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SERViS KA!ll\'01' U111UZ 
ÇELİK LAMBALI ALl'llA~ 

TONFUNK 
Radyo numuneleri ıle butüo 
Anadoluyu dolasmaktadır. 
Memleketimize emsali l:Clmo
yen bu Cevkalflde Radyolan 
görfip tecrübe )'apmadan baş. 

ka markalara karar \'ermeylnlz. 
Abdülkadir Memisoğlu Katırcıoğlu Han İstand 

lıt: 13 ' • ~ 

Ed~~·:·-s;i;;m;d;d~•·w~Ühİ~aımuharrirh 
AHMET EM 1 N YALMAN Cağaloğlu ftlullafenarl ıolıü SO - S:? - Telefon: %4:!0'1 - 211315 - %9316 : f elgraf: \'ataa 

Kayseri uçak 
fabrikası bu yıl 
genif let i lecek görüşmelerde bulunacak 

1••gilteı·e Dışişleri Bakaııı 

Str11sboıırg'da göı·iişı11e 

Türk • Yunan • 

Köpriilii 
yapacak 

. .;.... . 

ile 
Milli Savunma Bakanıyle Hava Kuv
vetleri Komutanı Kayseri'ye gittiler. 

Türkiye' ye verileıı tepkili 

ııçak sayısı arttıı•ılacak 
Rıuıul Uw ohlrf ıı.4cn 

Ankara, 22 - Milli Sayunma Bakanı Huhisi Kôymen, Ha\'f 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muzaffer Gdkseninle beraber 
bugün ucakla Kayseriye gitmiııtir. :Mılli sa,'Unma Bakanı hava 
meydanında muhtelif mc\'zular hakkında şu beyanatta hulunmu~
tur: 

•- Kayscriye ucak fabrikasını tetkik için gıtmektcyiz. Yeni yıl 
Yukarıdaki resim, Cumhurba~kanı Ceıat Bayarı \e Basb:ıkan l\lcndcrcı;i n diğer Türk resmi 
sahsiyetlerini Amerikan konsolosu Theodore Rh'inuı;'un refakatinde Amerikan pnyonunu 
geıerlerken göstermektedir. Cu mlınrbaskanı pavyonda yer a lan Parsons Model mektebinin 

bütçesinde uçak fabrikasına bazı I 
yeni tesisler yapılmasını düşün- .... --------·--• 
mekteyiz. Eğer vaziyet umduğu- 1 'I 
muz gibi çıkarsa gelecek yıllarda ngı tere 
büyük uçakların montajını Kay-

eserlerini takdirle sel retıni~tir. 

lurffa sıcak dalgası 
hüküm sürüyor 

seri uçak fabrikasında yapmak , 
kabil olacaktır. 1 ' • 

NATO karargahının İzmlrdc ran a yenı 
kurulusu bizleri olduğu kadar, 
efkiırı umumiyeyi de memnun 

etmiştir. Bundan dolayı memnu- T kl'f 1 
niyetimiz hudutsuzdur. NATO e 1 er 
karargahı Ue mfinasebcUcrlmizin 

Sıcaklık bazı vilôyetlerde gölgede 41 dereceye yükseldi 
Bir çok mıntakada orman yangınlan başladı 

bu kadar yakın olması dit;cr İ5· ı 
terimiz bakımından da iyi olı;. 
caklır. NATO kararglıhı için iz. 
mirde münasip bir bina aran
maktadır. Bu bina temin cdllır 
edilmez karargAh tasınacaktır.• 

Yapacak 
sı eoğııı ııorıııal Meteoı•loji G. illiidiiı•ii~ 

faydalı olıl11ğ,111ıı 

Hulüsi Köymcn bundan sonra, 
NATO kuvvetleri başkomutanı 

Kral ailesi mensupla· 
nmn çoğu İran'dan 

ayrthyor ve ıııalıs·ııle söyledi I 
General Ridgway'in Eylül ortal:ı

<Dnamı Sa: 5: Sil: 6 da> 

hiiyük petrol şirketi 
mahkemeye verildi 

Kar~ıhklı 

yapmak ve 
Güvenlik te~kilôh bu 
Amerikayı 50 milvon 

sokmakla itham etti 

şirketleri 

dolarlık 

ihtikôr 
zarara 

Y1111aıı 

H1ikir111eı i 

.. ,."'4ttıl Pru• 

Atina, 22 - Bugün l'Jasliras 
• Venizclos koalisyon hükümetı 
Yunan parlamentosundan az bir 
ekseriyetle J;liven oyu elde et
miştir. Oy 118 e karsı 127 ile te· 
zahür etmiştir. 

Bundan 3 J:Ün cwcl Amerika· 
nın °Atina buyuk elçisi Pcurifoy, 
yeni bir Yunan hükumeti kurul 
ması lüzumunu belirtmiş \'C bu 
maksatla bir an evvel genci se
çimler yapılması tavsiyesinde 

mevamı Sa: 5: Sü: 1 de> 

.ıl.HOC&Jlftıl Prın 

1 
Vaşıngton, 22 (A.P.) - Kar· Asan Meclısi Küçtlk hler Te· 

1 

şılıklı Gilvenlik TeskilAll C:MSA) kelcilik Tili Komitesi, Karşı
dlin gece 5 Amerikan petrol şlr lıklı Güvenlik Tc kil6tının bu 
kelini •muazzam bir fiyat ih· mevzudaki raporunu aldığını 
ti karı• yapmakla itham etmiş- bıldirmıstir. Bu komiteden ve· 
tir. Güvenlik Tcşki!Ahndan bil· rilen malUmata göre bu ı·n· 
dırildiğine göre, Birleşik Ameri porda meselenin yalnız bır saf· 
kanın dış memleketlere yardım hası ince1enmektedir. Komite 
programı bu sebepten 50 milyon diğer bir hükOmct dairesinden 
dolar daha pahalıya malolmnk· aynı mevzu üzerinde alacağı ra· 
tadır. , f Devamı Sa: 5: ~li: fi da' 

\ 

A HOcıaltd l'•t•• 

Londra. 22 - f ne:iltere, ö
nunıuzdckl birkaç gün zar
rıl\da petrol ihtilafında ı
ranla bir hal çart'sine var
mak üzcı c .} eni bir teşeb
bil tc bulunma) ı kararlas
tırmı~tır. Birleşık Amerika 
ı:cçcnlcı de allantıda olan 
Tahran rcJımıni komiınist 
taz) ıklcrc ktırcıı pa) andala
m:ık m:ıksad.ylc müşterek 
bir İngiliz - Amerıkan ha· 
rcketi teklif \'e derpiş et· 
mis c de, İngiliz hükumeti
nin )enı te5ebbl1sil bu müs-

.__cı_>e\11mı !"a: 5: l'ü: 3 deı 

ft.ugün su 
Az verilecek 
Terko la Kağıthane ar:mnda 

yenı do~enmi5 olan 1000 mili· 
metrelik h:ıt üzerinde dört yol 
ıne,·kii cıvarında bir 6nza oldu 
ğundan bu boru ile ~chrc su 
geUrilcmemcktedir. Bundan do 
layı, İstanbul, Bcyo!':lu yakaları 
le Boğaıici mıntaka ına az su \'e 

rilccck ve kesintiler yapılacak· 
tır. 

Günseli' ye parlak 
Kontratlar teklif 
Ediliyor 
r\apoli §ehrinln 30 kılometre 

dı ındaki tiyatro \ 'C sergi bina
sında yapılan •Auupa gfizclio 
nin seçimi bir ha~li heyecanlı ol. 
muştur. 

Müsabakaya kntılan 12 gilzel 
cvvclA teker teker tuvaletleriyle • 
daha sonra mayoları.ıle jüriniıı 
karşısında yer almış, ilk seçim-

cneumı Sa. 3 Sü 1 de) 

... 
' 
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iranda 21 Atustos Petrol Ba namı olarak kutlandı. 
• PETROi. BA l"RA)IJ. 
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YAZISI /GİİNİİN --------
Modern bir Memurlar Kanununda 
~~-... ... - ................................ ~ 

Hangi esaslar bulunmalıdır ? 

"1emurun haklar1, vazifeleri 
ve mes'uliyetleri nelerdir! 

ı 

G
eçen yrı· ( Yaz:o" i """ terce maddelik 

l l 
l bır mecelli mi 

mızda (•) B olmalı, yok a 
modern bk asan Refik Ertug"" memur starn u 
memur statü _ ıü hazırlanır.-=-=-_,,..,._..,,.....,.,..,....,......, ...... ..,. ... __________ ....,.,,,,! nün esaslarını 

muhtevi muh· 
ken memurluta alınacak olan· ki sıkı rabıtayı, buhran da-
l ardan aranacak ''lsıflara daır 1 . tasar bir ana kanun halınde • • vır erınde çok daha iyi sez· mi hazırlanmalıdır? 
bıldıklerımızt ve du5undukle· mek miımkündur. Şahsen, ikinci fikre meyyal 
rımiz1 hulAsa eylemiştık. Bu ııı 
arada. b•lha s~ u· z"rinde dur· bulunuyoruz; sebebi şudur: 

• " " Memurlar; devlet hizmeUne 
du:umuz cıhet, memurların, girerlerken, akran ve em· Devlet memuriyeti, çok u· 
haneoı' hl ..... ette olursa ol"'•n 11 1 . mumt bir tabirdır ve çeşıtli 

., ..... ~u sa er nın serbest hayatta ka· ı h ı 
gorulecek i e nazaran, Uç ayrı ıanacaklarından daha az bır mme izmet ermin ifası, bır· 
gropa ayrılmuı ıarureti nok· para ile çalışmayı kabul et· blrlerınden çok farklı husu· 
tasında toplanmıştı. rnışkrdır. Fakat buna muka· rayetler arz.eder. Bu çeşıtlı 

Gerçekten, zat işleri kayıt bıl, sebE'p ız ve kanunda gos· '1 mme hlzmletlerlnl görecek o-
m"murıuıııundan mUdtirlü"'e, t 1 h ı.ı . an memur arı seçerken. kul " e .., rrı en a E'rın dışında iş1t?· ı k t f 
yahut malıyede takip veya ta· rindrn atılmamak ve yerleri anır en, er i veya taltıf \eya 
hakkuk memurlu"'undan varl· d ıı t ·ı k teczıye ederken, şUphe yok ki, 

e. r .,ış ırı meme , muayyen şart l ki öt ı 
dat mUdilrlu~ılne, harıciyede !arla z man zaman dereceleri ar ı çil er kullanılacaktır. 
elfre memurluğundan ba$kOn· \e maa ları yük eltilmek, Lakın hepsinde mUstereken 
ı;olo .. luğa, polı.. memurluğun· lmme hizmeti orürken uğra· aranacak e\•saf da vardır. Dev 
dan emniyet mfidurlilğUne ) abıleceklerl iftira \ e tecavilz.. let memurlarında müşterekt-n 
yllkselmentn, artık moda ı geç lcrc karşı korunmak \e nlha· aranacak evsafı \e ilerıde tAhı 
mıştır. Amme hiımetlerınde; ) et tekailt a\lıl:ına hak kazan· olıcakl:ırı umumi kaideleri 
ihtisas, bılgi ve tecrübe i .. te· mak gıbl blzı teminata sahip te·bit eden bir ana kanuna 
yen idare ve lhti as makamla· olurlar. Bu teminat, titiılıkle ihtiyaç \'ardır. Birçok memle· 
rı me~dana gelmısUr. Buıala- tesb t edılmeii, bunlar üzerın· ketlerin anayasalarında da bu 
ra geçmek ıçln tahsıl, tecrübe de oynanmamalı; hattl temi· na lsar!>t cdılmıştır; Anayasa· 
ve ehlıyet gibi şartları yerine nalın e asları, Anayasada yer mızın 93 üncU maddesi de bu-
ge•ırmek ıarureti hA ıl olmus· almalıdır. Memur teminatı, nu Amirdır. 
tur. Bu ihbarla, bır kimse) 1 Belçıka. fngıltere ,.e Skandl· Bu ana kanun dışında, her 
memurluğa alırken, onun han· na\•ya memleketleri gibi me- hizmetin mahiyetire 'e ana 
gi makam !çın ta·arlandığını murlarının yük ek se\ ye~ille kan•ındakl e•aslara uvırun o 
uya ileride han&l hızmctın tanınmıs devletlerde, devletin larak (Bakanlıklar Teşkıllt ve 
başına getırilmek Uzere hazır· mukadde .. emanetleri ıra ında Hıımet Kanunları) hazırlanma 
lanması lAzımgeldığinl, hem sayılır \e öylece korunur. Ha- sı ıcabeder. 
tAyın edenlerin, hem de ken· lınden \C i tikballnden emin 2 - Memur statusUnUn tan· 
dısınln bılmesl lcabeder. Aksi olan memurun, h zmetine na· ziml \e memurlara Adılanc mu 
halde, bir i~te az.ıcık temayüz sıl arılacağını tasanıır etmek amele edılmesi için. memur!· 
edenler, diğer daireler tarafın· kola~dır. yet hayatının muh elif safha· 
dan ayartılmaya çalışılır, ya· LAkın bu teminat, hiç bir larını nizam altına alan tU 
but blı:ut kendisi, bıraz daha z.aman vatandaşın eıflmesl ve zilklere 'e vönetmeliklere de 
avantajlı bulduğu herhangi bir bu yüzden memurun hizmeti lhtıyaç vardır. 
yere atlama} a uğra~ır. ak atması iı;ın bır \•esile teş Memurluğa girerken ve me 

il kıl etmez \e etmemelidir. Te murluk:ta~ken geçirilecek bil 
Memurun ilk hakkı, hizmeti mlnatın sağlam olması ne ka· tıin imtıhanlar, ayrı ayrı birer 

nin tabii mukabili olarak dar Uizımsa, yazife·ini yapmı· tüzüğe ba~lanmalıdır. 
, ılacı~ı paradır. Her memlc· ,an memurlara karşı aman· Memurların mOtad terfi ve 

k!tte memur, hizmeti karsı· sız \e ağır milcyyidelcrl lh· terakkileri dışında mükllatlan 
ıı:ında, aylık veya yıllık '-aY· tiva eden bir inzibatı sistem dırılmılanna alt esaslar, her 
dcyle bir para alır. Bu para; kurulma~ı da o kadar lUztım· <Devamı Sa: !5; Sil: 1 de> 

Muaınele • • 
vergısı 

koınisyonu toplandı 
Hilkilmct tarafından hazırlanan, Muamele \ergisi tAdll tasa

nsı üzcrınde çalısacak olan, Ticaret Odası Mecelsinin seçtiği 11 
ki~ılık kom~on, dün sabahtan itıbaren mc'"aisıne ba~lamı.ıtır. 

Bu komisyon: muamele "crgı inin kaldırılıp kaldırılmayaca 
ğı, kaldırıldığı takdırde hasıl olacak gelir noksanının ne suretle 
kapatılcağı me ele ıni de ınt'rlr.) ecektir. 

Komısyon Azalarından HU<:nU Hımmctoğlu, ''erginin. yapı
lan muamelelerde pul kullanmak şartıle butun gelır \ergısi mil· 
kelleilerlne tc milini istemı tır. 

Bu hu&suta kcndlsllc gl:iril&tuğilmilz Tıcaret Oda&ı Umumi 
kAUbi Zeki Zeybekoğlu şunları soylemi9tir: 

•- Bu gıbl kanunların, çıkmadan e"' el meslek te;ekkUUe. 
rlncc incelenme i 1Azım gelirken.tasarı Malıye Bakanlığı tarafın. 
dan bize \'Crılmedi. Fakat, baska yollardan öğrendiğimize göre, 
truıda ekmekten de muamele vergisi alınması derpl~ edilmck

tedır. Halbuki. ekmr.k gibi zaruri ihtiyaç maddelerinden muame
le \ergisi almak, hayat pahalılığına sebebiyet vereceğinden, doğ
ru olmaz.. Komisyon. çalılimalar Gonunda bir rapor hazırlayarak 
görüslerlnl bll!firccektlr. • 

10-15 glln süreceği tahmin edilen komisyon çalılimalarına 
öntimUzdeki gilnlerde de deYam edılecektlr. . 

lstanbul' un 
Renkli filmi 
Çekiliyor 

Columbla Fılm Şirketi neşri· 
yat dairesi mUmessillerinden 
Mc. Clure, M. Kendrick ve tek 
ntk mütehassıs Maurice Reit· 
?ıer,er diln 5ehrlmize gelmiş 
lerdır. 

Paristen İstanbula tren ile 
"elml~ olan mUtehassıslar yol 
boyunca renkli bir fılm çevir· 
mlşlerdlr. 

Kendisiyle görü en bir mu· 
habırlmize Mc. Clure, ezcümle 
demistır ki; 

-Çektığlmiz filmleri •See 
lt• ismi altında yayınladııtımıı 
·Shov. • lar usıtasiyle sinema· 
iarda gostereceğlz. Ekibimiz Av 
rupa 'e Afrika Ustunde fılmler 
çevırmcktcdır. Bunların bir kıs 
mı tclcvızyonda da gosterilecek 
tir. 

Yeni açılmış olan Yugoslav 
hudutları Parlsl t~tanbula doğ 
rudan do 'uya bağlıyabilmekte 
dır. Yugoslavya - Yunanistan 
ve Türkiye arasındaki slyast an 
!aşma, bu bakımdan da çok müs 
bet neticeler vermiştir. 

. 
iki şantajcı 
Suçüstü 
Yakalandı 
Gl!rdUklerl fılmlerden ilham 

alarak, bir tüccara tehdit mektu
bu göndıorlp, para isteyen iki ço· 
cuk sucUstil yakalanmıştır. Tes
\'ikiye mahallesi, Köşk arkası 
sokak Başak apartmanı i· 
kinci katında oturan radyo itha. 
!Atem Ziya Yakaca bir zarfın ı. 
cinde mektup yazan, ayni ma· 
hallenin gençlerinden Nec:mi i
le Yusuf, tuccardan külliyetli 
miktarda para l&temişlerdir. Tile· 
car da durumu polıse bildirmfş 
alınan tertibat neticesinde ikı 
genç suçUstU yakalanarak sorgu. 
larını müteakip tc\'k!f cdilmis· 
terdir. 

Ankara vapuru gitti 
Ankara ''apuru 420 yolcu ile 

dUn Batı Akdeniz seferine eık· 
mıştır. Gidenler arasıııda Stras· 
bours;da toplanacak olan Av 
rupa konseyine iştirak edecek 
olan 1ılilletvekillerimlzden Na
dır Nadi, Salamon Adatto, Cihat 
Baban, fsvlçrcdeki Tıcaret kon 
grc•ıne katılacak olan Prof. BU 
lent Nuri Esen, Hıfz.ı Tımur, 
Samim Gonensoy bulunmakta· 

VAZIY•TI ~ 1 HAVA~ 
Yeşilkô) lll eleoroloJl h· 

tas.} onun un tahminlerine go
re bugun ıchrimlz ,.e eh 1. 

rında ha\8 r;ahahleyin deniz 
) uıu puslu, r;onra ları atık gc 
ç~cek; ruzg/lrlır ddl5ik i~ 
t.!ıamrtlrrden harir olarak 
cscccktır. l>numıızdrki iki 
gun zarfında şchrlmiı 'e el. 
'arın da nl bi bir serinlik 
beklcnebılir. 

Dun şehrimizde lıa\a eçık 
gcçmi : ruzg{ıı lar det:l~ık 
istikametlerden hafif olarak 
esmiştir. Gıınun sıcıkltğı 
golgede, azami sı.ı. aqgari 
rn,5; ı;ünl'r.te 5!),5 ıaııtlgrat 
olarak J;a~ drdilıni&tlr. 

Not: 
Dun Akhisar \'e Fethi)c'

de 42. fımlr, Adanı ''e :sı. 
lıkC'·irde 40, Edirne \e Df. 
~ arbakırda 39 santigrat' idi. 

KUCUK HABERLER 
ORTA o{;RETİlUDE 
SE IİNER 

İstanbul orta ogretim mensup 
!arı için eylClliln son haftaları 
içinde tcrtıplenecek 'e (Okul 
da rehberlik) mcvzuunu ışliye· 
cek olan seminer hazırlıklarına 
başlanmıştır. 

Bu maksatla l'll!lll Eğitim l\IU· 
dürlilğıince ı;eçilcn tertip komi 
test, faaliyete geçmiş bulunmak 
tadır. 
HAl'"\'ı\N NAKI.t 
tctN GiDEN GEMİ 

Bayram milnascbetlyle, Kara 
ılenize giden Çanakkale remi· 
si, Hopa, Rize, Trabzon, Unye, 
Fat a ve Sınoptaki \.-urbanlık },o 
yunları alıp ba;>Tamdan ewel 
lımanımıza gelecektir. 

YeJildirek infil6kino 
bozuk saat sebep 

olmuı 

Cç gUn önce, Yeşlldirekte, 
Nejat Tolunaya ait bir iplik ima 
lAthanesinde bir infilAk olmuş. 
tu. Yapılan tahkıkat neticesinde 
bu lnfıUkln bozuk saalle çalıGan 
kazandan çıktığı anlaşılmıştır. 

