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Dün Florya'da 
kabine toplandı 

tyiülüıı haftasında kabinede 
aeğişiklik yapılması muhtemel 
S. A.ğaoğl11.ııuıı va%if esindeıı 
•urılacağı ..____ __ _ 

Partilerimizde 
lfecıef 

' 
söyle11iyor 

1 

Şehrimizde bulunan Bakanlar 
dün öğleden sonra Floryada 
Cumhurbaskanı Celal Bayarın 
riyasetinde, Başbakan Adnan 
.Menderes 'e yardımcı ı Samet 
Ağaoğlunun istirAkiyle uzun sü 
ren bir toplantı yapmıslardır. 

Bu toplantıda iç \'e dıs me· 
selelerle kabinede yapılacak o· 

1' AZAN: lan değişikliklerin görüsüldUğü 

1 Y eııi Kı•al ••• 

Ordünün )eni kralı 1i ya~ında llüı.eyln, Ürdün ha\"a meydanına geldiği 
TC\'fik Ebülhüda Paşa tanfından karşılanıyor 

~ 4hrnet Emin y AlMAN kuwetle tahmin edilmektedir. 
olrlıa Israrla dolasan şayialara göre 

11 t h~fta ewel Samsun yurt kabinede yapılacak olan deği~ik. 
4ııe ivesıni haı.ırlamak maksa· ı likler eylOlün ilk hartasmda i· 
tt._,8a~suna gittiğimiz ıaman, lan dileceklir. 
~l 1dıger partiler gibi l\llllet Yeni kabine~e girecek bakan 
tliııı •ili de ı.lyaret ettim. O 1 namzetlerinin ba ında tstanblıl 
"ıt llbah ı;aat altıda işe baıla· millehekili Dr. Mükerrem Sa· 
~~ıılarımı ~azmış. çeşftli rol gelmektedir. 

. 
Amerika ve İııgittere 

İranla anla8ıyor 
~tı rda bulunmuş, bu arada Dr Sarol Çalı:ıma Bakanı O· 
\111et' da gidip gelmiştim. ı:ıcak.tır. • 
'-t• 1 Partisinin merkezine g1t· Diğer taraftan dtin Başbakan 
~llıkanını bulduğum zaman yardımcısı Samet Ağaoğlunun 
._ ti &aat on olmuştu. İçimde; istifa edeceği haberi de dolaş
~ 6 >'l~ti kı a kesmekten ve mağa başlamıştır. 

Dün Dr. Musaddık'ı ziyaret eden Amerika ve 
elçileri lran'a bazı' tavizler verdiler. 

ingiliz 

~it• '' veı istirahate çekil· (Devamı Sa: 5 Sil: 3 de} 
~il başka diışüneeın yoktu. 

'uocuıte'I FrtMI 1 
Londra, 27 - İngiltere ve B. 

Amerikanın, İngiliz - İran petrol 
ihtilacını hal 'c huzursuzluk i-ı 
çınde kıvranan İranda melhuz bir 
komünist ayaklanmasını önlemek 
ga)csi.}le irana ctranı tcklüleı·
de bulunduklan i.}i haber alan 

~ erte i gun de sabah altı· 
~el'\,J kalkacak, çalışacak, 
ı.-;, erkenden yola çıkacak· 

~-~~~ ?imasına rağmen Millet 
~ llın merkezinde yorgun· 
~llıu .. tınuttum ,.e se,·e Se\'t 

~ • llıunakaşalara daldım. Çij_n 
~arıınıda l\lillet Partisinin 
4-r :aunı \•e propagandasını 
~ lr liekihle dütünen parti· 
.. ta değil, memleketteki parti 
tir~t••ı tenkidli tabllllerden ıe· 
--.. llıunener utanda5lar bul· 
~- 18unJarın mıHecanl bir 
" • eşıın etmeh!rt ..,.e •nlllYJt' 
il. 8~u~ınaları ha.)tttlml çek· 
\ • hıssimi ifade etmekten 
'tlldinıı alamadım. Cenp o· 

...._bana dediler ki: 
~t Saınsun barosunun üçte I· 
q -.11 Yakın bir kısmı. burada· 
~dit let Parti 1 te kllitına da· 
S~ Biz, gcli i güzrl aza kıy· 
~'-1 ie . kıl met \'ermiyoruı. 
>~-1 htıkametiııi tayin edemi· 
it\ :den mürekkeıı, tecanüs· 
:~ dJ;ı~rum kafilelerin parliye 
~~ıı ~e kaydedilmesinde ne 
N'4;d Vat? Bunun zararı ise a· 
~ \

11
t O zaman parti, böyle 

~\ . ~balıgı bir arada tutabll· 
.~ ~çın her tıırlii pren ipler· '••il "itler \ermeğe \'e renksiz 
~t1ı:'keı iz bir halt': düşmdt': 
'11ııe" olur. Halbuki hedefini 
Ltt.,~et Ölçiisile tayin ederek 
.~, ;ı doğru metanet ve se· 
~ıı.:ur~~eğl bilen bir parti, 
...... 1 a ıtımat uyandırır n 
~1-t •ıa listelerine kayıtlı ol· 
~~-d 01ınasınlar, geniş ölçüde 
' ~\ aııaı·ı scçlnı günü kendi· 
~llae tr. l\tcmlcketlml7de itiyat 
t ~il lelen mcıın particilik yo 
~~ d 11Ytılnı:ığı hilen ,.e prog· 
._"f'll) •!resinde ht':define doğru 
~ ht~ bir ııartivi mutlaka ba· 
._1l ~ ler. Kendi inin ancak 
~ '• "'•Cı:ıtiııin bir ileti oldu· 
ıı_'tııııd\kendi ht':s:ıbına menfaat 

lııı lı 16101 ispat eden bir par· 
~~ 11111 •ı.arısı ise nıemleket he· 
b hır kazanç te~kil eder.• 
~~ııısu 
~ ı. il ~lillet Partisi erkAnı 
~~,~~fından ileri sürülen bu 

