' ilk vardımdan dola}'l Türk Tumgcneral i\Iuzaffrr Alanku endu trı ınln 50 yıldır e:eçirdıği 
dalganın tesiri altındadır. Bıı hukiımetinr, hıma\c komitesi İkincı Yurtıci Bolı::!' komutanlığı safhaları anlatmı~. netıcede pd
mrmleke•lcrde de sıcaklık ~5 t~tanbul Vılayrt \e 

0

Bcledıy<'sinc na 9 uncu Tümen kom. Tumge rol anayiının mılllleşmesi dola
i!e 40 clcrcct' ara ındadır. Yu· tecckkür eımeği bir borç bilir. r.eral H ı 'uri Onural 6 ncı vı I) le kaz'lnılan ha, arının chcın-
nanlstan'ın birçok Yl'rindt' kır· Bılalıare söı alan İstanbul Yurtlr;l Bolge Komutanlığına mıyctını belırtmtEtır. 
kı aşarak kırkbr c ) akil ı oı t 111\ rrsilcsi Rcklorü Ord. Prof. 1 nci ordu kurmay başkanı 

~Jya'dan ır.hrinılzc ı:rlrn Or Klııım lsmall Bürkan ?ılıllr Tumgeıırral Suat Kuyaş 8 ine. 
bir turist fstanbul'un lloma' E~ilim Bakanı adına 8 nci Mıl· Tümen komutanlığına. Ririncı 
dan sırıık nlduğıınu r.os lemi lellerarası Mrkanik Kongresi ıl· Ordu Tetkık kurulunda Tümı;e· 

Yantıın vcrg:si ihdas 

edilecek Üç gtindenbcrl \'akıt va kıt 1 
r en Jndos sıcaklıi:ın trc;irinı 
arttırı~or, ht'rkes so~uk limo. 
nala gıbı Icrahlık \·eren serın 
poyrazı hckli)or. Fakat po~·
rnz ncrf'de?. . J3o1ıazın poyr.ıza 

en ziyıırlc nıanır. yerlcrınde bı· 
le ) aprak kımıldamı) or. 

ve ~unları ilave t'lmiştir: vcJcrine ~ôy1" hitap etmlstlr: neral ŞevkP.t Avkan Birinci Or- Ankara, 21 CAnka) - Yeni 
- Roma 1stanbul kadar ı· « Olinyanın her tarafından c!u Kurmay başkanlıliına, B incı ~ n:;ın koruma 'e söndürme ka 

cak olmadıl!ı haldr orada halkı elert'k modern mekanı i ırnısıl 'J'ilmen komutanı Tumızencrııl nun tasarısı son ~eklını almış
takatım. pcstılc dönmüş ı:or· f'tmck ı.ıerr topl:ınnn lılim!l'rl. ı: .. rd tanyas Genel Kurmayı tır. Ta arı fle sehir, kasaba, 
dUm. n~ırada masallah hrrkesı gerek lılılli l', ıtım Bakanı adına Lojistik başkanlığı vrktıletıne. 7 koy, mahalle ve mıntakalar ıtl· 
iş 'e ı;tıcıle me gul. 'e ı;:erek Rrktorluk sıfatımla ııcı Kolordu komutanı Tumr-r· barb le bil tun yurtta hususi yan 
Ne kıdar burada se!Amlarım. 8 ncl :r.•eka. rıeral Faılı Bılge 3 ıincu Kolor· "ın le kilatı kurulacaktır. 