.Bu hAdi ede ıhmali görülen ka 
zan işçisi Mehmet hakkında tak!· 
bata ba~anrnış olup, zarar \'e zl. 
ranın J ilz bin lirayı bulduğu tah tahsiline, işgal eyledıği maka· ludur. Bu inzibaU sistem, A· 

mın ehemmiyeUne, mesulıyeti mirlerden mUteşekkil idare ko (•) (Memurluğa kimler " 
nin dereeesınde, tecrübe u kı· mitelerının kararlarına delil, naaıl alınmalıdır?> ba,tıklı 1ıl· 

lstanbulda kaldı~ımıı mUd 
det uırfında, şehrinizin birçok 
kaşelerini fılme çekeceğiz. Ni 
yetimiz a) nı ) oldan geri dön· 
mekUr. 

dır. --------__ m~dılmekt_e_dı_r_. -----

demine, nihayet ısindeki baµrı idare hrıkimlerlnden kurula rlnd ·ası, 11 Atustos l95Z tı· 
l:ilçü3une göre teayy!in eder. cak m3h'kemelere dayanmalı· rlbll Yatan Gazetesinde 313ın· 
Bu 51rtlar, memura \erılecck dır. lanmııtır. 
maaşın tesbıtinde &übickUf Memurlarımızın teminatının ~ 

Dontiste, Bu lgarlstan yoluyla 
dönme~ l ta arlıyoruz. 

Prof. Mazhar Diker' in 
unsurlan teşkil eder. Maaşın noksan olduğuna ve ıslah u 
objektü unsurları sunlardır: tekemmCil ettirllme·ı ]Uzumu· r 

ı> Verılen para ile, oyle bir na kani bulunuyoruz. 
ölümüne sebebiyet veren 

ıoförün durufmaıı makamda bulunan kimse ra· Şimdi memurun mesulfyetl 
batça geçinebllmelidir; meselesine gelmiş bulunuyo· 

b) Verilen maas. devlet bllt· ruz: 
çesinin taşıy·ablleceği makul Şahsı kusurlyle devletin ve 
bir yük olmalıdır ya ferdin menfaatini ihlAl e· 

c) l\Iaasların tediye şartla· den memur, eczasını görmeli, 
rını devamlı surette değişen zararı ödemelidir. Teminatı 
geçınme seviyelerine uydur· noksan \e maaşı azdır, diye 
mak için kolaylıkla kullanıla· memurun ağır surette mesu· 
bılecek basit em·allerle çar· li~ eti cihetine gidılmiyerek, 
parak hesaplamak usulüne gi· ba·it hır tc\ bih \'Cya ihtar, ya. 
dılmelidir. hut memurhet mahallinın tcb 
Maasın tesbitlnde; sübjektif dılı ile iktifa edıle edıle, me-

unsurlara riayet edıltnezse, me murlarda mesulı)'et duy~su 
mur hakkını almamış olur, dumura uğrar, hatalar teker· 
ıayreU azalır ve randımanı dü· rJr eder. hizmetin ak aması 
şer: objektif unsurlar gozetıl- Adeta tabii 'ie mlitad bir hal 
mezse, memur gc1:im gailesi· alır. 
nln ylikil altında ez.Hlr \'e bu :Memuri) ette inzibatı cez.ı. 
hal randımana te lr eder. lar, ne çok dır, ne de hafıf 

tECMISTE 
BUliÜN 

Geçen hafta, BUyilkderede, Or 
man Fakültesi Profesörlerinden 
l\fazhar biker'e çarparak ö!Umll 
no sebebiyet \eren şoför Rama 
un Curanın dunıımasına bas· 
lanmıştır. 

Müthiş bir 
indifa Duru•mada sanığın tahliye ta 

, 873 3ıl e\"\el bugün, 23 lebi reddedılmlş, şahitlerin cel· 
Atustos 79 da Yezüv ya. bl lçln duruşma başka blr gline 

nardağı t arihte me~hur \'e talik olunmuştur. 
neticesi çok fecl olan indi· Yeni tayin ed ilen 
d lfalardan birine bışlamııtı: 
Amıpanın en bil)lik ,.e ha· ortaokul müdürleri 
len faaliyette bulunan ~ a· Veli Erten EmirgAn Ortaol.-ıı 
nardağı Yeıli\', italyada Na· lu MUdurlUğUne ve Tarih - Coğ 
poli korfeılnln cenubunda- rafya öğretmenliğine, 
dır. Hu dal zamanımıza ka· Hayrilnnisa Yazıcıoğlu Cibali 
dar bir çok ind lfalar )apnıı5 Kız Ortaokulu 1\Iiıdürlüğtine ve 
ice de 79 senesinde en müt- Türkçe öğretmenliğine. 
hlıl olmuş ,.e etrafta bulu. Arif Gönendik Heybellada Or 
nan Herkül, Pompci \'e Sta. tao1nd l\IUdUrlUğUnc ve Türkçe 
ble tehirleri kül yaJmuru öğretm•nliğine. 
\'e ıa,, self altında kalmı§lar· İhsan Kala bay Kasımpasa Or 
dı. bu ıehlrlerln halkından 1 taokulu l\Iiıdürlüğüne \'e Türk· 
pek az ki5i feU.ketten kur. ce Öğretmenliğine. 
tul ıbilmi~tir. Necip Erdem Kartal Ortaoku 

TÜLBENTÇİ hı Mildıirlüğtine ve Tarih • Coğ 
raf) a öğretmenliğine. 

• • • • 

• 
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Bankası 

İZMİR 

FUAR BÜROSU 

Küçük cari ve alacaklı cari hesaplar ı 

Her tarafa ve her tarafdan hava leler 

Senet tahsilleri 

Her türlü Banka hizmetleriyle 

FUAR MODDETINCE 
MUHTEREM HALKIN 

EMRiNDEDiR 

.i \ 
Mekanik kongresi 1 

Devam edivor 
VIJI. l\Iılletlerara~ı Teorik ve 1 

tatblkl Mekanik kongre i dlin de , 
saat 10 dan itıbaren Fen Faı Ul· ı' 
te•l konferans salonunda çahs· 
malarına devam etmiştir. , 

Dun biri umumi ıkici ktsml: 
olmak üz!'re üc konfer:ıns vtırll
mış. avrı ayrı salonlarda ı;eksı. 1 

1 ron çalışmaları devam etmı,ıır 1 
Dun kongreye 46 trblığ yapıJ. I 
mıştır. Bu teblığler ara:;ındı 
Prof. Necdet :Eraslan'ın, Ameri
kad:ı Doçent olarak ı:alışan Ah 
met Cemal Eri gen'ın tebliğleri 
de hulıınuyordu. 

Ö~leden sonra misafir ilim 
adamtıırına saraylar 'e müzeler 
gezdırilmittir. Kongrenin hıtamı
na kadar, bğleıien ev,·el ılml <;R· 
lışmalar devam edt'.'cek. öğlerkn 

1 
sonra da şehrin turistik yerleri 
gezılecektır. 

Çek ve Bulgar Konsolos· 
ları Vali Vekilini ziyaret 

ettiler 

Servet kapısı 
rdıJ!ll· 

BabıA!iden aşağı lnl~O ·ordll· 
o da yokuşu cıkı~ ,ıır· 

Cr.ketlnl çıkarıp sırtını ·akl· 
~uş, krın·atını çoıUP iıııeıı 
ı;ını açmı tı. Buna r~ dtııi 
ufluyor puflıı)or. clı~ııde• 
mr.ndilile bite\ İ) c. )'ilrdıu u. 
bo anan trrleri sıln ° 

- Ne haber, dedlnı!· 81· 
- Ne habrr olacak ... olı· 

caklara hak ana, sanki g 
trn alrv )ağı~or. 1 elilt 

F lındrkl mendili ik ıoa 
birer ucundan tutara~ ç;1, 1 
5ır sıkar gıbf burdu. astJI· 
kaldırımında ikioılı 8

1~11• 
da bir gôlcuk pnda o ,o-

- lUIA ne haber d•':ııcli· 
ru ·orsun ... :Bak~ana 111 

lımden akan ı;uınra ... "ınuıt 
ikimiz blrdC'n önu eyd• 

bakarak biraz cn·el rkt•• 
olan goldığu aradık. ço 1111. 
buhar olun lıa\·tıya uÇ~~daJ' 

- Doğrusu ben. o 
sıcaklık du) mıı:l orıı01• 5e11 

- Elbet du) nıaısın. 
inbor un brn çıkı)·oruJll· 

- Sen de in. bir 
- Allah etmeo;in. b"~ ... 

kere indim .• ıoso den nııal 
Ru soz üzerine dostu atıf" 

Halk Partili oliluğtınu h 
ladım, Utlfc rttlm: l dfll• 

- Demek bir Jı;rre ""jl 
şimdi artık hep rıkJlll il ,,, 
>•Pı)orsıın. Daha h~JI 
dokeceksin o}lcY&e... ~ 

- Yalan değil ... Daha 
Kültür haftası senP. 'ar... j &O' 
çalışmaları - i ki &ene sonra ıt• ı ,_ 

Çekoslovakya ve Bulrarista
nın yeni bıikonsolosları dun sa 
bah villyete giderek Vali 'eı Be
lediye Ba9kan vekili Fazıl Uyba 
dını makamında ziyaret etml~ler 
dtr. 

na erdirin mu\·affak oJaC 
Tilrklye Muallimler Birli#I ta mıcın harf? ... 

rafından tertip ve idare eıiil Gülümsedi: ~ I· 
mekte olan Mllletlerarası KUI - Doğrusu benlnı pe ııer 
tllr Haftası, çalı~maları devam midim ~ok ama, blrl~laı'• 
elmektedır. mutlakı çıkacağız c11Y0~ .... 

Teknik Üniversite konferans ben df' inanır !lbl olu)or-
salonunda dün saat 10 da Fet - JJa,dl Jııı>ırhsı .. 1111.,. 
hl hfendıyaroğlu tarafından - Jlnırlısı ma)ır ]llt 
·Tilrkıyede orta öğretım ve Ga· Sen onu imdi bırak, ası~. 
latasaray Liseslo mevzuunda ıs \lr ama, hr.r nrdeııse Ö11' 
son derece dikkati çekici bir k ı dl mıyor · 
tebll 11 okunmuş \'e müteakıben se a 

1 
e 

0 
yap e(ııırlı· 

& bir ıe ki iktidara g tct' 
RUştU Uzel, 0 TUrkiyede teknik ten de iyi ... Para kırnı•!ı k,. 
tahsilo ilzerınde durarak, bunun de bire bir bir fs ... Sel'l'111~ bılhu~a bir memleket mesele y ı d ını 
si halıne geldığine işaret et- :~:~· ı k:m.a~a:, ~~ b~laıll ... 
mi~tir. - Aman, nedir bu .t2·kııJI' 
Öğl~den sonra, misafir profe _ Dört trkPrlcldl bır bit 

si:ır ve muallimler şehirde oto dura ... Allına da ufarık 
111

0-

bU&lerle gezdirtlmi&lerdlr. mntlir ... A\'ağına geçlrlP ,tdl-

Avrupa kampanyası toril i5lettln mi, gırr~ :ıl' 
yor,,un ... Ne ur ne rıu ··~ele 

faal iyeti )Or~unlul<, ne t.'le trr.. o-

Gençliğin Avrupa kampan\'a hrnlm gibi etine dolJU:, .. 
sı faaliyetlerinden olmak tize !anlar kanısırlar ... '\'•!' ~il ... 

blldlltf n kRdar, sat satı 
re, TUrldn Milli Gen1:llk Ko 
mite,;ı, 30 Ağustos gunil Büyu lln kadar!... /4 "'' 
kadada bir kır toplantısı ve a Sadun G. S 
cık hava semineri tertlpleml~ os ~"ELIMEYLf: aıt-
bulunmalttadır. Me.ııur ıı mateınıti) 

Jılemleketlmlzin lllm, siyaset mi htınbula gelmlı... ,..-
adamları, gaz.ctcciler ve mtinev Flyatlın incclesinJtr. 
ver gençlik topluluğunun işti· temıtiklrrlnl p5ır1rıars!iıtf 
rlk edeceRl bu açık hava semi TATf,t 
nerinde AVTupa Birliğinin anı '---------~b":'.~kıS 

rh i Yankesici ır me um arı ve •Niçin Avrupa 
lıvız .gibi Avrupa hirllğlyle a· yakalandı .,. 
llkalı mevzular üzerinde nıilna- d ıs · 
kasalı konuşmalar yapılacak Ze)-nep Coşar ismin e bit tllC' 
t ,ında blr kız., tram\·ayda ~eslP. 
ırBu kır toplantısı ve açık ha carın yelek cebini jiletle us~ 

\'a seminerile, Avrupa kımpan içinde 1500 lira bulunııı ~.ııııııl' 
yasının altı aylık faalivet dev nı çalarken suçUstu yak~ t~ 
resi nihayetlenmiş bulunacak tır. Y~~~esici kız Adll>·e)e ./ 
tır. edil~~ 

,~-TAKVI~ Takıi ücretleri için 

levhalar asılacak 

Memleketimize gelen yabancı 
turistlerın taksi ücreti öderken 
aldanmamalarını temin için al· 1 

tıncı şube mildUrluğıi tarafından 
yeni bazı tedbırler alınmııtır. 
Taksilerin yazdığı Ucretln bir 
mislinin ödeneceği hakkında da 
otomobilin göze gorünlir bir ye. 
rine İngilizce ve Fransızca ibare 
1i kartonlar asılacaktır Aynı kar 
tonların seyyah gemilerine \'C 

yolcu salonuna asılması da ka· 
rarlastırılmıştır. 

23 AÖt'STOS 195Z 
CCM;\RTESİ 111 

AY 8-GÜN 3t-ffJZlll jl 
RUMi 1368 - A(;t;S~~~,: ,. 
HİCRİ 1371 - z t L11 gı•,I 

\'asııtl 10.ıı 
SABAH 05.16 05.18 
ÖGLE 12.17 09·°' 
İKİNDİ 16.03 12.oO 
AKŞAM ıa.57 oı.9' 
YATSI 20.35 ()8.31 
İMSAK 03.29 ,, --------::,. ,, 
G.autınııu olfndırıl•n "'" ,,,,. 
ılmle. baıtlnn, tı11111ın4"11 

Maa lar, bfitçenin tnkatl na· olmalıdır. KabahnUa ceza ara· 
zarı itibara alınmadan te ,bit sında, fıdıl bır mUna~ebct ku· 
edilmiş i e, devlet bu yükün rulma5ı lcaberler. Bu bakım· 
altından kalkamaz. İkide birde dan Tilrk Memurin Kanunu 
maaşları ayarlamalara lAbi tu· prk iptld:ıldir; inzıbatl ceza· 
tar: bu istıkrarsız.lık, hem me lara aıt olan maddeler, derhal 
muru rahat ız eder, hem de de tırılmeli 'e im:ibatl suç· 
hizmeti aksatır, de\lcll devam h,.ın unsurları, her hır.metın 
lı surette i gal eder. 1939 dan bllnyesine uydurulması mum. 
beri memur maa !arı fizerınde kün ol:ıbılecek 5ckllde tesbit 
yapılan çalışmalarda, nm.n ed lmelidir. ıosterdilı şu basit esaslar d k· Memurun terfiı mevzuunda ,----------------------------~;;:;;:;;:;;:::=:.;;:::::;:;:;::====:::::;;~:::;::::::=:::::;:::::::::::.;::;::~:::~-
kate alınmadığından, 3656 sa· Uç ehemmiyetli noktanın bir· XXV fiil yılı Barem Kanununda otuzu birınden. tefrıki lazımdır: rr ~ ....-,., telefonla veda ederke"• vıl 
miıtecavız t!dıl \e !IA\e ya. a) Memur, hizmetinde basa· cumburrelsi Roosevelt'fn Bir- ' meseleyi hatırlatmdı p05· 
pılması lAzım:;:elmistir. rı go •erdıkçe, mua;n:en za !esik Amerika içinde yaptı"ı etmemişti. Her ııaıde ~eıı Memuru~ ikinci hakkı: ma· man fA ılalarının dolmasını h "' ta ha"alesı'ule ınua>t •· uzun seya atin senesi idi. A)nı ·- ~ ' • tc• " 
nevi itıba \e hilrmet gorme· muteakıp maaşına zam gör· sene fçınde Rus _ Japon harbi ::z:. _.... .::ı parasını s:önderecekti. f~11ecek 
sidir. melidir <kıdem). başladı, St. Louis'deki bilyllk ~ 

141 
~ caba bunu yapmağı düS ıard' 

Demokrasilerde bütün bir b) ~lemur; (idare), (icra) sergi açıldı \e birçok ınUhim lf3 [4 mi:,dı~ Waıtcr baz.ı husu~ 1n&ı 
millet namına hizmet gören ve •.reya (yardımcı) gruplarından hAdlseler oldu. ~: o kadar dü~Uncesiz ,·e da~,661 
hepimizin baş tacımız olan hangi ine men up olursa ol· r~ ftE E ki.. Ray, gUn geçtikçe uııe· kanunları tatbik eden ve nl· sun, bu grııplarııı içinde mu· O senenin kızgın )azı esna. .~ YAZA N:;; r,.NN., NUllST ÇEvıRENr- 111( ZZAN A. . )'ALMAN sıkıntısının artacağını dUtşabl~ 
ba"et "erine göre, hlıkfimeti a•'Vcn sınıftan (kademeleri) sınd1' Ray, çok ıstırap ccktı ve ''' k d 'ktar " " '" o UldU re on olarla bir mı r,-
veya devleti temsil eden kim a arken bir imtihan geçirme z · Bu yUzden de saçlarına ._. aYI .ı 

k dıı tU • çanak aldı. Onları bo~: n"'ı>' 
aelerln; Amırlerinden ve mai· mecburiyetine 'ie bhon aynı a "§ • Sonradan Waltcr'e • l!!'. ~e " 
yetinden ve iş sahiplerınden zamanda kabule &ban bir tez bunları anlattığı zaman, bu u. .._.. para temin edebıllrdi. •da ı•· 
hürmet 'e itıbar beklemek hazırlama mUkellefıyetı'ne tAbı' züntuler, anılarında bir alay dokuzda Walter, son defa ola· Allaha ısmarladık, bir tanem.. sıtltı dinlem'~t~. Va"'ura mek· nın gilç old "'•nu mektup! nl bu halde gôrmek RaY aıı el• " k t l f tti .., h " ., Uı;u ' arın rip bir tesir uvandırdı.dP .ıtC 
hakkıdır. Şüphe yok ki, me- tutulm:ılıdır. mevzuu teşkil etti. Fakat WaJ. ra e e on e · ı.ua cup ve Uz. Walter, bunları söyledikten tup, hedi•e 'c riçe'· "'Önder- kıybolabll •· · yab ı • ı P fi dU y ıt 1 " " "' ., ece..,ını, ancı arın bir ne\i macera sayılır. ı' fır· 
mur,· mllletin hizmetkArıdır, lil c) Memur·, tah il derecesı' ter'in yokluğu esnasında Rav, g n · aptıı;ına P ıman oldu- sonra gitti. O yağmurlu sabah mek lmkAnı vardı. Ray, Wal- elı'ne geçeb'lece•iru' bel tt' E ııı n " ıt ı rl d izh 1 A ır ı. .n halde Waltcr ihmal~iliı.1,1 .. ..a· 
kin: bu vecize. muayyen ka· \e)a ıhtısası mu aıt i e, )ahut onu beklemekten birkaç ay zar : 0 • s~z e n en 'e ar etme· Ray, odasında pencerenin 8. ter'e hediye edilmek ilz,.re ikl i;>ısi, bundan uzgeçmektl. Bır kedecek posta ha\•alesiJ " ~· 
nunt \ecibeler dı.~ında memu· sonradan hazırlanmıc ise, pek fında Adeta fhtıyarladı. Be•·az. t>e ça ıştığı sc\•giden anlaşılı- nünde oturup dUşUnU~ordu. şey hazırlamı•tı. Bunlardan bi- tane mektup yazacak ı ı ' t ııe ı " " d D k ı 0 sa ar, ra "onderecekti. Faka ...... rt 
ru, imirinin esiri, •ahut mu· mahdut 'e i ti nat hallerde, saclarını boyadı. Fakat kalbın· yor u. ır a sam ewe i:ıy'ı Waıter'ın nasıl yola çıkacağını risi kendi elı•le bo"adııtı bir h•r iki· d dı:~ana h ı .. .. .. " d i t 1 ıt' 1 d d " " 6 " sı e • mayıp u • olsa bu para on .. undcn e· J • 
ayyen bir i" uhiblnın e ıri kendi 0 rupundan u.t "rupa eki ıstırabın izlerini tamamıy. z ·are e ge ecee.ın vaa etmış hayal e ıyordu. Etrafında Co· •lı:e idı, dı eri 1 e bir "ıft kol ce d edecek! · · d' .. d • " " • ld h ".. " " e\am erme emın 1• eline varamazdı. Yakın a .ı•t 
yerine ko)mak m~nasını ta· geçebılmck için imtihana gir· le gidermek mOmkün oln:nadı. o uğu alde bir mtıni çıkmıs rinne \e çocuklar vardı. Hepsi dilğmesıydi Vedea geleceği son ler. İyısı mı, günlerin, hıftala. h'bl 1 k 1 cektl. Pı"• 
zammun etmez. Memur. Ami· me hakkına sahip olmalıdır. Her sey a~l gitti. SP) abat 'e gelememıştl. Son.ra Corinne. temiz ve güzel giyinmişti, Bu akşam bunlan \•erecekti. fakat rın, a~ !arın geçmesıni bekle-

1 
ay 

1 almağa ge eını ,1111' 
rine ve maiyetine, kanunların tli ki, bu ı:ruplar birer kast kararı pek Ani \'erildiği için beraber gel.eccıtlnı de ancak kadar uzun bir yolculuğa çıkar. Waıter gelememi6ti. Şimdi bun· mek daha muvafık olacaktı. ay muntazaman para& kah''' iÇ' 
sarih surette gosterdiğl vazi· olmaktan çıksınla,. \e kabili· ı Walter'le fazla bulu mnğa ,.