... , dinledikten sonra kcn· 
•, dedim ki: 
ı...~t ~~Jc güzel söylüyorsunuz. 
~ 'd Zlat kendi partlnlı bu 
~~lıt ilen Yolda yürümekten 
\'llıt;ı ll•tti siyaset itibarile 
'1.~ f:li il ~el ki de en menrlsl· 
'1ııı ?ku uzun müddet (mu. 
tL.~llı dıye bir propagan<!a tut· 
~ o~~ blrbirlerile herkesin 
.... ••11rrıde ki.) ası ya çarpışan 
~~~ ~ı.~ mu\·aıaa, yani da· ,,_ eZ0tuş halinde ofduJunu 
,_~ d P durmu~tur. Bundan 
~l\18~: •karşımızdaki partile· 
b.~ •• ) de kötüdür. iyi olan \l llt 0Iurıda indi iddialardan 
""~ llıeınıştır. z ; en biıdeki 
~d:artlJerin hepsinin pro· 
~~ faaliyeti, memleket he
~~ı11 i~!1 6ınalaı11 değil, karşı 
'~ •)ı 0 tii oldulu iddiasına 
~ 'ltllf rlıdır. Millet Partisi, 
ı~ •'ıı ~ Yolda yürümek bakı· 
~ lııta~ier iki partiyi çok ge· 

sıııet tnıstır. 
~ ~tn Partisinin Ankaradaki 
..,_~, •iıfresinden evvel, htan· 

Kok f evziafl 
İnfilak ve 
Kok fevz'afı 

1 mahfillerden öğrenilmiştir. Bil. 
dirildiğme göre, bu teklifler me
yanında Amerikanın müstacel 
yardımlarda bulunması ve İngi
lizler tarafından bazı önemli ta 
vizler y:ıpılması derpiş cdilmi~-
ti~ ~ 

Alnı mahfıllerc göre bugiln 
Kozlu mıntakasında husule .;e Tahr:ında Amenkan ~üyu.k Elçi. 

len bu) ük grizu infilAkınm kö· l sı Loy Henderson \ e ~gılız Mas
mür.. wzt.atw(la. tesitLJıl:ıca11.ua lahatgüzarı George l\hddleton, 3 
dair çıkan haber Uzenne dUn •· saat müddetle ı:a~ ~.15bak.anı 
lakalılarla görüslük. Dr .. M~s~d~ı~l:ı g~ru~m~lerdır. 

"Bilhassa kok tC\"Ziatıııın ya· Bıldırıldığıne g?re Hend~rson, 
pıldıgı bugUnlerde böyle bir ha· Musaddık'a Amenkanın, ~ranın 
berin uyandırac:ığı heyecanı ~ karşı!a~~ış .~ulu.~d.?ğu ''al~ım. ik
mamen yatıştıran bu izahata go. tısadı muşkullcıı ~nlcmc~ c ~ar
re· kok fabrikası Knrabükıc bu dım muksadıyle mılyonlarca do. 
lu~makta ve dolayısiyle yakın lar teminine hazır olduğunu ~e
ocaklardan ve Zonguldaktan taş yan etmiştil'. Middleton da, ln
kömürü temin etmektedir. lnfi· giltcreniıı. hay:ıti ta~minat mesc. 
lak ve inhidam sahası ise Kozlu lesiyle ilgili olarak lranla direkt 
dadır ve uzaktır. Binaenaleyh müzakerclerc girişmeye hazır ol-
bu nevi bir endi.c) e mahal gö· du~unu bclirtmis~ir. _ ı 
rülmemektedir. <De,·amı Sa: 5 Su: 6 j;ı) 
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Tinıarhane'ye sokulan t 

bir kadın deli degilmiş 
Zengin bir gencin,• karısını deli olmadığı halde zorla timarhaneye 

gönderdiği iddia ediliyor 
rll.:ll.\Z ÇETiNER 
ra••n r ... B•11•liıım 

Jlafta içinde İstanbul Adliye· 
sınl' bir ihbar yapılmıştır. Bu 
ıhb31'a l:O• I', §Chrimi1Jn lalllDDlıŞ 
.ıilclcrine mensup iki çocuklu, 
genç \'e ı;:iızel bir kadının koca· 

ı tarafından Bakırköy Akıl has 
tane!)ine, hasta olmamasına rağ· 
men deli diye yatırıldığı iddia 
edilmektedir. 

Savcılık, büyük bir hassasiyet· 
le bu iddianın mahiyetini tahkik 
C'derken ortaya ikinci bir vazi. 
yet çıkmıstır • 

Sa\·cılığın kesin olarak müra· 
caatına ratmen Bakırköy akıl 
hastanC!inden, hasla Adli tabip. 
!iğe gönderilmemiştir. 

İşte bir tarafın hasta, bir ta
rafın hasta olmadı~ını iddia et· 
tikleri kadının Adli tabipliğe 
~öndcrilmemesi hadiseyi büsbü· 
tlin alevlendirerek ortaya bir 
takım süphcli 1htimaller atJlma. 

<Devamı Sa: li Sü: lde> 

fArttırma, eksiltme 
Ve ihale kanunu 

Mahnı pahah 
Saf mak isf ey en 
~illet~ekili 

Hacdar, Arafat'a 
yetiştirildi 

Deg .. ı·şı·yor Ankara, 27 - Ankara millet
vekili-Dağıstan lılinerbay, Ofisin 

A l:tıra J.Ja ,. Biila ambanna satmak istediği 

Ankara, 27 - Maliye Bakan 30 ton buğdaya muayenesiz 30 
lığı, Arttırma, Eksiltme ve jbale kuruş Ycrilmeslnl istemiştir. Mll
Kaııununu yeni baştan hazırla. lctvekilinin tehditkar talebi ve 
rr.ış, bu hususta Bakanlıkların ve mliteeaviz halı clevam edince me
bilhassa arttırma "e eksiltme- murlar savcılığa müracaat et
leri çok fazla olan Milli Savun. mişlerdir. 30 kurnşa satılmak is
ma ve Bayındırlık Bakanlıkları- tencn buğdaydan alınan nümune 
nın miitalAalarını da almıştır. Ziraat F:ıkülteslndc tahlil etti. 

, Amerikadan askeri uçaklsrı Lübnan'daki 
hacı namzetlerini Cidde'ye taşıdıalr 

tı,,, "'-ıı.t il gibi genç n idealist 
~'- ~a11 mürekkep bir 
~'~~liiltünı, opartinin ku· 
~~t ill1onız. Düzeltmek IS 1 ,~'' Farfedeceliı. Baprı 
~ ltıt~~eınezsek çeklleceJh• 
•ttı~ıı · M. P. sinin 1950 

·"ti lıı tidden sağlam n ümit 
~ ha,,. içinde cereyan 

lanu Sa: 5 Sü: 5 ı?e) 

Beyrut 27 CA.P.) - İranın 
Batı aleyhtarı MUslüman lideri 
Ayetullah KAşAni buıün Ameri. 
kan hava kuv•;etlerine ait bir U· 

çakla Ciddeye hareket etmiştir. 
KAşaniden başka Birleşik Ameri 

ka hava kuvvetleri tarafından 
tertiplenen bir hu·a taşıt servi. 
si ile 3 bin hacı namzedi Bey
ruttan Ciddeye taşınmı~lardır. 
A~ etullab Kaşanı ticari yol· 

(Devamı Sa: 5 Sü: 3 de> 

Hazırlanan tasarıda, devlet tes rllmis ve bunun 27 kuruş değe
kilalı tarafından yapılan il.An. rinde olduğu tesbit olunmuştur. 
!arla ekslllme ve ihalelerin ya- Fakat milletvekili Ticaret Bakan
pılma taabhUde bıdlanma şekil lığına miiracaat etmiş. arzusu ye
leri, müteahhitlerle münasebet. rine getirilmeyince müsteşara da 
ler, teminat miktarı ile, muvak- vazifesi başında hakarette bulun. 
kat ,.e kat'i teminata ait esaslı muştur. Hadiseye idari cepheden 
hükümler bulunmaktadır. de clkonmuştur. 

• 

IStevenson .dün ilk 
nutkunu verdi 

,, 
Marchall'i müdafaa eden 

Başkan Adayı ınilliyetciliğ'i övdü 
sıe.,eıısoıı dedi ...... 

Kle « 11 ata11se.,erliğl 

ıaarrıı~ içiıı sopa gilJi kııllaııaıılar var,, 
A 110"'4lıt1 Prtll 

1 
!\e\'york, 27 - Demokrat Par 

tinin Cumhurbaskan adayı Vali 
Adlai Stcvenson bugUn •Ameri. 
kan Lejyonunun• yıllık kongre 
~inde verdiği bir demeçte, Gene 
ral George l\Iarchall'a hUcum e
denlerin tıVatanse,•erlik kisvesi 
ı.ltına gizlenen alçaklarıı olduk. 
iarını söylemi&tir. Stevenson doğ 

. nıdan doğruya isim ılkretmemiş 
se de. Cumhuriyetçi sen3tör Jo 
sc:ph l\Ie Carthiyi kasdelttiği ba
rizdi. Senatör !\le Carthi geçen
lerde eski Dışislerl Rakanı Ge
neral f\Jarchall'ın B. Amerikanın 
güvenliğine karşı tertiplenen bir 
fesat hareketine methaldar oldu 
ğunu ileri sl1rm0ştü. 

.Stevenson, komünizme de şld 
dcUe hfieum etmiş, komünizmin 
.. nuhun ölilmib olduğunu söy 

Del'lmı Sa: 5 Sü: 5 de) 

1 

Tuigeneral Sırrı Acar Orgl. Abdülkadir Sc\·cn 

Başbakan 
Orduda terfi 

edenlerin listesi 
Ali Mahir 
İstifa mı 
Ediyor ~ 

S'tirJı lr&railf ..ıl au• 

:Kahire, 27 (T.H.A.) - ~l 
:Mısrl Gaıeteal, buıUn Uçiln
cll bir baskı yaparak, önU. 
müzdeki 24 saat içinde Mı· 
sırda çok mUhim hadiselerin 
''ukubulacağını haber ver
miştir. 

Gazete. \'tlkubulacak olay. 
ların mahiyeti hakkında hi~ 
bir tafsilat vermemiştir. 

Ancak iyi haber alan kay. 
naklardan blldirildiğlne GÖ· 
re, Ba bakan Ali l\Jahir isti. 
fa edecek \'C General Necip 
idareyi tek basına eline ala· 
caktır. 

Bu gece, General Necip 
yanında 5 büyük rütbeli SU· 

bay bulunduğu halde, Başba. 
kan Ali Mahiri evinde ziya. 
ret etmi tir. 

Ali Mahir ile General ara· 
sında bu ziyaret e!nasında 
şiddetli bir münakaşanın vu. 
kubulduğu söylenmektedir. 

Basbakanla General Necip 
arasında, zirai arazinin tah
didi meselesi yUzüııden ihtl. 
lU çıktığı bildirJlmektedir. 
Diğer taraftan Başbakan 

Ali l\lahir dün aksam Birle. 
şik Amerika büyilk elçisi 
Jefferson Caffcri ile )'aptığı 
görüşmeyi müteakip gue
tecilcre beyanatta bulunarak 
bu mfilakatta, l\lısır polfs 
kuvvetlerine Amerikan silih 
ları Vl'rilmesi husu unun mü 
2akerc edildiğini belirtml~ 
tir. 

Dün neıretti§imi:z: listenin g~ri kalan kısmını da 

bugün 4 üncü sayfamızda veriyoruz 

Gümrük \C Tekel Bakanı gazetecilC're izahat \erirken 

Lühnandan yapdan 
kaeakeılıklar 

Tekel Bakam talebe gruplariyle, hammların 
kaçakçıltk yaptıklarmı söyledi 

Gümrilk ,.e Tekel Bakanı Sıl· 
kı Yırcalı, dün saat 12.30 da, 
Tekel genel miidürlüğilnde sa· 
zetecileri kabul ederek rnuhte· 
lif mevzular Uzerinde izahlarda 
bulunmuştur. 

Bilhassa kaçakçılıkla nıücade. 
le meuuuna ehemmiyetle temas 
eden Sıtkı Yırcalı. ezcümle şun· 
lar1 öylemiı.Ur: 

· Komsu memleketlerden ' 'e 

bilhas a cenup hududumuzdan 
yapılmakta ohm kaçakçılık fite· 
rinde, memleketin her yerinde 
olduğu gibi. bilhassa satış mer· 
kC'zlerinden biri olan İstanbul· 
d:ı da şiddetli bir arama \'e fa· 
kip mücadelesine ba5lamış bu· 
lunmaktayız. Bugün vilayette 
vali vekili, gümrük muhafaza ko 
mutanları, emniyet müdürü \e 

<De\'lmı Sa: 5 Sü: 3 de) 

yatak ••• 

- · 

---

hmir Fuarının açılması Te ayni 11manda kalaNlık bir turist grupunun hmire gelmesi müna
sebetiyle otellerde )'er lnalmü lmUıu ortadu blkmıt ve flatlar da bir hayli artmııtır. hını. 
rin bilytlk otellerladea blrlıl olan Ankara Palas oteli fada miiıteri tebıcilmlinü fırsat blle
rek mutfafına dalat birkaç )'atak koymak suretiyle mBşterl almaktadır. Mutfak yatağından bir 
gece Jçln 7 lira alınmaktadır. Buadu baıka yfae ayni otelip tarasaıına ikiter yıtak alacak ee
kllde plij bblnclerlne benzer muvakkat tahta bankılar yapılmıı \'e buralarda da bir yatak 
7 liraya nriJmiye ba1lua11ttr. MaUak yatülannda yemek dahil delildir. Resimde lımir Bele-

.JliyeliDl.ıı ıöıiiıaden lı:açaıyac:aJını tallmin ettiJimtı en liıks oda rıatına müıterllere verilea 
mutfak yataklan görülmektedir. 
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1)iŞp~~ 1 

İşc;i 
Partisinin 
Beyannamesi 
~11~ ozon : E. T 
ı-. •rede ıimdi i& bacında bu· 

