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Yine hekimlerin vizitesi 
meselesi 

Yazan : Dr Kemal Saracoğ/u 

Bugün ikinci soyfanıızda _____ / 

Ordu terfi listesi dün 
yüksek tasdikten çıktı 

'IJflllfJllllflı•dıııı 

20 kişi yııralaııdı 
Bir Korgeneral, Orqenera l; altı Tümgeneral, 
Korqeneral; 6 Tuğgeneral, Tümgeneral oldu 

Yirıni bir Albay, Tuigenerallije ; on 
dokıız Yarbay, Albay hga y ükseldi 

A YAZAN: 
"'hrnet Emin YAlMAN 

~it~ı .~tkiı ) ıl e\ Hl bugün; 
~ 11tlltiik, eıl11. bir mali mü. 
~lı:t doğınu" buna •Türkiye is 
~ı) _diye bir ad takılmı tı. 
li. l Ytsı %SO.OOO liradan ibar~t
~•ıılı:ırılık gib. bir saha bakı. 
\~L, lıı k,ndi Ya"l<'I kudı·etimiz 
l ... llld ... 
~-._11 a o ıralarda aramııda 
~111• ~ıır~n kanaatler o kadar 
!ıl 1ı.· ıdı kı eoğumul: •Bankacı
)~~~· biz kim?• cliye düşünü
~ 11, • Yeni doğan mıle eseyi 
'ıift11 iıııu~ diye farzedenler 'e 
ı-q; .,"'•rıa oynayan mllletlera
~ hıı lııka tesrkkiilleri ka111 ın
s1111n bir \'arlık imkanı ol
ltıiıı iı~ı oııananlar, ek eriyeti 

\'tıı 'dıyordu. 

Avusturya Ticaret 
Bakanı dün gitti 
Bakan Greissau, Ticaret Bakammz 

pamuk kuru yemi~ ve hububat 
almamızı istedi, dedi 

Bir nıüddettenberi memlekc· 
timızde bulunan A vustıırya Ti· 
caret Bakanı J. C. Böck Greis· 
sau dun A \Ustur~ a ticaret mli· 

Korgeneral th~an Orgun Tümgeneral Tekin Anbıırnu Tümgeneral Seyfi Turgay Tuğgeneral l\luhittin Onur 

llu•uıı llul abfriııriz 

KEJ\IAL BA~LUM 
l>ildirıvor 

Ankara 25 - Ordu terfi fü. 
test yüksek tasdikten bugün çık 

1 mıştır. Ancak formalite ikmal 
edilmediği için liste buı:Un ba
sına verilememiştir. Bununla 
beraber, tam itimat edilir kay
naklardan elde ettiğim maluma
ta göre, bundan evvel bildirdi· 

CDr.vamı Sa: 5 Sü: 4 de> 

liBüyük taarruz 
30 yıl önce 
~·mün baslamıs:ı 

BııgDn, Ağusfoçun :?6 ~•dır. 
nu tarih, mü takil hir Cum
huriyet Türki~ e inde yaşı
~anlara. lıürriyet 'e h,tiklal 
ıniicadl'le inin e ~iz örneğini 
hatırlatır. 30 ) ıl önce bugün, 
\atan toııraklanna yayılmış 

istil~ ordularının. Türk Sa\'· 

l<'li karsı~ında nasıl rridiğine 
bütün in'>aıılık ~ahit olmuş
tur. Topa H" nıitralyöze kar
şı opa ile mücadele eden 
Tüı·k nıilleıi, :?6 Ağıı~tosta gi. 
ri tiği muazzam hamle ile 
dü maııı dört giin gibi ima 
zamanda peri an etmiş. haris 
blil3 ordularını •\'alanın ha
rlmi i metinde boğmu tuı .• 

CDt"\anıı sa: 5 ~u: 7 c'e) 

~, 1 bankanın attığı ilk adım
f~~~hin telakkileri tekıip cı. 
~~1' bir kudret ifade etmedi. 
~l'tu ilk bilaneoda gösterilen 
l2 .... '. hesaplarındaki yekün 
~ıı 11 !ıradan iharl'lli. Ataturk
~ dıtı ilhamla bankanın ku. 
1 c,11~ Olan Mahmut Crlal Rt'y 
1~ Ra, ar ) : .nu 1.2.ooo, 
'tıt,1 ·llllo olmalı!· di)e bir söz 
~ ıı~'i 111man bunu en yakın
~ e hle şüphe b: uzak n 
t .~•ı hir haulin ifade i dl-
~ılaınıslardı. 

• messilliği bürosunda bir basın _;...:.::~~-----=-.:....,..-.;,._ _ _..;:. _______ ...;. _______________ _ 

~\-'iıı to 1924 dcnherl 28 )11 

-._._;ıı. Ru t'snada 'fiırkh e i 
lt Jıı sın111 2 ımbc i yiıı ~Ubc\ t', 
~I. ':urıı 1514 me:mıra \'Ük
"lt b~ 11 llılıın haska ıs Bankası. 
••tıı' llkac·ı mt'ktebi \·azife ini 
~r-.ı:· l>if,.ı· bankalarımmn is
tlııı bi:ltiği •.neınurlaroan ınü-

toplantısı yapmıştır. E 8 h R 
Bakan, Avusturyanın Ankara ısen ower USJGJI 

~~~e:iıç~~. D~r~~eJ~~ü~e J!ca~~~ J 
lunduğu bu toplantıda, ziyaret •dd 1 • h tt • 
Sebepleri \·e yaptığı tema lal' c 1 et e 1 t a m e 1 
rea~~ı':ı~~-1 i~~~r;,;;::·~~ck ezcüm T . 

•- Ziyaretimin a ıl ga~csl. 

ıı.ı,11 kısmı h nanka~ı mekte
ll11 . '"rıniştir. 

'I~ •iti hin liranın 12 ıııih·on 
~tı 'b•ihi 28 sene enel geli i. 
' , lr dilek dİ\ e :ırf Pdilen 
>•ı, ~linc•e, 28 sene c\ \'t'lkl ha
'lf• it kat fallam·le hakikat 
Sr ; Bankası. Türki}edc ta. 
~ \a llırinin ~·erir. mesine ön
·-- ,5~lı.ın~ı hi; rol O\'nadı. Bu
~, l'tlc lbıhon lira =ibi mühim 

Avusturyanın lzm!r Fuarına res 
men ilk defa i~tiraki Yesile i ile 
Arnsturya pavyonunun a~ılı~ 
merasiminde bulunmaktı. 

Fakat bu fırsattan faydalana· 
L rak Ticaret Bakanmız Güreli ıle 

General, Kremlin Çarlarmın korkunç diktatörler oldu-] 
ğunu ve Sovyetler tarafmdan yaratılan tehlikenin derhal 

cevapland1rılmasın1 istedi l 

t lıı ••n göstf'rtn b .. nkıı tasar
-.,~iııı'''~uatında İc Banka ının 

~iltııii hır PaJ ı urdır. 

.J. C. Bötk • Grei au 

Seyhületibba 
Nuri Canbakan 
Dün vef af etti 

h CDenmı Sa: 5 Sü: 3 del 

''tta r, ~f'kl'r, ıntıı~ıH·at, sl
~~l~~nı imali l!İhi tiirlü tiirlti On gündenberi Ccrrahpaşa 
t ~lltJ ıı h Rankıı•ı. harr'-t! haslane:.iııde teda\'İ edilmekte O· 

~'i ıı •lı ~ııraıtı~ı l!İlıi. nire hu- lan Şcyhülctibha Doktor Profc
ıı. ~I tat!'( '!'! ı.;rnın i miir~sl'~l'· sör Jlaeı ;\ ııri Can bakan elim sa
"t)t,.:a~aıan krerli te\·herini at 19 da \ efat clml~tır. 

ı halindi'! tuttu. 1854 de İstanbulda doğmuş O· 
1 ~tık lan Doktor Hacı Nuri, menıleke-

4t biilıi asının :?8 'ıllık inki,afı timizin en eski hekimidir , 
~t tt.rı 11 1'iırkh enin hu miid. On gun en el mm a(fakıyctli 
t... tıı '"da lf'rirılii!i &?eli•nıele- bir ameli\ at geçiren Doktor Hacı 
"'ltl r.a111ı ··ı · ·· .... 28 1 · 
Ilı lı~ 0 cu un ur. " Nuri·.) ı kurtarmak maalesef ka-
l ... diy~ 1•rı. ta~afın~an ;;rn rlof. bil olmamı 'c Türk tababet {ı. 
b'ı.... t,lakkı edılen iş nan- ıeminin bu güzide siması D8 va-°' l;"<;ncır~ ı. • 1 k · • 
) • "it a .. ın trıc er tn, ıur· !;lnda olduğu halde mes!Pkda Ih. 
-~ ~ıı~artık halini almıoı:. biin- ;mm bütim ihtimamlarına rağ. 
ııı..tt llıt eıı~nmi \t gerek ma- men ha) ata gözlerini ) ummuş beraberinde Refik Kora itan, .\dnan lUr.nderes, lluliısi Ki)y. 
~llıttJ ısadı '' ıtrt'k i~·asi is- tur. men H generaJJer oldogu halde Ya~~• adadaki askeri tesisleri gezmi , bilahare ı\('ar motörilc 
,.:_ t~tl~td~n vakit .' a~it ıtelen 68 inci hekimlik yılında diin 1 Göltüğe gitmiştir. Yukarıki resimde Cumhurbaşkanile beraberindeki zevat, çakılı bir uçak 
'~" tııııııav ııhraı~ ~~tıdalları~a hayata \eda eden Şeyhuletibba ııavaı topunun öniinde görülmekte<lir. 
~:'llıeı eml't ııntıhanını mn- p f s·· Dr Jlacı 1'uri Canba- -
l"'~ •ureıı • • . t ro e or . .. • d 
~-. •ıı, bir ~ l(l'cırmı~tır. S kanın cenazesi Çarşamba günü 1 'd d • • • 
,_-. \·asilik Tıırk iktısadı nl'lı. saat 12 de Ccrrahpasa hastane- r an a un ye Dl en 
'-ttı 'e iten . altında b~~u.~ma- sinden alınarak Sarıyer cami ine 
ı~,n~. ıı, d~ ~ım•l_e ) urumek nakledilecek ,.e ikindi namazını 
~~ lı:a\'ıt,:~~,· ~~J_ısme. imi klib~· müteakip aile makberiııe defne- kar&ıasalıklar cıktı .\ lt31ı.1 ı e< egıne can ı ır dilecektir. ~ . 
~lltaıı • l eder. ~ ., 
it tı~1l' 11 1ı ~ir tecriihr. mahh e- • 

,"-tıt an itibarı Milli Banka- fc: Bankasının K" 'd k ... 1 1 1 d . . k' ._,11 ~11,~~~k~.ımak üzeı·e. ilk,_ 1 aşan a omunıst er e yapı an çarpışma a yırmı se ız 
~~~~:~"~r~r!n~:~k;;·;:~r:~~: 29 uncu yıldönümF kiş i yaralandı . Dr. Musaddık Amerikan elçisiyle görüştü 
'·~lı ll}or. Bu esnada '';alnız 
lt,p~ ıt'''• tek ha ına ·iıüyü· Bugün Türkiye iş Bankasının Türk Bııvad • Atar." ğl.' başlamı,tır. ta ve Tudch Partisi taraftarları 
'it:. >.ıta::ın•nıı tır: Bir 1.aman. ku_ru.~U$Unun 29. uncu rıı~önil· Tahran, 25 - Tahran'da bas- KomÜtıist ale~htarları İ~an_ın ile çarpışmaktadırlar. 
~a ı,· 1'anl( Sandıklan adı mudur. Cumhurıyet Türkıyesl· 1 lıyan çarpL~malar. memleketm muhtelif şehirlerındc komunıst Son alınan haberlere göre. 
'• ~G,.i•r ~"' let dairesinin do. nin ilk iktısadl mliesseselerin· muhte1if yerlerine sira~·et etme- milt>sse <' 'e matbaa lan basmak· Ce\'kaliıde hal ilanından sonra 'a;1 Yetı içinde kalan Ziraat den biri olnn banka. kuruluş -
-. · • ra ı • ilk defa olarak. bugün ınerkeı.ı ""-~ ~t lı ıı ı ,., nıuazzam bir tarihinde küçlik bir sermaye ile 1 • 'd "'TATO İran'da Kaşan mmtıkasrnda bü· 
'-ı.. 81, Jı alini alnılıilır. ~frrbl iş hayatına girmiş, seneler geç· zmıı· e l ~ yük bir çarpışma \'UkU bulmuş· 
~ tııı14 e~ tarafa dal budak tikçe hem faaliyet sahasını, hem 

.l.ın,,atıd Pruı 

.Nevyork, 2:5 - General Ei· 
senhowcr bugiln Birle Ik Ame-

l rikanın dıs siyaseti hakkındaki 
fikirlerine dair yaptığı bir ko· 
nuşmada dcmlstir ki: 

1 
•- Rusyanın Doğu A\Tupa ve 

Asyadaki vaziyetini hiçbir zaman 
ve hiçbir surette daimi olarak 
tanınııyacağımızı en nihai bir 
kat'iyetle Kremline soylcmeli· 
yiz.11 

İkinci Dünya llarbıne istirfık 
Denmı Sa: 5 Sü: 5 de> 

Kozlu' da bir 
Koca, kansile zin; 
Edeni öldürdü 

"""''' &l~aı rı• f:dı" 
- zonı::uldak, 25 - Bugün saat 

12 .':illlarında Kozlu'da !Kozlunun 
tanınmış zenginlerinden .l\lclı. 
met Bilgi, karısı lliknıeti, İbra
him namında bir şahısla zina ha
linde yakalamıştır. l\lchmet bu 
rnziyeti göriince, yanında ta~ıdığı 
tabanca ile iiç el ateş edip Ibra
himi öl:iürmüştür. Ayrıca karısı
nı da b•çakla birkaç yerinden 
yaralamıştır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmı", katil yakalanmıştır. 
Vak'aya, C. Savcılığı clkoymuş. 
tahkikata ba~lanmı~tır. 

~----

Eskişehirde şeker 
Kamoanyası 

71uıfLd •ıııt .. bfri.u:4ın 
Eskişehir, 25 - Eı.kisehir şe 

ker fabrikası törenle yeni kam. 
paııya mevsimine girmi tir. Açı
lış töreninden sonra ilk ı;eleıı 
pancar, kurbanların kc ilıııeslni 
müteakip, fabrikaya scvkedilmiş \:;ltııı~ ~azım rrılli cittikçe de sermayesini geni~letel'ek bu· 1 tur. 

~· lır. Emlak '" Kredi giln memleket lktısadlyatının a· • • h 1 k . ve pancarın i~lenis şekli da,·etll-
~r .. :'ılusaddık taralla~ları ıle lere gösterilmiştir. ııt. lı ~i~'ıP)·eni ,.e cok geniş n n~ d_ireklerinden biri haline l:CI 1 filD azır 1 

Ilı"'-. Siiıııt tılıişaf yoluna ginni$· mıstır. ~ 
~l;'st~ank ,., Etibank gibi Halkın geniş itimadına daya· 
lııı.tlt' l' l 11 bınkaC"ı lıü\·b·eti nan faaliyeti gittikçe artmakta· 
N · \·a~ 1•rda çok kun·etıen· dır. .Memleket relahına hizmet 
~ •lil't,llt lı~e Kredi adı altında eden İş Bankasını, bu yıldönü· 

•11,3, r Tıirk iktı~adi ur- münde biz de tebrik eder \'e 
" ' tılurns le birkaç ıe- daha büyük ba~arılara ula~ma· 

taıru Sa: s :su: 6 tı) sını dıleriz. 

Karargôh Komutanlığma General Weyman 
tayin edildi. Komutan icin Lord Bayron'un 

vaktiyle oturduğu ev ::iralandı 
O azısı 5 inrı sayramızdadır.> 

komunıstler arasmd~ v~~uaage- Bu sene işlenecek pancarın 400 
len bu çarpışmada ~8 kı~i ğır bin tonu bulacağı ve bu r.ıikta· 
surette yaralanmı~tır. 1 rın diğer senelere nazaran bir 

Yaralanan 3 ün un durumu çok ı rekor teşkil edeceği söylenmek
vahimdir. Polis ve Ordu Dirlik· tedir. İşlenecek pancardan 60 bin 
leri derhal bu mıntıkaya sevke- ton kadar ~eker elde edilecektir 
dilmiş \C ükunet avdet etınis· Bunurı 17 bin tonu kup şeker ,.e 
tir. 43 hin t\lnu da kristal şeker ola-

CUcHımı ::ıa: 5 ::ıü: G .:la) caktır. 

Günseli Ba)ar, Ga1ctetilt•ı Cemiyetinde telefonla konusurkell 

Güııseli Basar'ın .... 

dün aıılattıkları 
Avrupa Güzellik Kralicesi, beğendiğim erkek 

tipi uzun boylu olandtr, diyor 
\ ' ll,i\IAZ ÇI:TİSER 
J'elan 'u• R•••l•ntfnı 

ıCumhuriyeh refıklnıiıin 19511 \\rlipa Güzelhk kraliçesine da
senesiııde. tertip ettiği Güzellık ır günlcıdenberi birçok sözler 
n'ü abakasının on cçnıelerı, .. öylt•ndi, \'azıldı \ e hain ~·azılı· 
Spor \'e Sergi saıayında ~apılır vor. Bunların ham~ı i doğru han· 
ken, !inalı• kaıan be- nıii abıktan gısi \'aıılış't Glinselinın esas dü. 
en ~üzeli muhakkak ki Giin eli iln('e \'e •ntıbaları nelerdir'! 
Uaşardı. !lir 'C'lc öııct' dıf!t•r gü. Sııallcı·ınııı c·cvabını diln ~ irmi. 
?!.'ilerin arasıncJ~ı adetli ka~ holan den !azla ızazcle('İ ~irJere du} u· 
Günı.clı. o ~ece ~elişnıış \'e top rabilınek icin bunları bizzat 
lanınıs vücudu ile ekEr.rı lstıın GUn clinm altından öğrend i... 
bul ı:aeteeilerlnin de dahil ol Günseli, t<'~tip ett1ğı basın 
duğu iürlnln reylerini l:a1an toplantısıııa \ irmı dl!kika seç 
mı'itı . ııeldiAi için bazı arkadaşlar, sa-

1951 de Mısır·da yapılması ıa. bu-sızlanarak: 
zımgclen mlisabakaların gerı bı· - Filanca Bakan basın top. 
rakılınasından sonra Gilnsell nl. lantısına 20 dakika get kal a, 
hayct bu ene A\TUpa Güzrllik burada ldmse~i bulamazdı. dl· 
Müsabakasına istırak etti. \ 'e vorııırdı 
Auupa Kraliçrcı oldu... Bıı h;:ı\ hır\ ara~1nrla. niha-

1051 ın Turkıye, 1952 nin t Oe\'amı' Sa: 5 .;:ü: ı de) 



2 ------·---------------------------VATAN ---------------------------------------------------~26. 8. 1952___....... 
IGONON YAZISI 1 

Yine hekimlerin 
vizitesi meselesi 

'M em 1 •. r fAZAN: l yerek bakıl· 
k 1 1 l · 1 1 maktadır. Mu 

mızde Molye- Dr Kenıal Sara .. og"" in ay en eh a-
rın dostları • ""' neler tedi) e çok olsa ge· ..., _____ ...... _,,,_ ______________ .-J kabıliyetı o· 

rek . Zıra hekımlere çalmak de halk sıhhıtıne zararlı olacak lan hastalar içindır, kaldı kı 
~:olay, zevklı " belki de \"e· hır yola sapmatlardı. çok eUkür birçok hastalarımıı 
rıınli. yani tululan hır l\lua~enehaneslnde on beı 11· kudretleri oldukları halde bu 
mevzu olacak kı zaman zaman radan fazla vmte alan mille· fakırlere mahsus muayene yer 
batar) atar hekımlere tevcih e· hassıs bir ikıden fazla değil- lerınden harıl harıl istifade el 
d lerek ) aylım ate ~ı açılır. dır. Bunların fıyArında on be& mektedırlcr. 
Bundan memleket ne kazanır lıraya bakan sa) ısıı mUtehas· Bedavacılık, bize softalıktan 
b lmem. amma, herhalde ya· sıs \'ardır. İhlı~acı •olanlara kalma bir mirastır. Onun için 
panlara hır ı;e) ler kazandın· ta' iye edebılırım. (almak var, vermek yok) pren 
)Or plsa t;erek kı hıç bir tedkık Bu bombardımanlarla bera· stbıne uyarak kendinıııı 'beda· 
ve tahlile hacet gormeden her· her bır de ha\ldis \'ardı: Sağ· \a muayene ettirmekten 7.e\k 
kes uluorta \B ağzına geleni ltk Bakanlığı hekimlerin vıı.i· dııyarıı. Hiç bir meslr.k eı babı 
so~lemı-kten bilyiık bir zevk telerinl tetkik e<lect'kmis .. Bu· bedava iş görmez. Jlrkinılcrın 
d"Jyar. na çok sevindim . Çünkü bu fce akraba, dost, fakir namı al 

Yeni iş kararnanıesi 
mer'i yete qirdi 

Miles~eselerinde 4 den 9 klıiye kadar işçi çalıştıran iş yer· 
leri hakkındaki 14837 sayılı kararname bui\inden itibaren yil· 
rürhlğe i•rnuı bulunmaktadır. 