Otobüslerin ıurecek? 1 nık kongre ının l&tanbul t~nıver rlu Komutanlıf:"ına. ~ üncu Ordu Bu tc,kı!Atta ora halkının bir 
hali d 

1 
k d il ıtc inde toplanması kararını Kurmav başkanı Tümı::eneral kısmı mlına\ebe ıle \'azıfe ala-

Sıcakların tesiri en zlyade Sıt'ak a ga ı ne a ar s . mromnunı''C'lf' kar ıladık Esa· Ragıp Gfinıiışpala 65 inri Tumen 1 cak 'e bır yangın \Ukuıında 
otobuslerde dul-uluyor. Alman- rccrktır' Ye ılkov llfeteorolojı r~ Turkı~e CumhurıYetı ~OJ~tıf komutanlığına 23 ünrU Tümen derhal haukete grçcrek ılk l ar 
ladan gekn otobilslerin mo- 1 tas onu~~~ .;.ahümınıne d o~e ıı mlere, büyuk bir ehemmiyet ı omutanı Tumı;Pıırrııl 1utafa dıma kadar luzumlu tedbır' ri 
torhrı arabanın altındadır eynı ınca ı ı ·ı c gun a a tfotmektcdır. lı.lsbet ilımlcr \skrrl YarE!ıtay t:-.in<'i b~ kan alacaktır. 
Bunların tcsirılc oturulacak hukUm surecck, bundan onra lılleUerara ında s:ı lnm rabı· Yardımcılıi!ına. Karadrniı boğa· Hrr mahallede bır tulumba 
~erler el ıle tutulamı~ acak ka· po)raz c mr. c başlıyncaktır •aıar tP b ettı i gıbi, bılhassa z, llfü•tahkem Mel'ki Komutanı ~ıılundıırulma 1 temin e1ııecek· 
dar sıcak olu or. BUllin pen. Dıı ı;uretle Kurban Ilay~amını mekanik \'l' fızık muhabere ve Tumgcnrral Yakup GurkaYn~k 11 • Bu tulumbadan mahalle m ıh 
ccrrlerın aı:ık olma~ına rağ- nlsbetcn crın bır ha\'a ıle " milnnkaliıtı kolavJactırarak mlJ. Genci Kurmay Tcftls Dairesi tarı 'e btkçı ı mesul ol•r.ık, 
men otobüsle durup kapılar a· çıreceğımız anlaşılı)or kı bu lrtlerln vekdı11crın~ akla;ması- Başk:ınlıJ:ıına Karadeniz bo"' zı yangın ckıbınde vazıfe almış 
çıldığı zaman blnrceklrrm yü- da bir tc cllıdır. nı mumkun kılmahtadır• Mustahkem ~ıe,ki Komutan Yar vatanda.larla ıibirlığı edecek· 
zllııe sıcıık • bir hava gt>liyor. Grr;ııılş Bundan sonra kiırsuye J;elron dımcısı Tuğs:eneral Nuri Guncgc tır V f . ı 
Arabnlaıda oturanlar mü tema. glınlrrde Prof .. T. Pfres konusmasına şÖY· ı Karadenız boğazı hiı::tahkrm t daııl ry~ :abul etmı)en \"a. 
ılwcn terlı,vorlar. EvvPlki gün Krındillı Ra·athane~inı'n 111• le. haşlemıstır. Me\ki Komutanlığına, 6~ incı ı an 1 ar an yangın vergısı na 

, . mıyle hır para ılınacak. bu pa-
rığle vaktı hlr bllrtr;i, trnha o- caklık derecelcrıne dair mun- - Bu konı:renln mu' affak o· Tumcıı komutanı . Tut!ı::en~ral ra tulumba , e yc'lek malzeme 
tobil tc nlsbctı>n ı;erin bir ara- tazıım cehcllcri \'ardır. Bu cet- ~arcakğı~ı şımdıdPn .sorlıyr~ıllrız. EkremB Ak~alıınıı: 3 unr6U OrdTu .Iüır· .,, ıbayaasında kullanılacaktır. 
hada )olcuye &unları söylemiş - velkrc bakılır a ı:rcmiş gUn· " c anık kongrrlerının tesır Sa· may aş an ıı;;ına, neı umrn 
tır: terde de bu mC\·ı;imdc avni 51 hasının do uya doıtru genışlı ı- komutanı Tuğgeneral l\lıthat Ak· Prcn~cs; Mar{lc.ırt:ıth yirmi 