* Rlrleşmlş Milletler SllAh
ım:lanma Koml!yonunda 
bir So') et teklifi redde
dilmi5tlr. 

llt ~ ~luhafazakıir Parti mec· ı' 
· l!u Ylf bir toğunluğa malik· * 
~ lüıdrn bir giı~, herhan· 

~ -., ltbeple, ço ,unluğu kay· 

l 'unanistan, ulı.eri mıs
ranannı aıaltmak için 
hanrlık :> ajlmakladır. 

• lıııtıı1 ı'', ll'nl seçimlere gj. 
lrtj 

1 
htınıall urıhr. 1 çl 

'rı. • bo~ıe bir , a?.iyl't histi 
'ıı' 5erıını krnıli inin kaza· 

* Blrleşmlı ~lllletler ntık. 
lan dun Kuzey Koreye 
iki ha\'I akını yapmııtar
dır. * Birleıik Amerika ve İn
gllterenln Ta hran Büyük 
Elçileri, Baıbakın Dr. 
Musaddık ile . görii1mıi5. 
Jerdlr • 

'ttı k 'e tekrar i başına grle· 
lt,l!ıı;ihaalindr.ılir. Bu kanaat 
~'ıtaıııYarı ]lroııaganda, yarı 
~ı " rnahl) etinde nlı.it YB· 

~lııı~•nnanıelcr nr.şrediyor. 
~lld ınuhteliC mrseleler : ._ __ , ________ _ 

lttı : ı:oruşunu anlat ı}or. 1 
~~- arusı l\lulıarazaurıann «Türkiye Bati 
~ :ı h\C\ kilndr muntrak o· 
'- •~r ları kanaalindrdlr. Bu· H • • 
- ıra le llr ile trkrar ediyor, ürriyetmm 
tlıa/akarıarın )arım tedbir 

~ aı :rıı, nıeınırkrıın kalkın· Sag"' ~am kalesı·dı·r» 
~tt ~ınln edrrrk hiç bir ha· 1 
~ter. Ulunınadıklarını ileri Vaşington 27 (A.A.) _ Ame· 
"-tti l'arıı rika Dısisleri Bakanlı#• istıhbi· 
'~Uta ı;I !rra komitesi r:e· rat dairesi Tilrkıye hakkında 
ıı... ttıııı Yenı • bir hr.)'anname neşrettiği bir raporda eıcUmle 
~ l•r::1ır. "' aka\'li oldulu şunları sölyemektedir: 
l>L iç Po~·. haılıklı br.yanna· •Türkiye ndece Batı hürri· 
~lr, Bunldıkat mllP.t ı;elP.llr.rlnle yetinin Do~uda ~dlam bir ka· 
._..... a nıı: r.ren n 5 • • k 1 r k t 
" h illa lıini kudrnll dahilin· l~sı olmakla a mamış, a ~ ay 
~ llıııa51 lhım r.ldlltl h ak· nı zamanda dışarıdan \'Akı ~lr 
'- '- Sendik 1 K ıı: r d teknik \'e malt yardım sayesın· 
'it rafında a ar on e erasyo· de az.mln, bir memlekete emni· 
ıı..~lJıııek n verilen karar tas· yet \e daha iyi hayat şartları 
~tı baı::· Mlllellerarası ıı:er temin ctmrk yolunda icabında 
,~ lat rak tedbirler ılın· numune olaca~ını da ispat el· 
~-lı;:ınıektedlr. Beyanname, . t" 

At/antik Paktı Güney Avrupa K urretleri 
Başkomutanı Amiral Car ney Kuzey Yunanis
tanda yapılacak tatbikatta haztr bulunacak 

Atina. 27 - Yunanıstanın . askeri ma raflarını azaltmak mak
sadı~·Je halen 3 yıl olan ııskerlik hizmeti mfikellefı) etınl kısalta. 
blleerği bugün ivi haber alan mahfıllerdrn ôğrenılmıştlr. Aske· 
rl masraflar ~imdiki halde bütçenin yUıde 45 ınl teşkıl etmek· 
tedir. 

Resmi kaynaklar, Amerikan yardımının l!J49 danberi tedri
cen :ızalmakta olduğunu, Atlantık ittifakına dahıl diğer memle. 
ketlerde askeı lik mıikellrfi~ eti ~ıiı r~lnln 24 ayı geçnıed iğini \'e 
bu itibarla Yunani tanda a kerlil!in 3 yıl olına.o;ının doğru olamı
yarağını ilerı siirmiişlerdir. Bıldlrildığıne gore. Yunan hilkiıme
ti bu konuda bir karar vermedrn ewel muttefık askeri temsılci. 
!erle istisıırelerde bulunacaktır. 

Yun:ınMan. 'Rirletmlş Milletlere müracaat etti 
Ne\') ork, 27 ( I') - Yunanistan EHo., nrhri bolgesinde 

Bul,.,aristan hududu meseıe~indr bir ara bulunması ic:in Bırlcş· 

mlş :Milletler Genel Sekreteri :Mr Tr) gve Lie'ye müracaat ~t
mi&tir. 

Amiral Carney Atlna'da 
Londra, 27 (Rid~o) - Atlantik Paktı Güney A\TUpa Bulge. 

si SilAhlı Kuv\ etleri Başkomutanı Amiral Robert Carney bugiln 
Alinayıı \'armı~tır. 

Baskomııtan Yunan kara, hava \'e drniı birliklerinin iştira

kivle Kuıey Yunanlstanda yapılacak iki ~nluk tatbikatı takip 
erlec.-ktir. 

Kuzey Kore' ye . 
iki hava akmı 
Yapıldı 

1 İsrail - Ürdün 
l Hududunda 
Çarpışma oldu 

~l ıı azalnıaıoının Jnı:lliz mış ır.• . • 
>atında bir kalkınma te· Dısişlcrı Bakanlığı Koreye a~ Seoul, 27 (AP.) - Dört ı;Un .. rıodol• 'f•rı1t. • 

~ı.~ttğını ka) ıtedi)or. ker .se\·k~dılme~i yolunda Bir· denberi fena giden ha\•anın atıl Amman 27 - Ürdündekı ge· 
' ... "'~annamr'c göre bun· lrsmıs Mılletler tarııhndan VU· masından istifade eden Multcfık 1 nel karargtıhtan ya~ınlanan teb 
~ ""'lra frşekklıl edf'rek işçi kubulan da\'ete ilk ce\•ap veren gece bombardıman utakları dün !iğde b!ldirildiğı~e .ı;öre, İsraı_I 
~~1111'11 hiıumlu batı sana) ii l lrrdrn birinin Türkiye olduıtu· Kuzey Korcdeki ikmal üslerine d~vr~ye kolları. dun. Rumana kö
S~llterrk, hususi sanaylin nu tebarüz ettirerek Tilrkiyenin iki büyük akın l apmışlardır. l u cnanndan Ü~dlın hudu.dunu 
\ ,!ı~e karGı l'azi(e ini )'e· bunu çok nazık olan hudutlarını Amerikan Hava Kuwctlrri ka aşm ı ~lar '~ bu 'uz~en lsraıl dev 

~hrınesınl temin etmrle 1 müdaraa için ağlam bir ordu rarı:ahına mensup bir sözcünün rıye kolu ıle Ür(lun hudut mu· 
11\ ~~~tır. Be) anna me parti· teşkıl elmrk hususunda bütlin bildirdiğıne ı:örc Kuzey Korede hafa1.a kıtaları arasında ateş a· 
•' •oıı~I alında toplanacak yı l · gayretini sarf ettiği bir anda Pucc.-hongdakl bir ikmal deposu çılmıştır. 
ıı.~ lll'a tc~fne ,·erllecrklir. ı.on· yaptıfını kaydl'tmiştir. B-26 uçaklarının akınlarından 1srail devriye kolları iki ya-
1~ ba.'ktnııhfıllrrlne gore par· - sonra ale\'ler içinde kalmıştır. rah ile geri çekilmişler ve çar· 
;:_ lru anı Attlee, miıfrit Be· f • J" d' A)Ttea Pyongyan,ı: yakınların- pışma sahasında bir asker ölU 
~~Ilı Pile ml.iradelede bu be· ın an ıya daki ikmal merkezleri de şiddet \·ermışlerdir. 
~I ·~:YI bir koı olarak kul· le bomba lanmış \'e .MUttrfik u. lllhtelit mütareke komisyonu 

- ilt lt. ttu· ku" meıı·nda çaklarından bAzıları komünist derhal \aka mahalline hareket 
-akatttde iç pol itika a alt U l ıplarının yalnıı 644 uçak oldu. etmi ştir. 

'-•ar aıar tabii ~abancıları Buhran nelitUfek ate~inr tutmuşlardır. Pakista n da bir yolcu 
'-te 1etınrz. Dııı polltlka3a Rlrleşmlş l\l ılletlr.r utak ka ·hı 
'· 'b ktıdarda kim oluna Tokyo, 27 (A.A.) - Kore Har uçağı düıtü 
"--...e~hda esaslı drğlslklik ,. ......,.. .. ,._ binlle Bırleşmiş Mılletlerln en ı-
'-~tiıı ez. Silahlanma i5inl Hel!inkı 27 - Hububat fiyat. şatı 1572 uçak kaybettikleri l'C 

~~ •1ı Olduğu kadu harif tut· lan dola~ ısile Finlandiya hükO· buna mukabıl komUnhtlrrin ka 
~"D ttg~~ku hukümetln de mrtinde vukuı ııelen ihtillf ki yıplarının yainış 644 uçak oldu 
~ı.raıt:ııı politikadır ,.e bu binenin )aptığı ıki toplantıdan ğu bugün açıjtıı \'urulmustur. 
-..~ t a tenkid lrre srbf'p ol· sonra \'ehamet ~esbetmııttr. Subaylara görr, nirlrşmls Mil 
~1 • l\tıllrtlerarası grrgln· Tarım partisfne mensup Bı· lrllrrin zayiatının kızıllarınkln. 

~'4 Ctlflarak trclhlrlrr alınma· kanlar siiratle bir karara \'arı!· drn daha a~ır olmasına sehrn 

1 ~t• llrl', tilmdl.) P. kadar bu masını istemekle, halbuki sosyal Müttefik hava hıırrkAtının çok 
~ 1tt ~ •arfl'dilen bütün gay· . Demokratlar da Bashakan Kek· dnha fazla uçakla ,.e çok daha 't. ~'hat ki 11emrreslı ka l· konen"in has bu~day ve arpa fs. geniş bir sahada yapılmaı;ıdır. 

ı~11ktından sonra da esaslı tlhsal fiyatının iki mark arttı. Fethi lnaller otomobi l 
'c •ıaıt heklenrmrz. Gergin· rılma~ı \'Olundııki tl'klifine kat'! 

'kıı, Ilı.anın bir yolu urdır, surette 
0

muhalefet etmektedir- içinde içki satacak 
lı,~ 'lttll olmaktır. ler. İslanbul 27 (A~KA) - Eski 

t...lik A merika Filip inl; r Dün yapılan toplantılar sıra. 1stanbul ikinci şube müdurü i· 
,..."" sında Sos\'al · Drmokrat Bakan ken l"cle emniyet müdUrU O· 

rınıa anlacması • ı · r· k b ı " 
'I' lar Kekkonen'in tek ı ı ·a u e- !arak tayin edilmesi lizrrint? bu 

(a ~ 27 (A \) - Blrle~lk dildı~l takdırde derhal istifaya yere ;.:itmiyerek istifa eden ,.e 
a ıle Fılıpınler arasın· hazır olduklarını be~ an etmi~ler snförlUlt yapan Fethi İnallcr bu 

lıklı savunma paktının dir. Kat'i kararı iayn muayyen defa ilgılilere mliracaat eder<'k 
~ 81t \e~aık buı::ün Mala· bir tarihe talik etmek ııurctıledir otomobil itinde mesire vesair 
~;:Yında ccrr) an eden ki hükOmet dııbilındrki buhran yerlerde bira ve sandviç sat· 

c trati rdilmlştir. şimdllık önlt'nebılmıctir. mak itin müsaade istrmistir. 
.__ ______________________________ __ 

Karaşi, 27 - Pakıstan hava 
ku\ \ etlcrıne mensup bir uçak, 
Lahordan Peşa\ ere giderken mü 
rrttebatı da dahil 18 ki şi ılc dil· 
şerek yanmıştır. Yolcular arasın 
da Pakıstan poli~I Genel müfet. 
tisi Azizuddın Ahmed de bulun· 
m:ıkta idi. Vrrilrn haberlere 
ı:ore tayyarede bulunanlardan 
hic birisi kurtulamamıştır. 

Yugoslavyadaki Türk 

gazete cile ri d ö nüyor 

Londra, 27 (A.P.) - Yugos 
lavyayı zi~ aret etmekte olan 
Türk gaırtceileri bugiın Yuı;o 
la\'yanın Birlrşnıiş Milletler da 
imi delrı;r~i Dr. Ales Bebler ta 
rafından kabul edılmislcrdir. 
Bel~rad radyosu Turk basın 

heyetlnın yarın lstanbııla hare 
kel cdecc~ini bildirm iştir. 

ÖLÜM 
KARTALDA 

Anadolu Çimentoları T. A. Ş. 
ti, 1şlctmc Mıidlirü Bay, 
JAMES GREGOR Wll..SON'un 
26/Ağu lns 9;:ı2 tarihinde vuku 
bulan ani \Cfııtını çok bilyük 
bır tl'rssilrle bıldirlr. 
Dcrın mcra,imı 28 A~ustos 

prrşembe t:UnU saat 16.00 da 
Haydarpaşada Protestan mczar
lığındıı yapılacaktır. 

. 

B uyuk adamların günlük 
ha) atı enteresan hiıllse· 

terle doludur. 
l\leseli Fransa 'Cumhur· 

baskını boı zamanlarında 
keman talar. 
Tnıman pi) anoya müpte· 

ıa. 
Churchlll ise r<"slm yap· 

mıya ba} ılır. 
Hizlnı sr\lmll F. Kerim 

Gi:ıkay da, bir mermuaya 
günlük hayatını anlatı ·or; 

•Altı butukta kalkarım, 
mutat fbvolojlk udfell'rl· 
mi yaparım.• 

bter kızın, ister güliin"" 