Kararname hukUmlerine ı;iren iş yerleri sunlardır: 
ı - Parlayıcı ve patlayıcı madde istihsal ,., imal isleri, 

akar)'akıt depoları \'e satış ~erleri. 
2 - Taı ocakları, mermer, kireç tası. alçı ocakları. 
3 - Tuğla kiremıt imal edenler, pifmlş toprak"tan boru, 

künk. çomlek, çini, porselen mamQlleri yapanlar. 
4 - Demırcılık i~leri. tamirhaneler, madeni dökümcülük, 

izabecılik. 
5 - l\l aranboılıane, bıı;kıhane, dotramacılık, hadde ve kı· 

ro crr i§lerl. 
6 - Cam h1eri. 
7 - D,..rı. kösele, ba ğırsak işleri. 
8 - Un fabrikaları, çırçır, çeltik, nebati yatlır imallthı· 

neleri. 
9 - Dokumacılık, trikotaj , iplik, emprime, yazmacılık, hı· 

ııl 'e ka ar işleri. 

HAVA ...... 
VAZIY•TI ·· 

Yeşllkny l\teteorolojl İs· 
tuyonunun tahminlerlııe ıll 
re, bugwa ıehrimiı ve dva· 
rındı ha' a nhahkyln aı bu 
luthı, ı;nnraları kısmen bu· 
!utlu ı;eçecektlr. 

Hau ı;ıcaklığında mühim 
bir değişiklik olmıyacak, rüı 
garlar degı3ik yonlerden or 
ta kunette r.sccektir. 

Kar11<1rnızdekı Kuzey fır. 

tınası keallecektlr. 
Dun ırhrimizde hau bu· 

Jutlu geçmıe, ruzılrl.ır Ku· 
uy - Doğud~n r.smlıtlr. 

Gııniın tn ynksek sıcaklı· 
ıı 23, en dıı5ıık (.ıcaklıJ;ı 15 
dir. 

KUCUK HABERLER 

Mercan arsası 
Davasma dün 
Devam edildi 

Mercan arsalarının satı5ında 
~ olsuıluk ~ aptıkları iddıası)le 
mahkemeye \'erilen sanıkların 
duruıRla&ına dlln de~ am edllmis 
tir. 

Sanıklar durufmadan 'areste 
tutulduklarından sadel'e ~ek ille· 
rıyle geçen defa duru ma)a gel 
me~·en Şınasi Şahıngıray hazır 

bulunmuştur. 1 
Sanıkların avukatları: 1951 de 

kabul edilen \"il brleci ı~ e) e alt 
olup 1/500 nisbttlnde plAnları 
)aJıılmavaıı yerlerin sa:ı.larının 
icra edılmemesıne daır olan ta. 
mlmın daımi eııcu n,.ne gonderi 
!ip, grinderılmcdtğinin sorulma 
11111 istemi şlerdır. 

l\IeselA hekım 'mteleri mü· telkık soyledıklerimin hır ha· tında gelenler, mUşterıleriııin en 
temadfyen yukselıyormuş. Üç· kıkat olduğunu meydana koya- az dortte birıni teşkil eder. Bır 
ken be·, be ken on beş, der- caktır. a\'\lkat, hır hayli hUcumda bu· 
ken otuz, hattl ~uzlerce lira Hekimler de insandır. Yer· lunmus. Ben ıa)ın avukatları· 
olmuş ve her gün bir hekım !er, içerler, glylnırler. E,·lerl, mu; arasında meslekda5ların· 
apartımanı bu sa) ede ) ukselı· çoluk ve çocukları \"ardır. On· dan ucret alanları gordum. Hal 

10 - Otel, lokanta, kahvehane. ıı:tlno, kır kahvesi, kır gaıl· 
nosu. çalıılı salon, bar, <lans salonu, nyun salonu, birahane, iç
ki al onları, pastane. tatlıcı, m uhallebki. hamam. fırın, unlu 
maddeler imalı blerı: 

1 C. H. P. RE\ OGI.t' 
İLÇESİNDE l'APILACAK 
TOPLANTI 

Savcı, bakımın bu dA\•aya \e• 

kaleten baktığını ıleri surerek 
karar ,·eremlyeceğını sovlemış 
ve h~kım de bu ısteğı kabul e· 
derek tiahitlerin çağırılması için 
duruşmayı talık etmiftir. 

yormuş. ların da ihtıyaçları vardır. A· buki hekimler almazlar. 
Kadf.'r hekimlerle matbuatı ğustos böceği gıbl oterek ge· Hekimlerin kısa zamanda a 

Cağaloğlu ve Babıili cn arına çlnmlye muktedir defıldlrler. parbman yükseltmekte olduk· 
yanyana koymu~lur. Bundan ol Yahut melekler gıbı (yemeı. ları teranesine gelince: 
sa gerek ki iğneyle, hattA tU· içmeı, erkeklik, dişılık yok· Artık kabak tadı \'ermiye 
''aldıtla hekımleri incitmek tur) sınıfından delıldır. BI· baElıyan bu hayat ve haylde 
pek kolay olmaktadır. Fakat naenaleyh aldıkları ücretlerin polemığe de bır 11on \'ermek 
bu çok muhterem yazıcıların hayat pahalılığı endeksini en lbıırr.. Tav~b e ederım, eski 
yerıne ben olsa~dım hekim vi· gerıden takip ederek yllksel· \e yeni apartımanların &ahıp 
zıt~erının yükseldıği iddıası mi~ olmasını zaruri gormek ti lerinin kımler oldutunu bir 
karşısında hemen kaleme sa· ıımdır. Bu ~·likseliş söylediğim tetkik buyurunuz. Hele son 
rılacak yerde tanınmış kalbur· gıbi hayat pahalılığını en geri· günlerde şehrin belli başlı 
ü•tU mütehassısların çotu yanı den takıp etmektedır. Zira vi· yerlerinde yükselmekte olan 
basımda olduğuna göre şciyle zıteler on beı liraya bugün Şeddadi binaların sahipleri 
onların muayenehanelerine bır ddıl, 3 _ 4 yıl önce çıkmıştır. kımlerdlr? Onları lütfen soy· 
u rar, hastalardan, haslabakıcı o vaklttenberi artmış deAıl· lıyebılır mlsınıı? 
lardan bır sonıştururdum: A· dlr. Ben İspanyada iken merak 
caba hangi hekimler vızllelerı· Kaldı kl hekim yalnıı gün· edıp sordum: Hekim \•lntelerl 
ni yukseltmlsler? Ve hatt~ a· delık maışetını değıl, mesleğı· ne kadar dıyl... Aldığım ce-
caba .ı:erçekten yükseltmi$ler nın icap ettırdığı ağır masraf \ap şu oldu: Alelade hekınıler 
mı" tarı da karıılan'ıak zorundadır. blıım aldığımız hudutlarda a· 
Tanınmış \e itimat edılebi- Oyle iken Ucretınl en aı arttı· lıyorlarmış. Fakat Salamanka 

ltcek derecede ilmi kudreti o· ran hekımlerdır. Lütfen etra· \'e Jımenez Oıa:ı gıbl otorıte 
lan mütehassısların harpten fınıza hır bakımı: İhtıyaç mad ler muayenehanelerinde bin 
ewel vlıltelerl Uç lıra idi. Şım· delerı 1039 yılına nazaran ne peseta alırlarmış. <Bir peseta 
diye kadar hayat pahalılığının nısbette artmıştır? 0 zaman 2:5 kuruş olduğuna göre tam 
sEyrinl takip ederek on beş Uç lira olan vı:ılte ılm\I beş 250 !ıra:!) 

ı lira oldu. İçlerinde M11 on iki misli artarak on beı lira 01• Doktorluğun kı5men sosya· 
buçuk 'e hattA on liradan YU· muş. Hangi şey 1939 yılına lize e<lıldıği fsveçte sordum: 
karıya çıkmıyanlar da çok· naıaran en az bes misli artma· Profe ör Nanna Swartı ne a 
tur. mıştır? Bunu hır kere insaf lır? dedim. 300 kron ... Hem de 

Bu sôılerl soyliyen \'eya ya- ve vicdanla tetkik ettıkten snn gayet nazlıdır, ona muayene 
un zevattan dilıyene en mum· ra soylb eceğiniıl sôyleyıni:ı. olmak ıçln iltimas lbımdır. 
taı mlltehassıslara gitmek §ar- Bu para da bizim paramı:ıla 
tıle on be~ liradan fazla ver· Bır de mütemadiyen fakir 180 Ti.ırk lirası eder. Haydi 
mek meeburıyetinde olmadıkla halk ne yapsın? denıyor. İstan· İsveç müreffeh bir yerdır. Fa 
rını temın edebilirim. Eğer u· buldan başlıyarık Türklyenin kat İspanya?.. Orası bizden 
fıcık bir zahmet ıhtlyar ede- her yerinde her gün yeni ye· çok daha fakir bir mernle.ket-
rek etraflarındaki bu mUte- nl ~ijll,liluk. 1.ıutaoe n dls- tir .Hal'JMll pen11a~ ve mağ\jp 
ha11ıslarm muayenehanelerın- pa~erler ıçılmi\tidıi'. Bura· tikmıı'J>Tari Alroanyada heJcljn 
de küçük bir dolaşma _,,,.1psalar Juda- pk değeriif'fttiltehl sıs· y .. ıffni ca • btşıolıra, ortaı 
bu milbalAğaya sapmak ve lar, hastaların hUkiımete ver· 25 lira, en :> lıksek 75 Jlradır. 
memlekette hekimler aleyhine dığl elli kuruş mukabılınde ve 1 r 
bır polemık açmak gıbi netice haltA çok defa onu da vermi· ' 

------------·ı . TADiLAT DOLAYISIYLE 
kısa bir müddet kapah bulunan 

MA YER MACAZASI 
tekrar mü~terilerinin emrine 

ômadedir. 

• BAYRAM MONASEBETIYLE 
Çocuk, Kadın ve Erkek Giyim Eıyaıı §•ıitlerimiz 

mDıtesna bir zenginlik arzetmektedir 1. 

M~YE R 
lıtikliil Cad. Beyo§lu 

C.E(Ml$TE 
BUC.ÜN 

BUyUk taarruz 
30 yıl evvel bugün, 26 a-

ğustos 1922 de büyıık 
Türk taarruzu bıılamıştı. 
Dıişman Sakaryada mağlup 
!.'dilmiş, fakat hu mağlflbl· 
yet he1imete çevrilemcmls· 
ti. Kat'J darhf'.) 1 rnrmak \'e 
5on :raferi kaunmak !Azım· 

dı. Plinlar huna görr: dik· 
kıt \"e basiretle hazırlan· 
mııtı. 26 ajuııtoııta İıımet 
Paşa kumanrlasındak1 garp 
eepheıl orduları umumi ta· 
arruıa J(l'ı:tllrr. Raskumın· 
dan Gazi Mustafa Krmal Pa· 
şa harekatı Kncıtepeden 
blnat idare edlvnrdu. 

26 ağustn~. Milli Miic·ade· 
iP tarihimizde hayat ve Is· 
tlklallmld k11.andırıın ve 
hlıe kurhıluı yolunu açan 
bir gündür. 

TÜLBENTÇi 

11 - 1\lat.baacılık isleri. 
12 - Bilumum tahmil tahlıye !~eri, nakliyat ambarları. 
Yukarıdaki listeden de anlaşılacağı ü:ıere. bakkal, berber gi· 

bl imam işleri yapmıyan il ~erleri kararnamenin ıumulilne ıir 
memektedir. 

Bu hususta kendisiyle göriletüllimilı. Botıe Çılısmı Mü· 
dilrlilğünden aal~hlyetll bir zat ıunları ıöylemiftir: 

c- Kararnamenin hükUmlP.rine iİren ıı yerlerinin bir be
yanname ile mUrac"at etmelerini ıızetelerle ilin ettik. Bun· 
dan başka, bu ıibi yerleri, maliyeden de tesblt ederek, teker, 
teker meyrlana çıkaracalız. 

Bu ııuretle, şehrimizde sayıları 14 - 15 bin oldutunu tah· 
min ettığ miz bövle mUesseıe terde çalıpn binlere• ieçlnln, 
çalışma saatleri, yövmiyelerl, it verenle mllnasebetlerl tanzim 
edilmiş ve J5çi ılgortaları vasrtuiyle de sıhhatleri ıırantl 
altına alınmıı J!acaktır.• 

Bu kararname hükümleri, belediye hudutları dahilindeki 
nUfu lnn 30 000 dl'n f:ıtla olan villyetlerde tatbik edılecektir. 

Bu dunımda olan 1 t 'il~'·et &unlardır: 
İstanbul. Ankara, İzmir Adana, Buru, Esıtişehlr, Gazian· 

tep, Kayseri. Kr.r.Yıı. Sıva' Erıurum. 

Evini yakmak 
İsf ey en çocuk 
Kasımpaşada Birlık Sokak 6 

numaralı evde oturan Yıiksel 
Küçükerol, annesi \'e babası ta· 
rafından ıoka~a çıkarılmamasın· 
dan muğber olarak, babuını bı 
çıkla yaralamıştır. Çocuk ayrı· 
ca evi benzinle yakmak da iste· 
mlştır. Ha) laı çocuk hakkında 
takıbata baıtanmı,tır. 

llitWçi 6 ltıCI ko&tan 

düıerelc öldti 

Kurtulus Esrefefendi sokak 
225 numaralı evde oturan Kııar 
Elmacıoğlu adındaki işçi, Taksim 
de Cumhuriyt't Caddesınde bir 
inşaatta çalışırken. muvazenesi· 
nl kaybederek altıncı kattan 
dUfmilş n ağır surette yaralan
mıstır. 

Yaralı hastaneye nakledilir· 

ken yolda ölmuştur. 

-0-

M. P. Genel idare Kurulu 

toplantalar1 

Ankara, 25 (Hususi) - :Millet 
Partisi Genel Sekreterliğinden 
blldirllmiştir: 

M. P. Genel İdare Kurulu Baı 
kanı Enis Akaygenin riyasetin· 
de bes iUnden beri de\'am eden 
mQtad toplantılarına 6 e)·lıll 952 
cumartesi günü tekrar toplan· 
mak Uzere son vermistir. 6 ey. 
lfıi 1952 cumarteııi günU başlı· 
yacak olan toplantının hitamın· 
da Genel Kurul üyeleri muhte· 
lif gruplar halinde yurt ıedn· 
tilerine çıkacaklardır. 

Genel Başkan Enis AkBYietı, 
ba)Tam tatili milnasebetiyle ta. 
tanbula har~ket etml§lir. 

Araba vapuru 
Sıkınflsı 
Denlıclllk Bankasının Fransız 

tezilhlarında yaptırdıjı araba 
\ apurlarının ~onuncusu olan Ku 
ruçe,me remlsl, hafta sonunda 
limanımı:ıda bulunmak üzere 
bir açık deniz motôrilnün refa· 
kıtınde; Akdenizde ıeyir halin· 
dedir. 

Kuruçesme, gerekil formalite 
!er ikmal olunduktan sonra, 15 
ezlCllde hlımrte 1 rebijece tir. 
nııf taraftan, it l\lnletln-ae 

Kabataş ve thküdar araba va 
puru iskelelerinde son zamanlar 
da tahaccüm artm•ş bulanmakta 
dır. Her ıün 1600 vsıtaııın nak
Jedilditl bu iki Jsk~Jede, bılhas 
sa sahah saat 7.30 - 9 3r ile ak· 
şam 18-20 arasında fazla araba 
birikmekte ve bu hııl §1:hir tra· 
fığinl 1ekteye uğratmakt&dır. 

Şehir hatları l~letmesi, 6 ncı 
şuhc ile lşhirlis:i eılerek bu İZ· 

dlhama mAnl olucu tedbirler al 
mıya iayret etmektedir. 

Denlıcilik Bankaaından ,·eri· 
len mah"ımata ıöre, bu karışık· 
lığa sehep, yeni araba vapurla· 
rından ikısinin mutad revizyona 
t•bl tutulmuş olmaları<lır. 

ÖnlımlizdPkı günlerde limanı· 
mııa ıelecek olan Kuruçeşme ve 
revlzyandan çıkacak dığer gemi· 
!erle, kı~n bir zaman sonra, iş
lerin tekrar ' "oluna gireccğı De 
nireıllk Bankası tarafından te· 
min f'dllmış bulunmaktadır. 

Bir otomobil kazası 
Vedat isminde bir ıoförün 1· 

daresindekl 11747 plAkalı taksi 
Baldat Caddesinden geçerken, 
bisikletİ\'le iitmekte olan Abdul 
!ah Kalına çarparak yaralanma· 
sına sebep olmuıtur. 

Yaralı NllmunP Hastahanesine 
kaldtrılmıı. ıuçlu saför yaka· 
lınmı~tır. 

Bir ıoför otomobili 

yakmak istedi 

C. H. P. Beyoğlu ilçesi iEnc· 
lık kolu Büyiık Taarruzun )lldo· 
nUmü mUnascbetlyle bu akfam 
ilçe merkezınde bir toplantı ter 
tıp etmiştır. 

Bu toplantıda e;;ki Harb Aka· Erenköyde, Emin Alıpasa so-
demisı Komutanlarından Em. kağında 40 numaralı evde otu· 
Or. Gnl. Ali Fu~t Erdem bir ko- ran Bülent Can,·erene alt 7172 
nuşnıa yapacaktır. ~nkara plakalı otomobıll, eski 
SON Pç GlİN ZARFINDAKİ ~ofrirll Faik Fethi, ieten çıkarıl 
İHRACAT masından muğber olarak gece 

Son uç gun zarfında, limanı· &aat 24 de yakmak isteıni~tır. 
mızdan ) abancı limanlara ı mil- Otomobilin )anması önlenmiş, 
~on 214 bın 2~2 lıralık mal ih· şofor firar etmıştir. -o-raç edilmı~tır. 

Ihrac edılcn muhtelif madde· 1952 milletleraraıı tütün 

ler şunlardır: kongreıi lstanbulda 
Muhtelif cinsten: GUlya ı, lif 

tik, kepek, keten tohumu küspe. 
si, maden &U)U, balık ciğeri, bur 
da demir, ma\"İ haşhaş, yumur· 
ta akı, Kutahya Cfli mamulatı, 
mercimek, iç fındık, kıtre \'e 
)' umurla. 
DUBA İN5A 
ETTİK 

Denizcilik Bankası ieml inıa 
ve tamir atelyelcrinde yaptırılan 
150 ~er tonluk iki sabit dubanın 
sonuncusu da, ıeçen hafta so
nunda liman isletmes i emrine 
verilmiş bulunmaktadır. 

İlk duba ıs gtin evvel hizmete 
alınmıştı. 

toplanıyor 
İıtanbul, 25 (D H A ) - l\lıl· 

letleraruı 19;:,2 tutlln konı::rei 
ekım ayında btanbulda toplana. 
c:ıktır. Kon{!l"e\e tütıın i tih al 
r-lo11 ~"''"" rd('n 16 tanesi iır 
• . .. .ı~ .. ~···· n. nnt h 1 16 
de\ leti teşkil eden delegelerin 
ı "1 ,ı,,., fazla olacallını ~o ıun 
de tutarak bunların vatırılması 

ve iı•"'"'"' i~ ., Iuıumlu t. 'Jır· 
lerl almaktadır. 

Kongreye iştirak erlen dele"e· 
lere kongreden sonra tUtiln İS · 
ti 1 hol"r' •ri gczdırllrcck' ıp. 

Ömer Bilen'e çckilon 

Mekanik kongresi bir telgraf 

devam ediyor Ankara, 25 (Hususi) - Halk 
Parti5ınin Yerıidotanda tert1' et-

VIII ~n~i Mılletlerarası Teorık tiğı dunkü toplantıda, Dem61crat 
,.~ Tatbıkı Mekanık Kongresi bu Partı kongresindeki konusma~ın
gu.n de çalıcmalanna de~am et· da Halk Partılilere küfreden De
mış, :Sl teblığ verılmletır. Ay· mokrat Ankara mllletvekıll Hacı 
rıca 2 kı~mı .''e bi.r de umumi Bayram camii e~ki \'Alzi Ömer 
konfernns ve~lmlştır. Bilene bir telgraf çekilmesi ka-

Bugun tehlığ. ver~nlcr arasın rarla~mı~tır. Bu telgrafta •Kem 
ria, .İstanbul Onıvrmtesln<le Pro akçe ile kem söz sahibine aittir• 
fesör Or. Cahlt Arf, Prof. K. Zıı denilmektedir. 
ber ve Teknik Üniversiteden 
Prof. Dr. Mustafa f nan hulun· Manyaıta bulunan 
maktadır. Prof. Cahit Arf, tar- madenler 
şamh~ giinü ikinci bir teblığ da 
ha verecektir. ~alıkesır, 25 cttususl) - !\fan 

Akea t 
18 

fto d T k 'k yasın Yeroluk ve Taşkeslği koy-
Ü . m saa _.,, 8 • e nı j lerl hududunda İbrahim öıcu. 
nıverslte Rcktorü Ord. Prof. malı adında biri tarafından Mo

Dr. Emin Onat tarafından kon· ]ipten ve Manı;anez madeni için 
gr~~e bulun~nlar . şerefine bir ruhsatname alınrnıstır. 
ko r~ ı p~ rtı verılmış ve dele-
gPler gece Fnl 1or Gecesinde ,-- TA K V j M -"'""' 
bulunmuşlardır. 