1
• son günü so~l~~ısti. Bunu am· ken de böyle olması lAıım ge- ları vapura göndcrrbilirdi, fa. Walter'in hareketinden ancak \e Ra~ ile kar ılıklı r J(ıııst: 

felerle bağlıdır, iş sahibınin .}etli memurlar yllkselebılsin kit kalmadı. Sonra ı;on dakika- catstı~ğı~ 
1
1 te1~rnını \e

1 
A~eta ce~- lirdi. Acaba Corinne, Walter'le kat Walter, ihtıyatlı da,ranmnk bir hafta sonra Ray \'azlyctln meğe alışkın. olan ~l 'seııeıet9 

müracaatını ylne kanun, ni· !er, hakıki bir ıstıfa me) dana da Corinne'in de gllmC'ğe 'ka· ~el 1 ın ı .. ve etm stı. Raya llyıkıyle meegul olıbllecek, o- lazım getdi~ıni ıo) lemfştl. İh· acaiplltinl ıdrAk edebildi. waı. bu hale ne dıyecektı? odeıllettt • 
um ve u uller daıre.sinde ve gelebilsin. rar vermeı;I, bir sUriı aksılikle· e donda şli~ le demişti: .sabır- nun yabancı mıımlekette. bilme- tiyat, hC'p hitıyat. .. l'ıtllnAsebet. ter. para me~elr.sine dair konuv· den.bkcrl Rlay. kıra ını bibi bll;ıı 
ıül~r yUzle halle mecburdur. Bu tcrfı \'e terakkilerln Ya· re rn guçlüklere sebep oldu. lı ol~ak Uizım. &e\'gilim. Uz.un diği yemekler yiyerek rahat~ız Jcrinın hiç kimse t.arafındaı. se- madan gitmişti. Bu kadar za. ghecı 1m1edm ktı. Ev sak ,1111 
Fakat insan olarak, bu müna nınd:ı, belli hallerde \e Jevka Ancak telefonla konuşarak. hir- sürmı)c~ek. Uslu uslu o~uru· olmamasına dikkat edecek mly· zllmemesi sarttı. HattA bu uzun R er ıa e ızmıyaca ' · 
sebetlerde kar~ılıklı nezaketin, Hideden hizmetleri görUlenle· birlerine veda edebildiler. Ray, nu~. Çlnı yapmaAa. malıyeye dl? ayrılık e naııındn mektupla ını. man ay ne ile geçinecekti? hadise tuhafına gıdccekU· tçti· 
hürmet 'ie itibarın, asll unu· rin takdirname ile \!:il nak· Corlnne'ln " çocuklarla dadı- daır eserler okumağa devam c· yacaklardı. Ray, vapurun Avru Çini yapmak ve tabak boya- Aradan bir ay dah.t. rıı d tutmaması gerekir. ten muklfatlandırılmıluı yo- !arının da Walter'le beraber diniz. Siz se\gılilerin en iyisi.si· R~y,Fhiç uzun seyahat etme- paya varıp varmadıl!ıııı gazete· mıkla ancak otuz beş dolar kı- Ray, ikinci kira bcdelı 1

ç151tdi· 
Memurları itıbar ve hilr· luna gıdılmesi lAzımdır. yola çıktıklarını birdenbire far. niı. Kendinize iyi bakınız. Ben mlşt · akat bunun nasıl olaca- !erden öıtrl'necekll. Btr gün gız dar para biriktınnlsti. Bu para ev sahlbınden mUhlt't a ııı· 

metten mahrum kalan mem- l V ketti. mektup yazmıyaca"ım, bu teh· ğını tasavvur edebiliyordu . Ga- 1ı bır adre~e mektup yaııp ya. da günden ıune azalıyordu. VlkıA adam bunu oıduk~,y"" 
leketlerde idare hayatı acıklı Nihayet, Memurlar Kanunu zetelerde Atlanliği geçen bUyUk Walter ıle son bulu•tukları ık· ler yüzle karşıladı, fakat. ;,·-ııı Walter ın blndP•l Kalser Wıl. Ukeli olabilir. Siz de sakın yaz. il ı 1 h t d ld zamıyacağını Walter'e sordu. " 4 .. fP" 
bir manzara arzeder. Bu man. nun bun~esiyle ali.kıh bir a gem ere nası seya a e ı i. Şam pekAIA bu meseleyi halle. ikram edeceğı kah,e ilt' "..,ed-' 
ura. dostları ıtlatıı:.. dli~man- iki nokta:ya daha temas etmek helm ıemisl yafmurlu ve rilz· mayınız. Siz.! hep dlişllneceğim. ğinl okumu3tu. Sonra birçok Fakat Waller bundan da çe1-in- debılirkrdi. Fakat her ikisi de pastayı ~emeği kabul ttw 

ıarı "u"ldürUr. De•'letı'n it'barı isterı.. 
1 

glrlı bir ıUnde muayyen f~at- Manen hep sizinle beraber ola- gazeteci tanıdıkları "ardı. On- dlğini Sö)ledl \'e istemedi <'e h d' u 1 i S k • ' ... te hareket ett' S b hl l t ı. Ç b k d d ı. unu us nmem şt . on a fam çıkıp gitti. ~r) 
ile memurun ihbarı arasında· 1 - Memurlar Kanunu, l Uz •-----·'·· -a·a-•ey-n•s•a•a-c.•.1>.ım.·-·a•u•c•a-·a-•ö•n•ec.e.;;15~ım_. - 1-ardan bu ~olculuklara ait taf. yahat esnasında mektupla ınA <la Walter gelmemisti. Ray da CDe\"anıı ..--___ ,._ __________________________ ..;... ________ ...;.,_.....;;._.....;.;;~ ... ------~;..--~ 
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A~ık ve kat'i 
Sözler 

' 

'f ozan: E. T 
~llto·ıa,. hukfımet reisi 

~.~ıtı,::1•reıaı Tito'nun Turk' 
"iill1aııı er he~ 'r.tine be,ıınalı 
1 ~ta t n her tarafında bii\'uk 

* İngilterrnin Mısır 'e İra· 
na bugunlerdc müsaıt 
bazı tekliflerde buluna· 
cağı bıldirılmcktedır. 

Bir Amerikan mayin tarama gemisi Kore 
su/artnda hasara uğradı 

ftu ~ ehcnınıı~ etle karşılan. 1 
~i4lııınd eHınat haklkat('n ~n.k 
1~ ttı ır; dıınyanın bugfinkti 
1 ııu kar,ı ında \'uı:osla\• J(İl· 

ktad •çık bir surette anlat. 

* Eden, Belgrada yapaca
~ı zıyaretle milhim me
seleler mtizakere edecek· 
tır. 

Tokyo, 22 - ~merikan Ustün uçan kaleleri dUn gece kuzey 
Karenin basşehri Pyons:yanga 3 60 ton tahrip " 400 ton yan 
gın bombası atmışlardır. PıloUar dün geceki hava akınının büyük 
bir mu\'affakıyetlc sona ('rdi~ını bildırmlşlerdır. 

ır. 

tt,,;rr aİ 'rlto sonılan suallere 
ı .. '~ıt;erlrken Tiirk . Yugoslnv 
"tlttda ~tlerı hakkında şu mü· 
it \uc hulunnıuştur: Tilrkiye ı. 
1
1- hlço~ı~\Vnyı birbirinden ayı-

* Yunan hükumeti gü\•cn 
Oj'U almıştır. 

Akından iki saat e\ vel Pto"lg Yang'dakl sivil halk ikaz e
dilmiştir. * Amerıka GU' enlık Teşki· 

latı. ihtıkArdan dola)1 5 
petrol şırketı aleyhine 
dtı\ a açmı~tır. 

A) rıca müttefik hava kuvvetlerine mensup bombardıman 
uçakları da 200 çıkış yaparak Pyong Yang'ın 4 kılometre kuze) 
batısında bulunan ! 1ıımyang'a hücum etmışlcrdir. 

Rlr gr.miılc ha ar 

lı. ıııe hır nıe~rlr. yoktur: bili· -------------
Washington 22 (A.A.) - Bahriye Bakanlığından diln 

bildirildiğine göre, o:Thomp on.e adındaki mayın taraına gemisi 
diln Kore sularında seyrl'ttiği sırada komünist sahil bataryaları
nın ateşine maruz kalmış ve hıı~ara uğramıştır. 

•ıııı,knfaaı iştiraki '·ırıhr. iki 

ll tt a~t de lstlkbnllrrlnl rm· Libya 'ya gidecek 
~ ı~ı 1nı almnk istiyor. Bu· 
<.tıı 11 

Sllde lktlsnıli \e ı;lya~i H • • 
il!. ~ a,keri menulardı da eyeflmll 

Mürettebattan dort kişi ölmüş ve 10 kisi ağır surette ya. 
ralanmıştır. 

·~~---~-~~---~ 

'Uec,~~t tedbir alınınnsı ll.,ım l!ıuıuı lluluıUrl"'W'" Eva Peron için kristal 

t ~lo·n~~ b üt 1 k Ankara, 22 - Lib)'a ord! • tabut yapılacak 
h dur Turukl m ini "ıa· ı 1-.:o nun modern usullrrle yetlst Wılton (H Amerika) 22 (A 
.,_ •ra · >c c ugos n. · k d 1 il ll d ., · ' · 
;"t bl s·ııda hakikaten lhtllAllı mesı ma sa ıy e on m ı eın A.) - 1şlemelı maden mamulA· 
~ r ıne el kt iki h · gunlerde Ltb)aya 8 kerl hır he- tında ihtisas sahibi olan bir fir
t\ tt de sulhe )o. ukr: 1 1 u1 H't gıderektir. Bu hevet Libyada manın mlidU;U diln be)anattcı 

illtaJc \e 5u un t "'e • k'k b"t d kt c,.,,~ '" 1 llyor. nu mliştrrek ~t ı ·aktın! 1 ı ır ! de~ ı;konrn bulunarak geçen ay ölen Ar· 
ı~,· ''ll!.re~a11 d dl"'I lbl ıııemle etım zr gerı onecr. ve jantin Cumhurbaşkanının eşi E-
"" tr r " n r l" g • re· L'b d k'ld · · · 'l l'ı ar1ı;ıJ 1 bil l bi 11,CI l ı ya or usunun ne şe ı e > r. ı \'a Perona krıstalden hır tabut 

lıltınkun k ~sa kl de ş r · liştirilmesl gerektiği hususunda 1 imiıli için teklifte bulunduğunu 
~ ibr tarnıftnıa a,;r. 1 t , milli Savunma Bakanlığına bir 1 bildirmiştır. 
•· ltnı an unnn s an ki . i h"''-" t' 
"il it l:B)c\i t:ıkip r.dlvnr rapor verece. ır. . Bu şahıs, ArJanl n ur.ıııne ı 
~t't ıJıarla T" k'' .1 y • · Diğer taraftan. hır askeri lıe. temsilcilerinin bronz bir kaıde 
t..11' arasınd ur rf1 '~. 1 

e ugoas- yetimiz de, Lib}aya satılacak as- üzerine iki buçuk santim ka· 
.. , ' 1 a 51 :ı\orunnıa g • k i 1 h kk d . k . . 
'ı'lı a ınıtak t dbl 1 y • ·l'r ma zemc a ın a nıuza e- lınlığındakı krıstal levhalardan 
~b 1 1•n'ııı d 1 ti \ ~ ert\ 

1~ relerde bulunmak üzere yakında yapılar.ak bu tabutun inşası için 
l:l.r. e 1 ra e me pe Libyaya gidecektir. ~erekli pliını kendisine verd!:t-

~are~aı Tlto ~akında bir le· Karahallı'da bir lerini açıklamışbr. 
k heı.ı,, ı' beklemediği I Bu tabutun tahminen 30 000 1ilda1ıı • P yara a m a dolara malolacağı sanılmakta· lr- suale 6U ce\'Rbt 'l'r. 

\ · t'\·akındn bir teca' üı Klitnhva 22 (Husu~!) - fli 

1 

dır. . 
~~l)orunı. Fakat bu tebll- mızın Karaha~lı bJcağına . bağlı Bir A lman f ilm şirketinin 
b ~llrid olmaılığı manasına Dumanlı kovilnden Halı! Çan· •• t 
~ 1 • lıırr. ntin sözJerı açık, dar ile aynı kö~drn o~man Alp m u raca a ı 
ı. ~e ~zl ete uygundur. Ti· arasında bir kadın yuzUnden çı. Mlincben, 22 (T.H.A.) - Al 

Thore:ı'in o§lu tevkif 

edildi 

Paris, 22 (A.P.) - İsmen 
Fransız komlinist partisinin şe· 
fi olup uzun müddettir hasta 
olduğu bılinen l'ılaurice Thorcz 
in oğlu bugün kendıliğinden po
lise te5lim olmuştur. Adı, baba· 
sı gibi Maurlce Thorez olan genç 
komünist hakkında, geçen ma· 
yısta bir fe\•kir müzekkeresi ke 
~ilmişti. Genç Thorcz, A\'t1lpa. 
dakl M!ltlefik Kuvnlier Başko 
mutanı General J\Jathew Ridg· 
way'ın Fransayı ziyareti sıra· 
sında mayısta paUnk veren kan 
lı komünist ayaklanmalarını mu 
teakıp tevkif edılmek ilzere n 
raştırılıyordu. 

lsveste bir deli sekiz 

kişiyi öldürdü 

Stockholm. 22 (A.A.) - Tore 
Lundın adındaki 25 yaşında bir 

Biri yer 
iri bakar 

sıcaklar berbat. fstanbulda 
~6 derece, İımlr 42, An. 

karada 40. 
mm bilir 

nasıldır! 

50 drrere mi, GO derece mi, 
Allah bilir. 

Bu sıcak h:nalarda oralar
da nutuk tekrn Bakanlann 
hıılini bir dıı iinıın. 

Jlir de Flol') u '1 n plifiir 
puftir ('Srn Boğazı ... 

Anlaşılan nakanlık te,"Zla
tında hile Allah taksimi ile 
kul taksimi kaideleri dri... 

- Ec\·Er GÜRESİN 

Scmplon ekspresi Bulga· 

ristan'dan geçmiyecck 

Londra, 22 (Nafrn) - Ce· 
nevreden verilen bir habere gö· 
re, Semplon ekspresi bundan 
bbyle İstıınbula giderken veya 
oradan gelirken Bulı;aristandan 
gcı;miyeccktir • 

Bulgar komünist makamları· 
nın, Semplon ekspresi bulgar 
topraklarına glrerkrn ve ı;ıkar· 
ken .l olculara ) aptıkları •kon· 
trol ezh eti• bö~ le bir dcğisiklik 
yapılmasına yolaçmı~tır. 

//~ır~fr/,/j 

Sizi hava, kara ve de· 
niz tutması gibi mOzlç 

~ unıı bir teeu iiı tt'hllkt'- knn kavgada, O man Alp taban- manyanın ('n büyük filin şirket
'- tt lıer Uman ,·arld olı!ulu- c:: ile Hnlil Çandan aya~ından terinden cBavariaıı, Turk film 
~ l 1~Uııa karşı tedbirli hulun· yaralamış \'C adaletce tc\'kif e nrtistl<'rinden Cihan Işıkla bir 
'-ııı_ı ıııtı ı:ı-lıli~inl anlatmak dilmiştir. anlaşmaya varmak için te~cbbilse 

Uir '·I . t' ~ lıto• " pl'k doğrudur. D ÜZELTME geçmış ır. . . 
h 1 nıııı en mııhlm ıo;özlcrl l\fczkür ~ılm. !ır~cti: •Kııra 

~ lııtıtfo nııına~rbt'tc , ... 'fri,·rs Çarşamba günkU sn) ımızda çı- Efe o adındııkı Turıc fılmındc baş 

çoban diln birdenbire ı;ıldırmış 
\'e isveçln güneyinde Scanle e 
valetinın Hurva kasabasındn 8 ~
kişinin olilmlıne sebep olmu~ ı 
tur. 

lbni Su ut için yapılan , -

hallerden korumağ a 

VALIDOl faydalıdı r •. 

VALİ DOL 
1l'slne dairdir l\t arl'şal kan ·Tiirk kadınına snygı. baş. 1 rolll oynıyan sanatkara bir mek· 

~ ~~ IIe fl\\el~ sıkı ~ıiinnsehct- lıklı makalenin ilçlıncil sütunun- tuıı go~~eı:miş \'l' J\lm~nca bilip « Uça n Saray» 
~"1 etıırilıllğlnl, fakat hu daki: ... medeniyet dışı prog- ı bıl?1edığını, eğer bılrnı~·orsa b.u 

11 tin &ıll\('sl \ uıto la,yn'· ramlara.• \e: .... ı:tbl program. dılı n_e kadar zamanda ö~reneb!· 
c ll&adı , e r;h ast en ret al. tarın ... cumlrlerindeki •program lcCl'ğınl ırnrmuş ,.e kendıslle hır 

~~~llıl'\I, ıı~i fstlklfillnl Jar• kelimeleri • propagımdıılar • anlaşın~ imza.Iııı:nağa hazır oldu 

Roma, 22 (AA) - Amerika 
da hususi surette Kral İbni~uud 
içın inşa edılmış bulunan D.C. 
4 uçağı dun burada Cıamplno 
ha\ a alanına inmıstır. 

SiNiRLERiNiZi kuv·c 
vetlcndirmeğe, baş 

dönmesi ve ~iger Şl·1 
kiyctlcrlnlzl bertaraf 
ctmeoe yarar.. - güzeli ı;erllen Gün eli Basar, İtalyada bir lliipte. Arka tarafta oturanlar arasında Krı· 

liı;e ~erfman ,.e Prens Faruk görüluyor 

"' tQ t·ı olılu~ıınu anlaHnra olacaktır Duzeltir \e ozUr dıle. ğunu bıldırmıstır. 
~ ı ~1.1 nıünasebctlerln kesil riz. Şabanözünde harman 
1 ~ l't '1tnılştlr. Br.' anat çok .. . 
l~ d tok kat'iilir, hiç bir tc· hah r.tmlş, mrı;plA muslel't'k .~ır yangın ı 

1 ' \t llı~hal bırakmamatadır. idare ~atbık r.~ilehllc~l'ğlnl &oy- Şabanözü: 22 (A.A.) - flçe· 
(•tııı llgosıa,'> a'nın buı:tilnkii lemlştır. Ru sozler, l uı:to la\) n. mlzc ba~lı Eregez köyü harman· r bat "1tıh;ıfnr.a ptmPkle bera. ı nın haklkatrn bir anlaşmnyn )arı dikkatsizlik ylizünden lU· 
~I ıh dondlığiinu, hntı dev· urmak 1 tedlğinl göstcrmr.ı;I lın· tuşmuş ve kırk kadar yığın ta 

~lıttı e ticari \e tktlsaıll miina. l<ımından kıymetlidir. Triyrste m:ımen vanmıstır 
lta~ tesis edileceğini anını. mesr.l('sl için bir ha l r.kll bıı- ~lliiiİİlllııiiiiıiıiiliiı•••• 
lta · lunmnsını ve 1tal} an l'ugoslıl\' 

~ , te aı, halyan _ YııgoııJ nv mü nasebc t lı>rlnln sıkı hlr ılod· 
tıe ı ~~'llerı ,.e Trh·este mc. hıb dayanmasını biitün _sulh e. 
1 lii klcıııda çok mııh inı şey- ,·erler temenni etmektl'd trler, 
ı~ d 

31~ınistir. Tilo İtalya ile lllar~al Tito kat'i söderllc 
i:1,11° llıııı tesisini arm etti. btııtünkii ı>i) asi \'llzlyet kRrısmn. 

Daktilo Aranıyor 

İyi daktilo bilen bir ll· 
\Ukat kAlibeslne Jhtiynç 
vardır. Her gün saat 1&18 
arası Sirkeci Palas 3 cU 
kat 15/16 numaraya mUra· Ilı 'eıbuna mAnl olnn Trhes· da Yugoslavyanın dunım~nu •· 

~ l esı hakkında bir nnh~ çıkca anlatmıştır. Bu, ukran· 
Olu bulıınahller.eğlnılrn la karşılam:ığa IAnktır. -~!~~~~~~~~~~~ 

eaat edilmesi. 

~TUKLAR ~~l;)~~oro@~ 
~~~ 
~l ISTANBUL 
'l:~j--
'"-1<1 Sl: ç bı 
ll lı"\5 ıRKE"'· tıı a lp ,, 
tılıı.1c Ed ip • Törehan ı;o· 

~ ıı11 Partisinin ~eni seçimi 
Gtıı ba~ek dC\•rrsine glrditln· 
' lıuı isle dl~ or ki: 

llı•:ııı~· Uıı gazetelere rağmen, 
•ı ~e·ıınitln hariçte he· 
lld011 ı dtrccede tanınmama

ı..;;'l ' Parti münakaşaları
~ iazetcıcre akı:eden şe-

t~~ dı5 memleketlerde 
tııı...ct:ın Yantıe tefsire ~ol 
-..llıt\:ta ve tereddütler uyan· 

l!.z b dır. 
t '( za u 1$e bir nihayet \'et-

Cac :ıanının ı::ddi~ini V"' 

~:ı"·nı 11 
sayede haricin em· 

ile tıı k kazanabileceğimizi 
'l'urk C' leyiz. 
~ 1 'Yenın Rusvava ~·akın a l . . J 

1,, dP~ııJ •it bir endlse sebe. 
,. lııııı1 ır, tUnkil mukadrte
~ıa~ı~ rlenıokrasi Alemine 
a. r,11~ltıızdan, harp ıh•. 

ttiııı e ecnebi ı;ermnve· 
, t.ı1c ke~e dü~mesi ihtlma. 
:~ a\ ve ~akın memlekrt

r lnı derecededir. Bit 
ıı.sıa 1 enıeııe seçtı~ımiz 

de ın"ııtıızın yaz ı:Unle· 
O ( •rı 1 "'llılC'ketı gezrrek al· 

arı 11 •haları. mensup ol
~ tıllartıye blldlrmeleri-

•ııu~kl'~clfg aı;ıldılh zaman 
~~11 leJclıf itin IUzumlu ka· 
Oıı fa, d lerınde bulunma la· 

•)'ed 
1lı V.drUyoruz. Ancak 

l.e~ dt~ n_r. onllmUzıleki 
~ lııin esınde mU·pet faa. 
t ~r \' bı!Anı;o unu ortava 
~~ıı: i~k:trnrnleri tatmin 
~~l'tt:t nını bulur.» 