Ru ceuhı okuduktan ı;on· 

ra bana bir hAI oldu. 
Sabahları kendimi buytlk 

bir adam ı;i h i göriı,·orıım ..• 
ECVET Gl~RESI!\ 

Nato karargahı 
Kızı lçullu köy 
Enstitüsüne taşındı 

d naıfolu Ala..,,. 

İzmir 27 - NATO Güney Do 
ğu A~rupa karargahı bugün öğ 
le tlzeri Kızıltullu Köy Enstitü 
sünün boşaltılmı5 olduğu binala 

Jngilterede ıon > apılan Saphlre tepkili motörlle mücehhez Gloııter GAS Jnlln uça#ı bir tee
rübe uçu~ sırasında. Manevra kabiliyeti ve ta5ıdığı faı.la yakıt ilihırlle bu yeni tepkili ıveı 

uçağı dünyanın kun·etll bir &Hibı olarak kabul edilmektedir. 

Ankarada dört qenç 

,,. 

ra bütün malzcıııe ve mefruşa- memurun 
tını taşıyarak yerleşme isini ta yaptıkları 

Afyonun kurtuluş 
Yıldönümü 
Kutlandı mamlamıştır. • 

NATO karargahına mensup di L" f tt ki b" k d 1 k ı · · .. rıs.ıoıu lt•-
ğer subaylar öniımUzdeki gunler a O 1 a r ı ır O ın a OCOSIMI Ve po iSi Afyon 27 (A.A.) - Bugün 
içinde şehrimize gelecektir. dövdüler ve karakolu altüs t ettiler Afyonun kurtuluş yıldönüm!l 

S ilahsızlanma komiıyo- 11....,.ı .,., • .,,,ı,.ioı••..,. münasebetiyle 5ehir baştan bı· 
şa bayraklarla donatılmıştır. 

nunda b ir Sovy o t teklifi Ankara, 27 - Dun gece Kızı- !ere, yaptıklarının ayıp oldufu· Ordumuzun Afyona giriş ııaa· 
lay otobüs durağında biri Milli nu si:ıylemesi fizerine Halll Soyu. ti olan 5.ao da birçok yerlerde 

re dde dildi Eğitim Bakanlığı memurlarında., er, KAzıma bir tekme ile muka- sun'i ~angın yapılarak n öncU 
. J olan dört genç, durakta otobüs helede bulunmuş ""e kav"a bö"ll'-N k 27 (A p ) B ı " " askerlerimiz: tarafından ateş ı· 1 evyor •• · · ır es-

1 
bekleyrn blr karı kocaya idi at. ce baslamıstır. Dört milteca\'iz, tılarak Afyona giriş canlandırıl-

mış l\lılletler SllAhsıılanma Ko- mıslar. mUdahale eden kocayı karı kocav~ adamakıllı dö'l--dilkten mıştır. 
misyonu bug~n n~l~rop harbi· 1 dövmüsler. nihayet hAdiseyi ya- sonra htıdıseye müdahale etmek B . bfitil Af h 

1 nln yasak edılmesının derhal tıştırmak isteyen poli&i hırpala- isteyen uıbıta memuru Arslan u merasıme n yon 1 

ele .alınmasına daır bir Sovyet mışlar \"c karakolun camlarını Ateş'e de saldırmı~lar ,.e onu da lkı, koylerden grlen vatandaş 
tekl i fıni bire karşı o oy ile red k 1 d d" ll 1 d' N'h• t h lk grupları katılmış, Zafer anıtı el 

. . . . , • ırmış ar ır. 0 ' 'm şer ı~-. 1 ı a~c .8 ·ın ve varı \'e blitün caddeler binler· 
d~tmıştır. Ş ılı 'e l akıstan çe· Hulvarın kalabalık bit saatin- etra~tan yetışen , polıslerın yardı: ce kişi tarafından hıncahın dol-
kı~srr. kalııı~•lardır. . de vuku bulan bu hAdise 6ÖYle mı ıle miltecavızler Kmlavdakı du rulm •l ç 
Komıs~o~ azaları mıkrop har· olmuştur: noktaya gôhirülmlişler. fakat u., u. 

bl meselesınln, talışma gunde· l\lılli Eğitim Bakanlığı tık Ted· dort kabadayı bu sefer ril" nok- Merasimde ıeneraller. Afyon 
rnınde bulunduğunu. \"e bu me· rlsat Umum Müdürlüğü memur- tanın camlarını kırmışlardır. Bu mi~le t\'ekıllerl. parti mümessil· 
selenın . z:a nıa.nı geltnce. mil~· !arından Halil Soyuer 'e arkadaş. sırada motörlti polis ekipleri hA· lerı hazır bulunmuşlardır. 
kere edıleceI:ıni soylemışlerdır. ları Mehmet Bayraktar, Kemal dlse mahalline yetişmls ve bu İstiklAI marşının çalınmasın· 

Kalırcıhan, LCıUi Suer adında zorba dört müteca\·izl kara'kola dan sonra. belediye başkanı gii· 
dört şahıs, Kızılay durağında o- götürmüslerdir. nün mAna ve merhumunu anlı· Keşmir m üzakerele ri 

Karaşı, 27 - Birlesmıli :Mıllel 
ler Arabulucusu Dr. Graham'ın 
ri) aselı altında Cene\ rede bu a· 
) ın 25 ınde baslıyan müıakere· 
lcr, Hındıstanla Paki5tan arasın 
dakı Kc mır anla~nıazlığının 
son dut;unı noktalarını da coz· 
mcğe ı:ayrel sarfctmckledir. Mü 
zakerrlerin mihverini plebisit a· 
nında iki tarafın ke~mır toprak 
!arı üzcrındc bulundurması lA· 
zımgrlen silahlı kuv\•ellerin mlk 
tarı kşkil etmektedir. 

On ı:lin kadar devam edecek 
olan bu konuşmalarda Pakistanı 
Dışışlcri Bakanı Zahrullah Han, 
Hındistanı da Hind Mılll Milda· 
faa Bakanı Eınberıı temsil et· 
mektedir. 

Acıklı Bir Ölüm 

Yozs.ıt eskı mı il eh ekıli CeHil 
.\rat, eski Maraş milletvekili, 
Mehmet E rten, merhum Anlal· 
ya valisi Fuat Baturay'ın kayın· 
biraderi, nırrhum eski Zaptiye 
Nazın mUsır Rauf Paşa 'ie mer· 
hum Sıhhiye ilcisi Halim Pa~a· 
!arın torunu, ve Meh}llet Ali Ee· 
yin oğlu 

<R l lı\ TA \"FUN) 
fınl ol3ra'k henUz genç yaşında 
ha~ala gozlcrinl yummuştur. Cc· 
naıe•i buı;unkü (perşembe) i · 
kindi namazı Şişli camllnde kt· 
lınıp Zıncirlikuvuda Asri me· 
zarlı#:ı drfnedılcccktır. Allah 
rahmet eyliye. 

Ailesi 

tobiis bekleyen KAzım Kurt \'e Mütecavizlerden Halil Soyuer tarak konusmu~tur. 
eşı Şerifeye llf atmaı!a baelamıs· bugün ilk sorıusunu rnUteakip Sanlı ordumuz başta askert . 
tardır. Bundan haldı olarak ••· tevkif edılmişür. Tahkikatı de. bando olmak üzere geçit resmi 
nlrlenen Klzım Kurt. mütecaviz- \'am edilmektedir. ) apmış, daha sonra m!lll mU· 

Bir köyün yarıdar 
Fazlası yandı 

Hıııuııı lluhabfnmlıdııt 

Balıkesir, 27 - Sındırgının Dil 
\'entepe bucağı Devecik\iran kö· 
yünde b!lyilk bir )'angın olmuş, 
esasen ah§ap olan köy e\lerini 
kısa zamanda ateş kapladığından 
250 hanelik kö~ün 150 si tama. 
men ki.ıl o1muş ' 'e a~Ttca 60 ekin 
ambarı içındeki ıahire ile yan. 
mıstır. Bu arada biri ağır olmak 
üıer uç kisi yaralanmıştır. Yan
gın bugün sabaha karşı sönduru. 
lebilmiştir. E\'Slz kalan halka 
yardım yapılmakta, yangın sebe
bi ara§tırılmaktadır. 

Vali Muavini Adil Baysal ile 
jandarma komutanı vaka mahal
line gitmişlerdir. 
KASTAMONt'DA 17 l 0 AYJ,,\ 
E\'I \'E SAMANJ,JK YANDI 

Kastamonu 27 (A.A.) - Dev· 
rekani ilçesinin Bozarmut kö· 
yünde çıkan yanı:ın netices inde 
17 yayU e\'İ ve samanlık yan· 
mstır. 

Atıkta kalan köylil vatandas
lar için \ilByetçe bir mıktar 
tadır \'e ~ iyecek temin edilmiş. 
ayrıca para ve tadır yardımı ya 
pılması içın Kızılay genel mer· 
kezine müracaatta bulunulmuş· 
tur. 

Cavit, Dr. Nallm 
Nail ve Hilmi · 
Beylerin bakiyei 
izam ı getirildi 
Eski Maliye Nazırı Ca\ it Bey 

ile Dr. NAzım , Naıl \e Hilmi Bey. 
!erin Ankaranın eski mezarlığı 
ch'arında ve bir arada bulunan 
bakıyei ızamı i stanbula getlrıl 
miştir. 

Bakiyeı izam bugün saat 16 da 
dini merasımi mlHeakip Asri l\1e 
zarlığa nakledilecek ve bir arada 
makbereye konulacaktır. 

Para , ü t le atlama 

tatbikatı 

İzmir, 27 (A.A.) - Dördüncü 
dönem komando kursunun para 
şiıtle atlama tatbıkatı ve dtplo. 
ma tevıi töreni bu sabah saat 9 
da Gaziemir askeri hava alanın 
da yapılmı&tır. 

cadele:y e ait tesmlll geçit başlı· 
mı ~tır. Bu geçitte milll müca
deleye i ştirAk eden kadınlar, ma 
101 gazller, sırtlarında merm!leT 
olduğu halde ko) lU kadınlar bu. 
lunmu~ıur. 

Halk getit resmi boyunu, 
•\'ar olun, )aşayın• diye bu ıe
çidi alkı şlamıştır. 

Sehir halkı bUyük bir bayram 
havası ve neşe itinde da'l-ııllar, 
zurnalar ve bandolarla her ta· 
rafta ahenk yaratmaktadır. 

Akeam bu ba:rram şerefıne bir 
z.ıyafet tertip edilmiştir. Şehir 
ha tan basa tenvir edılmistir. 

Demokrat Parti il idare teş
kılAtı bugünün şerefine muaz. 
zam hır et:lence haz.ırlamıf ve 
bıJtun ko) luleri davet etmiştir. 

Veremle ıavaı k anunu 

taıar111 

Ankara, 27 (T.H.A.) - Çan
kırı Millet\ ekıli Dr. Kenan Cal 
man tarafından B. M. 1\1. Başkan 
lıt,ına verilen, Ve"mle Savaı 
Kanun ta~arısı teklifi sallık lı:o 
misyonu tarafından müzakere •· 
dilmış \C avnen kabul edilerek, 
bütte komıs) onuna hn·aıe edil. 
mişti r. 

iPEK Sineması BU AKŞAM 

Askeri ve mülki erkAnla kala 
balık bir davetlı kUtlesınin ta
kip ettifi 2österiler tok hasarı. 
lı olmu , genç ha\·acılarımızın 
muuffakı etleri takdırle karşı 
lanmı~tır . 

BU) tik Mıllet Meclisinin önil 
muıdeti kıs devresı talısmaların 
da bu kanun tasarısı muzakere 
edilecek \'e kabulunll müteakıp, 
vürürluğe ı:ırecektir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

(TE1o'I SARAR > L istikbale (! ) ko1ınları." --- ---
pan bu havadis yanlış olmalı· 
dır. Ciınkil benim bildığim 
Demokrat liderler, muhalifle· 
rini ortadan kaldırmak itin 
boyle bir desi eye başvurmaz. 
lar. Onlar peklll bilirler ki 
bu, tarih itın kara bir leke o
lur. Adnan Menderesin zeki· 
sı bence bu çocukça oyuna 
glılüp gcçmi tir. 

Bununla beraber işitmiş ol· 
duğum bu haberı efklrı umu
mı)enin önüne şimlliden aer· 
meyi bir teminat saydım. • 

YENi SABAH 

dasının kızıp a te~ püskürme· 
ılnden bahisle diyor ki: 

•Hekimin musiki ile meş
gul olması neden a)ıp oluyor 
muş? Bir taraftan musiki ru· 
hun gıdasıdır, deriz. öbür ta· 
raftan da. bedenle başa (ıka
mayınra ruhu besliyen beki· 
me kancayı takarız. Herkes, 
rioktor Knock gibi bir kasa· 
banın büttin saj':lam ahalisini 
tedaviyP, bağlıyacak kadar hü· 
ner gosteremrz ya.. reklilti 
kalkar, radyo vasıtaslle f'e· 
rahrezadan okuyarak, bütün 
bir şehrin gammı, gu ~esini 
da~ıtır. Hekim vizitesinin me· 
mur aylığına yaklaştıJ?ı bir 
de\•ırde, halka bedavadan ne
şe dağıtan bazı doktorlarımı· 
zı ayıplamağı, doğrusu ben 
pek haksıı buldum.• 

Turkçe sözlü ve harıkulAde ıml\'zulu ... Baştan niha· 
yete kadar AŞK.. Heyecan ve ihtiras taşıyan muazzam 
bir macera ~aheseri ile yeni mevsime başlıyor. 

KIZIL 
Türkte siiz l ıi - Başlıca yaratıcıları: 

T AMARA LEES - JACQUES SERNAS 
PAUL MULLER 

YURD FiLM 

HOŞ MEMQ -His yalnız ölünü r mü ? 

RESOCHIN 

Renksiz >> t/3D4Jelı cc tabletleri 