Bakırköyde bir 

yaralama 

Bakırkoy Osmanhe Aksu yo
lunda oturan Faik Sakar adın
da bir eahıs, evine giderken: 
önüne çıkan asker kaçalı Hüse 
yin Uçmakla ev meselesinden 
kavga etmiye başlamıttır. Bu ı
rada Hüseyin bıçağını çekerek 
Faik'i muhtelif yerlerınden ya· 
ralamıştır. 

26 AGUSTOS 1952 
SALI 

AY 8 - GCN 31 - H17.IR 1 n 
R Mİ 1368 - AG\TSTOS 13 
11tcRt ısn - zıı.ntccE s 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDt 
AKSAM 
YATSI 
btSAK 

\'asa ti 
05.19 
12.16 
1600 
18.52 
2032 
03.33 

ı "''" bıutl1!1', bıu11mıutn 

F,unı 

10.25 
03.::2 
09.06 
12.00 
01 37 
OB.40 

tad• 
Yaralı, İ§çl Sıgortaları Hasta 

nesine kaldırılarak kaçan sanı· 
ğın aranmasına baılanmıştır. •ırnm ... 

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

YAZAN~ FANNV NUltST çEvıilr11~ REZZAN A.E. YALMAN 

AYRICA OO~GUN 
PA~A İKQAM:YESI 

rahat-
sızmış. 

za,·allı Emma'cık! Her halde 
~ine bugünlerde Freda, Ray'a 
mektup yazarak para istlye
cekti. 

- Ya Freda nasıldı" Galiba 
Hugo'mın lşlerı l~I gitmbor
muş. Yine eski ışine hava gazı 
§irketine donecckmiş. 

- Her halde drinmU~tbr. 
Freda'yı çok bozulmuş gör
düm. Halbuki siz yine eskisi 
gibi terti tazesiniz Ray. Sanki 
aradan hiç zaman geçmemiş gı
bi .. 

Ray göı.lerine hiriken )'asları 
göstermemek için başını öte 
tarafa çevirdi. Aradan uman 
geçmemiş gibi sö:ılerl ne kadar 
yersizdi. Bu geçen zaman Ray'ı 
manen ne kadar yıpratmıştı 
Hele bu son Uç ay içinde harap 
olmuıtu. 

- Demek ki beni iyi gördü
nüz oyle mi Kurt7. 

- Harlkutadesiniz. Ben siz· 
den a)Tıldıktan sonra tok çek
tim Ray. 

- Fakat her halde elmdi 
çok iyisini:ı. 

- Evet. llam<lolsun işlerim 
h idir. Henüz zengin olamadım 
ama refaha kavuştum. 

Ray elini Kurt'un dlıine da 
)adı \'e: 

- 'Sizin hesabınıza çok mem 
nunum Kurt dedi. 

- Samimiyetinizden eminim 
Sizinle hah~e tııtuşabilirim k 
> irıııi brş sene sonra bu mem 
leketıe atlı arabadan çok oto 
mobil olacak. 

- Mümkündür Kurt. O mo 
törlil bisiklet icadınız ne oldu" 

- Bana yedi bin dolara mal 
oldu. Fakat o sayede otomobil 
hakkında tecrübe sahibi ol 
dum. Foni ve emsali gibi kim. 
seter yakın zamanda çok para 

48 
kazanacaklardır. Ben de onla· 
rın arasındayım. Onun için 
Cıncinnatl'den ayrılıp otomobil 
&anayıi merkezi olan Detrolt'e 
naklettim. Görecek&inlz ki oto
moblller atlı arabaları göliede 
bırakacaklardır. 

- Bu lşde mu' affak olmanızı 
!ilerim Kurt. 

- Bundan ıüphem yok, Ray 
~min olunuı ki size olan mu 
tıabbetlm hiç azalmamııtır. 

- Evlendiniz mi, Kurt~ 
- Hayır. BPnlm evlilik hak 

l<ındıtkl fikirlerimi bilirsiniı 
lhy. Fr!'da ııi7.in de f'Vlenme 
mis olrlu-unuzu söyledi. Bıı 
hahere sevinmedim <lesem ya 
lan olur. Fakat kııpı<la ismini. 
ıin yanında ·Madam• kelimf' 
~ini ıördUm. O ne demektir? 

Kurt yine eskisi gibi kalmıs 
tı. Pot kırmakta usta idi. HA 
IA incelememişti. Ray. bu ıu· 
ale nasıl ce'"•P vereceğini şa . 

ıırdı. Nihayet şu tevili buldu: 
- Ne\')ork'da B\li imis gö

rünmek daha rahat da ondan 
oyle yazdırdım. 

- Anladım. Hakkınız ,.ar. 
Belki de anlamamı5tı Fakat 

böyle sôylemcği daha milnaslp 
buldu. Kurt yine esk!Gi gıbi 
gozlük takıyordu. Şiddetli &U· 
rette miyoptu. Fakat bu kusu
ru otomobil ışlnde muvaffak 
olmasına nılini <le~ıldi. 

- Yine eskisi ı:ihi ralışıyor. 
sunuz değil mi, Ray~ 

- Elbette .. 
- Kız kardeşiniz Freda hir 

tcrzihanl'de çalııtığm ızı söyle· 
dl. 

- E\'cl ama şimdi tatil ya . 
pıyorum. 

- Çok iyi. Burada olduğum 
müddetçe sizi sık ıık görmek 
isterim. Şöyle iyi bir lokantad:ı 
güzel bir yemek yecek ne <ler 
siniz? Diln akıam bir arkadaş
la Ondoniilncü sokakta bir lo-

kantayı gıttik. Güzel nu· 
maralar da vardı. Beraber gf. 
delim mi? Ben bir hafta kadar 
burada kalacağım. Bana şehri 
tanıtmanızı isterdim. 

Ray'ın gözü ônbne gUzel bir 
dana külbastısı geldi. A~zının 
suyu aktı. Gozlerl de yaşardı. 
F'akat ağlamaması JAzımrlı. He. 
le hallni belli etmemesi şartlı. 
Sakin ve gayet tabii bir tavır
la: 

- Haydi gidelim .. derli. 

Fakat açlıktan ''e sıcaktan 
öylesine bunalmıştı ki haykır. 
mamak \'e ağlamamak için keıı 
dini zor tutuyordu. Buna raf,. 
men sakin ı:örUnmr~c mecbur
du. Fırın f:'lıl ıııcak ve kapalı 
olan bu odada daha fazla dur· 

mağa tahammlilü yoktu Bayı . 

lacak gibi oluyordu. Ya Kurt 
gelmeseydı? Ya Hızır gibi im· 
dadına yeti·memlş olsaydı ha-

mıt'·" 
Mesut bir 
Yıldönümü 
Öniımde bir da,·etı,e /; 

ru) or. h Banll• 
1~dtcf 

Bankanın ;, irml sek ak 1-
yıldonlimUnu kutııılaJlltertlP 
1erc hu ak ıım !çın 1 de 
edilen toplanfı''a b:ı~r ııı· 
çagırı orlilr. Hatır ~ı ıoelı· 
sanlar, bankanın csk " tt· 
tarlarından biri olllll1111ralı 
fatııe. beni ele hatırdil"1,ralı 
tutmamı ıar. İlk li ~ıritJ
tc•l'kkunı bir horÇ blk p 

Zaman ne de çab1I 
11 

ar 
çlyor. 15 Banka ında ~aral 
.) ıl çalıatıktan o!lrı ,.. 
ların rııa•ıle a~ rıldı'1~ ya· 
nıan mucs c e on dor dÖ" 
aınıta dı. Buguıı bil oll iJlfl 
de hi~ (in dort dah• 
ctnıis hulunu~ nr. _ .... ıctl· 

Buyuk Atatıırkun1 d~~~ ,e 
fil,. o zama11 tınar. b!llııl 
l\luhadele \'ekili 1'13 yari 
CrlAI Rry (Celil )Ja ıııe 
tarahnılaıı kıırulan '~~~· 
Atalıırk tarafından • jsblJ° 
·e t nan'kası• adile eatl" 
lendirilrn bu milli z:: ı1eıı 
enin 26 a usto J!J,. ı,_l 
bu~une kadar geçe? 1 _.., 
r.ekiı yıl içinde mlllı d .,. 
mimlze ettiği büyu~ ye el' 
) ı ız hlznıefleri belırtlll ıe
sııtunum pek klf;ıyet iz f.U" 
lir. Rununla beraber. .,. 
turkıın mlllrtımlıe ııa~,_ 
dırdığı inkı!Ap eııerıert,,. 
birinci 1 ''e ba•tıcal•1'111 ki" 
biri nhn bu bankı hık .... 
da, ıutunumun ,·erdlli .,.., 
kin nisbetlnde. baıı ':ı1" 
) aıma'ktan ;endinıl alı 
rum. rr 

250.000 lirası Atatürk1~~ fından \erilen bir 111 ıııatıf 
lira ııerma' e ile kurU t'' 
bulunan bankanın bll ki'" 
11erma31e, lhthotıar ve k9' 
tillıklarlle birltkte, an•11rt1' 
naklarının 58 mil) on rtıtt' 
bulduğu goıonııne ged j.al
se bu milli mıicssesenlll dı .. 
kın ne büyuk bir uını• ıtd" 
mazhar olduğu ,.e nasıl 1' 
har edilt~cek bir gellşlll' 
u&radığı kola ca anlaı1;ıı 

Atatürk 'e Hayarın. • k"' 
ler hanka kuramaıtar. 1,. 
salar bile ba ararnaııar•ıtl'" 
ıatam:ıılar, dra bank• bilir 
terek Turk personel ., 
maılar• denildiği bir pe!'_ 
manrla tamamile Türk ~ 
6onel çalıslırmak ,ure JJlf' 
me dana getirdıklrrl ~lfı 
müuııese. bugıinku b -,.ıı 
billıın o kotu tahminleri '1' 
beliğ lıir tıırıda yaıantı 
karmış bulunmaktadır. ı' 

Tıirklye h Banıııtıı'tJll 
milli ekonomimize el V 
buyuk hiımetleri dııt~: ... 
ken, yalnız. kendi kur• fJ~ 
nu ve bankacılık saha•1 JI!: 
ki \·erimli faaliyetini ıl~ 
onun bugun her hirl lı""" 
sahalarında buyiık ~ b I"" 
milli \"arlık olan .1ıolll I": 
•ljcker•, •mensucat•. ·~ 
ta• endustrilerinln 1111, 
ljuna ,.e gel15tirillll aır 
rehberlik ettiğini de ';. 
dan çıkarmamak gere~_.. 

Bugun milli bankal '
zın H)"llil artmıştır. sr~ 
la iftihar ediyoruı. ·'' 
bulun bu bankaları ir oJ! 
Turk personel çoJuol iıJ 
nun yetişmesi ynlunıl• ,, 

milli bankamı:ı olan İl .,es: 
kasının Adeta bir .baJI ~ 
lık· mektebi rolü oyıı•ıl~ 
da unutama)ıı. .Til~ 
bankacı olamazlar• ıl -
lerc rağmen bugün ~ 
hankalarımllda ha ar1Yl

1
r ılı' 

~an Tiirklerin ı;ayı ı b 
11 ,ıJ 

a maktadır. Bu hus11s11,,,. 
fikir vermek irin şıı ";,.P" 
rını ka) rlcde;) im: DtJrt ,,
il bankalarımız: dı ınd• d') 

(l)rumı Sa: 5 stl: 8 

~ 

11 ne olacaktı? Ak~am yedi;; 
yemeden yatmağa. ha'• 1,; 
şirketinden gelen he-ap pu ~ 
nı odeyememek endışesL''ıe ~,J 
ranmal!a artık tahammulU flO" 
mamıştı. Kurt. Allah ur•..,eı 
dan gonderilmiş bir ku~~ 
idi. Ray bütün bunl:ırı 1~ 
nurken Kurt yerinden ı;ı 
ve &öyle dedi: ; 

- Ben Gimdi otele kad~~ p 
del im. Bir saat sonra gel1

1 
,t 

21 alırım. Sızi buJduğuı:ıı ,.
kadar memnun olduğuınuııerr 
!atamam Ray. Nevyork'll ,,. 
her gezerıı. del!ll mi1 T•~ 
at ;>edine gelirim. All' 
marladık. 

- Gule gule, Kurt. 

XXVll 

Y
·' 

Sokakta karşıdan karsı ~ 
ı:erken veya merdiven (!~ 
ken Ha~, Kurt'un kolun•~ 
yordu. içinden gelen bil ,ı"'J 
yu yenmek için elinden ~ ol 
yapıyor. fakat buna mAn:til 
mırnrdıı. Bunda hatA e ır l 
hi!iyordıı. Çünkü Kurt. b 11 'J 
defa koluna dayanmış 01

9 rt~ 
ısrarla ıııkmı§tı. Ray'ın ı<u 1 
kendi koluna bile oıma(• ~ 
sesinin koluna sarıJmalc 1 ti 
~ı. yen·ıizünde tutunacalı il" 
destek aramak lsteyişlndeıl 
ri geliyordu. ) 

C De,,.1111 ~t 
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Tunus 
~feselesi 
[ Yazan: E. T 
])un gelen tclgrnrtnr Tu· I 

di~ nus meselesinin )f'nldl'n 
d{ :katı trken bir ııııfhaya gir· 
li llnı bllıtirh·or. Tunu lular, bl· 
d Ddiği gibi, Fransa ile araların· 
11

1 ııkı müna ebeUer bulunma· 
ıs~' kabul etmekle beraber tam 
ita iklıil istiyorlar. Fransa bunu 
? huı etmcğr taraftar değildir; 
tıllnu ta yapılacak idari i!'>laha· 
t·ıı 'ıııiyell lslah e<leceğl kan:ıa· 
dınd!'dir. J'ran ız kabinesi bu 
h uıfinre ilr. bir lslllb:ıt projesi 
d:tırJıvıırak Tunus beyine tak· 
... llt etmiştir. Umumi efkarın le 
"'a ıil" ~ 1 g ~ unu \·e ıılılıld hfldlselerin 
~~onıine alan nry proje hnk· 
'' da . ..4'' et ve,·a havır dh•r bir 
lııy go llwmemlş, bir miiddet 

sa, aklamıştır. 
~ıı \n1l)t't rransır. mnkamla· 
l'r 1 sinirlendirmiştir. ney, 
ba ~nııııarın sabrının tükrnmeğe 
"1 adı~ını, vaı.hctln kotU hlr 

1/11 ~almak f tlıladı gustcrcllAI· 
ı,;1 g.orunrr. rransııların trklif· 
teııtnın hir konıls on tarafından 
bb\ Ilı: edilmrsine kanır ''ermlc, 
lal ıınıı meclis a1.alarından \C• 

bJ r llcrı gelcnlr.rdr.n . miırekkrp 
ııı[ koınis.> on lc$1'11 etmi'jtir. Ko 

11 5l11n iki Jıaftadanberl topla· 
b~rııt rransız projesini esa 1ı 
't r iekilıJe gözden gcçiıiy.>rdu. 
ııuan ızıar tr.tkiklcrin, bazı ta· 
ıı ler .>a11ılaraJ.ı, projenin kahıılü 
,.! 1nr.tırelrıırceginl fınılt r.dl· 
lır 1 •rıh. llallıııki komisyonun 
totienın rrdıteıtilnıeslnf! blıyllk 
IJ.ı ıınıukla kırar 'erdiği haber 

,'!tıııEtı r. 
11.ıl ~ne ıtelrn halırrlrre göre 1 o 
la S}on bir mukabil proje lrn11r 
lt~ağa haslamı fır. nütiin me· 

111~ 'runusun l tlklall ile rran· 
ııyaarın mr.Hudlyetiııi birbirini'! 
lan Urabl!rrek bir şr.kll bulmak· 
lltı1· lb:ırettlr. nu kolay bir ŞC'Y 
h 01ldiır. Palrnt iki tarar, bil· 
•sa r · h~ · ransa, anlaşma arıuslle 

d/eket ederse peklilA miimkün· 11r. 

u,T11ııusıuhr vrıınsıı. umumı , n· 
ııııı llauteclııqur.'in el;in eski 
~tt Mrınlrkr.ri 7.İlıni~·elilr. hare· 
gijn e.ltiğint ı;iiyliiyorlar \'il f!.u· 
tı kıı 'niyetten ba5lıra bu 73· 

llro~es'uı tuluyorlnr. J'ransız 
~il "sinin reddi iizerine umumi 
ti ~in Reyle görüşmek isteme· 
Pİrıı akat Beyin kendisini kabul 
,,/ınesl bu düiillncenln neli· 

1 olsa gcrt"ktir. 
ııı:Unusta bir anlasmaya \'arıla· 
bu ınasının biitiin mes'fıliretini 
~o ~ta .> üklemcnln ne derece 
ııı~ru .?lduğunu bllmlyoru:r.. Yal 
ka> dıın gelen telgrnnnrın da 
ıı,tı det.!iğl gibi, Tunusta yeni· 
tiın llıublm badise~r olması ih· 
te 1aıı toktur. Bir bekleme de\"· 
b~ıt geçirildiği sırada suikastler, 
~iın aıaına hareketltrf durmuştu. 
lbı· <il bıınlıırın tekrar ba~Jaması 
'•r1,ıııau \•nrdır. nütüıt ımlhse· 

l'r r· 1 k k tlrcr • c unyanın ıu ·arışı va· 
ııokı •nele, Tunus gibi llarlk bir 
~dtı: ölda iki t:ırafı da ınemnun 
•ııı 1 ~k hlr anla maya varılma· 

eınrnnl ediyorlar. 

" 

* General El5rnho\\er, \'er
diği bir nutukta So\yet 
.Rusyaya ~lddetle hücum 
etmiştir. 

* irnnda Kl nn tnıntaka
ı;ında milliyetçilerle ko
münl Uer arasında rar. 
pışmalar olmustur. 

* Ürdüuün )'eni Krnlı nü. 
seyin, Anıman'cla mera
simle karşılanmı lır. 

Türk hacı namzetleri 
Beyrutta kaldılar 

Hacca yetişmemek tehlikesiyle karşı karşıya 
kalan hacilar için Lübnan hükumeti 

Amerikadan uçak istedi 
7'ilrl: Uc:odlı A!mnn 

Reyrut, 25 - Lühnan"da toplanmış bulunan binlerce Türk 
harı namı.edi, hacca yetişememek tehlikesiyle karşı karşıya kal
mı~lardır. Huna sebep, J('rli uç :ık seferlerinin bilinmeyen birse
lıeple lini olarak durm:ısıclır. 

Bu durum karşısında. I ühn:ın hükfımcli. nirlr~ik Amerika. 
lılikfımctine b:ışvurarnk. hir miktar uçağın acele olarak tah5isinl * l'ııgosla\1anın re ıni ga. istemiş, Amrrika da Alm:ınyada hulıınan 13 uçağın Beyrut'a ha • 

7.ctesi llorba, Yunanlstıını ı rcket etmesini <'nıretmiştir. 
1 kbirliğlne tlnrt etmi:ilir. 1 . Amr.rikan uçaklarıııııı yarın Drynıt"a varması beklenmekte. 
L..;:.; • dır. 

«Giilceı1111l» 

Oldıı 

1ımlr, 25 - Senelerce Türk 
denizlerinde yolcu tıışınııs olan 
•Glilcemal • 'apunı bugün ) ep. 
~C'ni bir simn ''C hO\iyctlc trk
rar Jimanımız.ı gelmiştir. •Rohrr
to• isminde tek bacnlı, m:ııolla 
lşkycn modern bir şilep h:ıline 
selen •Giilcemal • 1 1 imse tanı
mnmıştır. Uillndiği gibi, ·Giil
ccm::ıı. bundan bir mliddet evvel 
hurda demir fiyatına 1tatyııyıı sa
tılmıştı. İtalyanlar gC'minin -tok 
S<ı~lnm olıın lC'kıırı;inden lslif:ıdc 
rtmişler ve ·Gülccmnh i şilep 
haline sokmuşlardır. 

Bu 13 uçak. mlimkilıı nlfluıtul.ncl:ır hıırı namzcılini hac fariz.a
ı;ına yetiştirmek içın icabettiği takdirdr, gümle hırkaç .ııefer ya
pacaktır. 

Jlnrılar 2!1 ı\liıısfoı;tn ,\rııfııftıı JoulunııcııJ..l:ır 
Kahire, 25 (T.11 A) - Suudi Arabiı.tan llüyükrlçiliği tarafın

dan hugiln bir tchlığ yayınlanmış vr Kurban Bayramının 30 A· 
ğustos Cunıartrı:i giinD olr1uğu br.lirlilC'rck,_ hncıların 29 A~ustos 
Cuma günü Arafatta bulunacaklnrı bildirilmiştir. 