~t"-..... 
l ı t\'\•ı.

~l1"" ~R St \ıt 
ı dat ~I 

1 llı ına,1 Edebiyat Fa· 
'ıtııııarınuı bir top· 

l\lünener hsltllğinden eikiyetler ,olalınca: 

- Edebiyat Faku lle l mezu nuyıım. İngilizce, Fransızca, 
İtalyanca bilirim ... 

- Bunları bırak .. D. P. erkA n ından kimleri bilirı;ln? .. 

lantı laparak Maarif \ ·eklllnl 
itham etmelerinden bahisli! 
diyor ki: 

« Bizim en btiyilk dtıvaıa. 
rımızdan lıiri mUnewer i~s·z· 
hğidir. Okumuş \'e diploma~ı· 
nı almış mUnc\'\erl kalıracak 
yl'r bulamıyorsak onlnra bas
ka iş sahaları atmalıyız. Müs
tE>mlekesi olan memleketler 
mü ne\"\ er•rrini oralara se\•ke· 
derlrr H lbuki bizim bomboş 
duran bir Anadolumııı \•ar. 
nu Anadolu daha l Uz sene 
yUzb!nlerce münevveri her 
sahada geçlndırrhilir. 

Rey toplamak için Ziraat 
Bankası vasıta~ıyla ki>ylUye 
habire kr<'di da~ıtıyoruz. Bu 
mtinener gençliğe de aynı 
kredıleri temin ederek boş 
Anadolu'rla i5 sahaları yarat. 
ımyı neden akıl etmiyoruz? 

Ben eminım ki ciddi ola· 
rak Anadolu kalkınmasını ka· 
famıza koyduğumuz: gQn, her 

( YI f\ 1 ' AllA n 

1ıabada, her nıUnewerl her f. 
§İn başına sevkedcbtlirit.» 

CUMHURiYET 

fKt ÇEŞİT 
llALK 

Doğan Nadi )·azıyor: 
İstanbul Adliye~ine bir A· 

ğır Ceza mahkemesi yetmi· 
~ordu, iki oldu. Son zaman
larda iki Ağır Ceıo:a da kAfi 
gelmediği ıçın bir üçUncU A· 
ğır Ceza mahkemesi ihdasına 
karar \'erilmiş. 

Asıp kesmeler böyle gider· 
se. hiç şilphr yok, o da yet· 
mil cccktir. Dört tane de olsa 
az, beş tane de. En b·lsi 1s
tanbul halkını ikiye bölmek
tir: Bir kısmı jüri filftn şek· 
linde Afır Ceza hAkiml olsun, 
dığeri de, malOm, mücrimler. 

Cınuctler salgınına mani 
olunamadığına göre. bu isin 
ba•ka türlU bal sekli olmasa 
gerek 

•Şahane uı;an sara.r• diye 
\'asıflandırılan bu uçağın itinde 

iter ıcum:dı lıulunuı., 
Yotld,,ı ""''• •eo Kre 
Yeltdrıl le\>l•I 911 Kr,, 
Yotldol merı_:l7t' Krt 

~ı \'C banyo bulunmaktadır. ~ bir taht, mükellef bir yatak oda- ~;;;;ı~=ı;;;~ 
Uta:ın fiyatı 600.000 dolar ; 

olarak tahmin edılmcktedir. ı · 

ingilteı•e • llısn• 
yakınlaşması 

lngiltere'nin yapacağı yeni teşebbüste Mısır'a 
mülôyim gelecek hususlarm bulunduğu bildiri

liyor. Mıs1r'da barlarla dans yerlerinin 
kapanması istendi 

... A11odalıd Pru• 

~:-_ ·-~-~-··;. : AYRICA OO~GUN 

Londra, 22 - İngiltere, Mısırı 
Batılı de\ Jetler tarafından ha
zırlanmış bir ıOrta Doğu sa\·un

' ma teşki!Atına almaya matuf ye
ni e~aslar hazırlıyarak bu mem
leketle askeri müzakereler Jçln 
yeni bir yol açmıştır. 

İngıltere Dı3işleri Bakanlığı 
tarafından hazırlanan bu tcşeb· 
blıs bariz bir şekilde .Mısır'ın ye. 

.. ~ ni idarecilerinin hoşuna J;ldecek 
tarzda ele ahnmıstır: 

.. 
l - İngiltere, Mısır sllfıhlı 

kııwetlerınc g1inrlerilcrek mal
zeme hakkında 10 aydanberi tat • 
bik etmekte olduğu ambargoyu 
kaldırmıştır. Dısısleri Bakanlığı 
sozcillerinden biri, bundan böyle 
Mısır hlıkfımetine •askeri hare
katla doğrudan doğruya ilgili ol
mayan• malzemenin satılabilece
ğini bildirmiştir. 

2 - İngiltere hükClmetl, Mısır 
kara, deniz ''e ha' a kuvvetleri 
personelinin İngilterede staj gör
meleri hususlarındn yeni kolay. 
lıklar temin etmistır. 

Tahminlere gore İngiltere, Mı· 
sıra silah satılması yasatını da 
yakında tamamıyle kaldıracak
tır. 

Bu yap.ıldığı takdirde Mısır, 
lngiltereden tepkıli av uçakları 
\'e gayet isabetli atış hassasına 
malik olan Centurion tankları &a· 
tın alabilecektir. 

l\lısırdn barların kapatılması 
lstımlyor 

;·_ :~. ~:. • . _ - -. ..- PAllA IKQAM:YESI 

kN sON;'oiRAYAİıRMATAOiHi 10 . r:YLÜL .105: 

Kahire, 22 (A.A.) - İyi ha. 
ber alan mahfillerde bildirildiği. 
ne gorc, llıüslilman Kardesler Ji. 
deri Hassan el HUdeybl, Ba5ba------

HOŞ MEMQ -· Erkekleri elde etmenin diğer bir yolu 1 

kan ile son görfişmesl ı;ırasında 
barlar, dans salonları ve kaba
relerin kapatılmasını emretmesi
ni kendisinden talep etmiştir. 

Hassan el Hüdeybl bu millAka
tında bu gıbl zevk ve safa miıes
se~elerinde gençlerin yasadıkları 
sefahat hayatının milletin ahlakı 
üzerinde memlekette yabancı bir 
tsgal ordusunun me,-cudlyetinden 
daha kotu hir tesir yarattığını i· 
lerl ı;ürmliştür. 

l\l ünblt Hlllıl davası 

Kahire 22 (T.H.A.) - Mısır 
baebakanı Ali Mahirin sabık Su
riye cumhurbaşkanı Şükrü Kuv. 
\etli ile yaptığı uzun görüşme, 
siyasi ,evrelerde büyük bir ala. 
ka u~·andırmıehr. 

hi haber alan ı;evrelerln ka
naatine göre, bu gorUşme esna
sında, Albay Çiçeklinin şiddetle 
muhalefet etUfi •1ılünbit Hıltıl• 
dA~ası etrafında geniş fikir tea
tısinde bulunulmustur. 

Kralhet sara)'lnda eskf bir 
İncil bulundu 

Kahire 22 (AA.) - Kraliyet 
saraylarının aranması esnasında, 
çölde bedeviler tarafından bu
lunmuş ,.e eski kTal Faruk ta
rafından satın alınmıe pek eski 
bir İncıl ele geçirilmiştir. 

Söylendiğine göre, bu İncilin 
mel'cudiyeUni haber alan lsrn· 
Hliler. bunu l milyon dolara ı;a
lın almak istemi&l"r, fakat Fa
ruk talebi reddetmisti. 
Kabinede komünM propagandası 

)'apan1ar 
Kahire 22 CA.A.) - Roger 

Sivas'ta bir yedek suba y 

adam vurdu 

Shas, 22 - Dün saat 20 sula· 
rında Neriman Yakan Saz salo· 
nunun giris yerinde bir cinayet 
işlenmiştir. Aslen Si\'erekli o
l&n ve halen Dıkimevinde asker· 
ilk lazifeslnl yapmakta olan Ye
dek Teğmen Ahmet Çermikli, 
Saz salonundan sarhos olarak çı. 
karken 0.;man Özçoban adında 
bir genı;le ı;arpışmıştır. Arala
rında kavga çıkan gençlt!rden 
Teğmen Ahmet Çermıkli, taban· 
casını çekmiıı ve Osman Özço. 
ban'a dört el ateş etmiştir. Vak'a 
yerme yetişen Bekçi İsmaıl Ka· 
rataş, Tetmenin elınden sılAhını 
almı, ve Osman'ı hastahaneye 
kaldırmıştır. Ağır yaralı olan 
Osman Ôzçoban'a bugiln amelı. 
yat yapılmıştır. 

Teğmenin duruşmasına meş
hut suçlar kanununa gbre basla
nacaktır . 

Bir kapla n üçüz dofjurdu 

İzmir, 22 (ANKA) - Med
rano Sirki 86 vagonluk bliyuk 
hır kafıle halinde sr:hrimize ~el· 
mis bulunmaktadır. Geç vakıt 
gelen katar. halkın bliyük alA· 
kasına mazhar olmustur. Bir 
Bengal kaplanı lzmir'e gelirken 
trende tiçuz do:urmus olup bu 
ı;uretle sirkın kaplan adedi se
kize yükselmi~ bulunmaktadır. 
~ -

Vaillant adındaki Fransız muhar. 
rlr ''e gazetecisi çarfamba günll 
Damlet cıvarında mahalli bir ko. 
münist toplantısında hazır bu
lunduğu sırada tevkif edilerek 
dlln buraya getirilrnistir. 

Roger Vaillant ıle ayni zaman
da 7 komünist daha yakalanmı~
tır. Bunların ara~ında iki 8\'11· 

kat, 2 üniversite taleb('Si, bir de 
gazet('ci \'ardır. Kısa bir müddet 
sonra 8 kisi daha tevkif edil
miştir. 

Boylecc tevkü edilen 15 komü
nist ~imdi Kahire polıs merke· 
zinde bulunmaktadır. 

Bildinldlğine gore tevkif edi · 
lenlerln üzerinde ('hemmiyetll 
\esikalar bulunmustur. 



Günseli'nin başansı baklanda 

Gelengül neler 
anlatıyor? 

Bqar• aoyadını Günseli a
• ilesine tim takmlf bıl· 
mem. Ama bu buluıta epeyce 
isabet oldutana bldiHler ıös· 
teriJW. Gümelinin memleke· 
te bundırdıtı parlak netice, 
tabii herkeain ıölaünil bbart
b. Aeap 1952 nin Türkiye Kra
licesl Gelenıül bu hususta ne 
düfÜDUJor? Diye tabii okuyu
cu menk eder. Gidip de IÖY· 
le bir yol Gelenıülle konup
)'Ull dedim. Ev lıalile beni kar· 
f1)aclL Pek Jı:eyiflJ, pet neı'eli 
bir ball vardı. Zaten her ziya
retlmde beni ıwer yüzle, son 
derece DUiJı: Jı:arplar. 

iten bnapeıe oturup sigara. 
1l dudalı:lanma ı&tllrilrken. o 
da hemen kibrite davrandL 

- Yoolı:, olmu, dedim. Her 
1119 razı olurum. Ama ba ta
dan dolra deliL 

N81M efendim. Wı uzatmı
Jllım. Hal hatır IOl'duttan IOn· 
ra bizim mesel11e &eldik. 

o ....... .. .....,.... 
Geleqlll, GOmelinin Avrupa 

Knllcell olmuına son de
rece aevlnbor. 

- Be1ti, dJJor, bir takım 
kimleler benim bu neticeye 
11pta ettlliml PDU'lar. Ama 
nllahl delil... Gillllellyl ben 
oldum bittim severim. Son de
rece cazeı ve zarif bulurum. 

- Peki, dedim, GllDlelinin 
en eot nesi botunma ıider? 
lleM1l )'llzB mQ, ricudu mu, 
llU'eketlerl mi? .. 

- GlmeU, bir blltlln halinde 
ılbtldir bence.. Şuruı yahut 
buruı llbeld1r diye tefrit yap 
lllaJ'& lıDkln 7ok. Çok cici tız.. 
fnpllm haJatta daha eot bü
Jtlt bqmJar blanır .. 

- Glllllellnbı rakiplerini 
,....ı, orada bir takım dedi· 
waı.n 101 aeauı-. Slı ne der 

Yazan: 

ESİN TALU 

• 
Amerikaaül 
MiisabakaDUI azameti 

G elengül, ilkin ıüllimledi. 
Birdenbin cevap ~ 

di. Bocalar Jibl bir lıall \•ardL 
Bıraz düşündükten sonra: 

- Kim bilir? Dedi. Amerika 
siniz• dalti mllsabalı:a, Jllphesiz daha 

Gelenıul, ister btemez ıül· ~etin bir imtihandı. Orada 
dü: 23.760 ıenç kız arasından seçi· 

- Usuldendir, dedi Güzellik len ve 48 eyalet güzelinin en 
milsabakalarmın\hepsinde böy- güreli olan Ne~rklu bebek 
le 111ler olur. K"aıanamıyanlar gibi Jıckie Loıbery bile, son 
daima-yayıarayı basarlar. Kaza seçmelerde derece alamamıttı .. 
nanı kötülemek içi nher çare-Ameritadaki milıabakayı. 68.000 
ye başvururlar. Şimdiye ta- ıenıc ~ız anamdan seçılen 30 
dar neticesi tenkid edilmemiş mllletın ıtı-11 kabldı. Bu ba
tek' ıfizellik müsabakası iöste- kımdan dev libi bir müsabaka: 
rebilir mi.siniz bana?. da derece almanın zorlulunu 

_ kabul etmek llıımdır. Bununla 
Geleqllila i&ekl ıueller beraber o müsabakada da Giln· 
Balı:kulilaJıl flbl seli için kuvvetli pnalar bulun 
ıcız. dolru söyluyordu. Bu 

ttirlü pmatalar her vakit 
oluyor. 

- Ya öteki ıüzeller hakkın· 
dıki fikriniz? Dıye sordum. 

- öteki ıüıeller mi" öteki 
güzelleri ancak resimlerde gör
düm. Belçika ve Yunan ıüzel· 
leri iyi neticelere llyık Jı:ıılar" 
İsveç ıüzelinl Amerikadın ta
nı,orum. Long Beach'dati dlln 
ya ıtızellik müsabakasına katıl
mıı ve derece alamamıttı. Ne 
bu, ne de ötekiler Gllnsellyle 
boy ölçüpmezler diyordum. 
Cünldl Gilnaellnlıı kendine 16-
re hunat bir ıüzellilf, havası 
var. Nitekim tahminim çıttı. 
Günseli kazandı. 

- Peki, dedim. Bir ıey da· 
ha sorayım. Günseli bllıyorsu· 
nuz ki Avrupa çapında bir mü
sabakaya katıldı. 12 millet lş
Urat etmiş. Ameritada yapı
lan ve daha çok ıllzeli bir ara
ya toplayan dünya ıüıellık mü-
11bakaıına Günseli gırıeydl, 
nasıl bir derece alırdı ılzce?. 

dutunu kabul ediyorum. 
Biraz da dereden tepeden to. 

nu&tnt. Gelenıül, gelecek ıene
ki milsabakaıım jllrisinde yer 
almak isti1ormu1-

- Lonı Beach'dı toplanan 
ve dünyanın d&rt bucajmdın 
&elen ,OZelleri ,CSrdllkten son
ra Amerikanın ıfizelllk ınJayı. 
ıı hattında bambaşka fikirler 
edindim, bu bakımdan gelecek 
yılın ıüzellik kraliçeainde, 
memleketimiz için bııan 111· 
lıyacak vasıfiar ıramak lllıu· 
muna inandım, dedi. ' 
Gilmeliye ,olladıtı tebrik teı. 
grafı, ltendiaini Napollde bula
mamt1. Romayı Plaza oteline 
gönderilmif. clnpnah alır• dl· 
yor. 

Karplıtlı içtitimiz kahvenin 
fincanı solumadan müaaıde U.. 
tediın. Beni kapıya kadar utur
ladı. 

- Giimelinin muvaUakıyeU. 
ne çok sevinditimi yazmayı U· 
nulmayın ha! Diye de ayrıcı 
tenblh etti. 

ıaa~aı..~ 6ENERAL Ali FUAT CEBESOY{/M!~ 
Klasıkler yayınında yenı · ~~ ~......,. 

B,,.,, •• 1N•••m•~m~:~~!~~,: .. 0.~~:,, ~=~k. 2J Nisana doğrll 
ser ılbiydik. On yıldanberl ayrı bir güzellik kazandırmış- fi~ 

devam eden klasikler yayını bı- tır. Evvela Bursaya, oradan da Hendek ve Düzce tara 
raz duraklamışa benziyordu. Ge d 
çen yılların aksine bu )'11 için· Bakanlığın son :ııııarda ya- gitmeg"" e karar vermictim. Mustafa Kemal Paca a 
de çıkan kitapların sayısı da yanlama~ a başladığı klasikler Y Y 

ümitsizliğimizi artırmıştı. eu için yardımcı eserler serisi de tasvı·p etmı· ctı·. Mı"ralay ismet Beyı·n avdetime k 
tercüme faaliyeti durdurulduğu yeni listede adamakıllı kuvvet- rarımı y 
takdl'rde ku"ltu"r du"nyasına b'zl lendirilmiştir. &ilimizde birçok 
ulaştıran ana damarlardan b~ri eserleri çıkmış büyük dunya ya bana vekôlet etmesi tensib olunmUJtU 
kopmuş olacak, M. E. Bakanlı· :zarlarının hayatlarını, sanatla· 

-114 -tının en yararlı. -en değerll nnı inceleyen ilmi değeri haiz 
çalışmalarından biri de yok ye- tetkik eserleri Türk aydınları isyan 
re kaybedilmiş bulunacaktı. Be- tarafından ilgiyle takip edilmek Mıntalıalan 
reket; aradan çok geçmeden bu tedir. Şimdiye kadar çıkan Bal- Nisanın ilk haftasında Gönen 
tUrlU endişlerin yersiz oldu#ll ı zac'ın, Flaubert'in. Pu~kin'in, ve Manyas taraflarına hl· 
anlaşıldı. Çehov'un, Diderot'nun hayatla· kim olan Anzavurun isyan mın-

M. E. Bakanlığı klasikler ya·! rından sonra, Bau.delaire, S~cnd takası muhtelif istikametlerde 
yınına eskiden olduğu kadar h~!· Nerval. Labı~he, Mo~_ıeı:e, genişlemeğe baılamıştı. Bir •· 
değer ve önem veriyor, bu ter- Hugo ve daha bırçok du~).a ralık Bursa bile tehdit altına 
elime faaliyetini elinden geldiği yaza~ı hakkında ya2:1ımış bı~ o- girer gibi olmuştu. 13 Nisanda 
kadar destekliyor. Bakanlığın grafık eserler de ıı.steye alın- Abaza ve Çerkezlerden mürek. 
bu işle vazifelendirdiği Tercü- mıştır. B~ eserlerın .~eğe~I kep dört bin kişi Dllzceyi basa
me Bürosu son aylarda çalışma· hakkında bılmem fazla soze lu· rak hapishaneyi boşaltmışlar, 
!arını hızlandınnıs. 1947 yılın· zum_ var mı? . . musademe ile oradaki sUvarj 
da hazırlanmış olan tercüme e- Buronun h.aı.ı~ladı~!. yenı l.ı~- müfrezesinin siliblarını almı1-
dilecek eserler listesini yeni tenin ayn bır ozellıgı de dılı· Jar, hükQmet memurlarını ve 
baştan ele alıp ıslah ve tidil mize çevr!l~cet m.oder? t.iyat· zabitlerini hapsetmiılerdi. 
etmiştir. Yakında yayınlanacak ro eserlerı~ın tesbıt edılmış ol Nisan ayının ortalarını dol· 
olan yeni liste gözden geçiril· ~asıdır. Şımdiye_ kadar bu se- ru Ankaraya ka111 yapılan is
diği zaman klasikler serisine nde elli dokuz cılt kitap yayın· yanlar ve irtica hareketleri Ba
Bakanlığın vermekte olduğu lanmııtı. Yeni listedeki piyesler lıkesirln 3imal mıntakuından 
değer derhal anlaşılacaktır. Bu d~n!a tiyatrolarında oynanıp başlıyarak Adapazarı, Hendek, 
bakımdan aydınlarımızın içi ra· buyük başarı kaaznmı~ eserler· Düzce ve Bolu istikametlerin. 
hat olsun. Kültür dünyamızı bes dir. Hepsi dilimize kaza~dırıl- de tedrici bir surette yayılmıı· 
leyen bu yayınlar gün geçtik- dığı zaman. Türk sa~~esı her tı. Merkezleri Balıkesir şimal 
çe daha da artacak, şimdiden bakımdan !t.~mat edılır ~uaz.- rnıntakası ile Hendek ve Dilıce 
sayısı bine yaklaşan tercümeler zam bir kütuphaneye sahıp 0 • idi. Tedip hareketlerine bura-
birkaç yıl içinde büyük bir lacaktır. Dilimize çevrl.lmesl ka lardan baılıyacaktık. Diğer ta. 
gelişme kaydedecektir. rarlaştırılan modern tıyatro e raftan Bursayı garpta isilere 

serleri aarsında Tr. Bernard, S. ve mürtecilere karşı milllcile. 