~~~~~~~~~- ile en kısa, en modern ve en 
teslrll Malar la tedavisi . 

Her eczan ede bulun ur. 



• 

~~~~-·-----------------------------------------------------..----..-----~VATAN~~~------------------------------------------~----------------~~~ 

Ordu terfi listesi 
·tDUDku r;a) ımızdan de\arn) 

~·uıbarılığa ~ ıikselen Siı,·nri 
C tc meni: 

Suat Tabakçı. 
t teğmenliğe yuksclen Süuri 

'l'eğmenlerl: 
A. Necati Erdbnmeı, Metin Bo 

ke, İlhan Tuğrul. Basri Ünal, Fu 
at Boz, HalCık Girny, Kemal Top
pare, Fikret GUç. İbrahim Özme 
rıç, Münir .Kısakıirc.k, Mehmet 
Kurdal, Ercüment Ellbol, Ha
) ati Ergin bilgiç, Burhanettin Si 
yahçınar. 

Yarbaylığa ) tik elen istlhkinı 
Binba~ı: 
Nüıhet özelttirk. BınbaşılıJ,;a terfi eden suba)larımızdan 

Blnballlığa yük elen istihkam ?tluhabere Bnb. Sermed Ulrkan 
l'üıba ılan: 

M. Kadri Aksan, Em er Doğu, Muzaffer Çeliker, Abdullah Öz 
H. .Behiç GU!bahar, Asaf Kal. kaya, Kemal Esen 
kay, ŞahabetUn Tun:ıy, A. Saba. l'arba) lı~n ) ük&clcn l'ıltılıabe-

hnttin Evren, Tahsin ÖZçeri, İb- re ninba tları: 
rahim Bilbll, llüsamettin Akal, lıl. Ali Akyay, Mustafa Pc
M. Şevket Özgül, Ahmet Günay, köz. 
Ahmet Tiritoğlu, Murat Barlas, Binbaşılığa yukselen llluhabe-
iıhami Soysan, Hüseyin Alkay:ı, re l'üıb:ı~ıları: 
Fahri Sarpka~a. Ekrem İzgü, İhsan Tarım ,il Behçet Gür. 
Remzi Çakım, Rıfat Özsoy, lb- san, l\lustafa Uy al, Y. Kenan 
r .. him Akça, Celalcttin Mnn, O Onsckizoğlu, Alı Jılcrey, Scllhad 

uz Nuri Başaran, İbrahim Er- din Türkkan, Kemal Kulja, Sa
un, Zıya Yurdnkul, Mehmet Gü im Oskay, Mahmut Aysel, Şukrü 
ral. Zeki GUra), Kemal Evinç, Erdiren, Nuri Kıratlı, Lütfu Ök 
HüdaHrdı Ersoy, Mehmet Eker, ten, Celal • 'erat, Ali Denli, Ke· 
Zeyyat Şora, O. Ya\rut Alkan, maletlin Ya ar, İhsan Gence, Ah 
M. luıaffer GUmu5ayak, Doğan met Tunca, Scrmct Birkan, Nu-
Alper, M. Kemal Dinçer. rettin Bılgin. Fethullah Ebe!. 

\'fizbaşılığa ) ilk elen i tihkam :Ustl'ğmcnllğc yük elen llluhn. 
C teğmeni: bere Teğmenleri: 

Fahri Erüreten. Dündar Ongunel, Behçel De-
Usteğmenllğe )fik&elen .İslih- vay, Enis Cemal Eğdemir, Nec-

kim Teğml'nleri: det Tiirkoğlu, İlhan 'Ünal, l\r. 
Necip Akdik, Saim Dönmez, ·edim Bozkurt, Sabri Arabncı

Vedat Orhan Höbek, Erdoğan oğlu, Doğan Yalçın, Çetin Ar
Kırmacı, Cemal Akcnn, Tahsin san, l\lustafa Sabri Artal, Ömer 
Koç, İhsan Dursun Tandoğan, Faruk Akkerman, Burhanettin 
Hayrettin :Mutlu, Fehmi Oktay, Sökmensüer, Ahmet Hız, Kfımu 
N'aml Akça Kayalıoğlu, Salih ran Arıkan, Mustafa AbdUlka
Tcrzioğlu, Doğan Akkaya, Salih dir U)anık, Hakkı Baykal, LUt 
Tatoğlu, Hüse~in Akko)un, Mu- fü Ülman, Sudi Ünal, Münir Al. 
zaffer Sevim, Gündüz Ölçer, Tay lınok. Zekeri)a Bulut, Selfıhad
) nr Özkan, :ı-:rhan Gillcrman, Or- dın Siıer, Kadır Güna:rdın, Sa. 
han Güreş, Ha an Alın, irfan E- dık Yalçın. A. l\luhtar Oktay, 
rim, Ahmet Ölçer, Turgut De- Sabahattin Torlak, Cevat Turgut, 
miray, İbrahim Aldemir, M. Ke Burhaneddin Akan, Necati Ur
malettin ÇeUnkaya, Burhan E- gunlu, Oktay Çctinkaya, A~dül
nercan, Hasan Ta8kın, Hakkı kadir Kellecioğlu, Agah Ozer, 
fsrailoğlu, Şebabettin Algan, Ka f'aruk Kayaince, Fanık Aka, Ka 
&ım Sındıran, Sabri Toloğlu. zım Yüksel. 

Illnbnşılığa l ük elen Ordonat Yarbaylığa yükselen Harta 
\'Ozbaşıları: Cinbaıiılan: 

Şerafcttin Dorsan, Necmettin Mehmet Şah.n, Hikmet Kızık-
Tutal, Nu ret Atasoy, Rauf Alp, kılıç 
Mustafa Çetin, Salih Çıtar, Ali- Binba ılıı;a ) liksrlen llaı ta 
~an Berktay. Selihnttin Kara- ı üzbaşıları: 
berk. Mustafa Savcı, Crmal Tun Naci Dcnizcıoğlu, Halim Ulu
c.ı, K •• Ali Alptürk, Ali Barlas, tas. Abdulmuhsin Saya, A. Zı)a 
Kamı! Alginer, Kemalettın Tu- eddin İlter. Kemal Kocaclı, .M. 
fektiof;lu, 'nım Beno\·enli, A. Nurettın Tiırkcr, Kemal Pamir. 
Muhtar Çıloğlu, Ali Su aş, O. Üsteğmenliğe ) ukselcn llııı1a 
Me\·lut Yanık. • Teğmenleri: . 

Ü teğmenllge lUk elen Ordo- M. Muammer U)sat, Edıp Oı-
nat Te ml'nkri : kala, Ali Can. Necip I5ıkn1an, 

Re5at Ersezer, Bulent Bilgel!, Vasfı Asal. Sezai Taner. • 
Bahattin Balık,çıoğiu, S. Sım Pc \'aı ba)lığa yük t!lcn Yıiksck 
kcr, Tacettin Urual, Ahmet Toy 'l\lühendls Binba ıları: 
gur, Mustafa Kibaroğlu, l\luam- SelCıhaddin özer, Rc5at Ay
mer Tümer, Vasfi Turan, Talat kut, Ziyaeddın Soydan A. Sami 
Demirel, E, Taliıt Çayanoğlu, Korsal. 
Diındar Kutatku, Suat Suysu, A. Binbaşılığa )Ük elen Yiıkı;ck 
Edip Özcngel, İsmail Samur, Or l\Jühendi Yüzbaşıları: 
han Öncü, Cevat Yenen, Hüse- Nuri bzgökcr, Sadi Eıdem, Ke 
lİn Çankut, Orhan Arda, Tur- nı:n Bakın. 
tut Yalçın, Adnan Ercenk Yarbaylığa l ukselen 'J'ank Din 

Ynrba) ığa yiikselcn Ordonat basısı: 
.Binba51ları: Cemil Ba)han. 

Abdullah Turgut.aslan. Nuri BinbaŞlhğa )Üksclcn 'fank 
Gurkan. YüzbaŞlları: 

Binba ılığa ) fikı;elen Ordonat Enyer Sanlı, Abdullah Adıl Gi 
Yüıbaşıları: uy, Naşid Tuğs:ıl, H. Fahir Söz-

A. İkrami Su oy, M. Abdiilka- bir, Naci Sübar, Abdullah Zivin, 
dir Eğgi, Himmet Akoğlu, 111. Ta- A. Faruk Gokscven. A. Enver 
lit Ermutlu, H. Necdet Toros, Tuncalp, l\lehmet Bora. Avni Er 
:Mehmet Artuk, Cahit Erkan, güven, Nail Alpagün, İsmail Tiir 

lchmet Coskun, Y. İsmail Öz- kalp, Reşit Uçaner, Şükrü Kn al. 
kurtul, M. Ekrem Erböke, Suphi cım, Zıya Kızılpınar, Nail Kay
Taşkcnt, Hamza Ulusoy, Abdul- han Osman Öksoy, Ncjat Ese.. 
Jah Yalçınkaya, Kemal Akyol, ı ner: 
l\l Galip Süer, Ahmet Siler, M. tJsteğmenliğe )Uk l'len Tank 
~dnan ~lpsoy, Nurett~n Berkay, 1 Teğmenlcrl: 
Şefik Goktcn, Agli.h Bı.~can, Hay Mustafa Baki Sönmczı,.ık, Or
rı Sukan, H. Halıt G~rlcr, Ta- han Kavunoğlu, llami Menzllci
l~t Alpan, Bu~hanett.ın Aybar- oğlu. Vedıi Aktan, Bülent Aka
tur~. A. Sadettı!l Erkın. lın, Mehmet önder, Metin Kara 
• Bınba~lıja ) ükselen Ordonat dayıoğlu, İlhan Topçu, Sebahad-

1 ~zba31ları: . . dm Tandaç, Süha Faruk Artun, 
I. Hakkı Öıdoruk, Kadrı De- Turan Yuzer Ne\"Zat Günöz A. 

mircr, S. Orhan Savaşeri, Fahri Hüsameddin Topuzoğlu, Eıni~ Er 
Dılma~, l\lchm~t Baykara, Ke. çin, Turhan Arıkan, Mustafa Ha 
mal Bırön, llabıl Guçalp, ED\',cr lis Kalıkaç, Halet Yancı, Kenan 
Akın, ~· Sadık Alpsu, NA~m Il- Önocak, Mehmet Şener, Nc\'1.al 
dem, Necdet Akçar, l\luhlıs Gür Özdinç, Ragıp Azkılıç, Mehm!!l 
gun. Çelebi, Nuri Oktay, Bülent Ço-

1.) teğml'nllğc )Ukı;elen Ordo- ker, Ahmet Önocak, İsmail Ku-
nat Teğmenleri: ranoğlu, Mustafa Rampos. 

J.İehmct GUngör, Billıl Sancı, Yarba) lığa ) ükı;elen Ulaştır-
Tuğrul Çınar, İhsan Turgut, l<'ik ma Binbaşı ı: 
rt Demiriz, Fikl'et Evirgen ... Tcv Zi) a .Alp. 
!ik Gü\'enç, Orhan l\lotku, Omer Rlnbnşılı •a ) ükscleıı Ula~tır. 
Ersi~. Orh:ın Tuğ.rul. mıı. l'iızba ılan: 

'l'u~bı ılığa ) ~kselen Gıim- l\t. Tevfık Urı;:a, Nevzat Arı-
ruk Usteğmcnlerı: kan. Behçet Demir. Naci Oğuz, 
Ne~at A5kın, Turhan Alpan, HusnU Erzık, A. İbrahım ÖnU

AU fkızoğlu, Turgut Sansal, Rem goren, Salih Tarakçı 
ı.i !\kman, Niyazi Bebt'k. . Yüb:ışılığ:ı > ükselen Ula~tır· 
Üsteğmenliğe , ük elen Gum. u" t ~ I 

riik Teğmeni: ma s egmcn : 
Vahdettin Üze!. Fahri Genç. 
ildtıd mıra > fiksclen 3 uncü Yüzbaşılığa ) üksclen 'Cla tır-

ıınıf A keri Adli l'argıç: ma 'fcğmt!nleri: 
M. Ruhi Ka)aoğlu Zı)a Gokalp Erten. Mehmet 
'Üçüncü ınıfa >Ük elen ı\ske Cengiz, Şadi Baras, Şekip Ok-

rt Adli Yargıçlar: tay. A. Ruştı.i Gunal, Hıkmet 
Orhan Doğaner, Cezmin Kurt Ergin, Yavuz Oktay, Abdurrah· 

tekın, izzet Cebe man Arpınar, Rafet Karlı, Nus-
tlçüncfi mıra J tlkı.ı•lrn beşin- hct Çetiner, Tarık Gti~gilnny, ~· 

cl sınıf kcri Oğrclmenıer: Faruk Kardeş, Recep Özkan, Ne 
Ekrem Tanrıo\er, Nuri Ar. jat Argun. Hüseyin Dutluca, Hak 

tuna, Hilmi Aktan. Halit Özmut, kı Aslan, Emin Çelik, Sezai is 
l\!unip Ersoy, Yunus Tulgan, kit, M. Kemal Aras, 111. Bedıl 

lcmduh Utku A. Cahıt ÖZgill, Pekir, Remzi Kapıcı, Kemal Gün 
Ekrem Akal, llılmi .Süalp, l\I. doğdu, Sadettin Sayın Hamdı 
Rahmı Korol, Edip Acarlı. Kemacı, Hikmet Yalçın, Tank 

Be inci •nıfa ) ük elen 3 ün- Ergüven, Rıd\ an Kale 1-'aruk 
cu ınıf Bando Öğrtmcnlcri: Kurklu, Süleyman Çakıcı, Nuri 

1 Saim Öıbcrk. H. Uhami Ba Mol, Necati Özen, M. Hayri Kıl-

Ordonat Bnb. Kemal Birön 