Yugoslavya 
Yunanisfanla 
• 
işbirliği istiyor 
Lmıdr;ı 2!l - Yugn lnv Konıti. 

ıılst p:ırtio;i rec;ınt orgnııı •Ilor
ba • bıı;;ilnkü başmak:ıll'siıu.lC' Yu
n .. nistanın, Giinrydo~u Avrıııı:ı
da vukuu melhuz lır.rlıangl bir 
tcca\"lizc karşı koymak hahsinde 
Yugoslavya ile birleşmeye dıivet 
ve teşvik etrnistir. Gazete ~unla
rı )azmıştır: 

•- Şimdiki dtinya durumu Yu
goı.lnvya ile Yunanistana arala
rındaki dostlultu azami clerrerde 
tak\•iye \"C kuvvetlerini birleştir
meleri hususunda bir vecibe tnh. 
mil etmektedir.• 

Kuzey Korenin 
Bombardıman ı 
Dev~mediyor 

A nadol!J 1. /Gnl't 

Scnııt 25 - :\füllefik B • 29 
ııı:ankalı•lr.ri fliin gece §İdrietli 
riiz.ı:ir VI! yıığnıııra rnğmt'n riüş
m:ın ikmal depolnrını bombala· 
mıya dcvnm etmişlerdir. 

nuıı gece hedef olarak Pyong. 
yan~'ın 100 mil kuzeyindt'ki An· 
ju'd:ı bulunan malıeme depoları 
seçilmiştir. Ylizlerce döniim!Uk 
ııraı.iyi knplıyan malzeme ve cep 
hane depolan yeni kullanılma· 
ya başlanan elektronikli bir 
tevcih fıleti sayesinde tam bir 
knt"iycllc bombardıman \e im· 
ha edilmiştir. 

« Demokrasya » 

Perde l • 
aner im Muhanbeslnde 

yliz blnlerre lıahramanıntııı 
öldürten, karılarını, kulan. 
nı, ıiingüıltn ft('lrte.11 mlJ. 
)·onlarra ynruyu toplayarak 
atc~te yaktıran C. H. P. de· 
fil midir'!• 

Bu yııı1 ı, bir Urfa ıue
te i yumış. 

Bir diğeri yakında Şeyh 

Sait'ln htyktliniıı dikihnesi
ni islt) ebilir. 

Jfatli Afrı hankitını ya. 
panların top~·ekuıı kursuna 
di1ilmesl tekllfinl de bekliye 
bilirlr~ 

('ok l~i biliyoruı: bu tek· 
lifler ııraMnda f17flcnin •· 
dını ıldıjı iktidar partisinin, 
lı.on~relrrindf" yine Atatürk. 
Jçin ihtiram thıru~u )·ıpıl• 
rak vr RiiJii\. Adamın restm. 
lrrl yinf! pıırli blnaluını ıiis 
Jr~·l'rrktlr. 

Yinf'! mt3 dan nutuktann. 
ıfa •Srnin hlnıfe~·ı,.. tekrr· 
l,.rnr~ini bilmrm karınrı de. 
fi dinleH·cr.ği1~ 

Rlr bii~iik hmedya oy ... 
nıyor rfo l1;1r. 

\'p hiz hu hih·ült hmeıfva. 
da rigiinıntırı~. At;ttürkÜn 
rııhunıı dl lemnt. rıtıstıkla. 
nnı giirdükçe kııhlı kahla 
&ütiiyoruı. 

ECVE1' GtiıU::SIN 

Milliyetçi Çin 
Komandoslannın 
Bir taarruzu 

Taipek (1-'lormosa), 2.5 - Mil. 
liyetçi Çin resmi haberler ajan
sının bildirdiğine ı:öre Milliyet. 
çi Çin komando~ları tarafından 
17 a~uslosta komünist Çın sahil· 
!erine yapılan bir baskında 125 
komünist kurmay subayı Ye res. 
mi ~ahsıyeli esir edilmi:ıtir. 

Almanyada yaptıkları mü abakalarda üç birincilik, iki ikincilik \'C bir de dördünrülük kazanan 
1 

kürekçilerimiz dün ·Tırı:;u • vapuru ile şehrimize gclm~lerdlr. Re iın kiirekcllerl göşteriyor. 

İzdll'rimizdell mürekkep bir grup ırrenlenle lngiltereye ı:idcrtk lncelcmelcrt'le bulıınmuslardı. 
izciler dün 1.ngiltcrcden dönmU~lcrdir. 

DiKKATi 
BUGÜN 

IZMİR FUARI 

Gazete, halen Yunanistanda 
bulunıın Yugoslav Parlamento 
heyetinin en samimi bir şekil~c 
kıırşılanclığını Yunan millclinin 
Yugosla\'l'a ile sıkı mlin:ıscbetler 
kurmak istediğini de y:ızmıştır. 

,, .......................................... , ~ 
v e 

YUNANİSTAN 
GEZİSİ 

taksitli bilet sat15larının 

SON GÜNÜ 
-o

PEŞiN SATIŞLAR 

YARIN AKŞAMA 
KADAR 

devam edecektir. 
-0--

TÜRKIYE TURiZM 
KURUMU 

isliklıil Cnd. J81i/2 c:atata. 
saray - 1'clclon: 40812. 

, 
Aleni Teşekkür 
Müptela olduğum kalb 

hastalığından dolayı adeta 
yasamaktan ümidimi kesmiş 
bir beldeyken benı en 
yeni usullerle kısa bir za. 
mand:ı hayata yeniden ka· 
vuşturan -dahiliye mlltc
hassısı 
DR. KE'.\IAI, SARACOGLU 
ya kalbi teşekkürlerimi su· 
narken benim durumumda 
bulunan pek çok muztarip 
vatnndasıma da onun ha
zakatinden istifade etme· 
!erini tavsiye ederim. 
fradel Milliye gazetesi eski 
imtiyaz sahibi ,.e mes'ul , 
müdürü emeldi kaymakam 

Salahatlin Demircioğlu 

FAYSAL HAYDAR TARGAN 
Şiıli Büyükdere Ca ddesi No. 32 

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC • OPEL 
Otomobilleri ve kamyonlara 

Yeni telefon numarası 

83295 

EVl . 
t OTOP~OBIL 

APAlffMAN . , 

yıld~ ' ' Ankara l\lihaniki Kimya. İ5(ileri Stndi_kasının yıllık kongresi dün Ankora eski Halke\'inde yapıl· • 
mıştır. l ukarıdaki resımde kongrede bulunanlar• görülüyor. 

Aziziye tabyasındaki 
merasim 

SÜTUNLAR tfl~uı~goro@~ 
93 harbi namı ile marul 1877 

Rus · Osmanlı harbinde Erzuru
ınu müdafaa ederken şehit dü· 
sen kahramanlnrımıun hatıra
sını ebedileştirmek gayesi ile 
Erzurumda yapılan Aıiı.iye A
bidesinin açlış töreni 30 aetıs
tosta Erzunımda yapılncaktır. l 
Yurdun muhteliC köşelerinden -

'rENI ISTANBUL 

ı---------\~1\N'RUL'U • BEŞ 
l ZüNcü 1'11.UÖNÜl\IÜ 

lU l~abiıı Ediıı • Tiirt'h:ııı 1ıf'S· 
tı l.tıncü yıl mt'rasiın progra. 
~ınliı okuyun«n h:ıyrct ettiğini 

l ror 'e diyor ki: 
' ı . 

01 tındc bcs asırdan beri 
tcıırcıuğumuz bu ~ehir, Sev. 
t ~kı!uahedcsi kabul c<iilmiş, 
tııı lal muharebesi yapılma
lrn ş ''e Lausanııe andlaşması 
ler~lanınamış olsaydı, Türk· 
d •n elinde kalmamış \"e şim
b~ Yaı>ılacak :ıcnllk imklinı da 
buıdeıı alınmış olacaktı. İstan
rıı ıın ilk Fatihi Sultan Meh· 
to~t ise, ikincisini de belki 
l.ırk•daha bill-iik öltüde ~ta
but tllr. Bu noktn Uı.erınde 
aa ~n Tiirklerin ve hattft in
tıı~t 1kın bizI ın dllşUncemizle 
llıc lefık olduğuna şüphe et· 

llıcktcyiz. 
be llu .. sebepten ist:ınbulun 
?a IYlızuneü yıldönümll, aynı 
~c~an~~ Atatürk'c, Cumhuri
cl'h reJıınimize bağlılığın ve 
rıı alctıe taassuba k a r :ı ı 
hı.ı~Cadele aımimiı.in bir teza
l'arı Vesilesi olmalıdır. Dunu 
bJr 31lı•Yacak olursak, büyük 
tiırı· hata işler ve Cumhuriye. 
tcıc'ze karşı nankörce bir ha-

, 

.~ 

EYLÜL 8. 
Akşamına kadar Sümerbank'fa 150 l iralık 

Bir hesap açtırırsanııt 

lstaobul'da güzel bir ev sahibi olabilirsiniz. 

muhtelif te~ekküllerin lştirik e· 
deceği bu törene ~ehrimiz orta 
okul Ye ilkokul öğretmenlerin· 
den de altışar kişilik birer L':a· 
file ı:idecektir. 

VEFAT 
Bayan Safiye Kocal:İıyığın eşi, 

Bayan Gülsüm Tokgözün ve ua. 
yan Mürşide \"e Bay Asım, llil· 
seyin ve Kerim Kocabıyığın ba
baları. tüccardan Bay Halil Ko
cabıyığın biraderi, Bay Ali Tok
gözün kayınpederi ve İstikbal Ti 
caret T. A. Ştl . .l\lüessi.s ve İdare 
Heyeti Reisi, İstanbul tllccarla· 
rından A!yonkarahis:ırlı 

Bay AIUIET KOCABl\"Jlıt 
dünkü pazutesi günü Hakkın 
rahmetine intikal eylemiştir. Ce. 
narcsi bugünkü salı ,unu saat 
11 de Ye~ilköyde Gaı.l Evranoı 
Caddesinde 29 numaralı kö5kün- " 
den alınarak Falih Camiin;!e öğ Yukarıdaki resimler Ptn-;ilv:ıni:ı'tla lıir Kıpti düğününde ('ekilmi,. 
leyi nıüte:ıkıp namazı kılınarak tir. Şirin, umn sa~·h 18 ya ında 1'illie Gtorge ismindeki gelin, S 
Eairnekapı Şehitliğindeki mok· saat süren di.iğünün b:ı}langırında yüıüne duvak konulduğu ulı:it 
beıine dt'fnedilecektir. }lt\•IA önre «öıyaşlarını tutamamış, sonııı ikinci ı·rsimde görillduğu gibi 
rahmet eyleye. kayınpederi tarafıntlan blrind dnnsa kaldınlmış, nihayet )eni lı.o-

1"ASAK BÖLGE... (OurıllurlvtıJ Çelenk ıönderllmemesl rica usıyle bulu tuğu ukit nl'şelrnmi \'e Jıunıın şerefine bfüun ar• 

------------------• !~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!.!ol~u~n~u~r·~--------..!. _____ 2k.~-a~d~a~~-l!an::!_d~a~k~·a~dehlerlnl bldırmışlardır. 

Fırsattan istifade ediniz. 

Toprağımızın dağından ta- züppeliğin elbette yeri ola-
şından su !ıskırıyor. Ama i
çecek suyumuz yok, Varsa 
mikroplu. Mikroplu ve pahalı. 

Göller terşih havuzlan, A· 
ma muslağumuı.dan, ,•ahşi 
!hayvan horultusundan başka, 
birşey çıkmıyor. O hem tıkmı
yor hem pahalı! 

maz. HOŞ MEMQ - Şehvet kurbanı 

Ctte bulunmuş oluruz. 
bcıcılızun zamanlardan beri 
yll? .. edığimlz fstanbulun bes
~in Uncu yıldönlimU töreni i. 
bır' olguntuğumuı.a yakışan 
llıes~togramın vücuda getiril-

C:Q •nı §idıletlc isteriz.• HÜRRWET 
MJ.t01tlYET 

Bildikl<'ri yarım buçuk 
!ransızca, kulaktan dolma in· 
gılizce) le makale yaı.:ınlar ve 
nutuk söyliyenler bilmelidir· 
Jcr ki karşılarındaki kitle yal. 
nızca ana dili türkçeyi konu· 
ş:ın bir kitledir. Bir zamanlar 
çok moda olan tval:ında~ tllrk· 
ce konuşıı ikazı bugün hC!r za. 
mandan ziyade muhtac oldu· 
ğumuz bir sözdllr . ~ . ,, ı\~ZAıtA 