- Nafıle uğra~ma beyim raklık hllkUm sUrmu tür. re- ni ı;ostrrmr i bakımından bu cakoca Gt'nel Kurmev Il:ı"'er ik" p d 
her taraf sıcaktır. Yakıcı sı· sela :923 sr.ncı;i 21 A usto un. Iı:ongrcnin dı~crlt'ri arasında mü· haşkıın1ığına. Genci Kurmay Le· 

1 ya.,ın a 
caktan kurtulmak istiyorsan da sıraklık 33,4, 1937 sene i h M bir rolü olacaktır. \atım Dairesı başkan \ckılı Balmora~ Sato·u <İ kor; a). 21 
arkada a)akta dur! 14 ağustosunda 36 6, Hl3!> c Müteakiben Entcrnas3onal 1 uğgencra! Zrki Oytun LP.\'azım' CAP) - Pren Ps Margareth bu. 

Tram\ay.Qtobus fdarrsinin nesi 9 ağustosunda 35 ~. 101'i Kom.tc> U\elcrinden Hollandalı Grup ba~kanlı"ın~. G~~hane has· gun 22 ne )'Jldönumunu kutla-
arabaları slparıs ederken sade· ı te 40,6 derPce ldı. Dlin sıcak· Prof Bizrno demıştır ki· tahanesı Akııdemısl muduru Tuğ )acaklır 
cc kıEı d ışunduğü, bu ylizdrn lık bir aralık 34 dereCl')c ka· · general Hamı:a Vahit Go-:cn Ge· Bu muna betle Kraliçe aılesi 
arabalara bırcr de kalorifer dar çıkmıştır. rrl Kurmav Sağlık Daırrsi ba<;. \C do tları küı;Uk hır toplantı 
ko~durduğu anlaşılıyor. Kışı~ 1 Al\"Kr\l? ı\OA HUtiAl,TICl kanlı~ına, 1kıncl Ordu S "lık }~pncaklardır. 
nasıl olsa anıba ısınıyor. Barı SIC"AKl,A R ----------
yazın kalorifer yerıne soğuk ' 
havn tertibatı yapılsa!... Ankara, 21 (Anka) - Bu.,ün 

Ankara giıntın en sıcak gün;,ınü , 
1'mık yaşamıştır. Hırkaç gilndenbrrl 

CA 
dalga ı mııntar.am ) Ukselmekte olan ha 

Sıcaklar memleketin her ta- raret derecesi dun ~olgcde 84 
rafında hükum sllriı,·or. Anka· santigratı, bug(ın ise 35,7 san 
rada sıcaklık 3:J.36 derrce. Ba. tlgratı bulmuştur. 
lıkr ir. Konya hal'alisinde \C Mctcorolcıji Genci Müd lrlü 
ernup illerinde 40 dereceden ğıınden aldıJ:ımız malıim:ıt:ı "O 
l'Ukarıdır. Orta Anadoluda ve rl', yarın Ankara \C Cİ\'arı bu. 
şark ıllrrındc ha\a nisbcteıı gUnJdıne ni betle daha ı;ırak 
sr.rind'r Sl\'a&'ta sıcaklık gece· hır sun ya ayacak \e termor.ıet 
Icrı 10 derece) e kadar düşmek re kun etle muhtemel olarak 

Dclcgel!'r arasında be:vnel:ııi. 
iri ohrctc mensup Har\'ard C. 
r.h crsıteci Drofe rlrrinden Rı. 
chnrd Von ~li~rs. Princeton rns· 
tıtu ü profesbrlerındcn Jak \'On 
Neumann, Prınreton Unh er ite. 
~i profes"or!erındron L Crocco, 
Mas achuseıts Tekn·k Üni\ersi· 
te 1 profesbrlerındrn Jerome C. 
Hunsakcr. CaJllbroldr,r l~nıvrni 
le i profesorlcrindrn Sir Ge· 
offrev Ta\ lor. fnıpPrieI Collete 
Rekloriı Sir Rirhard Soııthwf'IJ, 
Stuttgart Yüksek Tt>knık okulu 
profr>orlrr ndcn R Grammel, 
Gottıngen Ünt\'l'rsıtc ı profr~ör. 
lrrındı:n W. To'lırnıenten Parıs 
Fakultcsı nrofo örirrinden J. ('",.. 
ırs. Roma :inhersıtesı pro{PS\Jl'
lrrlnden A. Signorıni bulunmak· 
tadır 

tedir. 37 ııanti2ratı bularoktır. 