Sabri Karabacak. 
Yarbaylığa ) ükselen Le\'azım 

llinba ıları: 
Hilmi Sökmen, O. Zekai Tü

merdem Sezai Dora, Cc\at Öncy, 
Muzaffer Yener, Vasfi Ö:mıen, 
Mükerrem Bortaç, Nurettin Sev
gör: Celfil Yücelir, Rasit Poia!, 
1-'iızıl Fırat. 

Binbaşılığa ) ükselen Levazım 
\'uzba ıları: 

Sırrı Şartekin, Kadri Umut
tan, H. Basri Özman, I'ıl. Nec
nıcltin Yurdakul, Bekir Kulpan. 
Necdet Taylan, M. Fazıl GU!en 
i. Ethem Tarıman, A. Sunuhl He 
kimoğlu, A. Sırrı Okay, M • .ı-~u
aı Bırsoy, Muzaffer Akan, Emin 
Filiz, Ni) azi Tozanlı, llüsnU 
Alpcan, Ahmet Akın, Cavit l\lu. 
rı:t, Vakıf Özeren, M. Resat Ak· 
deniz, Galip Erı.an, Şaban Sağ. 
ban, Adil Sümen, Tevfik Aköz, 
Ziya Tııner, i. Ferdi Güneri, O
ğuz Kandlyalı, A. Kadri Çağlıı
yan, Mehmet Vural, Yunus Er
türk, Saip Erkaya. 

t'steğmenliğe yükselen Leva.. 
:um Teğmenleri: 
Yaşar' Gülmezcr, Ahmet Bar

tu, Adnan Ergin, Rafet Aııar, 
Mahmut Akbalcıoğlu, Ferit Su
ıı:ıy, Hüse)in Güven, O. Zeki DC'
mlr, Necmettin Kôseoğiu, O. 
Cavit Alpay, Yusuf Demir, Ah
met Büke, Ali Alıcı, Avni Er
yılmaz, Sami Uygur, Ömer Bas
lı, Nuri Çclen, M. Fevzi Gözle
me, Osman YaŞar, Remzı Güli· 
çcn, Cengiz Türkoğlu. 

2 nci sınıfa ~ iikselen 3 üncu 
sınıf l'ük~ek :.'\liihendiı.: 

Muhiddin Aran. 
3 iincü sınıra yük elen 5 ind 

sınır Yüksek l\lühendi : 
'J'e\'fik Ateş, Ahmet Kerckli. 
3 iincü sınıfa yükselen 5 inci 

sınır Jlarta l\lt'muru:_ 
Sabri Iltekin. 
G ncı mıra :> iıkselcn 7 nci sı. 

nıf Telsiz l\lakinlsti: 
Alı Demirel. . 
u inci ınıfa yükselen G ncı ı

ıııf 'l'elsiı l\Iakini tleri: 
Ali Sepken, Osman Ger. 
5 inci sınıfa yükselen 6 ncı r.ı

ıuf J51ldak Makini ti: 
Mehmet Yıdınm. 
G ncı sınıfa :> üksl'lcn 7 nd a

nır J şıldak l\Iakinistıeri: 
Ahmet Akyol, Fethi Özsezı;in. 
2 nci .sınıfa yükselen 3 iıocıi 

sınır Demircilcı·: 
Süleyman Demirel. 
6 ncı ı;ınıfa l ükselcn i ııci ı.ı

nıf Iarango1: 
Orhan Öcal. 
G ncı sınıfa yıik elen 7 ncl sı-

nıf Saraçlar: , 
İsmail Nevıschir, Mehmet Yan 

bol. 
2 nci sınıfa yükseen .3 üncü 

sınıf Nalbant: 
İbrahim Özgüngör. 
5 inci ınıfa yüksel«'n 6 ncı sı

mf Elektrik l\lakinistleri: 
Galip Bahçeci, Selahaddin A· 

ker. 
5 inci sınıfa ) iikselen 6 ncı sı. 

tır Oto )lakini ti: 
Vclıyettin Yapan. 

5 Ağu los 1951 gün ,.e 13474 
sayılı Bakanlar Kurulu karariy
le yükselen subay \e Askeri 
Memurlar: 

Blnbaıııh '• yükselen Piyade 
l'üzb:ı5ılan: 

Tevfik Ünlüer, Rüknettin o. 
ral, Cihat Özkök, Vehbi Öner, 
1\1. Nusret Özselçuk, Cevat Se
vim. Hnlim Ünal. 

Binbaşılığa yiikselcn 
\ üzbasısı: 

A. Haydar Ilgat. 
ninbasılığa yükselen Ordonat 

Yüzhnsısı: 

Fuat Dora. 
Albaylığa :) uk~clen Tabip Yar 

ba)ı: 

Abdüsscliım Acar. 
Yarba)Jığa )·üksclen Tabip 

Cin başı lan: 
M. Celiılettin Ülgen, Fuat Be 

ner. A. Hılml Akın, Mustafa 
Gogiış, Ha an Avşar, A. .Sabri 
Ünlü, l\I. Reşat Ya~at, 11. Avni 
Duruman M. Halit Kamgözc.n. 
Gı;,aseltin Korkut, l\I. Emin A. 
ka:)dln, NeemelUn Ayanoğlu. A. 
Naim I'ırat, S. Sami Pırat. Ba
haettin Köscbay, M. Fazıl Ersin, 
s. Sezai İldoğan. S. Nasıp Önen, 
Remzi Naci Perker, 'M. Cemil 
Ezgi. M. Cenah! Derman. 

(Dernııu yarınki sııy ımııılı l 

Yeni neıriyat 

Tiirk J.'oUdor Ara tırınalan 
A1da b r defa cıian bu derı:lnln 

ll7 in 1 U)'lal da cıkmııtır. D6rd~ııcu 

rılı a ba:ıan n m'nıleketlmWn re:lne 
ı..ıı. rdtb ratı. fol.klor ,.e etno:rafra 
dnrtsl olaıı (T rk f il.lor ara tırmaları 
nı okafuculanmıza tan re edtrlz 

\ ıllı:C abone 1 1 radır. Abon• ad· ırı, Kerim Ersun. kıç, Diındar Engin. Hanefi A~a-
Alhncı sınıfa vüksclcn )edin- bay, Sabır GCırkan. Şemsettin Cn r 

ci 5.lnlf Bando Ögrctmenteri: lu, Osman Üstündağ Şadan Dal. 17 

T" ldır•k, Sııltaıımcltıbl 13 !>o 
bul. 

akla 

PelPamaX 
gelir! 

Zira, ALMAN MALI 

PETROMAX 

lükı lambası, bütün 

dünyada ve bilhassa 

Memleketimizde. yüksek 

kalitesi ve harikulade 

evsafı ile. haklı bir 

şöhret kaıanmıştır. 

Hakiki PETROMAX 
YEDEK PARÇALAR! 

daima bulunur 1 

SA. TIŞ DEPOSU ı 

BILLURIŞ 
Fincancılar Yokuıu 

Rız:a Paia Han 71 /2 
ISTANBUl 

30 Ağustos • • • • 
gunıı 

· Of obüs ve Tramvay Seferleri 
İ. E. T. T. Umum Müdürlüğünden : 

Zafer Bayramı münasebetiyle 30 Ağusto 1952 cumartesi 
günü sabah aallarından merasim sonuna kadar: 

l - (Şişli ile Tünel). !\laçka ıle Tünel) , (Kurtuluş ile 
Tuncl) 'c (Şi 1i ile Tepebaşı), (lfaçka ıle Tepcba~ı), <Kurtu
luş ile Tcpeba ı) aı·asında tramva}" 'f' oto bu sefcrlerı ~ a· 
pılmıyacnktır. 

2 - Ring otobu:.1eri saat 9.30 a kada r Dolmabahçc ı le 
Tepeba~ı Cumhul'iyet gazinosu arasında \'C bu aatten onra 
merıısımın hılamına kadar yol durumu mu aıt olduğu takdir· 
de Cumhuri)et gazinosu ile Şişli arıısında \e Maçka yolu ile 
sefer yapacaklardır. 

3 - Levent - Sirkeci otobüsleri de a) ni arllar altında 
Maçka yolu ile Sirkeciye sefer yapacaklardır. 

4 - (1'aksim - Beşiktaş - Yıldız) otobüsleı-i yol clıırumu 
mü ait olduğu takdirde Harbiyeye kadar çalışacaklardır. 

5 - Taksim - Sarıyer olobiisleri, sahil :ıolu ile Dolma. 
bahçe ile Sarıyer arasında sefer yapacaklardır. 

6 - Taksim - Fi orya otobüsleri Tcpebaşı Cuınhuı ıyet ga. 
zinosumlan saat 7 den itibaren Floryııya gıdeceklcr \ ' C avdet· 
te Atatiiı·k köpı üsü yolu ile Cumhuriyet gazinosuna gelecek· 
lerdir. 

7 - Çarşamba - Cihangir olobU lel'i Dolmabahce ile Car-
5amba arasında çalışacaklardır. (13955) 

KIZILAY· 
ISTANBUL AŞOCAKLARINDAN: 

Kurban etlerini yoksulları iaşe eden semtinizdeki 
Kızılay Aşocağına veriniz. 

• 

MUHENDIS ALI NACAK 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 

Bölge mıntakalanmızda ku ı·uiacak portatil çelik hangarlaı· 
şantiyelerinde çalı:ilırılmak üzere yüksek milhendis nlına· 
caktır. 

Taliplere, la) inleri halinde liyakat 'e tecrübelerine göre 
35.- otuz beş liraya kadar yevmiye Yerilir. 

İ teklllcrin lüzumlı.ı vesaik ve bonservisleriyle birlikte 
4.9.1952 akşamına kadar Genel l\liıdürlüğe mtiraeaatları i!An 
olunur. (13983) 

-----------------------------------------------
Teklif İsteme 

. 
ilam 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından : 
6500 !la 7500 htrc ııkar)'akıt taşıyacak kapasitede benzin 

motörU ile mUtehnrrik, çift dıteraıısiyelli, tekmıl aksam 'e 
tcferniall orijinal fabrika yap1:>1, tank kısım asgari iıc böl· 
meli, yangın üııdürme tecbizatını havi bır akaryakıt ta~ıyıcı 
aracı alınacaktır. 

hgilcncnlerin orijinal kalaloğ, le linı müddeti ve fıyal 
hakkındaki tekliflerini Dz. kuv\ etleri komutanlığına gönder· 
mclerı. 03384) 

Xll. Milli TÜRK TIP KONGRESi BAŞKANLICINDAN : 

Mecburi sebepler dolayıslyle kongrenin toplantı günleri 

9~ _ _.. 29. El1LVL. 1952 
günlerine alınmıştır. 

Kongreye iştirftk edecek üyelerin 'ie sergiye katılacak fır· 
maların bilgi edinmeleri rica olunur. 

İstanbul Belediyesinden 
Belediye Emeklilerinin Üçaylıkları Bugünden 

itibaren verilmeye ba~landı 

A)hk sahiplerinin yoklama ilmühaberleri ile birlikte Tür· 
bede her zamanki tediye mahalline bugiln ve yarın sabah saat 
dokuzdan 16 ya kadar müracaatla maaşlarını almaları, gele· 
miycnlerin aylıktan Bayramı takiben Çarşamba gtinleri Zat 
hicri l\Iüdlirltiğü Tekaiit Bürosunda bulunııcak Banka memur-

ları taı arından tcdi) c edilecl!ği ilfın olunur ( 13959) 

Hendek ve D ·· zc 
Erkômharp Reisim Saffet Bey, telgrafhaneden dönr11 
Fırka Kumandanı Mahmut Beyin asiler tarafından ~e 
edildiği haberini getirmişti. Ağlamamak için kendi 

güç zaptedebildim. 
- 179-

23 :Nisan 1922 Cuma günü Bur-
sadaki fırka kararı:Ahında 

toplanmıştık. Heyeti Temsiliye. 
den gelen talimat ve haz.ırladı
ğımız program sereğince bu 
mesut günü dini merasimle 
tes'it edecektik. Herhangi mu
kabil bir hnrekcte karşı IU
:zumlu tedbirleri daha evvel at
mıştık. Ulucamie gitmek üzere 
karargAlı binasından çıkarken 
fırka yaveri Se!Ahatlin Beyi ça
ğırmış: 

- Bursadaki vaziyeti biliyor
sunuz, biz camide iken veya
hut merasimin ifası sırasında 
herhangi mukabil bir hareketle 
karşılaşabiliriz. BUttin tedbirle
rin alındığına kani misiniz? 

Diye ııormuştum. Selahattln 
Dey: 

- Her §ey tamam Pa~am, 

merak buyurmayınız. 
Cc\•abını vermi ti. Ulucami