boğan Nadi yazıyor: 
~~~rt bir tarafımız deniz. 
\Jı11k PlAJımız yok. Varsa uuk. 

l> ve Pahalı. 
batığ enfzin ort::sında)'U Ama 
"e rı'nuh z Yok. Varsa az. AL 

a alı. 

ACnR HİR 
llAl'İFLiK 

Sedat Sima\ 1 dilimlı.e gL 
ren ecnebi kelimeler hakkında 
bir okuyucudan aldığı mek· 
tuptan bahisle diyor ki: 

< Artık bu mı1lete zengin 
türkçemitle hitap ctme~e alı· 
~lım. Böyle milli bir dh•ada 

Bu nevi züppelik henüz ll
snnları tekiimlil etmemiş olan 
milletler icindir; belki onla. 
ra gider. Fakat tllrkçc ı;:lbl ı 
hem zengin ve hem de güı.el 
bir lisana sahip olan bir mil
letin fertleri i~in, bu züppelik, 
çok ağır bir hafifliktir.• 
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ispanya'da Krallık 
ihya edilecek mil 

ı~~~~·:e t~:!::~~ı:~:::in~~!~ 

" ı., .. ,aya ltlr kral hulm11a ~ılııaa General Fraace -. 
QUney Doluda tahtlar devri- kında belirtiler yok dellldir. 

lirken 1 panyada halk, Resmi atıllar h 
t11llıtın yeniden ihyasını ve Menau keaupıJerlar 
)tnl kralın cUlüsunu illn ede
c:ekö resmi beyannameyi sabır-
11zbkla beklemektedir. Madrit 
ile, İspanyol tahtının varisi 
Don Juan'ın ikamet ettiJi Por
teklzdeki Estoril şehri arasın· 
da cere) an eden müzakereler, 
ıahsi temaslardan ziyade res
miyet hudutları lçwde bir an
laımaya varmak için sarfedl· 
len ııayretler ebenzlyor. 

İspanya tacının 41 yaşında
ki varisi Don Juan Franco ile 
yıpılmıktİ olan müzakerelerin 
idaresini tım salAhiyelll mU
me11ll sıfatlle Kont De Los 
And11'e havale etmiıtır. Aylar· 
dınberl cereyan eden müıake
relerin ıldıll istikamete bıtlet· 
]ırak deneblllr ki İspanyada 
krallıta avdet için yapılan te
masın halkın temayüllerine 
ıllre ve onun bu hususta ıll• 
ttrdlll arzuya uyularak cere· 
JID etmektedir. Buıuıı İspın· 
101 mllletlnln lıhar ettili ar· 
ıu. Franconıın ıözünden kaç
mıyacak kadar kuvvetlidir. 
Memleketteki krallık temayll· 
ltlnlln kuvveı ve vüs'ati, İspan
yol dlktatllrUnU bazı teşebbüs
lere ıeçmlye aevketmlştlr. Bu 
yolda yapılan konu,mılarda 
bir anlatmaya varıldılı hık-

Franco halk efklrının bu ))19. 
kı ve tesiri yUzUnden ıe

çenlerde 18 temmuz ıünU kut
lulınan İspın~anın komünizm 
den kurtuluşu yıldonUmUnde 
yeni asalet ünvan ve nişanlın 
vermekten imtina etmiştir. 
Diktatörün bu husustaki çekin 
genliğini, Unvan bah,etme ııın 
de kralı beklemenin daha dol· 
ru olacajını dUşilndUIUne atfe
denler vardır. 

Prens Alalbert von Bıyern, 
Alman hUkQmetl tarafındın 
Madride elçi tayin edildikten 
sonra neıredl~n resmi teblil 
de Alman elçisinin Bourbon hı 
nedanlle yıkı11 akrıbıltlının 
kaydedilmiş olması hpanyıdı· 
ki krallık temıyUIUnUn re1ml 
ıtızlırdı ifadesini bulan teu· 
hUrlerinden biridir. 

Bourbon ile Caudlllo ıraım 
da ıımcttdea bir ınlııma n
mlnl haıırlandıtını söyleme\: 
yanlış olmaz. Fakat bu ınlıı
manın bazı şart ve kayıtları 
tlbl tutuldutunu unntttlrecek 
sebepler de Yardır. 
Bunları ıllre Franco, Don 

Juan'ı11 tahttan ferıııt etme
sini, krallık hık ve sallblyıt· 
lerlnl bUyUk otlu 14 1ııındıkl 

Eski ve yeni 
plaj kıyafetleri 
Kadınlar ancak 1140 tarihinden itibaren 

denize ~irmeğe baıladılor 

Alfoaıua iflhlcli otlu Don Ju1a 

Fraaeeaaa lspHyel tahtına • 
tart•ık lıtedlll kllellll Prens 

Dea Jaaa Cırlos 

Don Juan Carloı'ı bırakması· 
nı istemekte ve on UçUncU Al· 
fon1Un 1931 de terkettıji İs
panya taht ve tacını genç· hU
kUmdarı teslim etmeyi dUşUn· 
mektedlr. 

Krallıta ..... & 
Olıalar klmle,.lrT 

sabık kral Xlll. Alfonıun il· 
çilncil otlu Don Juan. bu· 

ıiln Porttkizde Estorll ıehrin· 
de modern bir Yllllda yaşa· 
mıktıdır. FrHeonun şartlarını 
kabul. eltili takdirde ispanya 
tıbtındsn fıra at edet>ek ve 

(De\'ımı Sa: 1 H: 7 I•> 

19tt ıneslnde kıclıalır hu 
kıyafetle denize girerlerdi 

kapılt tdl. Bu bıl 1900 itil~ 
alne bd1r drlll. ondan ebnra 
kum banyo kfJafetlerlndı de
lifltllk baılıdı. 1907 de deği
şflı:llk •rttı, nlla,vet 1913 de 
kadıtlar dı mayo ıtyme.ı:e ba}-

Bolueu sıcaklar '" lhcltll dlr. B• kadının 1840 dı deaılıe Jadıl..-. 
beri bir parça blflfltclL lllll· ıtrmetl mUhım bir hldlse ol· 1919 dı ma!olar bir parça 
ılrıa lodostan poyr111 fHlr· mu" dedikodular ıUnltrt'e ıtlhı kısaldr: çoraplı deııize 
mesi üzerine rahıtea adet ıl- ıOrmUftü. Halbuki zavallı h· ılf r-k u~uıuae aon verildi 
mık ve ıı ıtsrmelr hbH oluyor. dın tenha bir kösede eolr k:ı· !928 de banyo '"'•fetl ço:C Ja . • 
MaamıUh sıc;,klar el'an flcl:let pah blı kıy ' tle de11l:re gir. delcıti. 1934 den ltlbnen aşa 
lldir ve pllJb ı el'an eakill u misti. tı )'llkan buatlfikU mayolar 
dar tthıcilm nrf'l.ı~. Du19sin bu harekeU mil- meydana cıktı. 

Denis bınyoau eskidir, eok hiın bir adım oldu. kadınlar 1939 da mUhlm bir deıtlıik· 
tlld rımanlarda bile, l'!l'lnle- dı denize ıınneJe bııladıltr ilk ya(llldı. İki Plrfadan mUrek
Jbek jçhı deıı'zP- ılrılitdl. Fakat Fllı:at ıızun arıUddet plljlarda kep ma,.ıar .me1dana cıktı 
knu yılnır erke!cltr yıparlııır- birer ırıbadı 90yunurlar. arı. 194'7 de llkbü deniJen may~ 
clı. Denize ıırme1ı: tadınlann banın ttraf1~1 kı11 bir ba• lar eok ralbtt kazandı. Bıkinl 
aklından bilf' ıeemeıdi. İlk de- yodan sonra tekrar fiylnlrler. glytrıltt o tArlltten beri eetal· 

nıze ııren kadın Du~es de ~ıorry di. Ranyo kıyafeti son derece maktadır. ... 

ısERIEST KORsoı 

Ada ('anılarını 
koruyalım 

[ Avukat Teololos GUlba· talığının Burgaz ve Heybeliden 
lollu Ada çımlarını korumattı kökünü kazıdığım bilhassa yeni 
keadlslae 19 edlnmlı kıymetti fıdanlarda ir ve eser bırakmadı· 
bir MJlslyelllr. Bilhassa Hevbt· Cım halde BUyllk adanın büyük 
11 fatn)arıaı evlAdı ılbl ~ever, bir kısmı h:ılen bu h:ışere ile 
onlann muhafaıHı l(ln durma. mıı~aptır. 
dın ,alışır. Çaml:lnn hastaı:ıa- Kese böceğine gelince: Bun· 
Jll&masına, bir lnıa)'I utr•mı· dan 10 yıl evvel bir afet halin. 
mılanna cJll:lıat edrr, hl!ilalık de Adnları istila etmek 07.ere 
ı!Jmetlerl l{ISrDnre dr.rh:ıl teda\'I clduğıınu g!Srerek bazı makamla· 
)'ollarına ar1r. ra müracnat etti isem de tah-

Soa ıamanlardı Bliyllk ada sl~:ıt }'Ok cevahı ile kıırşıla~tım. 
ve Barıaı'dı ltlrkae yanıın ol- Hunun illerine Balıkpımırında 
du mühim miktardı cam yan. I.lon Melb:ı çikolata fabrikasının 
dı.' Bu hal Bay Teololos'u çok i~timlflkindcn dolayı Belcdive. 
ıaliteH&Jr etti. Dlia matbaamıu dr.n alacağım olan 10.000 lirayı 
gelerek halk11D1za lıltabea şu aldım. Ve bu p:ıra ile II<'ybeli 
:tazıyı bır:ıktı. Memnunlukla '" Burgazı bu mllthis haşerc-
neırediyoruı. J den kurtardım. Korkunç bir 

~ an~ın yeri şl'lcilni alan BUvUk 
ada:, ı Uç sene zarfında kurtar· 
mak için orman idaremiz 100.000 
lira sarf etmiştir. Adalar lııtih
!ıal bölgesi olmadığı halde dev
letin o tarihte yaptığı bu eiv:ın· 
mertliğe karşı ilelebet &Okran 
borçluyuz. 

• Ateı çamlarımızın bir kı1-
mını daha yaktı yaladı, zaten 
bunların nasıl olup tı yandıkla
rına detll nasıl olup tı yanma. 
dıklarlna hayret etmelidir. 

Yangınları önlemek için bl· 
rinci şart onnını temlı tutm:ık 
ikinci tart yine ormanı temiz 
tutmak. Yani, orman içinde bu
lunan ç a 1 ı, ç ı r p ı, ot. 
kök gibi ]Qzumsuz maddeleri sif. 
kilp atmak, bunların yerine 
gençlik denilen çam fidelerinin 
husule gelmesine zemin hazırla
mak. 

Alaca bakmak. orman yetiş 
tirmek momleket d:1valarımızın 
rn başındı ıcldlğl ılbl, dini ve 
medeni va7.lfelcrimizden biridir. 
Bu bapıa HaueU J>eyaa.11lberin 
mübarek altındın sadır olmuş 
birçok hadis vardır. 

Arabın blrf Cenabı Pe11ım
bere devemi ka7.ığa mı bağtayım. 
Allaha mı bağlayım diye sor· 
muş. Peygamber, eV\'<'IA kazığa 
bağla. sonra Allaha bağla ceva
bını vermi5tir. Biz de ormanları. 
mızı evvel kazığı bağlamak ya
ni temizlemek, sonra ya hafıza 
terketmek zol'undayıı.. Ormanın 
nimetinden müstefit olan bizler 
külfetine de katlanmamız y<'rin
dedjr. Temizlik sayesinde 15 yıl 
urfında Heybelide hle bir çam 
ı~acı yanmadılı halde yine bu 
müddet zarfında temizlik yapıl 
tnavan Bü\'Uk ada ile Burgu •· 
da;ında ıİi,-000 elen fazla çam 
ranmışhr. Ve Burgaı adasının 
ırka tarafı yok olmuştur. M:ı 
nı:ıfih Heybelide de her yedi 
rıldı bir temirllk yapılmayan 
tısımlırda yangın ıelalikeai dııl
lıa mevcuttu. 

• Hıstalılı: bahsine relince: 
Kosnil denı!l'n pamuklu bit h:ıs. 

Sayın Valimiz Heyb<'liye ıel. 
dıği zaman buı fikiyetlcre ce· 
vap vererek Hıılkımızın benim 
ctr:ıfımcla toplanmasını söyle· 
nuş, halbuki ben bugün var ya. 
rın yok olan rAnilerdenim. 

Etrafımda toplanacak bir 
'arlık mevcuttur, o da cemiyeti
miz, Adaları Güzelleştirme Ce· 
miyetidlr. Gııçen son kongrede 
ittifaka yakın bir ekseı·iycti~ 

halli muhalırlerin de lehte rey 
vermesile seçilen bugunkU hey'. 
eti idaremiz feragat sahibi ıeref
ı; insanlar oldukları kadar bll· 
tun Adaların itimadını kazanmış 
şahsiyetlerdir. 

Evvelce olduğu gibi yılda bir 
defa dcğıl haftada bir defa top
lantılar }aparak Ada çamiannı 
koruma meselesini ön plana 

almış bulunmaktadırlar. 
Adalarımıza ayak bastığı 

gUnden itibaren UstUn hir kıya
setie Devlet idare mekanizması
nı l<'dvir etmekte olan gt'nç kay. 
makamımız çam hastalıklarına 
ve çam yangınlarına bllyllk bir 
alı'lka gö tertnPktcdir. 

Şimdı sayın vatandaşlıırım 
2!J vıldan berı kims<'d<'n en ufak 
bir" müzaheret görmeden Heybe 
lıde çalışan ve bu uğurda bli} Uk 
lılr servet feda eden bir yurttış 
sıfalile sesimi yilkselterek hay
kırıyorum: Cemi)etlmize yardım 
tdtllm " ç:ımlarunan kuı:t#t• 
hm. C:am~ı adanın Konyadaltl 
Obruk köyunden farkı omayaca· 
gı tabiidir.• 

~da neler oluyor? I= 
Jffiilce1111nel ahçı i111iş Z 

~ .Amerik:ın ıaıetelerl, Eisen-1 onbln nıt'ktubı cevap \'crnı<'klc-
lıo•eı 'in cumhurb:ıskanlıgın:ı dir. 
n:ıınzet göstcrıtmeal Uıerine ycnı Hangisi bıyıkla ? 
n:ınızec~ııı refikllınıı mUracant e
derek bir b:ısın toplantısı yap
ma ını istenııı;lerdir. Madam El· 
scnhower hu aıOraca:ıtı kabul 
ederek gazetlellerle 15 dakika 
guru milştür J'ak:.ıt bu esn:ıda 
k<!hdısındcn d(llll. hep koca in· 

d:ııı bahsetmı" demişUr ki: 
c Ben a15kı Uyandıracak bir 

şab)lyet dt>gıilm, Hiç ltlr nokta· 
da Cevk:ıHhiellllm yoktur. Hal 
bukı Jke öyle değildır. O mil· 
kemmel Golf GJDlr, balık avınd.ı 
eşSizdır. Yemek pl,lrmeslnl çolı 
lyı blllr, ıararııı relim de Y•· 
par. Esıaen onun yaptııı herıcy 
mükemmeldir. 

Yemek plılrmeyl o benden 
iyi btllr. Hele kızartmalarda pelı: 
ustadır. Se~ml muhakkak bıa· 
nıtağın:ı kaniim. Seet.ı propa. 
gandasınd:ı ~endisilt beraber 
çııiısac:ığım• 

Altıncı George'un 
ıl9orta11 

lnglliı gazetelerinin yazdı2ı· 
nı ıöre bir sıaortı kumpanyası 
lngiltere kralı altıncı Georııe'in 
varislf'rlne t Sterlin. 4 Şilin, 3 
Pens li<\emiştlr. Bu para 1928 
dtı, York l>ıikU iken akdettlğı 
ılgorta dolaJlsllt verilm1$tlr. 
Prens o tarihte Sınayl l~lleri· 
bın vnlyetlni iyileştirmek cemi· 
yetinin fahri relıl sıfatlle, bu lf 
fllere mahsus sigortaya 1 Pens 
vererek iştirak etmlftlr. Şimdi 
6<lrnen para bu 1 pensin mu· 
kabllldlr. 

Dünyanın en çalıılcan 
k•dını · 

Amerikan Cumhurbaşkanı mO. 
teveffı Roosewel'in eşi dOnya
nın en eılıtlıan kadınl1rından 
biridir. 7 aeneclen beri Blrleşmtı 
Mllletlerde Amerikan delegeıldir. 
HerıUn blr makıle yaıar, bu 
maule 80 gazetede eıkar. )1•· 
kllelefl 200 istasyon halka bll
dirır. 

Madam Roosewelt kocasının 
hastalığı esna•ındı 12 sene ona 
yardım etmlıti. Rooııewtlt Cum. 
hurbaıkanı olduktan sonra da 
kctca11'!ın en bOyUk yardımcısı 

ldl 
llrttllll1t llDlttlerin ıeçer 

..,., Pırll'te 1aptıkları topllnt 
dı bulunduktan sonra OrtıdoJı 
da Mylllt bir seyahat yapmıstı 

Madam R6eaeweıt her sabı 
saat yedide kalkar, yatatını kr 
dlsl yapar, bir miktar yol ıtde • 
sonra gazetc-leri, ı:elen mektup 
lırı okur ,ner ay vasatı olarak 

Geçen gUn P:ırls'in bUyük 
lokantalarından birinde garip 
bir konutma olmuetur. Lokanta 
Y• cok kalabalık umanda gelen 
~cnç bir Amerikalı bir kişinin 
oturduğu bir masada boş bir 
yer bulmus ve buraya oturmuş· 
tur. Amerikalı masada karşısın
daki idama bıkınca h:ıyret et
miş ve kendisine &u sözleri söy. 
lemlıtlr: 

- Cot tuhıf şey.. Anneme 
şısllacak tadar eok benziyorsu· 
nuz. Yalnıı bir farkla; bıyık far. 
kı. 

Bunun Ozerine adam ıuıerek: 
· - Fakat benim bıyıtım yokl 

Deyince Amerikalı cevap ver· 
mistir: 

- Evet sizin yok, fakat anne
min var! 

Dünyanın en uıun 
boylu adamı 

VJyınadı Franı Vlctor adın· 

da 2 metre 58 santimetre bo\•un
da bir adam vardır. Victor dl\n· 
yanın en uzun boylu adamıılır. 
tı'akat bundan slmdiye kadar ha. 
berı yoktu. Şl'hrln yakınında 
Durckrnlanıl kasabasında ''asa· 
yan bu adamın bovu kövde kim
senin dikkatil}i eelımemiştir Bir 
Sirk mildllrü at'çerkPn trsatıiHen 
işin farkını varmı"tır. 

Victor henüz 25 ya~ındadır. 
bovıınun dalı~ fazla uzaması 
mlimklindllr. 811 dev adam M 
'numara ayakkabı glymf'ktcdir. - ---\ 

Bfgadiç'te 
Bir kifi 
Öldiirüld•i 
BalıkPslr. 21' - Blgadlç'Jn 

Altvaı klMlnden K~mil Ayhıın ve 
HU~eyin Rııkırcı ar:ısında bu KB· 

bıh bir klvırı ~ıkmıı ve kıvl(a
cılar köy lelnde tabancılannı ~e 
kereJr birbirlerine ıtef etme~e 
ba,ıamışlardır. Kavııyı iki ta
rafın akrıbaian da katıldılındın 
tıalkı heyecanı vtren bir muu
'll'me olmu tur. Neticede bapna 
kl kurşun l11bet eden Hüseyin 
lakırcı derhal lHmllş, mnkhıllln 
abası Yusuf ile Mııhterf'm Er· 
t'l ve 1Umil yaralanınııılardır. 
'aralılar şehrlmiı memleket 
ıstanesine kaldırılmıııtır Kiimll 
vhanın, mıktuliln hlklhlı karı-

•ını li!fal etmesi hAdlseye sebep 
olmu~tur. 

-

1 
.. ,. rı 

. f . 
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2 J Nisana doğrll 
Acaba bu genç hoca da kal ık değiıtirmiı bir lngiliz ajalli 
olamaz mı idi ? Kaybedilecek zaman yoktu. Derhal yr 
rimden fırladim ccKıpırdayım deme, karı~mam ! • diyt 

bağırdım. Sonra hocayı yakalamalarını emrettim. 

islanbulun işgali hitu·ıları ndın: inıllir. bahrlyelilerl Galat ı köprüsünden g:eçerlerkeD 

- 177 - Hoca kılılına ılrea olduğu anlaşı1ıyordu. surt!'
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inılllı memuru olmadi•ı ve -hre "· eni ıe1:! 
Ulemının belediye 11 

Y'" ft!IJ'."'.'A 
Bln11ındakl l"timaı S 1 b' d hl k t B de tahakkuk .-tmlştl. J(rIN~ 

> a on ır en re arıı ı. a- nln divanıharbe veril_...,. 
zı zevat mUtcr~ddit bir va- emrcttim, 21/22 Nisıın gecesi yetmiş, 

sek en kadar hoca efendi, 
vali ..,.e kumandanın daveti Q. 

zerin<' Bursa B<'lrdive dairesi. 
nin bliyUk salonunda toplan
mışlnrdı. Miralay Bekir Sami 
Brvlc ben de içtimada hazır 
bulunuyorduk. Gilnd(iz hoca e. 
fcndılerden ekst'ri ini zh·aret 
etmiş, hepsinden '.'ardım ede· 
cf'klerint• dair söz almıştık. KUr 
'süye çıknl'ak kendilerine bir 
kere daha vaziyeti anlattım. 
m .•v<'ti Temsiliyeden gelen tel. 
grafı da okudum. Bunun lize
rlne mllzııkereler ba !adı Bir· 
kaç saat türdU. İleri ııUrUlen 
miitalhlar toplanmış. t:ım bir 
mutıılıakat hasıl olmuştu. Kı
rar ittifakla ''erllecektl. Yınıpı· 
da bulunan Bekir Sami Beye: 

- Bur.sa ulemasından ben 
esasen bunu bekliyordum. 

Dedim. Tam bu sırada gene 
bir hoca birdenbire ayalı kalk. 
h: 

- Hakikat sizin blldllinlz 
gibi değıldir! 

Diye bağırdı. Sonra buınn 
fstanbuldan geldiğini. bir ıUn 
evvel de huzuru ,&haneye ka
bul <'dildiğini. padiıah tarafın. 
dan millete ıl'lam getlrdl!Unl 
söyledi ve şunlan llhe etli: 

- Ne padlş:ıhımır ~renaı. 

miz ve ne de hUkOmet esir bir 
\'aziyette del!ildir. Dizzııt bu 
hakikati eCendlmlzln ağundan 

lılttlm. 

ziyl't alı:lılar. Yüzlerde enditt 
alametleri okunuyordu. BUtUn Ulemanın 
emekler boıa mı gidecekti? O Karan 
ırUnlerde Entellr'ens Servlıı'fn, 
bir takım ajanlarını lıoca kıh
jtına sokarı>k Anildoluya gön
ılcrıliklcri hatırıma geldi. Aca
ba bu genç de onlardan biri O· 
l:ım:ız mıydı? Knbedilecrk za. 
man voktu. Derhal yerimden 
fırlapım: 

- Yerinden kıpırdıyım de
me, kuışmam! 

Diye batırdım. Sonra iki pe. 
!is çağırtarak hoc:ayı yakala
malarını emrettim. Neticenin 
nereye varacağını meraklı bek· 
leyen ulemaya dı bugünlerde 
hoca kıy.Celine giren bir takım 
hainlerin Bunaya ıeldiltlerlnl 
\ 'C bir kısmının yahtandı~ını 
söyledim. Hoca. poll,.lerin elin
den kurtıılma~a çalı$ıyordu. 
Yaverim İdris Çoraya: 

- Bu adamin UstUnU ba~ım 
arayınız! 

Emrini verdim. Böyle bir ha
rekete intizar etmiyP.n gPnç, bir 
den şatırdı. Sonra UstUnU arat
mak istemedi, batırıp çıtırma
ıa başladı. Fakat fnkıyad et. 
mekten başka ı;are olmadığını 
çabuk anladı. 
Hocanın iç ceplerinden eıkan 

blreok Yetika -ar11ındı inıiliı 
polisi ımrlnde bulunan Yüzbıtı 
Benettl'nın imzasını taşıyan bir 
mektup da vardı. Burıı!ın inıi
llı polisinin ücretli bir memuru 

S UkCınet 1ade ntunm11ıtu· ,,;. 
- f.ete muhtl'rem ut• dl 

dedim. Sizin haklı karırtırıtl;. 
muhalefet ttml'k lsttıvtn "'1 ff' 
dam, "~t11rıım11.1 T'arc:ataına~ırt'· 
tey<'n 1nglli7.lrrln memnY1 )tdf• 
Artık terP.dılilıfe nı~hat yo 
Kıırarınl7l lıt'kllyonırn. ırıt 

!et imada hazır ~ıılunıtı1 ~I .. 
yfült'rind,.ld trrrddllt ,,,. en d 
silindi. Hoca eCendiltrln 
) a~lışı· 

- Hakkınız var. e1t 
Diyerek mesckyl fpkr•t ı•• 

aldı . Biraz evvel veri!ml• 0 td 
kararlan bir kUıt Uzertn~f(t 
mealde tesblt f'ttl· .E81 fe. 
bulundui!u muhakkak olal'I t 
va emininin fetvasıyle pıd lJ 
iradesinin muta otaınıY1c)lr 
muhakkaktır. Cümtemiı bU bl• 
naattPyiz. • Hoca f'frndıter.ttı1'1 
rer birer ııelerek kHıdın 1..,. 

imzaladılar ''e ıonra ban• ttf1llt 
diler. Hepsine tP<ıekkilr •, ~ 
Gecenin ge~ ııaatlPrindf~ 
karardhına döndiik. I\t' J{~ 
Ankarayı bilçlirdim. ;J! 
Temııillve bu hükmll her t• 0,.. 
timim edPrek yınlııtıJın aıı 
kısmen aldı. ""-

Bursa ulemasının Ant•~ 
kurulmakta otan milli id~ 
yapmıs oldukluı bu hl dl' 
taltdirle yadetmeti bir "' 
bitirim. __ ) 

< Devam• •.:...-t 

• 
lzmlre ıelea Fran111 senıhtm Efn'I •• dyınt t&altlertlr. Realmde turistlerin bıusı zl1.,,..~ 

lerl ..,... .... llrlllmektedlr. ~ 

/ 
Yassı Adada atıf halln4ekl uca ksıvır batıryılan 
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jsPoal B• 1· . 1 . . T" k' BAŞMAKALEDEN DEVA1 8. k 
ır svıçre gaze esının ur ıyeye ~--------:----- ır as er, 
--- • • Kuvvet h Boğazrndan 

Jaır makalesı Bir. bünye Kesilerek öldürüldü 
Geldiler, fakat 

KÖR KADI 

Mesut bir 
Yıldönümü 

yer Mi lletleraras ı 
bııla1111yoı•lar ! Tenis müsabakalan Gazete, Şevket İnce ile Fevzi Lütfi Karaosman 

~ 'furbt gelsin, turl&t gelsin!• diyoruz. Turizm Kurumlan, 
&leledlyeJer bunu temin etmek için ellerlnden gelen .. gayreti 
Cl! l'fed!yorlar. Turi llere ka11ı bea on sene en·et go terilen 

Enternasyonal Tenis Tumu,·a Oğlunun İSf İ/p/artnt, hükumetin po/itikastna 
ı;ı mlisabakalarına dun de Te· karşı mukavemet şeklinde tefsir ediyor 

< Bası 1 lnrldr ı 
n"li1' tamamla hfırlkı duecesirı
de bir inki af getirrnl6tlr. Türk 
Ticaret Bankası, Garanti Banka
ı;ı, Akb;ınk, Tiirk l\tuharipler 
nankası, Krl'di nanı.ası gibi lıır. 
lii tiirlü tr~.-kkııllrr. rol r.ııhihl ol 
muştur. Rir 1.aınanlar Osmanlı 
mebusu 8u o Efendinin •O:mıan. 
lı nankası !:lhi O manlıyım· rf. 
nasını menu otan Osmanlı 'Ban
kası, bilhassa on Umum Mudiı
rü lUr. Garelli'nln anla.nı;Iı ida
re i alİında Tiırk ruhunu tama
mı le benlm~eml , mf'mleketin 
inkl~arına hizmet eden Türk ma
li mtie se elerlnin r.afında fayda. 
1ı ve hayırlı hir ·er almııstır. 

tlllkler ortadan bllıtı, onutt yerine mümkun nlln kola~ ıı. 
~ gosterilmeslne başlandı. B11 kolıyhklıınn, )'arıılan tet\ lk
~ ln netice l olarak hu r.ene ~ehrimlze, dl er &eneJ,.rle nishet 

1 'bu1 edilemiyecek kndar çok turist ı:e11yor. \"ııpurlır, trrn
'1, tıçaklar ,.e otomobiller her gün kafile kafile turist getiri· 
r. lhından tabii memnunuı. Fakat ıkın halinde turı~t ı:el· 

it ~e b Slnyınca ortayı yeni bir me ele çıktı: Gelenleri )'er-
11hıtıet me clest... 

~ :Be:roUu. t tanbut cihetinde, sayfiyelerde bulunan oteller 

111 
lıın dolmuetur. bos bir tek yatak yoktur. J\u \•aıl' et 'kar-

l?lda bir seyahat acente t ernf'bl mf'mleketlrrdtki büroları. 
~ ıu telgrafı çckmlstlr: •İstanbul ole.ilerinde E ·161 ortasına 
t dar hoı bir 3 atak yoktur. Bu ı;ebeple f5tanh11l'ıı ı;elmrk b
/YEnlere &cyahııtlerlnl ı;eriye bırakmalarını lın~ıyıı f'rlin. Ru. 
'Ya Yılnıı 'apurrla ) ııhp kalkmak ıartıyle gelmek kahlldlr.• 

ıfl l:ieyoilu ga1e-telcrlnde bn telgrafı okuduıtumuı, 1aman )'iİ· 
llıUıün kızardığını Jıl~settlk. O kadar çalış, o kadar uğraş, 

thrtınııe turht gclmrsini trmin et, timdi de ~er hıılnnma
... Bu haktkntl'n çnk acı eYdlr. hin garibi nt.-llP.rrle yer 

~0klen bazı otelleıin urı, bazılarının ı~e tamamf'n kaJJalı ol
Iııtsıdır. Bu sellfl üçıı ·Be) oğlunda <Hldhiyııl, J\ehii, TurinıO 
0hıı.ak Uıere Ytdi otelin kapandığı bildiriliyor. nunlann yerine 

llUert aı;ılmamıştır. 
da 'rurist gelmesini istukl'n bunları erle tirmenln yolunu 
~ hulnınk lhımdır. A\·nıpa'nın bü)iik kiiçiık bııtün ~ehlrlerln

' hatta k11ahalarında muntavım pansiyonlar nrdır. Bunlar 
ltltllerden ucmdıır l'e. tok d fa daha temit,. daha nhattır. Ra
ll A.'l'ttıpnya gidenler otelrlen 1iyade pan~iyonı ra b .. t rrltrler. t:de i i pansl~ on pek azdır, bu bD ilk bir nokundır. Tıırbm 

df.lıtrislnl genlşletmdl arzu e.ttiılmbe gore isler otrllerde 
htaJı •dedin! arttırmak, •ııte.r muntnam pan iyonlar temin et:ek •ureUyle gclenlf'rin, htanbııl'da kala<'8klıın ı;ıinlrırl rahat 
~1tınelerlni teınin etmeliyiz. Yoksa bir gelt'n bir daha ıel. 

k lsteıneı. 
Enis Tahsin Til 

'----~.._ ________ _,,,,,, ............ __________ _ 
~ti ıseli 
elti 

aşaı•'ın 

anlatt farı 

nis • E~krim • Dağcılık KulUbıin . 
de devam edilmi~tir. Dünkü •Ulus• gar.etesinde, tün müşküllıhiız olmadı. Partı· 

. . .. jf ıwiçrede cıkan • Die Zeit • gaze nin kıırıırularınôan hiri olan ve 
Te-nis Klilblinun 3 k~rtunôa tesınln ·Türk Demokrasisi teh· tek parti devrinaenberi mlisla· 

blrdrn devam. eden mlisabak~· Jikerle • başlığı altında neşret· kil ôurumu ile ,.e o zamanki 
lar çok ze,·klı cereyan etmış ti~i bir makalenin tercümesi \'a. hü:.ümetr. kıırşı açık tenkidle· 