T ü B'" F Al Gultry, A. Obey, St. Passeur, rin saıılam bir kalesi olarak el-erc me urosu ransız, · J S t G' d J An u 6 

man, Amerikan kllsitleri · armen • ırau oux, · 0 · de tutacaktık. 23 Nisandı fev. 
listelerinde büyük ölçüde de- ulh. Salacrou, Maugham, EF!iot, kalade salahiyetli Meclis Anta
llıiltlik yapmış bulunuyor. Da- Priııtley, Coward, Cr. ry, rada açılırken, Bunıada da bu 
u önceki listede yer almayan Schnitzler, Kaiser,, ZuckD_layer, munasebeUe büyük tezahürat 
birçok ünlü yazarların eserleri Heisler, Borcbart gibi tıyatro yapacaktık. Bu tezahürat aynı 
bu defa unutulmamıştır. Asıl dünyasının yakından tanıdığı zamanda İstanbulun işgaline 
önemli olan çağımızın birçok büyük tiyatro ,Yazarları bulun karşı yerinde bir nUmayiı olı-
bllyük yazarının da klisikler maktadır. caktı. Bir taraftan da Anadolu· 
listesinde bulunmasıdır. Mese- Çoktan beri özlediğimiz ·Tro da pek muteber olan Bursa ulc-
ll Fransız klAsikleri arasında va hal'bi olmayacak • 'Şato} 3 masana İstanbul ve memleketin 
ClaudeL Alain, Gide, Valery, Davet-, •Bagajsız Yolcu · gibi düştüğü elim vaziyet anlıtıla
Proust gibi yüzyılımızın beş bil· piyeslere ve daha başkalarına ı cak, payitahtta her gUn birer 
yük Fransız yazarından çeşitli kısa zamanda kavu~ak dileği· hususi maksatla çıkartılan fet
eserleri görmek mümkün. ni tekrarlamak isterim. Bu sc· vaların Anadoluca muta olma-

Simdiye kadar Proust'ta11 di riye eşit olarak tiyatro sanatı mas1 hakkında bir beyanname 
Iimize çevrilen tek eser ·Swan ilıerine denemeler serisi de zen neşrettirecektik. 

• 
Erllıubarp Bln• .. ıııı 

Saffet Bey 
Burııaya ancak yüz elli mevcut
la gidebilmifli. Neferler, Bile. 
cik - Bursa aruında firar et. 
miılerdi. İkinci tabur da aynı ı 
ikıbete uğrımqb. Bunun üze
rine fırka kumandanlığı Bile· 
cik - Buru arasında bazı ted
birler almak lüzumunu duy
muıtu. 

Zabitlerden beı ılb tiıi ne
fer elbile51 siyerek Blleclle ta
dar gldecetler ve onda üçün. 
cU taburun arasına karışarak 
firar hldiseainin ıebeplerini a. 
raıtıracaklar ve firarı mAni ol
mağa Çallfllcalılardı. Bu zabit 
artadaılar vazifelerini yapmq
lardı. Üçüncü tabur 600 mev· 
cutla Bursaya gelmiıti. Zahitle
rin anlattıklarını ıöre, bütün 
yol boyunca töylll ve hoca kı
yafetli birçok sahte kimseler 
askerlerin içine karıeıyor •An· 

300 ıramlık hususi k1I 
da gelmiştir. 

COMPAGNIE 

TIERE SUISSE ( 

lann ıemtinden• idi. Yeni Jıs- ginleştirilmiştir. Copeau. Pi· Bu icraatı bizzat yaptırmak i. 
tede •Çiçek açmış genç- kızla· toeff, Hardwick, Ashley Dukes, çin evveli Bursaya ve ondan 
nn ıöl&esinde., •Zevkler ve Stanislavsti, Reinhart &ibi Us da Hendek ve Düıce taraflın· zavur ve maiyeti Padiplun ••••••·~~ 

MQıUlman aakeridlr. Onlara ıl 
glln1er• adlı tanınmış eserler tatbnn birçok eserJeTi de di na gltmeğe karar vermiştim. 
vardır. Gide'den 'e klasikler se limize mal edilmek üzere lıste Kararımı l\lustafa Kemal Pasa 
risinde •Seçme Yaz.ılar• dan ye alınmıştır. Bütün bu çalış da tasvip etmişti. Avdetime ka. 
baştı bir eser çıkmamıştı. Ger- malardan başka bliro bilim e dar Miralay İsmet (ııayın İsmet 
ç1 eski listede Gide'in birkaç serleri serisine &irecek eserle İnönü) Beyin bana vekllet et· 
eseri yazılıydı, ama bugüne ta ri de tesbit etmeye çalışmakta mcsi de tensip olunmuştu. 
dar bunların tercümeleri yapı· dır. Bugilne kadar ancak bir Menfi 

!Ah atanlar katil ve Padişaha 
asi olurlar· diye genlı propa
gandalarla neferleri firan tcı· 
vit edfyorlarmıt. Bu sahte tı. 
yafeUi adamların kurdukları 
merkezler dağıtılmış ve eleba. 
plan da yakalanmııtı. 

ı dı B d f G'd " b k iki eser yayınlanabilen bu de ama . u e a ı e ın aş a propaganda 
önemli kitapları da ilave edil- terli serinin de gelişmesini le Anbradan 
mlıtir. menni ederiz. 24 üncü fırkanın Eskişehirde Blledle 

Amerikan kllsikleri lls\4iine toplanmıe olan üç bin mev-
gözattııtımızda Dos Passos, Sin· M illi Elitim Bakanlıiının, bu cudlu ikinci piyade alayının 8 14 Nisanda Ankaradan Bllecl· 

6 
1 1 1 k Nisandan itibaren trenle w=--kl- le hı-ket ettııtı- aman clılr Lewis gibi çatımızın iki hayır ı yayın an, ara ı sız ....., n ..-

büyük romancısını bulabiliyo- devam ettirmeye tarar verişi eehirden Bilecite nakline bar· kanrdhım eöyle teşekttll et- es1Jl4" 
ruz. Dos Passos'un ,42 inci pa· kadar, hazırlanan yeni listede· lanmıştı. Buradan Bursayı ka- iDİili: Erklnıharp Reill Binba· ğı~.ta~:ı~ Bs~~~~i~o. 111 
rılelo, Lewis'in •Banbitt• inin ki eserlerin seçiminde gösteri· ra yürüyüşü ile gidilecekti. Alay ıı Saffet (eski Maarif ve Milli --"" e 
biran ısnce dilimize çevrilmesi· len anlayış da övgilye layıktır. Bursadaki 58 ncı fırkanın em- Müdafaa VekW rahmetli Saffet şoför ehliyetimi U-1• 

nl umarız. İngiliz klisitleri •· Blitlln bu tesbit edilen eserler rine sirecektl Alayın birinci Arıkan) Bey, yaver mUJbımıev nisini alacatımdan 
rasında Katherine Mansfield'· dilimizde yayınlandığı gün Türk taburu bin meYCUtla Bliecitten · vel İclriı Con (Dııiılerl Batın hilkmQ yoktur. O. 
in hitlyelerinin yer alması da aydını ıerçekten ıüveııilebile- ,.h•are-ke•t•e•t•m•iıiııııo•lmas-•ın•ı-ratme..__n_.ııtııııiııı.lılalze--m·e-M•ü•d•ü•ril-aa•y•ın-td•·------ı.aad---
ayncı sevinç verici. cek bir kitaplığa aahip olmalı: 

Alman lı:llıitleri arasında da imklnını elde edecektir. Çünkü 
Hennan Hene, Thomas Mann Bakanlığın baıtılt kitapların 
gibi büyült yazarlan görebili· çoğunu, piyasa tltapçılannın hiç 
yoruz... Hazırlanan yeni listede biri basmak istemez. ·Okuyucu 
yer alan bilyilk yazarlardan bl· bulamayacağından korkar. Fa· 
zıları işte bunlar_ Görülüyor kat M.E. Bakanlıtı :tUltllr se
ki Tercüme Bilrosu geçen yüz vjyemiıi milletçe yükseltmek yo 
yıİların bUyük eserlerini liııte- tunda biç bir fedaklrlıktan çe· 
sinde tııoamlarken yüzyılımı· kinmeli, yarın, öbür glln tomur· 
zın artık ltllsikleşmiş yazarları· cuklanıp mahsulünü verecek o
nı ve eserlerini de ihmal etme- lan bu tohumlan ekmekte de
mi1-. Kllsik kelimesinin biraz vam etmelidir. Atılan tohumla! 
genlı bir anlamda kullanılması bop gitmiyor. Bundan aonrakı· 
daha iyi olmuş; böyle bir an· ler de bop gltmiyecek. 

1 Okayac a Fikir 
Ve $1kAyetlerl 

Çarşıkapı İşçi Sigortalan 
hastahanesinde izdiham 

Bir iKi oltuyaeaam pzete· 
mlae ıöaderdll\ meltapta di
yer ki : 

Allkalılann dikkat nazarını cel· 
betmenizi rica ederim.~ 

Bir okuyucumuzun 
tikiyeti 

Dun bir okuyucumuz matbaa· 
mııa ıelerek ıuoıların gayet 
pis hazırlandıtını içinden iğ· 
rendirici qııddeler çıktığını ve 
bir misal olmak üzere dün 11· 

tın aldıtı bir ıuoıun içinde si 
net bulundutunu hayretle ıör
dilğllnil söylemiıUr: 

Okuyucumuz bu hususta alaka 
lıların dikkatini çekmemizi iste
miştir. 

24 Fran11z talebesi geldi 

1 HEKiM öCOTLERll 

Karpuz mu fardalıd 
roksa ka1'un mu 1 

Memleketimizde yeUten nelia 
meyvelerden bvun ile 

karpuz dillerde destan olmut
tur! Herkes tarafından aevi· 

len bu meyvelerin acaba han· 
gisi daha faydalıdır? 

Y aptıtım tetkiklerden anlı
yorum ki kavun daha faydalı. 
dır. Size iapıt edebilirim: Her 
itiminde (A, B/1, B/2, C.~ vi
tamlnlerl vardır. Fakat builla
rın mittan kavunda cla1ıa eokı
tur. 

Bu vitaminlerden ötürü kar
puz, kavun yiyenlerin basta· 
lıklara karıı mukavemeUerl 
artar: boyları uzar, temltlerl, 
dişleri ıertleıir, sinirleri kuv
vetlenir. sinirlilitlerl, atesleri 
geçer, göz nurları artar. Kara· 
ciğere fayda verir. böbretleri
mizi temizler. kan boıutlulU· 
nu giderir. Daha neler yapar 
neler? 

Karpuzda su, ılutoı ve ,e
ker milttan kavuna nlıbeten 
daha çoktur. Kınıuıda bulun
mayan lyod kavunda oldukça 
bereketlidir. Gllıellik ve ıenı:
lit madeni olan lyod hayatı
mızda büyük isler ıörilr. 
(Tansiyon) u dilıllrür, damar 
sertllğlni giderir. lhtlyarlılı 
geciktirir. tnaanı gençleıtirir. 

Yazan ı 

lokman Hekim 

•• 
bol bir kudreUi maden suyu) 
lçmif olurlar! 

ttird etmeliyim ti her ikisi 
tdran çok fazlalaıbnr. Böbrek 
Jı:umlannı atar, tanajyonu dil· 
ıürür (prostaUarı bUyilmUş) 
ihtiyarlara fayda, elleri ayak· 
lan ıişenlere ıifa verir. 

K arpuzun tırmw, pembe, sı-
n renkleri hop ıider. Sa· 

n renlı:li tarpuı pek nefis ve 
lezzetli olur. Vatanımızda y&
lillD tarpuılann baflıcıları 
111nlarcbr: 1 - Yeni dünya 
karpuzu. 2 - Alaea karpuz, 
3 - Penıbe karpaı. ' - Ka· 
dm budu karpmu. 5 - Sürme 
bırıız. 8 - San brpuz, 7 -
GUlle karpuzu, I - Buı karpu· 
ıu. 

KavunlanJQlllD meşburlan 
fUD)ardır: 

ıı Son lllnlerde sallık duru· 
mumun bozutlulu yUıünden 

Carııkapıdakl İKi Siıortaları 
haatahıneslne muayene olmak 
üıere birkaç defa gitmek zorun
da kaldım. Fakat izdiham yü· 
zllnden muayene olmalı: mtlınldln 
dellL Baştabip ve diler dok· 
torlar, bütlln iyi niyetlerine rat· 
men bastalann çotluğu yllzlln· 
den mllracııt edenlerin hepsini 
lilnü ıünDne muayene etmele 
lmkln bulamıyorlar. Bu ırada 
buı asabi hutılann '!leıt muı. 
melelerine bile maruz Jı:alıyor
lar. 

Kavunda ıinirlere, kanı ltuv 
vet va rent veren çelik de vır· 

Topatan, ıtırblaç, Misk sa
çan, Mollılı:öy, K;~an, 
Huan Bey, Altın an 
kavunu. İki tane büyüt otobllıle dün dır. Bunlardan baıta insana 

Bu ııkıfıt durumu &nlemek aabah Yunanistan ,olu ile eeh· gençlik kuvveti veren fosior, * 
için acaba bu haatahaneye hiç rlmiıe 24 tane Fransız üniver· mınıaneı, talsiyum., protein 
olmazsa daha bir Dahiliyeci dok- site talebeai plmiJtir. Univeni- gibi madenler vardır. En Diba· Dünyanın en aefiı ve lilzel 
tor tayin edilmesine lmkln Jok teliler tehrimlıde bir müddet yet, karpuz yiyenler: (Bol ,. ltolmlu ltavunlamıı <Hav-
mu? Hal böyle devam edene kalacaklardır. Buradan Suriye kerli, aı vitaminli 11rbet ha- rın> War 79rlerl (Evvell can 
baradaJı:i haJı:tımız olan muayc- yolu ile Afrika aalılllerinde Ca· linde bir su!) lçmlı olurlar! sonra eaan> kanununu tatbik 
neden vaıpçerelt dqandalı:i dok· 11 Blancı'yı oradan da İapanyı Nefis kavun 7tynler <Set• ederler. Saplanndın tavanlar· 
tor nya lwtahanelere mürac:ıat ya ıeçeret l'rplqa dönecekler ri daha aı, vitaminleri daha daJı:l çivilere, halkalara asar· 
tbDetmecburlJetindetalaea!~ dir. l!.._._.....;;._~~~~~--~~~----------;_;.._;..;.._...-_,,3,j 
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~'t! 
belediyede fırtına 
aeıedj . 

11 
lede f'ırtına er lindc bir rfizglr eslyor. Rür,ıAr Belc-

~he erkanından blrçoltunu önü e katm15, ~uraya buraya 
ttrru llYor ... Reis muannlerindcn, mUdUrle.redn çolu drğiı-
1 ~0:• Vazifelerinden alınanlar yurdun muhtelif yerlerine 
bq l~:li Otlar. RabJanna mıinaslp bir f5 bulunamadığı için 
1 tor lı-rtn bir idare mccll 1 !iıalığına kn~,nlmalan dliıl,inü-... 
~ l>cııtrusunu & rlemck linm ı;clin;e bu haberler memnun. 
ılr il hreılanıcak, yahut ka),tsızlıkla geçilecek fl') ler de n. 
4~~edi,nı er inı arasında durup dunırken bu kadar geniş 
~l ık ~apılmasına ı; hep nedir? Bug{in vazifell'rlnden alı
ft~r sen lerdenbcrl bu isl rde çalışını& olan ldmsr.lerdir. 
'de rın bir suçları, ·ahut muaheze edilecek hareketleri nnm 
'ltif nl &adccc mevki ddtştlrlli or, hatta kcndllerlne münasip 
ti d' er •ranı)or? Kabahatleri yoksa neden hep birden lıle-

eıı oıulorlar? 

ltı, ~liHtslıllk, kablllyetsitlik bahis me\"lUU edilebilir. ı~a
lıa le bir ey \ar&a, srnclettr. beklemeğe lutıım yoldu, da
a~:r;-eı trdblr almak IAumdı. Kaldı ki dcğlıtlrllmek ü~re 
lltd r ırn ındn dddrn nriielerinln ehli, muktedir kimseler 
1 ta ır. hunlardan biri Belediye Reis Muninl Suat Kutal'dır. 
ııtı hbq]'q kaıı.,ndınnn kongresi rnunasrhetMe tanıdığım bu 
~llı~ lekhına, bilglo;lne hn Tan oldum. Belrdl e kanun ,.e nl
~ 1'hnı ıtıükemmrl bilen Suat Kutat, hllhas~a komi yonlar. 
ti , ril itlen hrr mrselrde çok doğru, çok mantıki fikirler ile
~ '"ril>ordu. İstanbul r.rkdhe Reis tuavinliğindc, !jah~mn 
~::k ~r.\inıll olan, böyle bir r.ahn bulunmasından bliyiık 
~ llnluk du' muştum. Dcledlyerllikte genlı lhtısa11 olan hu 
c dtltıdi buradan kaldmlı~or, bir \itayete defterdar olarak 

tılilor. Buna ea manıak, yapılan hareketten acı bir te
t durnıamak kabil de ildir. 
l>ttıılirUmckte olan dijer erkin arasında da Jnrmetli 

1
1 

etler olduğu bildirili ·or. Bu vaı.b et ka11ıs1nda yukanda 
~ ~d.lklcrinıbJ tekrar edece ,lı: De i~tirllenlcrln ıu ~arı \ar. 
~ ka Yerlere nakledilmi)crek 50rguya çekllmch, yoksa 
ır llerinde bınlolmalıdırlar. Memurlar gerçi her istenilen 
~r btM le d •dip \erilen her IJi yapmakla miıkellcftlrler. Fa Y· 

4tbaına ta~ı ~hl yerden yere nakledilmeleri, bilhassa ihltsas 
I~ tltlkleri ''arlrelerln dışında tıtere tayin olunmalan kendi· 

1~1ıı de, memleket irin de urarlıdır. 
~ ™" Enis Tahsin Til 

~en, Belgrad' da mühim görüşmelerd 
bulunacak 

~ Iı:o • (Bl61 1 inddc) 
... llıi 1esinin bir toplantısın· 

dar hutunmıık üzere Strass 
t tdtıı olacaklardır. 
~ •de' Mareşal Titoyu ziya. 
~ ~{· r n tik İngiliz Bakanı O· 
Ot' .. : İngıilere Dışişleri Bn· 

•t "bYakın bir ı::clecekte ya· 
d·ıııq l:orüsmclere Londra· 

"< b 0nıatık mahfıllerinde 
. ır Siya i önem vcrılmek 

·~ ~ ı~~enıerdc, her ikisi At 
't flkında Aza olan kom

rkiye ve Yunanı tanla 
llıl mahlytıtte mUdafaa 

~ :trına giri meyo haı.ır 
&ııı ~ helirtmi tir. ln ilitler 

0~itr, Romen, Macar 'e 
t \e •it nUfuzıınu karşıla· 

berı denkleştirmek itin ö-
1 ar Avrupanın en nazik 
ıt " ından biri olan Balkan· 

• a~ia r dort devlet işbirliği 
ftntı fıkrini destekllve. 

h ··td· ~ , .. ~ı ır. 
e b· 

t 1' . ır antantıa Hglll dört 
'h t;rkive, Yunanistan, Yu 

• ıı ~ "e İtal:) adır. 
• g.~aıııarda bci)le bir an· 

~ ı ·\0 kle tirmek yolunda 
' r~bbttsler yer almıştır. 
~ııg~~· bunun gercekleşme 

te~kll eden yer,Ane 
~ \"11i'l'reıstenin istikbaline 

r. 0 lav - İtalyan ihtl· 
't ı· 

• t. \'u ltıahrııı(lre göre Eden 
1 1 nan ve İtalyan Dışba· 

~ 3 e~I iörUşmclerl sır111tn· 
al)l}'J ~tte!lk devlelın Yu

ı ha\~ ışblrlıği kurmak me 
~t:,11 1rıda umumt görU§le· 
ta t ıncıye çalı,araktır. A· 

t · lla rı~ ltı-re ve Fran a e· 
' ?@ ,;:b Alıidafaası uğrunda, 

' h 1 b f!st böl esinin istik 
D ahsinde Belgrad "e 

4 Oktor ücrelleri 
~'Yor 

Roma tarafından yeni gayretler 
sarfı lUıumunu beyan etmiş
lerdir. 
Bır Ttlrk, Yunan, İtalyan ve 

Yugoslav müdafaa anlaşması GU 
ney Do~ Avrupanın durumu· 
nıı sağlfımlaştıracağı gibi, Yu· 
goslavyayı bilvasıta olsa dahi, 
Kuzey Atlantık Muahedesi Tcs 
kilAtlyle irtibat ettirecektir. 