den içeriye gireceğimiz sırada 
telgrafhaneden bir memur ge. 
lerek beni acele makine basına 
çağırdıklarını söy!Ml. Her h:ıl
de Ankaradan mühim bir tali
mat olacaktL l\lerasim başlar
ken oradan ayrılmam doğru 
değildi. Beraberimde bulunan 
erkanıhal'P reisim Saffet Beye 
telgrafhaneye gitmesini \'e ne
ticeyi derhal bildirmesini r.öy
ledinı. 

Cuma namazını eda ettikten 
biraz sonra Saffet Bey geldi. 
!\lütee:.sir bir hali vardı. Yıını. 
ma yaklaştı, yavaşça: 

- Mahmul Bey sizlere ömiır 
Pa~am. 

Dedi. Saffet Beyin söılcrini 
birden anlayamamı~tım. 

- Hangi Mahmut Bey, neler 
söylüyorsunuz? 

- Yirmi dördüncü fırka ku
mandanı Mahmut Bey, Paşam. 
Asiler tarafından ~ehit edilmiş. 

Mütemmim malumat verdiği 
zaman beynimden vurulmuşa 
dönmüııtnm. İyi kalbli, vefakar 
\'e kahraman arkada~ım, lıslle
rin kurşunu ile şehit dü5miis· 
tü. Ağlamamak için kendimi 
GUÇ zaptedebildim. Du sırada 
merasim devam ediyor, yüz bir 
pare top atılıyordu. 

2' üncü Fırka Kumandanı 
şehit Mahmut Bey 

Jllahmut Bey nasıl 
Şt-hit edilmişti? 

Biliıharc yaptığımız tahkikat 
neticesinde hadise ~u şe

kilde cereyan ctmisti: lD Nisan 
ak~mı, Ankaradan !ılust:ıC:ı Ke 
mal Paşa imzasıylc Mahmut Be
ye aşağıdaki tebligat yapılmış. 
tı: 

•.Düzce isyanı hfıd bir safhaya 
girmiştir. l'ılaiyeti tılinizdeki 
tekmll kuvvetlerle bcrnber biliı 
lfatei vakit Düzceye lınrekctle 
isyanı tcdıp ediniz.~ 

mut Bey, Jıalkı mılli h.3~ 
~ardıma ~ağırıyor ,·c ~ı;y 
:1ordu: · Padişah ve ha~ıfc.0 liılcl'in eline esir duş~" 
Padişahımızı kurtarmıık • 
lilnceye kadar çalı5aca~1~· 
tanbul hükümcti fogıU 
emrinde bir oyuncaktan 
bir şey değıldır. padiŞ3 
milleti kurtarmak mak5' 
harekete geçen KU\ a) 1 

yc)e yardım cdiniı.• 

llenılrkteki 
Vaziyet 

Mahmut Bey, 21 .Nisa~ 
mı mufrezeyl blrincı 

kumandanı Şerif Beyin ~ 
de Yal!basaıı köyüne g 
miş, fırka karargahı ve e 
takımıylc beraber ı-ıcnd~!ıı 
sıl olmuştu. Adapazarı~ d 
rcketlen evvel Düzccnın. 
yan elliği haberi gelmişti. • rJYC mut Bey Hendekten ıçe Jc 
diği zaman dtikkAnları 
bulınu5tu. Halk askerler~ 
nazarlarla bakıyordu. ~b 
halkı delliıllar vasıtasıy~e t 
met konat:ı önüne da' c 
miş, fakat çocuklardan t 
kımse gelmemişti. l\fahlllu 
knrargiıhı ile bC'rabcr gd~ 
rnda geçirmişti. Düzce 

1
.
1 :')ana katılan Hendek 1 

bir kısmı, gece civar kl>Y1e
11 derek; • Dolşeviklcr l{e 

bastı. Kaclın ve kızlarıınıtl 
çıplak hamamlara dold 
l\IüslUmanlık ''e naıtıU 
tehllkedcdil'. Allahını 
Hendck'e ko~sun!. di)'C .P 
gandaya ba~lamışlardı. 

( De,•aotı' 

:'\lahmut Bey, 20 Nisan saba
hının erken saatlerinde müfre
zesiyle (143 üncü alaydan iki 
tabur, bir kudretli cebel balar-

1
-----·---~ 

yası ve bir süvan takımı) Gey- Z A Y 1 
veden hareket etmiş ve aynı Ordino N'o.: 19635 
günUn akljamı Adapazarına gel-ı t:çağın adı: GAGYZ 
mişti. Kasabada bir isyan hava. Bayra~ı: Jngllıı 
sı esyiordu. Halk, a kerı cnclişe Sefer 'o.: 010/1907 
ile se)Tediyor, esnaf dükkfınla- Sefer Tarihi: 20.7 952 
nnı kapıyordu. Bu gergin vaıl- Manilesto No : 080 
yet karşısında emniyet tcrtiba- C/N 

8896612 15 
Kg. bir 

tı alınını§tı. 
Ertesi gün, yanl 21 Nisanda matbu eşya. 

telgraf hatları kesildikten son- B.E.A. Hava Yollanndil~ 
ra llendck'e hareket cdilınlşti. ğınıız yukarıda l azılı 

9
, 

Yolda, evvelce hazırlanmı:; olan kaybolmustur. Yenisi alt~tıı 
beyannanıclel' köylere dağılıl- dan eskisinin hükmü yo '* 
mastı. Bu beyannamelerde l\lah Motiir I.inıited " 

Elimizin beş parmağı biri- ı 
'birlerine benzediği gibi ...... ; 

Lastikler de dış görünüşte 
biribirlerine benzeyebilir, 

/, 
/'ı/ ,;; 

-.1 ""' 

İfti/r,odatca ~(9i I 
~em~;~··· 

DunY,anın her hangi bir yerinde bir şolorü 

durdurup hangi lastik markasını tercih etti· 

tini sorunuz. Size GOOOYEAR diyeceki 

muhakkaktır ... Zira dünyanın her tarafında 

kullanılan GOODYEAR he.r türlü yol ve 

arazide tecrübe edilm~ ve faıla dayandığı 

ispat cdiJmİ}tİT. GOODYEAR 'ın ıarp arazi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kamyon listikleride bu husu$la en dayanıklı 1 
li.slik olduJlu tecrübelerle ispat edilmi}tir + 

1 

GOODJ'iEAR 
markasını taşıyanıdır. 

Tur kiye Umum Mumesslli: 

TATKO, OT.OMOSIL LASTiK ve MAKiNE TiCARETi T A. Ş 

T•kılm S.tıçul hrt••• No. 35 

Telefon. 12240 • 12249 - Telgr•f. TATKO - lıt•nbul 
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Güzel kinıdir ? 
~en kadın güzelliğinden bahsedince derhal badem gôı
tflcıı it., hokka ~ğızlı, kiraz dudaklı, hurma bunınlu, ıett:ıll )'a
~ derlerdi. Tenin kar gibi beyaz, palıiı.e gibi dolgun \'C llt
ttta 'hııaaı makbuldü. Gerdanın, meşhur şarkıdaki gibi, giimiiş 
'>ltYa lıenıemesi Iıizınıdı. Rugiınün güzeli acaba bu tarırtere 
t!tU llu? •.• Hiç §Üphe lı hayır. Güıellik telAkkisl her yiizyılcla 
' ' her Yirmi be~ &en ede bir deği5l.> or; eski giızeller ı;lr-

Clrkfnler güzel oluyor ..• 
ltbwıllugüp. kar gibi ten makbul değildir, herkes esmerll'~meğe 
~ Y~r, bunun için saatlerce guneı banyosu )apı)or. Hokka 
'kııçuk ağız da artık beğenilmiyor. Me5hur film ;>-ıldızı 
-. Cl'l\l\1ord'un ortaya attığı fara5 gibi ağız modası )irmi 
'- ~lledenberl hAll rağbettedir. Ağıılan küçük olanlar bu
"- Yiik gösterm~k l~ln boyayı müracaat ediyorlar:··· Hur
«at. 'ıırun, ıertaU )anak artık kimse~i cezbetmbor. Kiraz du. 
,.. lelinee umanınıızda en bol budur, klraı dudaklı olma-

bt1ı11 kalmım15hr! ... 
ley 6lnıdi guzellik için ba§lıca iılı;ü vücut tenasilbüdıir. He.r 
'-t teıı enel buna dikkat ediliyor. llalbu'ld bir ıa?1anlar l'il
.,....te~asiıbüne pek ehemmiyet ,·erilmc.z, ancık yüı giizcJliğf 
~ı. MeselA güzelliğiyle me~hur olan Saba Melikesinin 
eı..itları eğri imiş. Melike buna rağmen herkesi teshir eım15. 

kfınse eğri bacaklının yüzüne bakmıyor ..• 
~it lllüddettenberl .güzel çirkin• ler diye bir sınıf da 
' olnıuıtur, bunlar gerçi ı;lrklndlrler, fakat hususi ca. 
ı.r e lııaliktlrler. Bu )Üz.den delme gıizell,re tercih ediliyor
~ 'lir çlrklnin güzel olabllecdinl ilk kc&feden (Yoltalre) dlr. 
~!re, Komedi Fran ez'e girmek isteyen Malmaıel Durancl 
~ ıenç bir kıvn kabulünü tauıye etmlı: ·İkinci dere
t.... l°OUe.r için çok mu\ af ık \"e pek guzel bir çirkin olabllir. 
~· O umanlar {Seksapel) denilen ıeY ıılibı henllı bl
~rdu. Yoksa ' 'oltalre .güzel bir ~rkin• dl)e blrlllrine 

lkı llfatı bir arıya getlnneye lliıum gonnezdl! .•. 
tı. C61ıe111ıı bahsinde bullsa olarak eunu ıöyleyebtllrlı: Jta. 
~ ~llftinde ne çehre, ne \•ilcut guzellili lılrind pllnda 
ıı.L-. l lltUu mesele kadının husule getireceği teslrdedir. İllı: 
~ta bir caılbe hlaal uyandıran kadın ıU:ı:eldlr: isterse göı:-

heı, burnu efrl, ıJu faraı gibi olsun! ••• 

Enis Tahsin Til 

Lühnandan yapdan 
ka~ak~ılıklar 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Partilerimizde 
Hedef ( :eaıı 1 lndc1e) de Tekelin ıillh ithaline müsaa· 

jandarma komutanının iştlrAkly de ettiği >·olunda çıkan havadis· 
le bir toplantı yaptık. Bu top· terin uılsız oldutunu, zira ni- ' ( 8151 1 incide) 
lantıda ekipler halinde ve mlif· §an tabancalınnın dahi ithallttl etti. Bu kongrenin nıfiıakerele· 
terek olarak ~ehirde taramalar yasak etmiş bulunduklarını ı;öy. rlni dlnleılikten 'e doktor ntus· 
yapmağa karar verildi. Bilhassa !emiş \'e Tekelin iktısadi bir tafa Kentli gibi kultilrlü, itidal· 
bohçacılarla bıı gibi kaçak mad devlet teşekkiiliı olabilmesi icin li 'e hareketli bir ı;ahsl)ctln 
drlerin satıldığı muayyen mın· yapılan hazırlıklara temasla de· partinin lıa§ına geçtiğini giır
takalarda bu aramalann sıkı miştir ki: dükten sonra Millet Parfülnin, 
bir &ek ilde devam etmesini te· • Bu mevzuda hazırlanan ka· diğer partilerin mutat çığınndan 
mln edeceğiz. Bakanlık olarak nun tasanları ekim ayı başında ayrılacağı ve müsbet ufuklara 
da ayrıca kaçak girmesi mutad Bakanlar Kuruluna aevkedilecek doğru yurümeğl bileceği uml· 
olan 'ie bize nazaran başka mem tir. Ayrıca bir tasfiye kanunuy dine biraz kapıldım. İfiln arkası 
leketlerde çok ucuza satılan bir la da her isletmenin müstakil gelmedi.• 
kısım maddelerin dahill sana· bir hüviyete sahip olması sağla· Muhataplarımın cevabı ıu ol· 