ve kalabalık hır seyirci toplu- yınlanmıştır. Bu yaz.ırla eıciİm· riyle kl'ndinl ı;ö~termiş bulunan 
luğu tarafından heyecanla ta· le şöyle denilmektedir: .ı:rup başkanı Şe,·ket İnce'nln 
kip olunmuştur. •Türkiye inkılapçı ve kalkın· akis uyandıran istifası vaki ol· 

Müsabakalara 14.30 da başlan dırıcı bir. diktatörlükten son~a dıı. B~, kuv~etli, fakat az uzla· 
rnı~tır. Behbut Cevan~ _ Kris memleketı Sarlth derebeyler ıs· ~ıcı bır ~ahsıyet olan rıasbakan 
Unciyi 3/8, 7/~, 6/2; Wlllams tı.bdadı kademesinden ken.di ne· .~ılnan Mender~sin otoriter is· 
- Celasin Lilyil 6/0, 6/4; Su· ''!ne mahsus bir dem~kra~ı~e ı::e tıkamete t~'·.clhıne ve pek şa~· 
ı:an Gürel _ stelos (Yunan) 1 çırıın UZ\'I tekim~l~n.. bı~çok s~ olan rıolıtı~n ~na kar31 parh· 
sıizel bir O\'Und.an sonra 614 bakımlardan en ıyı orneğııtlr. sıne inrle vAkı ~ırldl'tll mukave· 
6/2 yenmişl~rdlr. ' Buna rağmen mııkıbll ~arlme· metlerin ~irin~isi deA.ildi. Te. 

lerôen o ela, kurtulamamıstır. mayUz ıtmı~ hır §ahsı)el olan 
?ıfuleekıp maçların neticesi de 

fbyledir: 

Bn. Zehdı>n - Bn. Cochet'yi 
7/5, 6/2. Bn. Muilll Musluog. 
lu - Bn. Vasiliu'yu 6/4, 6/1: 
~·aımi Bari - Blondel'i 6/2, 
6/3; Bn. Cranadak - Bn. İfa· 
kat Mergeni 6/0, 6/1; Bn. Kf'r· 
nıina - Rn. Giınül Erk'i 6/3, 
610; Stockenberg - Enı:in Ba 
laeı 6/2, 6/2 yenmi~lerdir. 

fuhtelit müsabakalarında: 

(Bn. Cranadak - Petroviç}
CBn. Vaslliıı - Stalios) u 8/3, 
6/4; (Bn. Zehden - Nazmi Ba
rı) - (Bn. Ülker - Suat Nem· 
ll> yi 6/0, 6/1 yenmi~lerdlr. 

Bugünku müsabakaların pro
ıramı &Öyledir: 

Saat 1'.30 da: 
Remy - Suzan Gürel. 

Saat 15.15 de: 

Atatürkün ve İnönünün par· İcişlııri llıkAnı Karaosmano~lu. 
tl~i olan Cumhu riyct Halk Par birkaç haflıı ön re huna benzer 
tisinden, hart1fen sonra ayrılan ilhamlar ntlieeı;inde istifa el· 
muhalif Demokrat Partinin iki miştı. Şevket İnce, bilhassa 
yıl önce kazanelı~ı göz kama~· Başbakanın parUımenlo grupu
tırır.1 ve genişliği dolayıslyle na kar$ı gösterdiği 1 tlhfafı 
hayret uyandırıcı secim za(eri, protesto etmişti. Kal'ao•manoğ· 
tek partili devlet kabu~undan lu da, eski zamanın kudretli 
nihayet Anayasaya müstenit bir şeflerinin metodlarına göre. çe· 
demokrasinin yeni ekillerlnin kinmeden diğer Bakanlıkların 
çıkacdını haber ''erir ::lbi sö· işlerine karıştığı yolunda ken· 
rünilyornu. Başındıı, bütün an· disini muaheze edenlere kar§ı 
tidemokratlk kanunların ve ge müdafaa mecbııriyetinele kalmı§ 
ne lktısadl faaliyeti engelliyen lı. Sadece iktiıiar partisinin 
de\•let müdahalelerinin kökün· sinesinde değil, hükı'ımetle mu· 
den kaldırılması maddelerini halefet arasınelaki münasebet· 
ihth•a eden geni~ bir ıslahat lerde de demokrasi kuvvetleri· 
programı, yeni liberal bir elev. nin zaafa, ve kemirilmesine alA 
rin gelerP.ği hususunda mübalA met olan buhran hAdiseleri zu. 
Jı'ıılı ümitler uyıındırmıştı. hur rtmişfir. 

I,.akat drmokratlar, iktidara Türk demokrasisi henllz esas 
geçtikten sonra eçim beyanna· itibariyle sıhhatlidir. Muhale· 
melerinln tahmin ve ümit ettir· ret, hiç olmazsa komünist veya 
eliği şekild•. otoriter rejimin irtical temayüllerin tesirlerine 
bakayasını kaldırmak hususun· maruz olıfutıu zannı altında 
rla pek aceleleri olmadığı iörül bulunmadıkça, ıfl'ğrudan doğnı-

Pallada - Francutt; W.ırd - dü. ya ihdn edilen engellerle kar· 
Müheyya Tuncay. Bu son aylar içinde gittikçe şılaşmıyor. Basın hürriyeti, hiç 

Sut 16.00 da: dııha açık urette anlaşıldı ki olmaua iç meselelerde henüz 
yeni jklfdar partisinin ~efleri, pek l:enistir. Arlık tek parti 

Patyy - Enes Talay; (Willl- vaktiyle o kadar şiddetle mü- sistemine dönüş bahis konusu 
ıms, F:rancutt) - (A. Çip, Hol· caôelP ettıkleri kanun hükümle- değildir. Fakat nasıl ki 1945 ten 
mes); Head - Marika UncJ. rlnin idame5iİ yolundan iktidar sonra kendini gösterme~e ba,. 

te• < Bası ı incide) _ Ben hiç birşey sörmedim. cnzibelerine karşı gayri has as lıyan demokratik reform isteJti, 
h~.Cünseıı Ba~ar göründü. se. Fransız ı;Uteli bana 11Sen komple Saat l 7.oo de: ıf<'~ildirler. kendi elinamizminr. söre inkişaf 
ı.""il ' 1 ..tızelsin muhakkak aeçllecek· Cochet - Noriarb; (S. Bay· Bu ı;enenin eyliıl ayında yedi edip bir idareciler grııpunun ·~ttııı e ınUsabaka arın yorgun. 6

u kurt, Blondel) - (S. Gfirel, E. ııçık milletvekilli~i tein kısmi yeı-ine bir yenisinin muslihane ~,,, dan olacak, kraliçe bir sin11 diyordu. 
oı '<ı la ıf lbl _ Dlıter gtizellerin ıın ~ok be. Talay); ViPra - Hıınri Telyan geçim ~·apılaraktı. Fakat bu ele- surette kaim olması stıretiyle llıtı·t Y lamıs. Adet! dal g b fı ôa hükumet. muhalefetin ka· kendini enıpozo etmişse ;enP 

s
0 

ıı.. ğendığiniz tarafları nelerçlir? . unma~ı tııkôirinde dahi ek~eri· öylere bu bahsettiğimiz ric'i 
)et Por ve Sergi sarayında ı:a· - Fransızın vilcudıı. lsveçlı· A f J" f . ,.. k J ,,, ı ô 
t hk nln yUzU, Yunanın niyinJcl, fn. VUS urya ıcare yelin durumu değişmıyeceo;ı ~e· hare et eı rle, baş angıcın a o ~Ilı. .

1
ndan saatlerce gbrdfi. • w bebini l!P.ri ııilrerek ve Mtclis kadar büyük bir mııvaffakiyrte 1.ıtıd bıraz daha toplu Gi.ınsell, gllizin ı;empatik oluşu, Fınlinln ek~eriyetine dayanarak kısmi ıııtrayan siya~ı reform eserinin 

reııı·ıkinden daha ~Uzeldi gibi yüzU, bllhassa nazarı dikkati Ba~anı dün gİffİ eçimlrri yaptırmadı . eııasını khdidP. mUnrıır olacak 
~ebana ·· çe~Itüi;sabaka kı"·afetı'nı' kim ta•·in , Hakikatte bu va1iret. hü hü· mühim ln'ikAslar ,l!Österebilir.• de!J. r ne ise .. Kraliçe, yirmi· " " • J 

'' aıı~lzla gazetecınln suallerini ediyordu? - ( Başı ı inciıle> Q d f 1 • 
....._ arıdır maya ba~ladı. - Son müsabakada bikini ile yaptıtım görü,melerde her iki r U fer İ istesı 

it• hal llhabakalar hakkındaki girmemde israr ettiler. Benim memlP.kPti alAkalandıran mühim ı <Baıı 
1 

incide> 
C arınızı anlatır mısınız? glydi[:ım :nıyo da bıkinl olmak· ticari mevrulara da tema.s ettik l:im terfi listesinin tamamen ha 

)c •. uıı•<!!i gayet ya\'aD konueu- la beraber diğerlerininki gibi a- ve netlcede. me~leketlerımlz a· kikate mutabık olduğu, ancak 
...._ 'l' çık değıldl. t•klı'flerl at. rasındaki tıcaret.ın .kar9ılık_l,ı ?' verdiğim listeye bazı isimlerin 

ta r anıaml!e dostane bir ha· - Film ~e\irmc " !arak elaha ço~ ınkışafa mu aıt ilhe~i icap ettiği anlaıılmakta· 
ııumde eere>an etti. dığınız soyleniyor. Doğru mu. olduğu .ka~~atı.ne va~dık. Mem· dır. nıına ,öre terfı eden kı· 

lt ab 
11 tnUsabıklar bir arada dur? leketlerıı~ızın ıktı~adıyatı kar· ra, deniz ve ha\'a generalleri 

ıııeı•~ ediyorduk. MUsabakalar - Evet, bö>le teklifler al· şılıklı ihtıyaçları ~arşılımık ba şunlardır: 
t Juı~~ haşladı. Orada elbise dım, fakat kabul etmedim. kımındın. ideal bır durum ar-1 Karadan: Orsenerallifte blrln-

~tı:ı r nın imUnrlen geçiyorduk. - Yerli bir fllm çevirmf'k ı. lf'fme~tedır. ci ordu komııt:ını Korgeneral 
t~h~~ l9 Uncu gUnli mayolu mil. tin teklif alırsanız kabul eder lzmırele .yaptığım temaslar ~ı Abdülkadir Seven, Korgeneral· 
~~to •la girdık. Napcllde, Hl- misiniz? rasında Tıraret na kanınız GU· ll~e terfi eden kara Tümgene· 
~lfıııl1ıda halka takdim edildik. - Hayır! reli, pa~uk, kuru yemiş ve hu· rallerl şunlardır: Tümgeneral 

na 
0nı orke trasının kon eri - Bundan sonra ııe yapmak bubat gıbi 1lrat mah ullerlnlz· İh•an Eriş, kara kuvvetleri kur 

t u,~da da halka bizi takdim fikrindesiniz? den .naha faz~a almamız arzusu~ may başkanı Tümgeneral SaU· 
....._ ·· - ıGeçen sene muhtelif dAvet m!. ızher ettı. Bundan ~onrokı hallin Selışık, TUmgeneral Fa· '-~ t&ki Kral Faruk'la tanış. lere icabe tettiğim için Akade- ~.u~ayaalarımızda bu hususu 

711 
Bilı;e, Tümgeneral Cemal 

k, na·ı1 oldu? miye d~vem ~dememi~tlm. ~ay- ı;oz6n0nôe bulu~duracaj!ır,.• Gürsel, Denizden: Donanma ko· 
l' ?ıterdfvenlerden inerken dım silınmiştı .. Sımd.i. yen~den Avust~11·a .Tırnret Bakanı, mutanı Tümamiral Rıdvan 

tt ~e Neriman bana )·aklaştı yaz.ıl~p, Akademıyi bıtıreceğım.• ı T~rk t~lllnl~rı. mevzuunda da Koral; Havadan: Ha\'a kuv..-et· 
ı.. ?d;ı ngı Mılletten olduğumu 1' ava5 yavaş zor uallere ge. ş6yle so~lemı~tır: . !eri kurmay ba kanı İh•an Or· 
'" ~· llırkac defa Tilrk oldıı· çiyorduk, me,'Zu e,·lenmeğe yak. •- Tıc~r.et Rak?nınn, zıral gun, Tiimgenerallib terfi eden 
~~11tekrarladımsa da anla)·a· !a5ıyordu. mahsullerınız~e~ bılha •a ~ıı yu kara Tüğgenl'ralleri: Tu~gene· 
''•ı11e ı. Nihayet tercüman n· - Meslek hayatına atılacak karıda zlkrettıl!ım ~~ nen üze. rol Mit hat Akcekoca. Tuıtsene-

l Btrendi. Bu sırada yanı- mısınız? rinde durdu \'e tutilne tem~s ral Fahri Özıtilek, Tu~general 
~t-ı1t~skı Kral Faruk gelmifti. - HaYır' etmeôl .. Es.ası>n A\~l~~urya sız Cevdet Sıınny, Tui!~eneral Ke· 
"'~ 10 • Faruk'a TUrk olduğu- - Peki mektebi bitirince ne den kifı mıktarda tutun almağa mal Niş; H:wadan, Tu~ı:e· 
l Yleyince, o da beni tebrik olacak'.' de\'am etmektedir .. ~ . neral Tekin Arıburnu, Tuğgene-
ı . ...._ }{ _ !.... A\'u.stur):a~ın Turkıyeye ııal· ral Seyfi Turagay. 
-cco111 azanacağınıza, Krallçe o. GUnsell. güldü ve haklı olarak mak ısteciı~ı .. mallara temaıı .e· Tu~generalliğe terfi eden ka· 

llr.ı Ilı inanıyor mu idiniz? sustu... Ev!f'!neceğirn diyemedi~ den Bakan, ~oyle devam etmış· ra albavlari· Albav Hakkı Öner 

Eisenhower 
<Başı l incide) 

eden eski askerlerden mtite§ek· 
kil Amerikan Lejyonu Mıllt Kon 
gresinin Maôison Square Gar· 
dt'n de yaptığı toplantıda demeç 
veren Cumhuriyetçi Paı'tinın 
Cumhurhaşkan adayı ıunları İ· 
lhe etmi~lir: 

c- Esaret boyunduruğu altın 
da bulunan memleketlerin hal· 
kın bir ı:ün tam hUrriyete ka· 
Yu~acakt ır ve o ı:iln bu millet· 
ler istikbal isin kendi öz yolla
rını kendileri seçeceklerdir . .MU 
tecavh: komünizmin çamurlu 
meddi kcnôi öz hudııtlan da· 
bilJne çekilinceye kadar kolla· 
rımızı kavuşturup aslA beklemi
yereğimi1i de aynı nihai kat'l· 
yetle Sovyetlerc anlatmalı)ıt!• 

Şu J..arlar ki butiın bu mut' ıe
llf'IPr arasında akınrı rol, fs Ban. 
kasındadır. Çıınkii ilk kıınılan c 
Tıirk a1mi) ie, Tm k lıllgisi) Te, 
Türk çalışma tarzı)le , .e per50· 
nf'livle en Jttht'k hıınkarıltk tek. 
niğine \arılahilrregini Tiırkiyf 
İş Rankası filli ı;ıırette lsbat et
mis 'e rligf'r tf' ehhii~ler irin teı
' ik edici Ye r.~aret nrid bir rol 
oynamı tır. nii)·le bir rol uhihl 
olan milli mu,. se ıımid idrak rt
li~i l ıldöniımunrlen dola~, teb
rik eder'" haşarılannın aynı ge. 
ni le) iri ölçuıle rle\•amını, kendi
hesa hına 'e memlt'kd hesabına, 
candıın dilerim. 

Ahmet Emin YALMAN 

İzmir' de NATO . 
için haz1rhk 
fıınir 25 - NATO Gllneydo· 

ğu Akdeniz komutanlık merke· 
zinin İzmirde kurulması haıır· 
lıkları ilerilcmektedir. Bu ka· 
rargahın komutanlığına tayin e· 
dilen General Wcyman 5 ey]{ll· 
de şehrimize gelmiş bulunacak· 
lır. Bir Amerikan albayının baş 
kanlığındıı beş kisilik bir heyet, 
karart:fıh için lüzumlu bina ve 
diğer ihtiyaçları temin maksa
dile Eehrimizde temaslara başla
mıştır. Bu arada komutan ve 
mai~·eti için bugün Borno\•ada 
hüyiık bir e\' kiralanmıstır. Es· 
ki, fakat iyi muhafaza edilmiş 
bu e\'de vaktile Lort Bayron o 
turmuştur. 

Heyet başk:ını ayrıca, bu sa· 
bah belediye ba§knnını :ı:ıyaret 
ederek gösterılen yakın alAka· 
ya teşekkür etmi~ \'e N:ıpolide 
Amiral Carney karargahı ku
rulurken şehirde yiyecek ve 
mesken darlığı husule geldiği· 
ni, fiatların ~ Ukseldiiliııl söyle· 
mi§, ayni halin lımlrde de hem 
halkın, hem de karargah men-

, rının zararlarını mıır p n 
Jııbllrc"ıi rn ., iıll bellrtmlr. 
tir. Belediye ba§kanı ce\·aben, 
İımirde hu hususta cndl~eye ma 
hal olmadığını, arz \'e talep kal· 
desin& uygun olarak bir fiat ı 
:ırtı~ının önüne geçllemlyece~i· 
ni, ancak fzmirdc yiyecek vazi· 
yetinin bölgeye fazlasile kAli 
geldiğini, hatttı ihrarnt yapıldı· 
ğını, mesken meselesinin ise 
son ~ilnlerde yeni yapılan in· 
~aat ı;ayesinde bir sıkıntıya se
bcn ol,.nııvacal:ını bıldırmiştir. 

He,·nt temaslarına de\"am et· 
meldedir. 

1 

ıranda dün yeniden 
Kargaşahklar çıkf r 

< Bası 1 incide) 

Bundan birkaç iQn "''"el Rn· 
mide, boğnı uatura ile kc&ıl 
mek guretiyle oldıirıilcn bir 15· 
ker cesedi bulunmuş ve tnhkıka 
ta baelanmıştır. 

Bu cinayetin tafsllltı ~öyle· 
dır: 

Maltepecle askerlıtini yapmak 
ta olan r\ıhat adın1a bir genç. 
fırar ,.e üstlerine hakaret su· 
çundan mahkum edilerek ceıası 
nı çekmek uzııre h .. pt;;hant'ye 
gonderılmiştır. 

E rar ı;ck:r.ı k 'e kum:ı.r oyna· 
mak aıbı ıp .Uianna hapishane 
de de denm eden Nihat bu suç 
!arından da birtok kere ceıa· 
land ırılmı~cır. 

!\ihayet O'l beş ı:ün ewel 
mahkumiyetini bıtiren Nihat, 
mensup olduğu birliğe gonderıl 
mişse de, kıt'aya ıltıh~kının er 
tesi gllnu tekrar ka~tn1$lır. 

Firari Nihat, jandarma ve in· 
tlbat tarafından aranmaktayken, 
birkaç giln evvel Ramide talJm 
den donen askerler, kıflaya bir ı 
kilometre mesafedeki bir tar
lada, fühaj.n cesedini bulmuş 
!ardır. 

Boğattnda ,.e ytlzünde muh. 
telif ustura yaraları olan Nıha· 
dın kumar yüzünden oldilriildü 
ğil ıannf'dılmcktedır. 

Asker! makamların elkoyduğu 
h:ldisenin tahkfl ııtın~ de\ am e
dilmektedir. 

-o-
•• 

Urdün Kralı 
Ammanda 
Karsda dı 

(8a51 ..2 !lnclde) 

gün 1 Benkuının uym yii· 
tfi bulın !?lcrkeı, ıube, a· 
jans le bilrolırında tılışan 
Tukkrln sayısı l6U dlir. 
Halbuki bu rakam, banka· 
nın kurulu tarıhl olan 26 
a~uıtos 192t de 29 ilan ib.ı· 
retti. 

M .. ı:ılekette ilk defa 
•ku bara• u ulünu ihdas e· 
aerek milli t ururu uyan· 
dırmak n 1di1tirrnek çılı· 
rını ıı;an h Ban ısının bu 
ulflifcki çalı malan ,.e biz· 
metl ıi de ı;ı ranla kayde· 
dill'cek k dar bu~ ıiktür. Bu· 
,un mllll bımkalarımııdıki 
tasarruf me,·duatı 750 mil· 
yon liradır \'e bmıuıı •3•1ı 
)'ukarı dortte biri h ftan· 
kaMndadır. 

l·arlığiyle \'e (Ilı mala, 
rlyle her r.amıın iltil'!ar ede
ccl:lmlı bu mllli miıes~ese• 
mlz. bu tik batarılarındu 
Türk brınına geniı bir ıı.ay 
ayırmak :kadirbilirliğini de 
gosıerm,.ktedir. Gerçekt n, 
bankanın bir tamiminde ıu 
utırlara rrtlıyonu.: 

•İli Bankası mm·affaki:ret 
Am ilerinin b~cında Türk ba 
sınından gor~uğü yakın a. 
!Aka ~ e mUıahereti tarihin· 
de dalma muhabbetle ana· 
caktır. Kuruluşundan itıba
ren TLirk basını 'e onun 
mümtaz unsurları İs Ban
kasını h r yeni hamle.sinde 
daıma teşvik ve te~ci etmiş
tir.• 
Tur~i ta Bankı ının n. 

tan 'e mılle lntirle hirlik· 
le ebedı)en pa ldıır olma· 
&iDi \ e bu \'&tan \·e mill,.te 
bundan bô ·le de hayırlı hİ7· 
mt'tlMde b•ılunmasını te· 
menni ederiL 

Sadun G. SAVCI 
Ol'\ KELİ!\IE'\'LE 

Tunus ihtllUı ballııdileml· 
yormu9 ... 

lılletlr.raracı lhtilanıı.rın 
hangisi hallediliyor ki o e· 
dilsin! .. 

TATLISERT 

Yunanh avukatlar 
Yarın gidiyorlar 

Amman, 25 - ÜrdünUn 17 a
sıiıdaki genç kralı Hıiseyın. bu- ı 
gfin başkentten takriben 30 ki
lometre mesafede bir mahalde 
hazırlanan tören sırasında bü rük 
bir halk kalabalığı tarafından 
muazzam Ee\'inç tezahürleriyle 
karşılanmıştır. Kral Hüseyinle 
annesi Kraliçe Zeyne bu sabah 
mahallJ saaUe 9 da l\lafrak'da. 
Basbakan, kabine mensupları. f. 
!eri relen idareciler ve halk crııp 
ları tarafından lstikhal edilmiş
lerelir. Kral, yepyeni bir otomo. 
bildcıı indiği zaman evvelA milli 
marş çalınmış rn sabık Kral Tal. 
lal'ın hal'indenberi ilk defa ola
rak kraliyet ba)'Ta&ı çekilmistir. 
Kral bu mevkiden doğruca Bas
man sarayına gitmiştir. Se!Anik nukatlarından 40 ki· 

§ılık bir ka!ılenin geçen r.uma 
gunll trenle ıehrimııe geldiğini 
yaınıı(tık. Awkatlar şehrin mil· 
zelerinl, camılerıni, surları. Bin· 
bir dıreği, Yerebatan sarayını 
ve·air f;orOlecek yerleri .;ıozmiş· 
terdir. Cuma lınü htanbul Ba· 
rosu tarafından Buyükadada mi
safırlerin şerefı11e bir z!yafet 
,·erilmiş. ziyafette Barn Reisi 
Abdıilhak Kemıll Yorük bir 
nutuk soyliyerek hAkımin ve a· 
vukatın vazifelerinden bahset
mi$tlr. 

Talla!, akıl hastanesine 
:ratınlarık 

Kahire, 25 (ANKA) - Eski 
Ürdün Kralı Tallal'ın Halvan a
kıl hastanesine· yatırılması için 
gerekli hazırlılı;ların yapılmakta 
olôn~ıı hilôirilmPktedlr. 

Büyük taarruz 
30 yıl 
Bugün 

önce 
ba 1 mıstı • Bu nutka S,.llnik barosu ida· 

re heyetinden Ker4me\'S cevap 
vermiştir. ti.ıteakiben Türk • 
Yunan Dostluk Cemiyeti reisi 
İstanbul a\"Ukatlarından LAska· 
ridis bir nutuk soylemiştir. Son 
olarak Selanik a\"'llkatlarından 
l\1etr Conros türkçe güzel bir 
nutuk söylemiş Ye çok alkı~
lanmıştır. 

<Rası 1. r.lılr ı 

Derelf'r gibi kan dökerek 
hugunün nesline mli•takll 
bir utan bırakan kahraman
lar, 30 ) il önce ,.e dort sun 
sonra dü5manı perisan ede. 
cekllr. 

O kahraman ,·atan edatla. 
rı, Büyük Atatürk'den, ·Or
dular! ilk htdefiniz Akdenlı
dlr• tıarelinl aldıktan ınnra 
du man bakıyesinl Ege kı t• 

11na kadar ko,·ahyarak flenl· 
ze dolımuı; rn Turk milleti
nin önune yeni bir istıkbal 
ufku ıçmı5tır. 

Türk ınlllell, 211 Aiuıtosu, 

i Avukatlardan bir kısmına Pat-

ı rikbanede bir ziyafet \'erilmistir. 
Yunanlı ıırnkatlar husust bir va
gonla gelmişlerdir. Çarşamba ak-
şamı tekrar Selini e miıte\eccl. 
hen hareket t"deceklerdir. 

~ldl' hcevap verilmesi güç bir - Beğendiğiniz rrkek tipi tir: FeHI Gök~~ltık, Liıtfi Güvene: 
;ı:~l•d erhalde, Günseli bir an nedir? •- Türkiyeye satmnk istedi· Sırrı Acar, Cemal Akbulut, Ha· 

b-.... t:· Ve nihayet: - Uzun boy... timiz malların arasında kere te mit Apaydın, Celal Alçok, Şe· 
"~ raftan daima kazanaca- - Sadece uzun boy mu? ve tahtadan imal edilen her ne· rafettin Akkoç, flyas Demir~oy, 

ıı: 'hYlUyorlardı. Fransız ha- - !... \'i eşya \'!' tahta evler, her nevi l\tuhittin Onur, Ziya Arıbay, Kl· 

General F.i enhower bu de· j 
meci sırasında ıKomUnlsl ~ulum 
ve baskısının en iptidai bir hun. 
barlık olôuAunu, komiiniznıin 
fütuhat bahsinde doymak bıl· 
mrdi~ini, hu si~·asi umdenin ken 
disini muwr faaliyelll"re, ihti
!Ale \'e bütün kıt'alarla büttin 
brşeriyeli boyunıluruğu altına 
alıncaya karlar lhl ilal \'e harh· 
lere krndi~ini vakfetmiş oldu· 
~unu• söylemiş ve dl'mişlir ki: 

«- Ru far, kanaatimce muay. 
yen bir kuvvet \'e kudret ~cvi
yesf ne ulaştıkları zaman, dün· 
ya hAkimiyetinl kurmak için 
topyekun harh tehlıkesiı'li göze 
alacaklardır. Fakat, henre bu 
tehlikı>yl ı:öze alabilecek kudret 
"eviyrslne h.-nliz ulaşmamışlar. 
dır. Bu iliharla hen.üz vaktimiz 
\'ardır. Bu mileldet 1arfında dlin. 
yayı ~ıılha ııla§tıracak bir rota 
bulabiliriz. 

Çarpışma sırasında halk, po· 
!is karakollarına. kıslalara ve 
Hükumet dairelerine iltica et· 
miştlr. 

Pr. lUusıddık Ameı-ikan el~lsUe 
görli~tu 

Tahran. 25 (A.A.} - Birle· 
şık Amerika büyük elçisi IJoyd 
Henderson hu sabah başbakan 
Musaddık ile J?Örüşmüstür. 

bugünkü helıasının en muh· 

1 
tcıem sırrı olarak ılalm.ı say. 
gı ile anacak ,.e onu, tarihe 
bu ~rf'fll ,·asfıyle yadigA.r e. 
rlt'rektir. 

Difer taraftan birkaç gündrn 
beri sehrimizd,. bulunan SelA
nik Harp MıılO.lleri Derneği iı· 
yelerlnden 80 kişilik bir kafile 
dUn Yiliyeti zıyaret elmi6lerdir. 
Yunanlı misafirler yarın da 

Kasımpa5a neniz hastanesini zı· 
•aret ederek hastalara hatıra 

mahiyetinde muhtelif hediyelf'r 
dağıtacaklardır. 

~ltrıı~na kazanacağımı bir Anlaşılan Günseli 'bu ıuall~ri elrktrik e:ra!lı, hiôroeleklrlk mi Akman, Hakkı Sokullu, A\•· 
t' "P";' hildirmlşti. Ce\'aplandırmayacaktı... Uzun santralları te•i Itri, telefon le· ni Çırnaz. Cevat Akbulut, Dan-
ı~'.ıı, 1 a~sız ve Alman gUzelle· kirpikli gozlerinl dılma yere in· sisatı ve malzemP.si, telefon me· yal Yurda tapan, Hamdi Giirsoy: 
~ ~ıı d:

1? için takma göğüslU diriyordu... kinelerl, bilhassa ehemmiyetli nen izden CP\'at Taltıy, Refet Ar 
( d ık1a_ dıkterlni, itirazda bu. A\'l'Upa Güzellik Kraliçesi bir yer tutmaktadır. nom. Fevki Gürel; Hnadan: 
~ llunı tını ajanslar haber ver. Cemiyetin defterini ımııladıkten 10~2 yılının ilk ayı zarfında Enver Akoğlıı. 

ltııdtı ar ne dereceye kadar sonra basın men up1arına le· Avu furyanın TürkiyeH yaptı· Alhaylı~a terCi eôen kara yar· 
~- şekkür ederek aramızdan ayrıld~. ~ı 127.000.000 şilin tutarındaki boyları: Hakkı Özkan. Veysi 

8 --------- ihracatın 50 milyonunu kereste SP.nol, Muammer Heper, Ab· 

ına iye Nazım i met m li~ini ~öyliyen Bak;ın, Anı~tıır- mi Tuğrul, Sabri Gök~aı, Ah· 
İf ı 1 H k '" \'e orlun mamullerinin teşkil et· ôillkerim Atıık, Tevfik Tan, Naz 

~ )'anın hu ~ahada fiat rekabeti· met Kömilrlil, Cavit Gökkılu;, 
~~Üfeft ı'şı· Go .. nderdı'g"" ,· ni daima göıönündA bulundura-, Yaşar Kanat, Hasip Gün bay, 

cağını da belirtmiştir. H a~hl Glilciin, Tevfik Kurun: 
lnf 'h Avusturya Ticaret Bakanı, nrniıôen: Refet Gürün, Mahmut 

1 ar ettı" Beyannameler oruJan bir sual iizerine, hlıklı· Ülsf'\'en, Nerôet Tiryaki, Fııh· 
metinin yakında ŞP.hrimizde bir rettin Gayer, .Necdet Uran, Ce· 

t :\ıılta 411
l-ara "-lartn AnJ:ıırcı "-J•nn konsnlo~luk açacağını ve muhte- mil Monos. 

t~tıııJa .25 - Dün saat 15 Kırklareli, 25 - ilimize bağlı melen bir başkon~c>loslııl!un onli Havadan ancak iki yarbay al· 
~ ~lıııa~ Sanıanpazarında Altay Babaeski ilçesinin Kuztepe kö· mU1deki sonbaharda faaliyete bay olmuştur. 

1 cıınu111da bir lntihar hadi· yUnde oturan Halil İbrahim ç,.. geçl'ceğini de sözlerine ila\'e et· 
~ • Etur. Un ile Mehmet Akın adreslerine, mlştir. Hizmet dıtı harp gemileri 

t~ llire 8 k \"al.ansız şair Nbım Hikm.-t tara. Avusturya Ticaret Bakanı 
lııı.ı ~ At Uı a ~!!lığı müfettişle- fından Bulgarictandan iki aıfet Jesef C. Böck • Greissau. dlin 
tb ... Ilı ~ı· at Unsel. ~anında nl ı uçakla me-mlekelimizden ayrıl· 
l ~Qrı.. llaızez olduğu halde 0 • mektupla birer adPt • Barış,•o U• t 

ıı;~ıı b başlıklı beyanname gönderilmiş- mış ır. 
• teııdı illnnı~yen bir sebep -----------
•tı •t111

51
"
1 

birden balkondan liriıektupların :rarf ,.e el yıızıla. Burgaı adasında 
~~!lir l§lır. rı aynı olmakla berahP.r NAum 
~. •ıı'ttıs bu d" · ı 'k t•· i t kt _, bir yangın tıı1~•,ır 8 uşmo netıces n· Hı ·me ın mza~ını a~ıma auır-
~h hıtihUrette Yaralanmış: ıav· lar. BcvannamelertiE' ise baştan 