Türkiye Ba~bakanı Adnan 
Menderesle, Dışlşl(lrl Bakanı 
Prof. F11ad KöprUIU, Edenin Yu 

oslavya \'e Avusturyadan dönll 
şUnden aı; ıonra Parla ve Lon· 
drayı ziy ret cdt'ceklerdlr~ 

İngiliz Hariciye Bakanı ekim· 
dl', Birleımiş Ulletler Genel 
Kurulu toplantısı münascbetly· 
le NeV)orka da gıtmek tasa..-
vurundadır. 

Mane,ralar 
Atina, 22 (A.P.) - Yugoslav 

ordusu birliklerinin bu sonba· 
harda, muhtemelen ekimde, 
TUrk \'e Yunan kuvvetleriyle 
birlikte nisbeten kUtlik ölçüdo 
askeri manevralara katılmaları 
mümkündür. 

Bu tahmin, son zamanlarda 3 
Balkanlı komşu memleket ara
sında, bilhassa askert alanda da
ha sıkı lşblrll~I ve dostluk kur 
maya mAtuf teşebbU~lerle ya. 
kından ilgili en yetkili Yunan 
makamları tarafından ileri sil· 
rülmüıtür. 

Yetkili kaynaklar, askeri Is· 
birlliğ rılAnından • Sovyet em. 
peryaliımine karşı bir sa\'Unma 
ittifakı• ıeklinde bahsetmiş, b~· 
rlt sebepler dolyısiyle •Sovyet 
komUniıminden• dem vunılma· 
mıştır. 

Türklerle Yunanlılar Tllonun, 
kendi öz menfaatine hizmet 
etmekle beraber, hareketlerin· 
de samimi oldu una inanmak· 
tadırlar. 

İzmir limanındaki 
İzdiham önlenece~ 

CBaıı 1. clde) 

Tarlş'in iki bin ton mal lsU. 
ah edebllecek olan deposunun 
boşaltılarak Dcnizcillk Bankası 
na dc\Tedilmesi içln yapılan ta· 
lı5malar ilerlemektedir. 

A)'Tıca !ımir bc.ledıyeslyle bu 
hususta mtisterek çalıgmalan· 
mız vardır. Bunun semeresi ö. 
nlimUıdeki gUnler içinde alına 
caktır. 

3a7 sayılı SirkUler üzerinde· 
ki çalışmalarımız da ilerlemek· 
tedir. Sirkillerl tam manasi)•le 
kaldırmayı dlişfinmllyoruz. lali. 
ve Bakanlığı ile mUsterek çalıs 
malarımız neticesinde bu sirkti· 
ter de~i&tirllecek \'e tüccan sık
mıl acak bir duruma getirilecek· 
Ur 

Son günlerde bazı yeni ticari 
anlaemalar da yapmak Ozere ha· 
tırlanmaktayız. MeselA gUney, 
Amerika ile ticari münasebetle 
rfmiıl arttırmak maksadile yeni 
anlaşmalar icin calısıyoruz Bu 
hususta alakalı dıwleUerle mil$· 
terek temaslara önümüzdeki giln 
ter içinde başlanacaktır. 

HükQmetimlz rabancı serma
ye mevruuna da gereken ehem· 
mbeti vermektedir Bu hususta 
bize b rçok müracaatlar yapıl 

mıellr. Bunlar bilen teker te· 
ker incelenmektedır. 

Cumhurbaşkanmm Yurtta sıcak dalgası hüküm sürüyor 
• 

~~0~
1

Senatör • • 
( Bası ı incide> j başlamadan toplanma imkanını S 

tir. Maamafih hava rasatlarıle \'erir. Yalnız, elim bır şekilde eçme 
uğraıanlar sıcakların son haddi- devam eden orman yangınları 

ni bulduğunu, bundan sonra ha bakımından sıcakların büyük bir Mı'safı'rJerİmı'z < Bası 1 incide) 1 \e kötil sistemleri bir tarafa at· 
,·anın serinlemesi bekleneceğınl zararı \•ardır. Havanın rUzgArsız kısa sürecek seyahatinin arife mı , e batılı tdEallere intıbak 

lzmir' deki 
Tetkikleri 

•• o 

de söyluyorlar. geçmesi )'angınları önleme ha· <Bası ı tncfdel ılnde hemen hemen biltiln dun. ctmı.·lerdır. ?ılodrrn metodlara <Baeı ı tndde) k d b. "'k bl d ı. Sıcakların elddetl yüzUndrn ·ımın an U) u r yar ım sa,.. ua memleketlerinı gezdıı.ıni. fa· ırıtıbak hwusundak.i arzu ve ik· 
65 inci l\lotörlu Topçu Alayını 
tiynret etmıs ve Alay Komuta 
nından alayındaki yenıllkler 
hakkında izahat almııdır. 

J k d mekanik Alimleri bu :nl lstan- J 6 
&ehrimizde bayılma \'ak'alan ÇO· ama ta ır.D kat htlr dl.inya memleketleri ara 1 Udarlarını askeri alanda da gos-
ı. ı Bllh ü B h · m·h k c bulda toplanmı bulunuyorlar • .. a mı~tır. assa g neşte ge- 11 u cc enncnun ı ra ı n · sında en far.la 't'ürkiycyi ı;evıp tcrrnı&krdir Bu,ilnkü devirde 

1 d b 1 1 t · dı ıı · m mudur çok rağbet ı;oren 1052 kongre. ten er arasın a ayı an ara ras · rcsı r• sua mı umu takdir ettı"lnl soylcmi& ve de ı tı nasız dı"er bUtOn devletlere 
1 i i ki ı. 60 · ı 1 d or sinde iki yenilik urdır. 6 " anıyor. Bunun ç n raca ıı1ı şoy e cevap an ırıy : miştır ki: 1 numune teşkıl eden bır tecavüze 
dereceyi srçcn gilneştrn mUm- 'Bu sıcaklık bite normal ola- Birincisi ıudur: Simdi e kadar c TUrkıye~e birçok kereler mukavemet ılhnıvettyle muh'e-DönUşlerindc Halkapınar'da· k ı• k c t ı 19•" d • 
kUn olduğu kadar sakınma ... ra cnup an se ıyor. "" e kongn-nln münakasa me\'ttıları "ittim. Şimdıki Cumhurbaskanı em , e rok '"Üttl bır askeri ki askcrl ağır bakım tamırhane· b · ki k 32 'd. 1951 d ., " " 
ıımdır ugun sıca ı • ı ı. e &olid <sulp) dslmlerln mihınl- ile tanısmak eerefıni kazandım kudret yır.ııtmı.lardır. Bunun di-

• pJ&JJara f"hacfim ) ne • e • n ı, seyyallerln mekan • umum SeleJıni de tanırım. Türkiyede ,.~r hır nl.ur.unesi Kore'de görul· 
sini de zi"arl't ederek buradakı · i 32 1952 d 36 ifil 1950 k' iki f ı 
teshler hakkında ilgılılerden • .. d 30 1051 d 3" 1052 d 35 f 6 

e • e •'• e • dinamik Ye termo dinamik diye başarılanlara karp en büyük bilr mu tUr. TUr iye B•rlesmiş ?1Iıl.-
ma10mat nlan Cumhurbaşkanı Sıcaklar yuıUnden dUn de pllj miş. EV\elki glın 1050 de 20, dorde a)nlırken. lmdl buna met ,.e hayranlık duymaktayım ıetkr teşkılllının Kore savııına 
fabrikanın bUyUk bir gellı;m" tar mUthıs kalabalıktı. Halk su· 1051 de 33, 1952 de 3~ ım:ı• Turk hcyetlnln teklUI üzerine fi- Bu memleketın istikbalınden de bllyllk ~ardımlarda bulunmus
ka)dctmls olmasından dolayı yun temiz olup olmadığına bak ıırBu sıcaklık at mıh der gıbı zlk \'e mekaniğin riyaziye ile O· son derecede ümitlıyim. Türkler tur. Türk •·kcrının lJ·tiı"n cesa· 
memnuniyetlerini bildırmis \'e madan, bir parça serinlemek için bakı&ım uzerlne umum müdür lan mlinasebctl me\'ıuu llA\e e. ,ayanı hayret ve hakikaten {ev. , 
fabrıkanın hatıra defterini cBa. denlıe giriyor. Hafta sonu ve şöyle devam edl)or: dilmlşllr. ·İkinci )'Dilik de ilk k&lbeşer bir hızla memleketleri· ret iktıdarı Kore de g1Srtilmüş-
5arılar dlleğb kaydllo imzala bayram tatilleri mUnascbetile se •• - Halimize şUkredelım. Bu iki mc\'zu ile me11:111 olacak ft. nin inkl§afına mani olan eski uıu 
mışlardır. hlrdcn baıka yerlere ildenler de gün Fransa, İtalya Periyodik o- llmlcrln çnklult11 dola uıy1e bu 

Cumhurbaşkanı bundan SQn· çoktur.. Buna mukabil serin· larak gordtiğll bilyUk sıcakların iki sahanın A ,.e B dl.ye htan- ,, kl'f d'I' 
ra Kızılçullu'ya geçmiş ve orada !emek için rnuhtelü yerlerden ıstırabını tekmektedlr. İngiltere bul kongresinde lkl~er oııbeye Günseh ye parlak kontratlar fe 1 e hl ror 
Kızılçullu Kız Kıly EnstıtUsUnU şchrımize gelenler vardır. deki son fırtınaların sebebı do aynlmış olmH•rlır. 
tiyaret etm13dir. Ankarada ıuraklık dUn 37 de burlur. Sr.lllılnd l\lekonik konıresi; ( Baeı 1 incide) tt.brlk etmiştir Kararın illnın. 

O~ul antresinde, dün 5chrl- rece idi. Ortalık tamamen sakin Yurdumuıun (in ıucak \'e en lstanhulun, mlll,.tleranJı bir de 12 güzelden altısı fınale kıl- dan ı;onra Günseli l tebrik eden 
mize gelmi§ olan ::Milli Eğitim di. Edime, Balıkesir, Akhisarda serin J.öıclcrıne ~elince: Bugun 

1 

lcongre ııehrl diye gorduğü "ğ. mışlır. Bu altı guıel arasında ı;ilıellrrin b şında Fransız gl.ize
Bakanlı~ı milsteşarı Reıat Tar sıcaklık 41 dereceye kadar çık· terde en sıcak yerlerımiz Edir· betin ,.e uyandırdığı raılbcnJn Türkıye guzeli 15, Fransa güzeli ıı bulunmus ve Avrupa guzellne 
du, Milli Eğllım müdürü, okul mıştır. Buna mukabil Sıvasta sı- ne, Adapazarı, lanısa, Aydın, yeni bir be.lirtişidir. Jlu konı:re· 14, Yunanistan güzeli 12, lngıl· muuffakıyctler temenni etmiş
mlidilrıi, öğretmenler ve yüzler- eaklık 8 dereceye kadar inmiş- Islahıyc, Urfadır. Buralarda ha lrrde ,,. ı;ahlbi rolümUıiı EP.VJİ ı. tere gilzeli ıı, Belçıka güzeli ur. DıCtır taraftan Gtlııselıye·bır 
ce öğrenci ve halk tarafından tir. rar<'t 40-41 arasındadır. En serin it'! benlmsi)tınıı. fakat bir ey ıo, Almanya güreli g puan al- (Ok teklifler yapılmıttır. Bu tek· 
alkıılar arasında karşılanan nir dol<tonın tauiyelcrl yerlerimiz de Karı;, Van. <Gire· ~apırıak elimlttfon r;elmi or ki o mı~lardır. Netice ıIAn edilmeden lıfl r ara ında 
Cumhurbaşkanımız burada yarım Sıcaklığın tesirini azaltmak i· sun, Rizedir. Buralarda hararet da kı 'JW!tli mi5afirlcrin istim- evvel hakemlerden M. Rinaldo Si ti Ui"i 

1 1 
b' 

saate yakın bir rnlidd<'t kalmış- çln ne yapmalıdır? Kendisile 28·30 arasıdır. Mutedil yerleri· hatlrrinl temin etmf'ktir. Otel lhUltıf çıkarmış ,.e Türkiye ile 1 -:-k l nem3 ar s • ç n ır 
lar ve gerekli tetkik ve temas. gorüştUğumUz bir doktor şu miz İstanbulun Floryası, Sarıyc- sahasındaki ~eni yeni bar.eket- Fransa arasında bırlncılık ve i·ı senclı .ontrat. 
!arda bulunmuştır. tavsıyclerde bulunmuştur: ri, GöztepC'si ile Kufadası \'e lerlc bu nolaııın gitgide ortada~ kincl,l.ik için baştan setim yapıl· 2 - Afislrrde resmi?in basıl-

Bu arada Cumhurb35kanı Na 1 - l\Iilmkün olduğu kadar Samsun.J) . . kalkacaktır. Fakat bu defa leylı masını teklif etmistir. HAdiscyc ma~ı itin para rnukabılı mukave-
to gUney-tlo~u Avrupa kuvvet· hafif giyinmek. c- Bu sene ık! bayram hır- mekteplerin )&Wikhanelerlndc mi Enternasyonal Komıte Başkanı leler. 
lcri komutanlı~ı emrine verllc- 2 - Cok su ve şerbet içme· !eşiyor, \'atandaşlara nerelerınl safir rtmeğe ml'cbur olduğumuz 1\1 Zellerin müdahale etmesi u. r 

3 
_ :!ankenlfk anlaşması. 

cek olan bu binanın yerine kız mek. Bunlar mu\·akkat bir serin tavsıye cdersiniu diyorum. mlsafirl,.riıniı.dcn ricamız, bıı e~ine baştan seçim yapılm3sın- 4 
_ Milli dt'filelerde calı$Illa-

larımız için yine böyle güzel bir 1 ıık \erir, fakat çok geçmeden Umum mUdUr, ıDaha ba}Tama kusuru mazur gormelerl ,.e ken- ~an VBZ,&eçilıniştir. Gunseliniıı yı 
1 

abul etmek. 
okul binasının silr'atle hazırlan· harareti arttırır. F~zla su içil-, vakit ''ar, kehanette buluna- dilerini gençlik ııllnlcrlne irrı e- seçılme:;i üzerine kendisini tcb· 
masını emretmi~tir. ı:nezıc su arlu ve ihtiyacı geçer. manı. diyen bir eda ile fU ceva· dllmi sayarak, ideali t lllmlerc rlk etmeğe ko muşlar, bu ara Aynca İtalvan çevreleri, Dün-

Çcşme'do içilecek su serin olmalıdır. Faz bı yeriyor: yakı~arak hlr tesellf n nc§e ta. halk arasında bulunan Napoll ya gUzelı A. Kuusela ile A'TUPa 
Çesme, 22 (A.A.) _ Dün öğ la soğuk su zararlıdır. «- Bayramda Boğaıı, Florya. rafı aramalarıdır. Ba:;kon:;olosıımuz da sahneye ko. güz.eli G. Başarı kar&ılaştırmak 

Jeden sonra llcemlzc gelen Cum. 3 - Yemeklere dikkat etme· yı ve yurdun ~imal sahillerini Ahmet Emin y AlMAN sarak Günselıyi tebrik etmiftir. isteğini izhıır ctmı~tir. 
hurbaşkanı Celfıl Bayar, burada iidlr. ]ıliimkUn olduğu kadar J~ tavsiye etmek !Azım. Bu yakın (A\'Ttıpa kralıçellğinl kazanan 
Balıkçılığın inkişafı itin Toprak )ağlı, hafı! ve taıe yerneklerı gUnJerde Trakyayı yağmur :ıat· Yunanistan, Fransa ve Alman. Gtin•clınin ıaferi hakkında, 1952 
Mahsulleri Ofısi tarafından 300 tercih etmek ltızımdır. Yemek a· ması ihtimali \ar. Orta Anadolu Kayser"ı uçak )'ada bir tetkik seyahati yaptık- Türkiye g(lzeli GelengUl Tayfur. 
bin lira~ a yaptırılmış olan so· :asında .bı.r bardaktan fazla ~ da sıcak bıraz daha dc\'am ede- tan sonra NapoUye dönmUs olan otlu ile ) apılan bir konusm:ıyı 
ıtuk hava tesislerinin tecrübe ıçmemelıdır. Suyu azar azar ıç cek. Bu nuntakanın bayramı sı- 45 hava subayımmn 15 1 mUsa- dôrduncü sa)famızda bulacaksı-
çalışmalarında bulunmu~dır. mek, bir bardağı bırden yu.,·ar· cak itinde 1ıetlrmesi muhtemel f abrı' kas I bu Y ı J bakanın neticesıni heyecanla 

l'llotör .Enstitfisü açıldı lamanıak mu\'afıktır. dir.• beklemlG ve GUnselıyi hararetle nız ) 
İzmir: 22 (A.A.) - 1,5 Mil. 4 - Dondurma gibi soğuk şey Bu görüşmeden E) llıl başını 

yon lira sarfilc 1953 eylül ayı '?rl ancak y~rnck üzerine. yeme bckll'mektcn başka ~are olmadı Gen'ıclef'ıletek 
nın basına kadar tamamlanmesı lı, hoş mldcyı dondurma ıle dol ğı anla~ılıyor. 1 
kararlaştırılan fımir motör Ma- durmaktan Ç<'kınmclldir. Ml'yve Balı kesirde CB 

1 1 rlde) 
Yunan hükumeti güven aldı 

kine enstltll&ünün temel atma haral'eti keser, bu bakımdan fay Balıkesir, 22 (Hususi) - Dôrt ısı n ( Bası 1 incide) 
toreni bugün saat l8'de yapıl- dalıdır. Falı:at ifrata gitmemeli, gündenbC'ri de\'am eden sıcaklar rında memleketim~ 2.lyaret ede- bulunmuptur. 
mış, , e temele ilk harç Cumhur. n_ıryvelcri l emekten sonra yeme- bugün blrdenbıre 5ıddetini art· I ceğinl ha~er vermıs ve mem~~: Meclis oy vermeğe kO)'Ulma· 
başkanı CclAl Dayar tarafındnn, Ildır. tırmış, hararet gölgede 41 dcre. l kellmlze \erilmekte-. olan tep ılı dan ewel komllni.ı;t temayüllü 
t.Tıirk milletine hayırlı olsun• rı - ishal olmamağa dikkat et ceye yilks<'lnıiştir. Yazlık mah· ı ııraklann adedinin arttı.rı!ac~ğını Edda parU&I mensupları salonu 
tcmrnnisiyle konulnıustur. melidir. Fakat kabız da bunun sul kavun, karpuz ve Uıiimler sı li~vkıyatın devam ettııını ı;ozle· ı terketmtelerdir. Bu partinin par 

masına sebep olur. Bunun için bıta memurlarından Ahmet Pe· ordusunun snaş gilcU hak~ında tir. Grubun &özcUsil salonu ter· 
kadar zararlıdır. Hararetin art· caktan kunımuşhır. Belcdıye za 1 rıne llAve ctm.lştlr. Bakın. !ilrk lAmento grubu 8 kişiden ibarct-

Anfafya köylerinde şiddetli sıcakların hUkilm sürdp. ker de sıcakların tcslrllc bayıl· da kısaca şunları sl!ylc~lştır: ketrneden ewel "erdiği demec-
l:U EU sırada midelerimize b!lhaı; rnıştır. •- Türk ordusu ylğıtkr oca- te. Amerikan eltisinin Yunan ıç 
sa dikkat ctmeliyfı. Dığer taraftan, Orhanhenin ğıdır. Ordu milletti~. Eğer bir işlerine ırnüdahalesini• &lddetle (llaşı l. ehle) 

maye etmesi yüzünden esaslı bir 
netice alamamaktadır. 'lki gun 
evvel Bademağacı köyünde )i 
ııe kadın satışı yüzünden kav~a 
rıkınış, 12 kişi Recep Kocak a· 
dında bir genci sopa ile dove. 
rek oldıirmllslerdır. Katiller )a
kalanarak tevkif cdilml~lcrdlr. 