Kuı kkaiede bir 
Otomobil kazası 
Oldu 

'Tıirlı "acll41ı .A lanı> 

Kırıkkale 21 - Buı;Un Kırık
kalcye bir butıık kıloıııctre me· 
sııfr.de \'e Ankara• yolu lizerinde 
muthış bir selTilsefer kazası 
\'Ukubulmuştur. 

Bir kamyonun loı bulutu için 
dr evrcdrn 5388 plAka ı;avılı hu 
&u&i lıır otomobıl ıle Merzifon 
56 pllıka ı;a\llı bir taksi btıyük 
bir flddrtle çarpışını lardır. 

Bırbirlerinı görmedıkleri için 
çarpısıın her ikı otomobildeki 
) olcularrlan U ki i ağır surette 
yaralanmıştır. 

Her ıki ıırahanın şoförleri de 
bu çarpı~ma nrticesinde ölmüş 
lerrlır. 

İJlrnler Mehmrt Glizaydın, 
Brkir Öısavgılı \'e ) olcularrlan 
Mu lafa Slicrdlr. 

Yaralılar hastane} e kaldırıl 
mı~lardır. Sa\ c:lık tahkıkata baş 
lamıctır. 

Brcıilyalı boşiılorı:lc;ı 

b iri öldii 
~aıı - Paulo, 21 (AA l 

~•lı vlinii doğan be;izlerden 'l. 
ri olmli~tfir. 

Dün Ankara 
Civarına bir 
Mef eor düsf ü • 

A Mdolu "ann 

Ankara, 21 - Dün ı:ece saat 
20.30 da şehrımiı: Ecmalarınrta 
seyir halındc parlak bir cisim 
"Öriılmüş \ c çok ı:eçmeden kay 
bolmu~tur. 

Meteorolojı Genci l\fudurlil 
ğlındcn oğrendıtımize gore, bu 
bir yıldızdan koıımus .nıeteor o· 
lup Ankaranın kuzeyınde bir 
vere dıi mlı ttir 

Bilındıği ı;:ıbi bundan birkaç 
~un once avnı ekllde tran top 
raklarına da bir meteor p:ır
raı;ı diışmilştU. 

Üzüm bankas ı kuruluyor 

ınnçı 1. l'fı! p ı 

rın işlerini btıyük b. r &Ur'ıtle 
\'.ıpmağa haşlamıı;tır p;, rakı ıa. 

mumlanan tekaiitlcr \'etım Vt' 

Ankara, 21 <Anka) - F:ko Dullar ha11r.ıımdan enci parala 
nomi ve T carcı Bakanlıeı li rıııı Emrkl: Sandı"ın ın ı;:o tPrP. 
zUnı mlistahsılındrn kcı ılr.n y01 reğı bankadan temin edecekler. 
rle beşler)(' bir Üzum Bar}'l(ası dir. 
k\ırulm:ısını kararlaştırmıştır RIH 1 AYjJlıi 

Tasarısı hazırlanmakta ıılan Ankara 2~ c Anka) - Hiı-:ıet 
banka. lizum mu~tı 1.,..lintn ı-rp mUddctı 15 7 05:! tarıhlnrle bıt 
dı ihti~aiını temin edcirk 'e o. mıs nlan Emeklı Sandığı Yöne 
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pacaktır. ~ek tasdıkten cıkmıstır. 
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Türkiye Tıp Encümeni Başkanhğmdan: 
Xll. Milli Türk Tıp Kongresine iştirôk 

Edecek Sayın Meslektaşlarımıza 
29 e\lül 3 ekim 19.32 günleri ara ında toplanacak o 

Icın 12. Mili; Türk Tıp Kongresı üye kaydınn baslanmr7 
tır. 