~~~ta a: sebepleri üzerinde aşağı Türkiye aleyhinıı mPn(l 
~ Ctrlşnıısur. ororıa.ı::anda, iftira, hezeyan , . ., 

4':! aıııı31 ?ı hakaret doludur. Kızıl usak N'fi· 
e llıU! fuazzcz, \'erdıgi ifa· 'Zım Hikmet'in ı::önnerdiği hu 
Ilı b ettışin intihara kalkış. mektup ve beyannamrleri, Halil 

,
1 

&O le lr tCirlU anlayamadığı· İbrahim Çetin ile Mehmet Akın, 
t ~~t lnlttfr. Tahkikat de\•am ötede beride halka okuyup pro· 
~ 'd ~ , oaganda "aptıkları bir sırada 7'a· 

4t ha lab bıta tarafından suçüstü yakalan. 
il "et anede ifade \'ereme- mıslar ve adllete teslim edilm}~· 

at etrrıısur. !erdir. - -

Diin saat 11.30 da nurgaz a· 
da~ında Gönüllü Caddesi 43 nu 
maralı Dr. Nikolaldinin evinde 
cıkan yangın, e\'İn tamamen )'an 
masına ııebııp olmu~tur. 

Tahkikat sona ermemiş olmak 
la beraber, ~angının; baca tu· 
tuşmasından çıktığı zannedilmek 
tedir. 

Tahkikata devtım edilmekte 
dlr. 

Cuma günü satılıyor 
Ankara: ~. (A.A.) - Maliye 

Bakanlıı!ından bildirilmistir: 
MOO sayılı kanunla tasfiyele

ri kabul edilrn hizmet ıiısı harp 
gemilerinin sııtışları 29/8/1952 
tarihine ır~aelüf rôen ruma gil. 
nU pazarlı~R bırakılmış olup bl· 
tinci ııruhun ihalesi saat 10. Ü· 
çünefi ~rubun ihalesi saat 10 ve 
ôörôüncü grubun ihalesi saat 14 
ve he lncl ıırubun ihale~i de sa-
111 15 de yaoılacaktır. 

TaliplP.rln evvelki şartname · 
deki r..saslara göre o gün ve 111· 

ıtlerde Maliye bıkanlığı Mılll 
Em!Ak Genel mlldürlüğünd, te· 't kül eden komisyona mllracı· 
atları Jlıımdır. 

Moskovadaki komünist çarla
rın kumanela teşkilAtı, §İmdiye 
kadar bütün tarıh boyunca tek 
bir muttakiyet idaresi altında 
bir araya toplanan rn korkunç 
diktatörlUk ku\'VeUdlr. Bu ida· 
re altında yığınlar ezilmekte, 
dövülmekte ve tedhi.s edilmek
tedir. So\·yetlerin harb meka· 
nlzması \'e Rusyanın başka tiir
ıu ulaşamıyacağı iktısadi bün
ye i hu ezılen ,.e kırılan insan 
vücutlarının üzerine bina et· 
mektedir. 

Sovyetler, İkinci Dilııya Har
binôe yendi~imiz o diı§manların 
ısll hata ına dli5mlyceekler· 
dir. Topyekün bir harbi ba~ 
)atmanın işlerine ielıtlğini ka
rarlaştırınca nusl:ır, muhakkak 
ki, böyle blr harbe kalkı~acak· 
lardır. Hu itiharla vaklİl\lİZ var 
elemektir. Fakat bence, Sovyet· 
lı>r tarafından yaratılan tehlike 
dcrtıal cevaplandırılmalıdır. Bu 
tr.hôit haşımızın üzerinde me\·· 
rut pldııkça. sırıat hedeflerimiz., 
tarım programımız. \•ergi siya. 
setimiz, bütün iktısadiyatımız ve 
harekAtımır bu tehlike ) üzün
den kısırlıııbillr.11 

Umumiyetle tahmin edildiği
ne gure, bu görüşme petrol me
seleslle alfıkalıtlır. 
Amerikalı petrol teknis)enlerl 

Tahrana ı:clmiş olan beş pet· 
rol tesbleri teknisyeni başba· 
kan Musadrlık tarafından kabul 
edilmislerdir. 

Tekııls)enler yann Abadana 
giderckler. ve tesislerın tekrar 
faaliyete gecirilebilmesi !çın in· 
celemelerde bulunacaklar ''e bu 
işler içın gerekli dö\ iz m ıktnrını 
hesaplayacaklardır. 

Teknisyenlerin l\lusııddıkın 
talebi Uzerine geldikleri sanı!. 
maktadır. 

İspanyada Krallık 

ihya edilecek mi ? BULMACA 
<Baıı 4 Dncüdel 

krallık tacını 14 yaşındaki oğ· 
lu Prens Carlos'a bırakacak· 

z s 4 

tır. Şimdilik küçük Prens, hak ., - -
kında yapılan ·büyük politika• • il• 

1 , • 

dan habersiz, babasının mali· .. • - -
k~nesinde oynamakla meş~ul· • - - • -
dUr. İspanya tahtının asıl va· • 
dsl "l'd•n Alfonsun bh)~k oğ· • 1 - - - -
lu Oon Jaime'ye gelince kar· ., - -
deşi Don Juan lehine •sıhhi ., - • - •. 
sebepler• dolayısile krallıktan fi - - B -,- - • 
çoktan vazgeçmi•tir. •Cinsi IA -ıı _ -, _ -ı-ı-1-ıtif • hayranlarından oldu u söv 
lenen Don Jaime'nin tahttan • =------------ı 

Soldaıı Sıta dol'm. 1 - Bır bay· feragatine asıl sebep, kadınla· 
ra karşı duşkUnluğü gösterili· 
yor. 