. . 
lngilfere lran' a 

6 - Serinle ek için yapıla· Kocadağ bBlgl'sinde \'e Uyur gUn savaşmak ge~ekırse bu mfis. tenkid etmt&tlr. Bu l'ılr. Peuri· 
cak &ey şunlardır: Sık s1k ağzı Bendinin ~ladra dağı 92 inci bö tesna kuwet, mıllet~n tarihine Coy'un geçenlerde ileri siırdüğu 
burnu yıkamak, rnUmklınse su !Umlinde iki bUyilk orman yan )'araşır &ekllde yenı dest.anlar mUtaltıalar karşısında parlamen 
dokllnmek, harareti kes(ln nane· gını olmuştur. Bu mıntakada f~rata.ca'b.-tı~" Bunda hiç killllie· toda beliren ılk tepkidir. 
11, limonlu, aı liCkerli &crbeU a· çam ormanı sık olduğundan teh nın 11üphesı yoktur.• İçi5lcri Bakanı, Meclısc yeni 
ıar azar içmrk. lıke sittikçe b:.ıyilmcktcdir. Yan General Wyman Türk lu\'\ et· seçim kanunu tasarısını vermı&-
lllcteoroloJı Genel Mfidüriinün gın civarında bulunan Uyurben lerlnl övüyor Ur. Bu tasarı, Kuzey Yunanistan 

beyanatı dinin Güneli Haydar \'e Camlık . da geniş • gllneyde ise dar secim 
Ankara, 22 (Hususi muhabiri. köyleri atc~in tehdidi altındadır. Vaşıngton, 22 k (A.P.b) ğl ~U· esasını kabul etmt'ktt:! ve ekseri 

miz Sabahattin Sılnmeı bildiri· Yangının söndlirlılmesine ~alışıl zeyk Atl~ntık Pda tına ti ~l 1 0G~: yet usulUne dayanmaktadır. 
yor) - Bugünlerde bütün Tür· kt d ra ycnı mey ana ge rı .en u Yunanlstanda hal'll dh·anı 

. ma a ır. . ney • oo:u Avrupa Milttefık 
kbiy

1
eyi bır s1~cak ~1 aldgilası /akrmış _Konya, 22 C!Iu~usl) - Şehrt· Kmn,·eUerl komutanlığını yapa· Ati 

22 
k~u~d)u Y ha 

u unuyor. \aç gt n r n ara· mızdc yakın bır zamandanbcrl k 1 G 1 Wlll rd G na, · · - unan 

ve mutlr faalıyetlerden ıantk 
16 kışlyı mub:ıkcm<'ye ba&lamır 
tır. Sanıklar arasında Yunan ha· 
\a güclıne mensup 11 subay bu· 
lunmaktadır. Bu şahıslar 19~2 ilk 
baharında t \'kif edilmiş ve Yu 
nan gazel lerl o ıaman büyük 
bir komUniôt casusluk ve fe!at 
Ş('beke.:;ının meydana çıkarıldığı 
nı yazmış ve tevkif edılen şa· 
hısların faahyellerini tasvir et
mişlerdi. 

1• i haber alan mahfillere ga 
re eımdlkı mahk~me n"tıcesınde, 
ılahlı kuwetlerin diğer servısle 
rlnd~ h•fka ı.omilnist nüveleri 
mevcut olup olmadığının meyda 
ııa cıkma ı mUmkUndUr. Sanık· 
lar arasında hava gücünden e· 
ml'kli bır )'arbay ve 3 sivil de 
bulunmaktadır. Duruşmada 14 
sanık mevcuttur 15 inci sanık, 

bir talim uçağı ile Arna\'Utluğa 
kaçmış olup gıyaben yargılan· Yeni teklifler 

Yapacak 
da bunıılmı~ vaziyette, serin görülmemiş sıcaklar hUkUm &Ur ~ 0 an K e~era ö ü 1 ld ~; va ku\'vetlerine batlı bir harp 
yayla gücclürlnden eser de kal· mektedir Buelin termometre sı Tilymkan °,~e e g rmk şl 0

. ud 6
" dl\'anı bugUn sabotaJ, casusluk 

· , ··k ı . · .. r \'e unan as er erın en ------------------------m~d!, Düıı hararet 36 )a ~u se caklı~ı öğleye doğru gol.gede ~O ~itayi(;Ic bahsetmiştir. General 1 GONON YAZISI : 
maktadır. 

<Darı l. elde) 
terek İngiliz - Amerikan 
hareketini muvakkaten te· 
hır (ldec(lk mahiyettedir. 

İyi haber alan mahfıllere 
göre, İngUterenin bul!unler 
de İran nezdinde :ienl yak· 
!aşmada bulunması Chur· 
chill kabinesince tasvip C· 
dılmiştir. Kabine görUnUr
de, lrana müstacel yardım· 
lar yapılma~ını derpiş eden 
Amerikan plfinlarının ılm· 
dilik ş~yanı kabul olmadığı 
neticesine varmıştır. Dlllndl 
Ilı ı::ibi geçenlerde Dışisle· 
ri Bakanı Dean Acheson. 
İran Başbakanı Muhammed 
Musaddıkla aralarında slirllp 
giden ihtilafı bir an ewel 
hal için 1nglllılcre belli batı 
lı tih itlerde bulun malan 
hususunda tavsiyelerde bu· 
lunmuıtu. Bakan aynı za. 
manda Amerikanın da, l\Iu· 
saddık rejimini patlak ver· 
mesl muhtemel bir komU· 
nist hiık<ımet darbe~ine kar 
p desteklemek için 1rana 
5 • 10 milyon dolar arasın· 
da nakdi yardımda bulun. 
maya hazır olduğunu belirt· 
miştl. 

Adcııılo teted li~iretlt'rle 
İngillı birlikleri arasıncla 

çarpışma 

Aden, 22 (Anka) - Bu· 
r:Un bazı Adcn tısiret cete 
cı1eri Adende bulunan İn· 
glliz askeri karargtıhına hll· 
cunı etmişlerdir. Askerler· 
le çeteciler arasında kısa 
bir tarpıımadan sonra çe· 
tet'ller çekilmek mecburiye 
tinde bırakılmıştır. İngillt 
uçakları A~irt't çetecilerin 
köl !erine 40 ton 11JiırlıCında 
bombalar atarak köylerini 
harap etmic:lerdir. 
han hıınedan mensupları; 

. irandon ayrılıyor 
Tahran. 22 CA.P) - Bhı 

~ö~Ientilcre göre Kralın an 
nesi de yakında lrandan ay. 
rılmak Uzcre hazırlıklara 
başlamıştır. 
$ahın kardeşi Prens Ha· 

mirl Rııa Pchltwi 17 ağus· 
to~ta Taltrandan Avrupaya 
müteveccihen yola cıkmıştır 
Kral ailesine men!up blrtok 
ahsıyetler de evvelce mem 

leketten a~ rılmışlardı. 

mıştı. Bug~n de aynı ~a~_ıyette. \:e gilneşte 70 olarak gostl'rmış- Wyman Doğu Akdenlzde bu iki Bir komiser muavini 
Mcteorolojı umum mliduru Fu~t tır. Sıcaklı~ Konya O\'asında da devlete mensup kuYVetlere ko· - * - * ..,.. ........... 

Adanalı ile ka~~· •. karşıya te~lı· ha f~zla ~ısscdılml'kte \'e har- muta edecektir. Ru"şvef alırken Memurun hakları, 
)Oruz. Her vakıt sıya t hııva ıle man ı~lerınl kolaylaştırmaktadır. K Ah 1 . d k 

1 
k 

uğra51lmat )a. Hiç olmazsa önU· Bu sebl'ple bu mıntakalarda har l arGaU~g• ı Dzm;r Ae ruru !ctUat· vazifeleri Ve me-
U d ki Unl · ı h ı b . o an ney • o6 u vrupa ,. · 

m z e g er I" n, e c ay· man fa:ıllyetf sona rrmı~tlr. t f k K . u i k t 111 Yakalandı sul'ıyetlerı' ram için umum müdilrden ı;e. Antal,)ada c 1. . U\"'\e (lr o!°u an ı.,ına ' 

vinçli bir haber almağa ~alısı· Antaha, 22 (Hususi) - Şeb ~~~;~ıe~o~~~·~r~~i;a~~n~r:e~: nelerdir 
)'Onım. Fakat o, kan ter ı:ıçlndc rlmlt bugun mevsimin en sıcak in mesuliyeti altında çalısacak· Kasımpa5a karakolu komiser 
olmasına rağmen bu sıcakları ta gUnUnU yaşamıştır. Hararet de- t mua\ini, \ıir şoförden beş lira 
bıl görüyor \'C söyle diyor: recesi gölgrde 41 e ve güne~e 1 ır. rüş\'et alırken suçUstU yakalan-

«- On senelik vasatiler üze 80 e yUksl'lmlştir. ------------ mıştır. Bu rilş,·et hAdisesının ml· 
rinde yııplıjhqıız t'lüddc bugün· Adana'da B b" .. k f ı hlyeU &öyledir: 
krdeki sıcaklık bir anormallik Adana, 22 (Hususi) - Son eş uyu pe ro Beyoğlu Aynalıçeşme Gokak 
gösterml'mektedir. Yalnız hun· glinlcrcle şiddctınl arttırmakta o. 39 numaralı evde oturan Ahmet 
dan evvelkl gUtılerln annrmıılden lan sıcaklar buglin 40.5 derece. Cı'rketı' mahkemeye Erkan isminde bir şoförlın Ka-
dli~Uk olarak &l'rln ieçmesi bu· ye çıkmıştır. o/ sımpa~a karakoluna otomobili i · 
giln normal sıcaklıj!ı yadırgat· Bugüne kadar 38 derece kay- çin bir i~i dU5milştUr. Gilnlerden 
maktadır. Du sıcaklar memlcke dcdilen hararet bugün 2.5 dere- Verı'f dı' beri yaptıramadığı bu iş için Ka 
tin z.lrnt mahsullerinin ve bilhes ce daha fırlamıs. ıııat 14 de 40.5 sımpaşa karakolu komi er muA· 
sa pamuk elmalarının olgunl~e- dereceye yUkselmlştlr. Bu sıra- vini İsmail Yaz,an 5 lira rüşv<'t 
masında çok bUyllk faydası var· da termometre gUnc9tekl hara· <Hap ı. rlde) istemiştir. Şoför durumu Emni. 
dır. Du suretle mahsul z.ama· reli 61 derece olarak kaydetmiş- poru da elde ettikten sonra yet l\IUdilrlllğUne \e Sa\'cıltğa 
nında kemnlc gelir ve yağışlar tir. bUtun dosyayı pazartesJ gUnU blldlrmlş, dün yapılan cUrmü 

Adapaıarında yeni 

fabrika için teıebbüı 

Va§lngton ,22 (AP.) - Ada 
pazarında Kqracli Yağ Fabrika 
ı mti(ls&lşlcrinden Salih Çoroğ 

Iıı glıkoz ve ı:lıkoz mamtillerl 
ile kola imal edecek bir fahri· 
kanın" tesisi itin Amerikan ser 
maycsi temin etmeye talısmak 
tadır. 

... 
Todavüldcki)>ara miktarı 

Ankara, 22 (T.H.A.) - TUrki 
)O Cumhuriyeti l\lcrkez Banka· 
sından bildirilen ve resmi gaı:e 
tede )'ayınlanan raklmlan göre 
hallhaıırda tedı\ iıldeki para mik 
tarı 2 milyar 272 mılyon 545 bin 
692 liradır. 

Deniz Kuvvotlori 
Komutanı döndü 

Ankara. 22 (A.A.) - Deniz 
ku\"\•etlcrl komutanı ile maiyeti 
nt hamil ucak 21 Ağustos 1952 
gUnU saat 18 de Etimesgut hava 
me' danına inmiftlr. 

Bir ltalyan gemiıi 
kazaya uğradı 

İtalyan bandıralı ıl'llıreuu 
yük ~emlsi cwelki gliri 2~00 ton 
hububat hamulcsı ile Gelibolu C'i 
varından g!'çcfkcn Doğu Aslan 
ci\'nrında karaya oturmuştur. 

Geminin vaziyeti nandırma 
vapuru tarafından ı;örulerck yar 
dıma gidılmif \'e durum acente 
ye telslıle bildlrllml&tir. 

HAdlıcy i öğrenen Denizcili~ 
Bankasının gemi kurtarma işlet 
mesi, Kilvos 'apurunu kaza le· 
rinc gondermiflir. 

Maresaz'ın kaptanı kurtarma 
ıpuka\ clcııni ımuladı ı takdir· 
de. kurtarma amcllye·ıne başta. 
nacaktır. 

Kırıkkaledo bir manda bir 
çocu~u öldürdü 

Ankara, 22 - Kırıkkalenin 
Hudıışu köylinde dün akşam Uze
ri mlıessif hır hlidise olmuş, 7 
yaslarında Dondil Akçay isminde 
bir kıt çocuğu, bır manrlanın boy 
nuzları araaında feci şekılde carı 

h d b• k•f ,·ermiştir. 
Küta ya a ır tev 1 Küçilk Döndü, evlerinin önün 
Kiltııhy;ı 22 (Husu~!) - GU· de o ·nam:ıkta iken, birdenbire 

\'etti kl:lyUnden fsmnll Öuıydın, meydana cıkan bır mandanın hU· 
aynı kö)'den Nebl kızJ 4 yasla· cumua maruı: kalmıştır. Aıgın 
rında Hatlci'\ Kocabava tecavüz. manda. Döndıiyü boynuzuna tak· 
de bulundu~u iddiasile mahke· mı; 'e 3 metre ôtrye fırlatmıs 
meye ,·erllmıs ve sor11Jsunu mü ıtır Döndu dü$ttiğil yerde derhal 
teakip tevkif edilmlstır. olmU§tUr. 

)'ayınlıyacaktır. meşhutta komiser muavini num~. 
Karşıhklı GUvenllk TeşkllAtı rası le bit edılmlş 5 llra)'t alır· 

\'e Amerikan adalet aakanlığı 50 ken )akalanmı&tır. Komiser mu. 
milyon dolarlık bir tazminat el· avtni 11orgusunu müteakip tevkıf 
de 1!lmek için ilı;lll petrol şir· edılmiştir. 
kellerini mahkemeye \'ermlsler
dir. 

Komitenin raporunda ismi ge 
çen petrol ~irketleri şunlardır: 

ıStandard Oil of New Jerscy: 
Slandarrl Oil of California: So· 
cony. Varuum: Texas Oile Com 
pany \·e Gulf Oil Company•, 

Bazı tlacı adaylan 
<Baıı 1. t'ldel 

Arafatlı yapılacak bilyük mera. 
sime son hacı kahlt'sinin yeU6e· 
miyeceği hakkındaki haberler 
için Suudi Arabistan Blıylık El· 
çisi GU beyanatta bulunmu5tur: 

•- Vapurların 25, ucnklerın 
da 27 Ağustosta Ciddede bulun
maları mecburiyeti do~nıdur" 
Turk hacılarının dahıı gec tarih
lerde gideceklerini dilsünrn hU
k<tmPtinızin ıııUracnıti Uzerlnc 
hilkümctlmc bir telgraf çekerPk 
vaziyeti bildirdim Suudi Arabis· 
tan, geç kalacak olan Türk hacı 
namzetlerine elden gelen yardımı 
yapacak ve hepsini hacca yttlı. 
tlrmek itin Ciddede gerf!kll va. 
sıtaları temin edcc(lktir. Şu Ana 
kadar hac için ?ılrkkede 40 000 
den faıla Müslüman tonlonmış 
tır. Bugiıne kadar da Tiırkive· 
den 9SOO ki$iye ,ize ,·erllmlstır.• 

Doğan çocuklarm 
Yarısı ölüyor 

< Baeı, 1 incide) 

dise olmu$lur. Ziyafetin or
talarına doğru bahçeye giren 
DemoJ..,.at Partiye mensup bir 
şahıs, Bakanın oturduğu masa· 
nın önüne gelerek: 
•- Her yerde içip yiyorsunuz 

Millet bir taraftan efaletten ve 
hastalıktan ölurken sız burada 
zevk safalar yapıyor~unuı, de· 
miştır. Bu arada mudahalc eden 
mılleh•ekili ,.e Demokrat Partı 
ileri gelenlerine de: 

o:- Yarıtı~ınız hlnbir \'aad bu 
ncticeyı mı verecekU?a diye !•ay 
kırmıştır. Emniyetin mudahal(I 
&inden bUsfültiln sinirlenen par· 
tili onllne gelen ziyafet ma~ala· 
rını tekme ile tahrip etmıştır. 

Bakan Giresunda hiç bir ko· 
nuşma yapmadan sabahın erken 
uatlerlnde Orduya hareket et· 
mlstir. Orada da konuşma yap· 
madan Samsuna mille\ ecclhen 
ayrılmı&tır, 

<Rası 2 lnrldel 

hizmetin bünyesine göre, muh 
telıf yönetmelıklerde tesbıt o
lunmalıdır. 

trıııbatl muameleleri tetkik 
ed,p karara bağlayacak idare 
mahkclnc1erlnln muhak~me U· 

stıllerı, bir tUzUkle belirtilme· 
lidlr. 
Memurların izinleri. v~kAlet 

lerı, seyaahtlerl \•azlfeye başla 
ma, ayrılma ve de\ir ve tes
lim tır.lıllerl, ayrı birer yönet· 
melık mevıuu yapılmalıdır. 
Ayrıca ve hepsinden mühim 

olarak Amme hizmetlerinin ı~ 
leme tarzları s;l:lz.önUnde bulun 
durulmak şartlyle, her Bakan
lıktaki. hattA aynı Bakanlığın 
mubtelıf umum mıidUrlilkle· 
rlndeki memurların çalışma ~e 
'killerini, vazifelerini, sallhi· 
yetlerıni ve mesuliyetlerlni tl 
yln ed"n belki yıiz~ yakın yiS· 
notmcli~e ihtiyııctınız varaır. 
Bir mcmu run vazifesini, saltı· 
hiyetlni ve mesuhyetini gl!s
tcrcn esa 1 r. kanunlarda te
ferrllatlı bir !'kilde tesbit e· 

dilmez e: kanunların bu boşluğa 
nu, tllıilklcrle. ) onetmelik!er· 
le tellfı etmek gerekir Aksi 
halde. ııe 'aıifsinl ·apanı tal· 
tıf, ne dt' salAhl-;Ninln hudut
larını asanı lel'zıyc etmek ka· 
bil olabilir. 

v 
y e ıha ıl, de\ lı>tin temeli 

amme bizmctidır, Amme 
hızmetlnl ylırUten de memur
dur. Kalktnma ve kalkındırma 
hart'k(ltlnin tesitli veçh,..lerl 
\'ardır. Fakat memur mr~r)ec;i,. 
mrmur ~ıatUstınün ıslahı ve 
ikmali. bu kalkınma teşebbü· 
slınun başında grlir, fıkrinde
~ iz Son zamanlarda memleke· 
t mizde uzun tetkikler yapmıs 
olan MılletlPrarası Kalkınma 
Bankası tanfından :,·ollanan 
B rklPV hevetlnin raporunda 
kanaatımltı tt'yıd eden uzun 
sa~ falar "ardır 

Hasan Refik E?lTUG 
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'~ Fransız teni çilerl j -~ VARA. '/AN/I( Ç-ATl.~I( 
Japon atletleri ile ı ' _ı_ıA __ E~_Z_E_M ... -11 _~e _Pı_sı_~_ı.Eı_'RE_K._'AR_'$ı 

bugün karşılaşıyoruz ! ~ ~ ~ ~.A.C1A1 ~ 
Japon atletleri, Atinada yaptıkları karşı laşma- ... I ı j 1 • ı 23 ·~iustos ı9;;2 - Cumarle i 

I 
w - - - - ı. " A ılı, •• pro.;;ram 13,00 Ha· 

Ofln ÜÇÜ müstesna, hepsini kazandılar _ •ı •:•. I :•tl•r 13 l.'I Danı nı •.fi (Pi.) J&.30 

EV\elkı aksam gelen Japon at eıe 1 • 1 .arı. ar, 14 oo ıtad>o u'on orı.. .. ıruı 
letlerı buglln saat 16.30 da Fc· • - ı !.on frl ı• 30 Sa• ~ erl•ri 14 :-.o Dan~ 
nerbahçe tadında atletlerimiz· _ _ 1 o:k" raıarı • ıd < ı·ı.ı l '>.t6 Rrli.ılar 
le kar ıla acaklar ve yarın da • ı · o Haf an n proırımı, 15,~:; Aına or 
sehrimizden 8) rılacaklardtr. - - fa• 1 h•r• 1 111 Vi Sarl::ılar, ı6,40 l'ıır· 

Helsinkiden donmekte olan • ı. ı. ı7 ou '\ ha Ila> .. ı n arhda•.a· 

Japon alletleri Atinnda yaptık· • 17,20 f'uıl ı .. ,.ıı, 
lart müsabakalarda 100, 400 ve lil 00 C'umır rı. konur!, 1 ,!!3 KaJ"ll> 

--

Defterdar Telalan Satışı 

Sünıerbank 
Alım ve Satım Müessesesinden 
Defterdar Fabrikasında mo\cut 1705,50 metre tclA sa.· 

tı a arzedilmiştir. 
Taliplerin bu işe ait ~artnamc) i gormek, luzumlu iza. 

hah alarak teminatı >'atırmak \ e tekliflerini vermek uzere 
28.8.1952 perşembe günü saat 14 de kadar müessesemiz 
) ünlü su besi müdurlUğüne muracaatları ıica olunur. 

400 engelli hariç hepsini kazan· • mel ıııları l~.:ıo Haf f m•lod or 1 ,Hı 
mışlardır. Dano mü ' ıp•) 111,00 llabrrltr 19,ı; 

Misafir atletler bugiinkU "'ya. u .. •rl•r, ııı.ao Sehirde bu hafta ~:::::::::::::::::;:ıl!Z!~ 
rışmalara şu kadro ile iştirak 1114 • Sarkıtır, ::o,ı~ Radro ı;ıu•uı ~ 
edeceklerdir: ' -- l cu L e 0 dolu an lıuda 20.30 Kıu ••lıir hılıerle;J :?0,33 Dınlt 

(13232) 
l\lue se emız satışı ~apıp l&pmamakta serbesttir. 