th e olmak lı:in ( 10) lira ödemek ve iki \ esika fo. 
tografı , ermek lazımdır. Cumartesi, pazar günleri hariç 
her gün 14.00 • 17.00 arasında Etibba Odasındaki Türkiye 
Tıp Encümeninde kayıt yapacak bir memurumuz bulu 
nacaktır. 1 teyen arkadaşlarımız kayıt ücretin i, Zırn ıt 
Bankası Galata Subcsindeki 31495 veya Babçekapıdaki Em· 
Uk Kredi Bankasında 132 numaralı hesabımıza, Bankaya 
da yatırabilirler. Bu takdirde üye kartı alabilmek için 
Banka makbuzunun tarih \' e numarasını bild irir bir mek· 
tubu, iki vesika fotografı ve sarih adresleriyle birlikte :ıynı 
gun vakit geçirmeden asa~ı daki adrese göndermeleri c. 
hem mi.> etle rica olunur. 

ADRES: Pror. Dr. Ömer özek. 

Türkiye Tıp Encü meni Genel Sekreteri Etıbba Odası, 

Cağaloglu - hlaııbul 

NOT: Dısarı \•iliıyetlerden gelecek arkadaslar ir;in. res
mi nakil u ı talarında tenzilat temin edilmiş, ayrıca be
lirli otellerde hu usi \'e ucuz tarife t atbik edilecektir. 

Luks ınoılrli otobus 

11 kisi tol ı r 

J"ia t ı 6800 J.ira 

Kombi modeli Otobüs 

11 kişi taşır 

Fiotı 6500 lira 

11 :\ niı \~1 

VOLKSWAGEN 
Halk Otobüsler: 

E'lS.\LSİZ dir Çiinhü: 

:ı,. SAGLAM ve KUVVETLiDiR. Her yerde ve en arızalı yoll•rda bıle 

, dalma öndedir. 

'* UCUZDUR 

,. EKONOMiKTİR. Kilometre batına yalnız 4 kurufluk benzin 

•art eder. 

• SÜRATLIDIR. Tam yukle 7s tao kılometre yapar. 

.. TEKNiK EVSAFI ÜSTÜNDÜR. Zira aynı sınıftaki Olobüslerln 

Motoru iki zamanlı ve iki sllindlrlidir. Halbuki VOLKSVVAGEN 'ln 

motoru dört zamanlı ve dört silindlrlidir. Dürt ilerl bir geri 

viteslidir. Tekerlegi & . oo . t &. 

._ PRATiKTiR. Zira he_r ı,e elveri,lidir . kullan••• kolay ve ustun 

manevra kabiliyeti sayesinde en dar sokaklarda bıle donu• 

yapabilir. 

BU EMSALSiZ HALK OTOBU SLERINI GÖRMEDEN 

OTOBÜS A~MAYA KARAR VERMEYiNiZ 

'f U F'l.l< IYC U MUMi A C t. NTC:SI • 

Cankurtaran ( Enbulans J 

iki sedyesi, hastabakıcı koltuğ~ ve 

ecza dolapları vardır 

Fiatı 9000 lira 

Kapalı Karoserili Kamyonet 

( Trcnsporter) 

CIFTÇILER T CARET T. A. Ş. 750 kilo to~ır 6000 liradır. 
ISTANatJL ı 

'· 1(. 195 
fel 1)7.S.5 . 2030 l. 

T aUJm. Cul!lhurlyet ca~ 

~ervonMa rav ap. 

----------~-------- ~!!il!!!!!!~------------------------~~~~====~~~~~~~~~ 

Deniz Astsubay Hazırlama Orf a Okulu 
Komutanhğmdan : 

1 - 1952 - ı9;;3 öğretim döneminde Deniz Astsubay Hazırla· 
ma Orta Okulu 1. sınıfına alınacak namzet ka)·dedllen 
oğrencllcrln seı:me sınavları 25, 26 Ağustos 1952 günle· 
rınde Kasımpa~adaki Deniz Astsubay Hazırlama Orta 
Okulu Komutanlığında yapılacaktır. 

2 - Sınavlar Türkçe, Matematik · \'e beden eğitiminden ola· 
<'akur. 