T&D. 2 - Bu:v-uk a - Bır celı!r: Sı· 

ıı a t o& - Yapı1!naaıııa 1 ı 1 'il 

f'.r im. olaıı 5 - Hafif b&fıf ı.lruıtı Dı~er taraftan İspanyada 
krallığın kurulması için talı· ıo trı cı'tarma ı; - Kuıuııuıı fena· 
5an ve bu yüzden bir vakitler dı: Bır h•T\"n 7 - Bır .onı ıdıtı; 
Franco tarafından iki defa hap Bır c•ı ı torrak ı; - Boliimltr 
se atılmış olan kızıl saçlı Kon Ynhndaıı Aıd11a: ı - Bir m:ul· 
tes De Sevilla bu mt'~elede ki A'eıı 2 - ~•fl1 eti ı - Kur11 
gayretlerini arttırmış bt:lıın ubul•rdon b rl ~ - Cmnm! rardım. 

makta \'P kralcılarla ı;ık sık te 5 - J'ırıl rırıt, Boyan edatı. 11 - Der 

mas ctmekteôir. On be$ sen!' , .. ı, ıı duı · Snn harf. Tnıı Bir nota. 
f'\'\'e) İspanyada taçsız bır 7 - R r oot•. Dnnm aı11ı. 6 - Y& 

krallık kurmu~ olan Franco· del 
nun, rakiplerini uzun zaman DÜNKÜ BUUtACASIX HALLI 
muammalar karsısında bırak· soı An atA ı - &:oıa:ak 2 - ·-· 
tıktan sonra nihayet memle· s - p., ı-az " :.. Mi, !\•ın• ~ - • · 
kette taclı krallık kurm:ıva ya fıtap ti - ot• 7 - R • a - P•ı· 
rıaşması. monarşistlerin f span kir 
vol halkı ÜZl'rindeki te~lr ve \"nhrıdaıı Au~ı~a : ı - Kıııara, 
.,üfuzlarını lıUa kııvbetmı>dık 2 - Od ı..a a - z a1111 ' - F119, 

lerinrı riı>lil ~avılı\'or. 5 - A.n • h ı; - Aluıımek. 1 -

Derleyen: Tolun Alptekin Ma ı - Arapkir. 



' 

~--ııır:/ T•Hrruf ve ..... 
Sağlamlık Sembolüdür: 

Leyland 

Dizel Kamyonları 
Fabrika tonajı • 7,5 ton 
Boyu - 6,87 m." 
Lastikler-1000X20·12 kat 
Vites, • 5 ileri 1 geri 
Oefransyel • takviyeli ' 
Frenler, Havalı Hidrolik 
Mazot sarfiyatı, tam 
yükle 106 Km de 20 litre 

( 

ÇIFKURT TiCARET ve SANAYi T. A. Ş. 
blala, ıı•t1111 ed. llo. 45 • lsıubııl.,:: Tal. 40897 - Telgr. Çıfkurı - lstubul 

AC~HTALAIU• iZ : 

'AHKAM : Elı••r 5 ,,,,.•ç•k .. l\kaler cad. 1 

' AHTI" : Gktt1ler nılleunui, .. kır Han 10 

IUt'SA : Altka CMırell. lnlinli Cad. 41 • 50 

ERZURUM : Kemal CiunfÖr, Tat nıa{lualar, 119 

ESKiŞEHiR : Ç•lkurt, Tıearet •• Sal\ayi T. A. Ş. 

IZMIR : E. Kantarcıo61" • Y. Zakulo Bıhçelıler Hı" 1( 

MUCLA : Sııl>ri Acaraoy.' 

:\İŞAXTAŞI ÖZEi • • 
l'atJlı IŞIK LiSESi (Eski Feyıiye) 

Kız 

Yatıau: t::rrı.eı. 

l\uruluş tarihi: 1885 

Yuva ilk Orta Lise 
\ abancı dıl tedrisatı llko okul 3 üncü ınıita ba~lar. Orta \e Lise sınıflarında Yabancı 

dil saatleri arttınlmışlır. Muayyen emtlerdcki Yuva ~e İlkokul öğrencileri okul otobüsün· 
den fayaaıanırlar. 25 Ağustos 1952 gilnUne kadar kaydını )eni ilemben eıski öğrcncilerimızin 
) erleri )'eni müracaaUara tahsis olunabilir. Kayıt i'in pazardan maada her gun saat 9 • 17 
uasında ol."llla müracaat. Telefon: 80879 • - • 

İstanbul Sular idaresinden 
2s.1.19s2 - s.uı 

lSTANBUL 
ı2.~7 J. cılıa o .Pronam. 13.00 Hı· 

h roar. 13.lG Turl.iilır. 13.'JO Danı uıu 

ti!. lll 41.i ~artılır - Okıı1an: llual 
11 Yal:ar .(alınlar: ~. Tı:.:Y11, .K. •• en· 
o'u, ?:. tıı ını1. 14 :ıo Ü}'• l:oıuırl
t~ 11Tertar. 11.H ~artılır - J 5.00 
l.:ıpın . 

Me,simin fazla kurak gıtmc i dolayısiyle her ~ene olduğu 
gibi bu sene de Halkalı sularının membalarındaki \'erimleri ıı· 
zatmış olduğundan bu sudan alan mınlakalara memba verimle. ~ 
ri normal hale gelinceye kadar asağıda yazılı günlerde münave
be ile su verilecektir. 

~iibet zamanları: 
Edimekapı ile Topkapı arasında şehre giden Halkalı su· 

!arı: 

* 
Bir gün 24 saat: Edirnekapı, Karagümrük, Sultanselim, Fa

tih, Çırçır, Beyazıt ve civı.rlarına, 

l 00 A..tlıl u Dıııı lluı... l .o 
'l trb11•H dıtr - E'.oıııı!an: J;:J..wıı ~a 

ıru. ıs.ao lh:ııliktt ilanları •n ... au 

Bir gün 24 saat: Şchzadeba~ı, Süleymaniye, Çemberlitaş, A· 
yasofya 'e civarlann:ı. 

Topkapı ile SilhTikapı arasında şehre giden Halkalı su-
ları: 

' rlıı i - Jdın eden: S..dl Ya ur A· 
ıu:uıı. 10 00 Hıbı.ler. 111.15 lhıılli:. 

111.dS Hcp!miıın uı ll. 111.45 .,.arkı!ar 

- Onran: Mefharet l'.ı.!dmm. Calaıı· 

Jır. Cudt (ı la, Yorıo BıcaıO!, 

nir giin 24 saat: Topkapı, Şehremini ve charlanna, 
Bir gün 24 saat: Davutpaşa, Haseki \e charlarına, 
Keyfiyet halka ıllin olunur. <13763) 

Jo ı•7•t tı:ııUııf. :o.ıs I:ad:ro s:az•tul. 
:o.ıo ıu ublr haberler!. :o.ıı:; Gore 
ı:o.ııo li:IJ.& aeh r haberleri. :o.85 Get• 
1ı ü. :ı.40 Sulular - Olru1aıı: llııs· 

ıala ('af ar. ('ılaıılır: Cndtl ('afla., , 

laoUlıı U~h. Fibe Eutlull;. :?2.00 Sıir 

Dannıım - Eoııaıııı : Dehtet Kemal 
~· lll'. ::.10 I'IT1DO Dlin1uuıda Ge· 
cınııler - Ça 111: Cemal ~ı't Re1. 
t.:.ıo Zamıııım:zııı Uuzltiııden Örnek· 

lt• - Btrllıı Dnle~ Opıruı Orkut· 
ruı ... Saııat.lı:llan tara!ıııdan. :ı: .. u; 

liıhe le. :J.00 lümbb-o - Doru, Pro ı9.-&5 I:ıd:ro n. fn; c• 20 00 )lı! 
na.mlır Dua "• Cn llulfl. :a.ao aı •• :o ıs Rad1o Gazetesi. :ıo::ıo llil· 
lı.:m 'U Ope:eUerdııı mliztı:. :,,OO Ka tık - ~ırkılır. Okuran.: ?;eTla De· 

mlrdoTen. Çalanlar: nu1en :ı.:am, Cn 
d•t 1'oıano.ıo. \ • hı l>ıryal :ı 00 

o;- :a A~ılıı n Pro:raıu. 'ö.BO lıl. S. Tt.mıll. 21 '~ &rb.st Saat. 22 00 E:o
A.1an. 7.:n Muzık - H&fıt Unrtlir- nıuma - &O Afu•to• Zır.,ıne Do: 
J ı :. 7.4S Haberler. 8.00 lluzik - Sar· 

ASKARA 

rn). :?:? 1 "> Aluıfk - Sarltılor. :2 45 
.,ıl ır. ı.ı:a Hın Rıponı, 8,30 lluzlk - AI. <ı, A.rarı •• Baberlrr. :?J.OO Ko· 
~esitll l'ırtı'ar. fi 00 GonliD Prorra nosıııı - PııLboıa Da r. nna ın \'ahaıı •a ,.. l:'aı>•n "• 

UulLlr. :?3 05 Pro:rım u 1\aııanı~. 

* 12.lS - 1 •. 30 A 1ı::ı:r. SAAT!: - tzııır. 

------llıııı. 
Bayanlara Müjde 

Bayanlar için uçakla 

,\merikadan ,etirttığımiz 

• NYlON ÇO A 

• NYLON SOTY!N 

• NYLON KOLOT 

• NYLON ILUZ 

ı e ner turlıJ • ~ ıon ıç ta· 

maşırlarımızı mutlaka 

görünUı.. 

DARYO MOTOLA 
Beyoğlu Parmakkapı 

Saray sineması yanı 
ı 5 m. llJ • 178:?0 ı.:c .. T . .l, V. Kuı ı ı ~ Aeıl s u Pro:rım. 15 00 ....... 

Dılra Poıtuı1le ll•rabtr Ya1111). l!l 15 blır - O.uran: Saan Yaman. Cı· 

l!tmlıl.e!teıı St!.im. l:? :ıo Mcnl• .. ete !anlar: Ali Dıı,-arlır, Dr" ı: Cıludar- ~-------
~!im. l:?.8:1 lluz. - Ad:eria J~te· lı JS 10 Ua!ıt ,\ibik. Jll 00 Sn • · 
•lıi l Hanla r. O:.U1aıı: Esma l:ıırin. serleri - Ca:anlar Al Oıı1&rlar, Cle· 

Çı ınlu: .Ali Er.:os., ~ııri Ş~nnr1li, h G C.kuıhrlı, natl Duıarlar, ll sn 
8• i!U!tln Erl<li••. ftd Gunde.. ... r. Ulııdaf. 16 ı S DHte'klr S ılın 16 30 
U.0:1 ll. !. A11rı o Habulu. 11.IS Yıırt Turkultrl - Ol<ıı71n: Gııntr Dal 

.:Woıl - llıılını;or dın )!tlodıltr. ıs.ıo cıo. u. 17.00 Dıııı Muıt.ı. 17 :o Ko
öt:e Gue u!. U 4 S llllı k - r.ı~bard nnaıııa. ı 7 "lO O;rua havaları - Ca .tn• 
'1'11bor 07 ibor. H 00 Uan F.aı:ıoru lar. Ali Dıa;nı r, Clth ç t:ıklldırlı, na 
U:~a.m Prorraııu ... l;:ıpaaı.ı. 16.59 A· ti D117arlar, llııın!l Uluda • 1; 45 Sar· 

'!: • , l'ror.am "' M. Ararı. 17.00 kılır - Okuna: Fikret Karahan. C•· 
l!ıuıl - Dan ıııuıltl. 17.30 lıluıik - laıılar: Emine Gonlildea, llehıııeı Ka• 
'ııceıu (S111tanl1tılb Pulı). Ol:n1aıı· ubıh. l .ıı> 'l'an;olar. ı 30 I'ıırt Tur 

lar: llıUhat ruı, lluıelılıer Gü1tr, lriilerl < J.:orol - \ 7ban T'ı!mam "' 
liııalll lhkaddu Atıbn. Calınlar: Arkada~lan. 19.00 Habuler. Ul.15 
Vıd.ı Tvnççd: ~. ?\acl 'l'ekttl, Sellbaı.. Geno !JUdat!ar - Ok~ıııalr: Suzan 
tın Erkou, Ba11I Tümer, O&man Gll· Tasao'"ken, Ahmet Ön;O. Çalanlar: Eml· 
"tıılr, Zab:O Bardatoflo, Saf!d Giin• nı Gonllldtıı, ltehıcıt Xaaabalı. ııı .a:; 
.ı •• u . Hııu1Jn İleri. 18.80 llıızllı: - Oııeraıla bir cıct. :ıo.ıs R&d10 razet .. 
gı!on Orl:es!lırıııdııı Pırca'ar. ıo.oo at. ~o.so Ee1'1ltıı ıarkılar. 20 ,5 'Blı 

:W. S. Ararı n Habu!rr. 111.lS Tarih- bize. Eona•an : Dr. HC.umeıı a Pe•cJc. 

tu B.r Yaprak. 111.20 Muıl.I: - Tli~ 20.6S Serbut Sut. ı:?l.00 Sırkı' r -
hl•!'. Ol.-uaıı: Ali Can. Calııılar: ! a- O.ıı,-an: ~hrı H~.ın. Çalanlar: Ali 
" 1'tcııı Oaıı:ın Ö.ıltn\;tl, Alıııa: Yı· D07arlar, Belli~ eı • .ıdarlı. 21 30 Pro

a&cı t~ .A.lda:nlr, Ee1!etUıı Eıfıııu rram "' Eıpan.ı 

Sayın Doktorlara 
Ademi ' iktidar. 

bclgevşekliği, asabi 
\OrS?"unluklara karşı 

1 

PROKOPIN 
Drageleri Almanyadan gel. 
mış \'e Eczanelere tev-,d 

edilmistir. 

SPOR OTOMOBiL 
Temiz kullanılmış spor 

JAGUAR bol yedekleriyle 
•atılıktır. Ferlköy Turing 

Garajında görUlebillr. 

" 
1 
" 

Ba-qra 
CSAZIET•Sı 

).' enı kanunun 'erd:ğı haklar dairesınde \e e kiden ol
ciu u gıbi İstanbulda •Gazctecılcr Cemi) et1> tarafından ti· 
J..:arılacaktır. 

« BAYRAM GAZETESi » 

Cumhurı~ et, lliırrıyet, Yenı Sabah, Valaıı, \'eni İstanbul, 
flunya, ~lilliyel, Son Po~ta, Akın. Hıımct, ,\kşanı, İ tanbul. 
Ekspres, Son Saat gazetclcrı ) azı aileleriııın iştiriıkıyle renk
lı, dolgun mündereeatlı Ye gayet itinalı basılacaktır. 

« BAYRAM GAZETESi » 

İlanları Ankara Caddesinde ~alnız ·İliıncılık Şirketi-, 
resmi ilanları da •Türk Basın Birliği \e Ortakları Re.mi i. 
!anla~ Kollektif Şirketi- tarafından kabul edıleccktir. 

YENi GELEN -l!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!Ra. ...... , 
iTHAL MALI 

ÇİMENTO 
Salıslarınıız, piyasadaki emsalinden daha ucuz !ıatlar

Ja de\ am ediyor. 

ÇEHRELf - IŞMEN LIMiTED ORT AKLl<'.'71 

DEMiR ve iNŞAAT MALZEMESi 

Galata, Fernıeneciler Cad. No. 50. 
Telgraf: nmRi!>lllE:\' - G.\J, \ 1' \ 'f ell'fon: 4:?.?63. 

ÇiFTÇiLERE 
Saatte 3 ton 

Mısır Taneliyen 

GE 
mır~·a .\mcrık:ın :ııısır 'l'ancleme maki· 
lcriıniı gelmiştir. Salış deposu: 

İBR.rnl-'I 'l ,\!;)(' IOGl.U 

Galata, K:ır:ıköy Palns kıırşısı Xo. 84 

Hava Kuvvetleri Komutanhğından : 
ı - 1952 Ekim :ı~ ında 1076 sayılı k:ınunun 29. Madde::ııne 

göre Yedek Subay mu v:ızzaflık hizmetıni bilirmiş \eya 
ı Ekim 1952 de bitırecek olan FakUltc, Yüksek Okul 
ve olgunluğunu vermiş li c mezunlarından kendi is· 
teklcrıylc tahsil hariç 6 sene hizmet elmcğı tekeflul 
edenlerden uçucu ~ctişıırılmek lızere Yedek Sııb:ıy alı. 
nacaktır. 

2 - Giri. <;artları: 
a) 'rüı·k vatandaşı ol m:ık. 
b) Kendisinin \'e aile~iııin kotıı bir hali \c .sanı bu

lunm:ım:ık. 
c) Vucut yapılarının diızgUn, sağlam, en az 1 6U en çok 

1.90 boyunda olması. 

d) Yapılacak sıhhi muayeneler, beden kabili)cti ~onet. 
meliğinin (Bölüm 11, 64 • 76 eı maddelerindeki) 
e\'Safa göre ilk muayeneleri urısa her askerlik şu· 
be merkeı.indeki tam teşekküllli a keri hastaneler· 
de; yoksa tam tesekküllii memleket hastahanelerin· 
de yapılacaktır. İlk muayeneleri kazan:ınların Dl rı
ca Eskişehirdeki ha~a sıhhi muayrne merkezindeki 
uçuculuk mLayenelerini kazanmaları ı,:erckir. 

e) isteklilerden olgun! uk imtihanını venniş lise mc· 
zunlarının 23, yüksek okullardan isteklilerin 24, 
~·Uksek okul ıııczunl:ırının 26 ~ aşlarından 15 Ekim 
1952 güniine kadar gün almamış olmaları. 

3 - 'I'l'kcffiil ellikleri hizmetleri bitirenler i ledikleri tak· 
dirde :\Iılll Savunma Hakanlığının görcn•ği lüzum \'C 

ıhliyaca ;-:öre ınu\·azıaf sınıfa nakıl eclilebilccckler
tlir. 

o! - Uçuculardan ıı~·u ta muvaflıık olanıay:ınlar havanın yer 
hizmetine nakil edilccckierdir. 

~ - Ucucu olarak yeti~irilcccklerin tah il süresi hariç 6, 
uçuşta mu\·a(fak olamayanların ha\'3 yer hizmetinde 3 
ene hizmet edeceklerine dair noterden bır taahhüt se. 

nedi \ermeleri ş:ırttır. 

6 - Dığer muf:ıs~al ve lüzumlu m:ıliımat için a kerlik ŞU· 
bel erine, hava birlik \ e teşkıllerine başvurulmasını, 

7 - isteklilerin en geç 15 h)·lül 1952 gunünc kadar le· 
kcmmül etmiş e\•raklarını Hava Harb Okulu Komutan 
lığında bulundurulmaları ilan olunur. 

iyi malın. reklôma ihtiyacı yoktur 
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DiZELCi ARANIYOR 
Alıiracaat yeri. Bursa Dokumacılık ''e Trıkotaj T. A. Ş. 
cİPEKİŞ11 Sullanhamam N'o. 124 - İ S T A N B U L 
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IEMENS 
ELEKTRİK SÜPÜRGESi 

ZAMAN VE ~ASRAFTAN AZAMf TASARRUF SAGLAR 

• Kir ve tozun amansız düşmanıdır. • Halıların havını almaz. 
• Tamamen sessiz ve son derece iktisadidir. • Dünyaca meşhur 
Vst 186 Slemens motoru ile mUcehhezdlr. 

Fiatı: 260 Lir• 

Z6 Lira peşin. ayda 26 Lir• taksitle 

Lastikler de dış görünüşte 
, biribirlerine benzeyebilir, 

-~ 

iftdyott/atca, ~'9~ I 
~a"tfaHUıJ . ... 

Dun~anın her hangi bir yerinde bir şofOrU 

durdurup lıangi )astık markasını tercih elti· 

~ni sorunuL. Size GOODYEAR diyeceği 

muhakkaktır ... Zira dunyanın lıer lara!ıncla 

kullanılan GOODYEAR lıer turlu )Ol \e 

arazide tecrubc edilmiş 11c fazla dayandığı 

ispat cclilmişlır. GOODYEARin şarp arazi 

Kamyon lutıkleride bu hU3usta en dayanık\. 1 
li.sHk olduğu ternıbelcrlc ispat edilmışlır,J, 

J 

n 
:1 

~ 

GOOD' EJlR 
markasını taşıyanıdır. 

Turkiye Umum Mıımuıili :. 

T ATKO. OTOMOBiL LASTiK ve MAKiNE TiCARETi T A, Ş. 
Taktı,;. Bahçesi karşısı No. 35 

Telefon , 82240 • 82241 - Telgrıl : TATKO • lalanbııl _., ~ 

-------.....,____... 1111 

------------------------------------ ııır.' Dr. Zekai )tuaııı N 
Sümerbank Gemlik Sunğipek ve Visko1 

Mamulleri Sanayii Müessesesi 
Müdürlüğünden 

1 - Keçiburludan Gemlikteki fabrikamıza 150-~00 ton kii· 
kurt naltlettirilecel..1ir . 

2 - Bu nakliyata nit şartname İstanbulda Bahçckapıda Sil. 
merbank Alım Satım Müessesesinde ' 'e Gemlikte müessesemiz 
ticaret sen·isinde görülebilir. 

3 - Teklif verme müddeti 6.9.1952 tarihine kadardır. 
4 - Muesscsc ihaleyi yapıp.yapmamakta serbe ttır. <13655) 

T U N Ç M p. ,11,rı 
. .. Llibora t~ıı 

CaktenyoloJı "dt'Sr ıd· 
Kan, balgam \·e 1 ar ,·e 

1
,. 

lilleri ve taze aşıl )'llpıl • 
rarla ı;:ebelik teşnıs~ J)ı'·ıııt 
\'eni adrese dild;:ıt:., 1elll 

·- t ... yolu, No. 103 " 11 

fon: 29125. ~ 

· t""'"~ , lmtıyaı ubıbı : ı-ı • ctırt 
• N esriyah rııteo 1 ~ dilrfl 

Vaıı t.sıen "!~t:tf ~•'" 
MEi.IH \'6 ~ ~, '."'Aı 

c \ 'A J ı\~ ı Hıı1eır.rlll 15tıll,.... 
acılık 1. A. ti· -r,.,.,.~ 
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