100 ve 200 Hosoda, l\lu roya: la ı. :; - J...&rıı orıa.ı. 6 - ATı rıı· >" i I• elleri 21,:0 ~arkt'ar, ::~.oo Eo 

800, 1500 Osamu, 5000 1\latoba, . ÇaK nııı >rn~ı 7 - İtınden 11· 1 nu3nıa ::::,ıo Eilence rırlerındrn ::::,.f.5 

800 Yamamato, 400 Okııno, 3000 reı. - l ı la· Fiu Halıerlrr, 23 oo :Kac:!ı Jo • Doru, ııro• 
tcple Taknhashi, uzun \C 100 Iıı .. dn A" n: 1 - .ı;: kuıı raırı!ıır Hafı! tarlalar Dau n cu mli• 

Tajima. Uçadım tmuro \'e Ha· ta na. 3 - İlllmın ,, (Pi) ::• 00 1'aııanıı. 
saga\\ a, ırık Sa uda, 110 engel 
lı Kinaml. 

Mısafir ekipteki kız atletler 
de unlardır. \ 

:\ftya hlta, \'o hlka,,a, Yos· 

h.o. 1 Japon atletleri bilha a alla· 
malarda ku\'\etli bır manzara 
arzetmektedir. Kosulann hemen 
hep i mücadelelei ve çekismeli o 

Dün yapılan 
Enternasyonal 
Tenis n·açlan 

UÜNKÜ RCl.lllJ\ C 
f 1 an Safa 1 -

3 - ~aı-a ' - ~ 
6 - na, Dr 7 - l:a e; An. 8 - llle 

1•· 01 lacaktll'. 
TUrk - Japon atletizm kar

şıla~ması programı şöyle tesbit 
edilmiş bulunmaktadır: 
16 .. "lO Açılış. 
16.50 100 metre <Kızlar) · 

100 metre 
YUksek atlama. 
Uçııdım. 

l i ı 5 400 engelli. 
17 25 800 metre. 

Di k gô teri i <Olimpi· 
~at dorduncfi U Miss Yos 
hlno). 

17 30 5000 metre. 

l'oıkarıdan ~ at a: 1 - F.ıorn 

2 - l"aro 3 - Rnb : A' 4 - ~· 
(• ; - la le. 6 - A ı r. 7 - Ar. 

Yedinci Enternasyon:ıl Tenis s - JtalrAn. 
Turnuvası diin öğleden sonra 
Tenis. Eskrim ve Dağcılık Ku 
liıbü kortlarında başlamıştır. 

Dünkü mUsabakaların ilk kıs BORSA 
mını Türkiye - Jo'rnnsa tenis· i t. norsasının 22.8.19;;2 fiatları 
çileri arasında yııplıan müsaba· 
kalar le kil etmiştir ... ,ıı,, Kııpanıı 

l !O: r 700 7 4 60 
Tek erkeklerde: Fran ız. Coc 100 D ar 2 0 •o :: 0 •o 

hep - Suzan GUreli 6/4, 8/G, 100 Franm lranı:ı 0 ~o o 3o 
Remy - Nazmi Barı)ı 6 4, 6/2 Llnt .u 80 " 80 

yenmiştir. 100 ı ... !'8 tra.nıı oı.o 6'.o:ı 
Çift erkekler mü abakasında 100 r .ıı a ı;s ,o nas ıo 

,\~KARA 

* l" ı~ - ııı.~o A•hr oatl: 
ı. ı · Me ebU•n .ellm, 1 :?,::o llem 

ltkt • selim, 12 ::o Aıktrln ıttd tı hı· 

ular, 1'l 00 lf. !il AT&rı o hab• •er 

13,15 '::11'1' 'ar 0~11ran C:eTım Tın, 

ı:ı.~o IJitl• n ett•i, l:l,15 ~ukılar O 
ku11 A~dn' ah Ouıan H,00 Sı'on 

m ııklrrl Cl'l) 14 ::o F·~ melod •iri 

(l'I ) u 5:; :Karıp m•l::tupları :r;,oo 
llua r.ııoru, \ı orılu lı ı pronaını o 
hpan • 

* 115 :;s Acıtıı n proaraın 17 00 ll !il 

A:rarı Te corn\; ıaa•J l ,00 İnrtuı 

tP oo M. c: ·' r•n n hıh• l•r 111 ıs Tı 

r' •n lor >•Prak, 19!!0 Turkalu ıoc' 

J:ıdro • ln. iz • ::o,oo Muılk (Pi.) 

~ l; Ra ho ru•t•si 20 ıo !Sar ı'u 

Okııran )luıohher Gnrtr :ı 1 00 l\:onua· 

DARYO MOTOLA 
BUtUn arkada§larını \C ab."l'abalarını 25.8.952 pauır. 

lesi gUnü yeni açacağı ... 

IJARYO 
l\la~aza!ına da'<et eder. 

Be~oğlu Saray Sıneması )anında. 

fyi traş , olmuş erkeğ i 
her kadı n beğen i r ! 

~~' 

Ylik ek ntlam:ı 
Uzun atlama. 

18 00 110 engellı. 
Czun atlama. 

18 10 200 metre. 
18 20 1500 metre. 

Cochep - Rcmy çifti Nazmi Ba ıoo Beltlh francı 
ri, Behbut Civan ır çıftını 7/5, 100 Drahmi 

ı;co ı;.ao 

1 SôG L.8'1G 

6.150 5 61) 

ma ::ı ır, lluzlk (l'l) ::ı 30 l!arkı!ar 

1 
______________________ __ 

Okuıan Yedat Ohrer 21 45 Mlldk 1 

Futbol federasyonundak i 

toplantı 

Futbol Federasyonunun pro· 
fe )OneJ Jigın 8 kuhip olarak 
kalması hakkındaki karan üze 
rıne, profesyonel lige mensup 
kuliıplerin mümessilleri dün ak· 
~am bölgede bir toplantı yap
mışlardır. 

Bu toplaptıya di.ın uçakla An 
karadan gelen federasyon tem 
s lci i Orhan Şeref de işlirftk et· 
m~tlr. Orhan Sere! Futbol Fe· 
derasyonunun profesyonel ilgin 
sekiz veya on kulüpten teşek· 
kul etmesi hususunda kulüp 
temsilcilerinin kat'i mütnlliala· 
rını öl!renmek için geldiğini 
söylemiştir. 

Kulüp mUme illeri bugünkü 
\eziyete göre profe yonel ligin 
on kulUpten te ekkül etmesinin 
l erinde olacağı mUtnlliasını i· 
leri Urmüşler ve bu mUtalaa· 
!arını imıalı olarak Futbol Fe 
derasyonuna vermişlerdir. 

Futbol Federasyonunun pro
f c yonel ligin •on lmllibe çıka· 
rılması hususundaki mUtataavı 
bi karşılayacağı \C mü alt b.ir 
karara varacağına muhakkak na 
zarıle bakacağı tahmin edılmek· 
ledir. 

8 6 yenmiştir l 00 C•koslon k l;ur. 

Bu suretle Tlu·kiye - Frun 100 hno Kur C.4 1Z :;o 54,12.~0 

sa karsılaşması 3-0 nleyhimıze 
neticelenmiştir. ESHAM u u.evh:XT 

Yine dün baslıyan entcrııa'i· ~~ 7 FAİZL1 TAWvtl.U.: lt 
yonal turnuva karşılaşmaların· Sıus • Enıırıım ı :?l.00 

da da Yugo lav Pctroviç - Ab !-.. ,., • Erzurnın _ 1 ::• 76 
seli 6/1. 6 2, Yugoslav Pala· 
di - Andon Cıblyı 6 O, ıııo 
mağlüp etmişlerdir. 

Müsabakalar heyeti umumbe 
siyle zevkli ve güzel olmu tur. ll t aıudaraa ll 
Turnuva bir eylüle kadar de- ll M daru ın -~ 60 

vam edecektir. 

Kıyı Emniyet helikopter 

kullanacak 

Deniıcilık Bankası kı) ı emni· 
yeti ışlctmesınin teknik servis 
şefliği, Karadeniz Boğazı nğıın
da bulunan can kurtaran istas· 
yonlnrının, ktŞ nıcvsimınde ve 
çok fırtınalı havalarda, bu mm· 
takalarda kazaya uğrayan gemi· 
!erdeki insanları kurtarmak !çın 
helikopterlerden faydalanma) ı 
ctüd etmektedır. 

Etüdler müsbet netice \erirse 
fırtınalı ha\ alarda, can kurta· 
ran sandallarının denize açılama 
maları halinde, cot istifade edile 
cck olan bu helikopterlerden 
Anadolu ve Rumeli bölgeleri i· 
tin birer tane temin edilecek· 
lir. 

ı.tı .:ı.t dafaa l\' ' 

Z raat B I 2ı 60 
1 -:ı z r111t na ita ı 1I 109 

~~ i f'.~ızu TAB\'tu.iK 

Ka Aınm11 ili 

J ')4 S ı. ılrazı 1 

iDi hı~ra ı 1 

1111() hı lr• 1 

ıos.oo 

105 90 
ı ;.110 

l•JS. ı 

1(15 90 

ıo:; go 

lOI ;o 

ı::rı;arıı 27.00 
!mmb"ell ı <ıas • ::3 o 
ikram 1elı M Mudafaa :?ı :o 
1ha et nem >Tolu IV .. ıo :ı 

ilO'a reli J9U 1>, Tolıı Y ıoo =~ 

JII 
10. ı 

100 • .. -. 
"o 4.fi t'AİZLi TAH\I İl.LER 

19411 Tab• il 104 00 

'f:L.f.:ll1 
Matbaa ve Kutu Fabri

kası Sendikası idare 1 
heyeti 

DOKTOR 
. . 

RIFAT iNSEL 1 
IANI. Bİ 

1derkn Cank. ::ıo.oo 

h lıankuı N. 85.60 

Tapı Kredi B. ı2 os 
A"1!1an Cımen o 82 Oô 

Eark Dc:Ir.ııenltrl :?SOO 

Oımanlı ıı 80.00 

Obl i1llTOD Aıı4. ıuoo 

e. 50 hl e And. :? 00 

(1'1) 2!? 00 Konu•ma 22,H ~arl::ılar 

( l'I ) !!~ '; M. c:, ATarı ,.. lıaberltr 

I 
• 1,0ıJ Danı nıuziti (Pi) 2:ı,:ıo rror· 

raıu "e S.aııanı,. 

1 
IZMIR 

ı4 5 A ıhı n pronım, ı:; 00 Z#7 

1 ıı.ı. •r ~~c ror, lli,"O Dans muı tı 16,00 
S:arkılar, 16,llO ~u eMorlrrl 16,4;; Sen· 

!on ~••rl•r CPI) 17,00 1nre uı J7,SO 
urun ha ... !a"I, ı ,OS ı:onu• a 1 ,ı:; 

Hafı! muı ı l'I) l~ to li!arl.: 'ar 19,00 
Ha~rlrr lll.16 Ya~er (Pi) 1D30 

1'" u n a 19 U SnDon ıarkılar (Pi ) 

::o 00 "~• en klhıklo (Pi) 20 1S Rad 
o ra e e l 20 3 TurkıılP !!0,45 Bıı 

" er k 'er nd r. :?l ::o Hattanın top 

• 
IN GI Li Z MAMULATt t4AKiKI 

"SAHiBiNiN SES 
l~NELERINl HER YERDE ARAYINIZ 

P IKAPLARINIZI YORMAZ , 

P LAKLARINIZI AŞINDIRMAZ 

Stırlln ıfıklıf ıo.ııo-10,40 

Dolar ef•kll1 410-CDl 

Dolar u l•r •:o-..t~2 

Dolar x. T. 4'.ls-4~e 

tn· · re l'r. 100-101 

SAllllA f'LAIUU &LT~ 

htıı!ar 

Matbaa ve kutu fabrikası sen. 
dikası idare heyetine ~unlar se· 
filmiştir: 

ı - Muzaffer Alp, 
Mide ve Bağırsak hastalık 
ıan. Sa.surun ameliyats11 
tedavisi. 

PAltlS SOlt~AS I Al.Tl:'ll P'IAT I 
nr.at 0.31l 

Cıımh11mot s1 ;o 
1 2 - Hamit çi:dem, 

3 - Alaattin Anman, 
4 - Sellhattin Arıman, 
r; - Vahdettin Güç. 
fi - Ha an DÖğru 
1 - NeJdet Topçuo:ıu 

Nipnusı - llumcll Caıl. 
Serin AparL No. l. Tel: 
83433. -----·-

517 000 FR. 
41' F'r 

SEKll El51 PiYASADA 
oövtzu:w 

f= er n Loııdoıı ı ı.oo-ı ı.ıo 

1 ı ı ~11'0 

liu dtn :ıs.ıs 

A'i.l•• 591 

Bo Fı1a:lar C D:B..A:) ~-;;;;ı.r;.
fındın ıu t lô dı tub!ı ıd lLJ.ıt r 

Kız Or~ Okul Mezunlarma 
25.8195~ latilıind!n itibareıı okulumuza öğrenci kayıt 

ve kabulüne başlanacaktır. 
1 - Oğretiııı üç senedir. 
2 - Qkul yatılı \e parasızdır. 
3 - Oğrenciler sınıflarına gorc ayda 20,25 'e 30 lır.ı 

cep harçlığı alırlar. 
4 - İ t. Verem Savası Derneğı emrinde 1st. ili dahi· 

lindeki hiı.met süresi üç senedir. 
5 - Okula yalnız orta okul mezunları alınır. 
İsteklilerin ve daha !azla malümat almak isteyenlerin 

•Verem Sa\·aşı Hemşire Okulu llfüdurltigü Eren'köy Sn· 
natoryumu - İstanbul • adresıne muracaatları. (13639) 

-- -----

AMERİKAN EŞYA MÜZAYEDESi 
24 Ağust~s 195.2 Pazar günü saat 1 O da 

BINBAŞI T. S. L. Mc. CLUNG U. S. A. F. 
YE~İKÖY: Köybaşı caddesi No. 16/5 (Avusturya Sefa. 

reli yanında, Y!.'niköy ile Tarabya arası asfalt caddede). 
Bu müzayedeye iştirak edeceklerin, alacaklan mobil

)'a.lar evlerine güzellik, rahatlık ve yenilik getireceğine c· 
mın olmalarını saygılarımızla bildiririz. 

GÜZEL ve SEV1.1Lİ RÜST1K l<~V EŞYASI 
Fırsatı kaçırmayınız. 
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Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığından : 

Hazineden maaslıırını almakta olup Sandıgımız nam 
ve hesabına 'l'fü'kiye Emlak Kredi ve Ziraat Bankaları ta· 
rafından iskonto edilmekle olan emekli. c\ul ve yelim ma· 
aşlarının Zafer ve Kurban Bayramlarından evvel ödenmesi 
hu~u.sun.da sözU. geçen ba_n~alar ile anlasmaya varılmıştır. 
llgılılerın 27 Agustos tarıhınden itibaren Banka şubelerine 
mürııc:ıaUarı rica olunur. (13647) 

lmuyaı ı;aJ:ııbı: Sl ;liAl'll KOKL.ti 

Bu uyıda yaa blerfnl fiilen idare eden mes'ul müdiir2 
l\IF.l,fR \"ENER 

(\'ATAN) Gaıetecllllı \'e l\tathaacılık T. A. s. - tıtaa11ul 
\' ATAN MAT ft AAS I 

e loı, diı. adale, ılnir ağrıla~na 
t<o rlf aon d erece foydolıdır. 

• lomotiımo ,,,. lumbago oarı· 
l orını te:ıkin eden. 

e Surotle haımolur ve derlıol 
tesirin• gosterır. 

Emekli, Dul ve Yetim Maaşı .Alanların 
Dikkat Nazarma 

Türkiye Emliık Kredi Bankasındcuı 
•' 

Zafer ve Kurban Bayramları münasebeti)le e;ı~ar· 
maaşlarının temlik ve iskonlo muamelesine 27.8 195-ı ı 
şamba günU başlanacak ve o gün öğleye kadar ~aını 
keri harp malüllerine para verilecektir. ·a ıı 

. 1 - İzdihama mahal kalmamak Uzerc bu tc' 0 
bır devre ev\'el bankamızca maaş sahiplerine ,·erılnııŞ ıı1' 
hesap pusulnlanndaki tarih sırasına gure yapılması 111 

reı· bulunduğundan pusulalannda; 
1 Eylül tarihi bulunanların 27.8.1952 de 

2 Eylül tarihi bulunanların 28.8.1952 de 
3 Eylül tarihi bulunanların 29.6.1952 de 

bankamıza müracaat etmelerini rıca ederiz. ol~ 
Bu tarihler dışında vaki olacak talepler ıs'af 't' 

mayacak ve bu hususlara riııyetsizlik yUzünden husııl~ Jllt' 
lecek aksaklıklarla '1er türlU neticelerinden bankanı• 
suliyet kabul etmiyecektir. 11ıı-

2 - l\TalmüdürJUklerince dcğı~tirilmış olan cuıd~ı!t 
rın• müteaddit defalar gazetelerle illin edildiği ,cç td 
mutlaka 26.8.1952 tarihinden cwel bankamıza ıbr~ z ' 
!erek gerekli kayıt muamelesinin yaptırılması \C &O~la 
çen bu muameleyi zamanında yaptırmıyıınların rn33 rııı 
nın ôcıenmeyeceği iliın ' 'e muhterem maaş sabıple 0 • 

bu cihetlere itina göstermeleri ehemmiyetle rica ol~~) 
(J3:>.J 

Deniz Astsubay Smıf Okulun' . . 
Oğrenci Ahnacakhr 

Deniz Astsubay Hazırlama Orta okulu 
Komutan1ığmda n · ,. 

ıçı!l 
1 - Deniz Astsubay Sınıf Okuluna nlınacak oğrcnciler 

ranacak nitelikler: 
a) Türk ~atanda~ı olmak. ~~ J 
b> Orta Okulu veya e iti okulu bitirmiş olmak cr;,r1c~ 

Bahçıvancılık \'e Tenilik Okulu mezunları t('°'1 

c) Alınacak ögrencilerin yaşı, miırııcaat taı ihirıdetl ııı1' ' 
en az. 16 )aşını bitirmiş \'C 21 yaşından gurı ı 
olmak. ,~ 

d) VUcut yapısı diızglin \'e her bakımdan sağlnıtı 01~ JJ" 
2 - Okulun 'kayıtlanna 25 Ağustos 1952 (dahil) tarıb1 

dar devam olunacaktır. sS3d1 

3 - Kayıt \'e kabul için İstanbulda bulunanlar Kasını[ 11,. ~ 
Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulu Komuta~lı \1ııeltıı' 
rada bulunanlar ise bulundukları yerin Askerlık Ş e ıııı v 
ne milraeaat ederek giriş talimatlarını alacaklar ~11 ıı•ııl1, n~zaran dUckçelcrlnl \'erercklerdir. (Taşrada bı.l ıtıı.ııt 
dılekı;elerinin birer örne::inl de Deniz. AstsubııY 
ma Orta Okulu Komutanlığına gönderccckleıdir)· 8..ı:ı (12 ~ 

İstanbul Emniyet SandığındaO 
PROJE TANZİMİ MÜSABAKASI 

tuıe • 
1.9.1952 tarıhlnde Kurban Bayramı milnascbC cdeet 

dıgımız kapalı bulunduğundan müsabıkların ihtar .. uııtl 
leri projeleri 4.9.1952 tarihine mil adif perseoıbe 05,ı.ıd 1 
at 13 e kadar Cağaloğlundaki İstanbul Emniyet sJıtt' er 
l\tuhaberat İsleri Şefliğine makbuz mukabilinde H' gııııde 
mel eri veya bu tarihe kadar posta ile aynı adrcscs&S') 
mcleri rica olunur. (l 

Müddet temdidi : 

• Hergün B.E.A. Uçağiyle londradan gele f1 

THE DAILY TELEGRAPH 
NEŞiR TARiHiNDE 3ır· 

BUtün İstanbul bayii \'e kitabevlerindc satıırnaı.t:ı 
FIATI 25 KURUŞTUR. 
Aboneman ve Malümat için ı<IS 

AMERiKAN KiTABEVi YORGI MAZARA d 

t 
. ~ ııc:ıııt t 

stiklal cadde 1 Kumbaracı yokusu 13211 e mur 
Ttle.fon: 40260 _ ...... '".: 

~A1''0STOL 
60.000 E. Ü, A \ 'Jtamlnl. ~ 

36.000 E. il, D3 itamlni ihtiva eder. . )'uı;ttfl 
Her me\'simde ve her yastaki çocukların \'C ~bııd11r~ 

kolayca alabileceği, ho' lezzetli yegane kuvvet :i~ t;dirdc 
Bilhassa yaz günlerinde su ile karıştırıldığı 9 

rinletici portakal lezzetinde bir şurub elde edill.r· 

s A N o s T o L bJ! to# r 
Haklı bir oöhrete sahih olan ~ üksek tesirli ideal 

.... Chem. Fabr, PRO~I01'"T,\ - Alrnanf3· 