3 - Sınavlara saat 09.00 da baJanacaktır. 029.31~) ....!..!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

NILSS undKOATE 
TESİS TARİHi 1892 

V.İNÇLERİ 
Shovel - Dragline"- Clamshell 
Kanal açma tertibatlı. ... 

• 100 Beygirlik MERCEDEZ BENZ Dizel Mo 
törü ile çalı}ır kendi etrafında 360 derece 
döner, seri kepçe atar. 

• Bol yedek parça mevcuttur. 

• Sabit ve seyyar tamirhanelerimizle fabr ika
nın uzmanı devamlı olarak mü~terilerimiz in 

emrindedir .. 

Sürat, iş kabiliyeti 
ve motörlerinin üs
tünlüğü ile temayüz 
etmiştir. 

Hu ıczanıdt ~ulunur. , 
Vıhdol ~ıle 1110 Krt• 
Yıhdel te~l•l ti K•t• 
Vıhclot Mefl 2 7 0 Kı .. 

"YOZOMON 
GOZEL BiR CiLDE 

UYU$MASIHI KREM PERTEV
0

E 
BORÇLUYUM" . 

l<TlEM 

Elimizin beş-parmağı-. biri-
birferine _ benzediği gibi ..... . 

-/ 

11tttr_otlaw ~'9i 
1 ~a"dafflaJ , , . , 

Dü!!j'anm her hangi bir yerinde bir şoförü ' 

durdurup hangi lastik markasını tercih elli

ğini sorunuz. Size GOODYEAR diyeceği 

muhakkaktır .... Zira dünyanın her tarafında 

kullanılan GOODYEAR her türlü yçl ve 

arazide tecrübe edilmiş ve fazla dayandığı 

ispat edilmiştir. GOODYEAR 'ın sarp arazi 

Kamyon listikleride bu hususla en dayanıkli 1 
!istik oldu~u tecrübelerle ispat edilmiştir 

Lastikler de chş· görünüŞte 
biribirferine benzeyebilir. 

GOODf EAll 
markasını taşıyanıdır. 

Türkiye Umum MUmesslll: 

TATKO, OTOMOBiL LASTiK ve MAKiNE TiCARETi T. A. Ş. 
Taksim Bahçesi kartı•• No. 35 

! 
ı 

' j 
i :: 

Telefon : 82240 = !2249 Telgraf: TATKO • l•tlınbul 

-------------~--------------~--:/ 
KISİI T!S~IH NVllllETl1 

A 

TÜRKiYE UMUMi MUMESSILI : 
{/Jertev 

Türk İııter Makiııeleri A. O. 
ANKARA 

rosta ~ddesi 71 
Tel: 14342 

G•lata Bankalar Han Kat 2. Telefon: 42983. 

ADANA ESKIŞEHlR İZ IİR 
K~ı)aka, eni5 ista :)onu Batirlik Caddw A Cumhuri~ et Ruh an :ı.; 

Tel: 1185 Tel: 1;,ı72 Tel: 5637 

Yeni Neşriyat 

Diıılerimi nasıl söktuleı~ 
Şair , Hallm Giızcl onı> un 

bu adda .}a} ınlanan iir kıtabı ı 
100 kuruş fiyatla satışa ç-ikarıl· 

. 
TUZLA 1 i 

Otel, Lokanta a t ;ım teski!Atılc zıyaretçılerı memnun 
d.ncı>ıe otomobı, , olu \e h;ıs ;.ı ~ i tı cnlerı de mun::kalA•• 
her cıhetten te.w~ e•nıekt·•dı:-

mı~llr. Ta\ iye ederiz. iİllll•-•••••••••••••••••ıııii 

lmtıyaı sahibi: st~ı\N KOKLE _ ... ırı 
Ru U) ıda lan işlerini fiilen idare eıleo ırıes•ul r' 

MF.l.İH \' E~ER ts"' 
(\'Al'A~l Gazeıecılılı \ I' '\t;ııtıaaf'ıhk ı. A · ~· -

VATAN MA1BAASI 