yiimlze zararı olmıyacak şekil· nacaktır. Bu tasarılar kabul e- du: 
de, gümrük resimlerinde indir· dildiği takdirde 31 aralık 1953 , - lliz, butün bu noktalan 
meler yaptık. MeseUı bu gibi tarihinde Tekel idaresi bu~lin· miinaka~ıı.ya liimm görmüyoruz. 
maddelerin 100 kilosundan e\'· kil hüviyetiyle tasfiye edilmiş 1·aınız ıunu biliyoruz ki Millet 
\•eke alınan 1600 lira gUmriık bulıınacaklır. Ekim ayında. Ba· Partisi ramiasını bir flklı,: birliği ' 
resmi 600 liraya indirilmiştir. kanlar Kuruluna verilecek ka· haline getlrml'k, siıin de kıyme· 
Diğerlerinin ı;ümrük rcslmlerin nun tasarılarında bilhassa şu Hnl daima ifade ettiğiniz prog· 
de de tenıHAt yapmak iı;in il· hususlar dikkate alınmıştır: ramımııın tatbikini gaye edin· 
gili Bakanlıklarla temaslara ge 1 - Sigara, rakı ,çay hariç, ınek yolunda hiz, Samsun l\llllet 1 
çilmiştir. blitün Tekel maddeleri Tekel· Partililerinin beslediğimiz aı.im 

Biz bu nevi ka.çakçılığı yapan den ı;ıkarılmaktadır. kat'iılir. Şu kadar ı..ı silahımız 
!arın maalesef münevver dedi· 2 - f:Jetme.Ier, hususi teşcb· nihayet fikir silahından ibaret· 
ğimiz insanlar olduğunu müşa· bil !ere ait hüklimler çerçeve- Ur. nlğer arkndaşlanmı7.a gôriış 
hede etmiş bulunuyoruz. Öyle sinde, kendi kendilerini idare tarzımızı kabul ettlrmcğe uğra· 
talebe grupları ve bu işi mes· edecek ~ekllde, müstakil hüvi· ıacağıı. Her iki partlıle de ara· 
lek edinmiş öyle hanımlar var yetll mU!'sseseler haline geliri· dığını bulamı)·an temiz içli, ld· 
ki, böyle bir seyahatten bavul· lecektir. Mali ve idari kontrol rik ,.e ha lret salıihl nice utan· 
lar dolusu eşyayla dönüyorlar yerine, lktısadt bir kontrol esası ılaş nr. rartlmbe kaydolsunlar. 
ve bunları satarak büyük kArlar kabul edilmiştir.• olma ınlar kendi gidişlmlz.l on· 
temin ediyorlar. Bu hali önle· Son olarak, ithal malı kibrit· ıara be~e~dirirsck, parti sıfati· 
mek için bir pasaportla ayni !erin Tekel kibritleri karşısında- le de elbette haşan yoluna gir· I 
memlekete müteaddit seyahat ki durumlarına temas eden Ba mis oluruz. t'lkir kalitesine da 
yapanların getirdikleri eşyaları kan demiştir 'ki: yanan mAnevi kuwet: yalnız ! 
gümrük resmine tibl tutacağız •- Kibrit satı~larımız, diğer add tokluğuna , e tiır1ü türlü 1 
ve kaçak malları satmağı itiyat yıllara nazaran artmış bulunu· menfaatlrri memleketin zararı.· J 
edinmiş lüks mağazaları sıkı bir yor. Mesern 1950 temmuz ayın na olarak tatmin surctile tarar l 
kontrol altında bulunduraca· da 24 milyon kutu civarında O· tar kuanmıık emeline dayanan 1 
ğı:ı:.• lan kibrit satışı, 1951 de 26 mil parti glrlişlerinl mutlaka sonun 

Sıtkı Yırcalı, bundan sonra, yona ve bu yıl da 29.680.000 e da mağliıp edf'r. nız, bu Jmnnla 
Edlrnede Pazarkuledekl güm· çıkmış bulunuyor. Bu, ithal ma çalışacağız. Sizden lstedlğlmlı, 
rlik kapısının bundan sonra ge· lı kibritlerin bizim satı~larımızı Mlllf't rartisine karşı lptldadan 

l lecek turistlere daima açık bu· sekteye uğratmadığına bir işa· menfi Jıükünılrr \ 'ermiycrck, bu 

imarhaneye sokulan bir kadın lundurulaca~ını, ba:ı:ı gazeteler· rettir.• ~~~~~tt:~~~~lt~.:rl umumt efkAra 

Dr F ( Bu"rge Parasıv yatı l ı Hunu yapmanın müstakil bir delİ deg"'ilmİŞ a a r/• ' guete sıfatile zatrn \"azlfcnıiz 
b " olduğunu \ e necat müjdeliycn 'l -ı._. <Bası ı incide) nereye gotUrüleceğinl anlamış. Hakkmda ir Og"' rencilerin hareketleri bütün partilerin u 

\'tı..~ueolyet vermiştir. tı. • Cuklarında mumla aradığımızı. ı 
\r ~ ihbarın ne dereceye ka· - Beni dAvamdan vaz.gecme- lhb ld ı· • b il' ld temin ettim. 
~ kı~tu olup olmadığını &aV· diğim için tımarhaneye atacak· ar yapı 1 smı e 1 o u \'akit gere yarısına gelmişti 
lı..~ "il bir zaman içinde mu· sınıı. Değıl mi? Zaten Namık, Ankara 27 (Hususi) _ Bu· Çok yorgundum. l\lıinakaşanın 

Türkiye is 
.:» Baııkası 

Tasarruf Hesaplan İkramiyeleri 
25 Ağustos çekili~inin talihlileri-ı 

BAHÇELİ .EV : 
BAHÇELi EV: 

lstanbul'da Ferzane Gökpınar 
U~ak'ta Sıdıka Torlak 

BAHÇELi EV: Me_şrutiyet'de (Ankara ) Sıdıka SaJtuk 
1000 Lira 

Eşref Aydın (Samsun) 
Sıtkı Yolga (Malatya) 
Nedime Şenbark (Erzurum) 
Refık Anık (Diyarbakır) 
Münir Çiner (Ankara) 
Nuri Özen (Malatya) 
Hasan Yazıcıoğlu <Konak) 
l\lecbure Günerin (Ankara' 
Aydın Cezmen (Beyoğlu) 
Ziya Ataseven (Biiyükada) 
500 Lira 

Atina l\Ionotiadis (Kadıköy) 
Sadri Özozan (Cebeci) 
Mehmet Tarsuslu (Adana) 
Ali Pulatkan (Giresun) • 
Cahide Altınay (Manisa) 
Yervant Kabasakal (Trabzon) 
Mehmet Tugluk (İzmir) 
Fahri Kaya <Beşiktaş) 
Mehmet Sel~moı?lu (Meşrutiyet) 
Nasuhi Çulcu <Üskfülar) 
Nuri Oskay (Adapazarı) 
Emel Pakdemir (Aydın) . 

500 Lira 

Ülkü Bılginer (Isparta) 
Sebahat Yüksel (Bakırköy) 

250 lira 

Ayşe Bakım (Yalova) 
Zeynep Esen (İzmir) 
Fatma Orhan (Ankara) 
Recep Alık (Basmane) 

· Fehmi İnsel <Adana) 
A. Eren (Fatih) 
Mehmet Dalkaşak CYenigiin) 
Veysi Selim (Taksim) 
Ayyıldız Yavaş (İstanbul) 
Alıye Arsan (Galata) 
Melek Alveşil (Mersin) 
Fatma Altmalev (Samsun) 
Sabıha Özkut (Zonguldak) 
Kazım Özamet (Antalya) 
Gtiler Ülktiı (Denizli) 
Halit Dalkılıç (Edremit) 
Firdevs Eker <Bursa) 
Nuri Tamaç (Yenişehir) 
Türk~n Sumer <Beyazıt) 

' 

1\1. Ersal (Ayvalık) Seher Barutçu (1 :No.lu Seyv2r Büro) 

Ayrıca türlü şubelerde 41 O tasarruf hesabı sahibi 

100 ve 50 l iralık para ikramiyeleri kazanmıilardır. 

~iii--.. ..---~Nililş~A~NmTA~Ş~l~ÇOINNAMRC:cAAÖıooD.e~slıio~z~El;:---liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii". 

SiSLi TERAKKi LiSESi 
1 ' 

Kuruluı tarihi : 1879 . l•- ki meydana çıkaracak· dAvadan vazgeçm!'zsen seni, Ba gilnkU ·Zafer• eski Gilmrük ,.e Ankara, 27 (Telefonla) - Mil· cazibesine rağmen izin aldım, 
lıı;_ " &l?f gazete .. ilik \'az.ıfe· kırköye attırırım diyordu. De· Tekel Bakanı doktor Fazıl Se· I' Eı.'t' B k ı ıı t ayrıldım, Samsunun &erbesl İlk kısım sınıflarında ve şubelerinde yer kalmadığından 'kayıdlar kapanmak üzeredir. , 
:'il h ... t 1 t l d' ı. 1 61 ım a an ıı.ının or a \•e mesleklerine mensup bir nıunc\· d Prııak ve dolayısile Adli mek bunu em n e 

1 
, ıye a6

• rafettln Blirge hakkında Sağlık liselere alınacak parasız yatılı Orta ve lise kısımlarının sınıflarına, kayıdlarını yenilememiş olan ialebe en bo5 kalan 
~nıaya hizmet etmek dil· lamağa başladı ve mutinğa kaç Bakanlığına bir mliracaat yapıl- öğrenciler için açtığı imtihanda \'er grupile böyle bir konuşma yerlere, yeni öğrenci alınmaktadır. Öğleden sonraki ders saatleri, tamamen ecnebi öğretmen· 
~ e Yapılan iddianın ve ih tı. dığını ve yanlış teşhis \'e teda· 60 kişi muvaffak olmuştur. Bu rır atı bıılduJuma cidden se\in ler tarafından okutulan, yabancı dıle tahsis edilmiştir. ~ llıahfyetini tamamen ob- Kapıyı iterek arkasından koş vi yüzünden bir hastayı öldUr· öğrencilerle verildikleri okulla- dl~t r d 1 'Ü •• kc lill•••••••••·~~~~~~!!~!!!!!!!!~~-· 

Olarak ıöyle ı;ıralıyoruz... tular. Ve Jale hanımı )'akahya düğü iddia edilmiş ve doktor- rın isimlerini bildiriyorum: nu ıl~~;ncdü~ ~ ~('~l:kc~İm~~- - • ••• ••• 
t,. * rak odaya aötürd!iler. Perdeler luk yapmaktan menedilmesi Is· M h'ttl o 1 (B t k A 'k ~ ~ ... :-(l~lrde Kara'köy un fab· indirildi. E mer kadın bir en· lenmiştir. Bu müracaat İstanbul u ı n ra uca or ?O ~-ı de yapılacak iller hudutsuzdur merı a ve B u L M A c A ~""- · k k J ı h lu), Mehmet Muğlaoğlu <Bilecık \'atandaşların batilıra hasreti, 

"' -...ıı &ahJbi Namık Katırcı· jekslyon çı arara • a e anıma avukatlarından Burhan Apaydı· ortaokulu), İhsan Yavuz (Diyar- huzura kD\'uşmak, kötü parti dl· • • ~ lltııınıı, bir genç bundan iki defa iğne yaptı .. Jale hanım nın annesi Nuriye Apaydın tara- b k r i) y l s t (E 1 ·ıı 1 'I 
~ "ltııe önce BUyUkadada, Ja· uyu~mu§tu. Sonra bır arabaya fından yapılmıştır. Nurlye Ap· a ır ıses .' 

1 
maz aa çı ·· r- ı· dinmc1erlnin sona erdiğini gör· ng 1 ere ran a 1 28 Ağustos 1952 - Pereembe 1 1 Z 1 t 1 1 1 1 

..._ '~ k 1 ind hl :ı:urum llsesı), N. Ayla Yucel mektir. Uu hedefe doğru yüru 1 ~ 
;"4 ile tı isminde ıuzel bir Ba· kovarak Maden is e es en r aydın, zevci Hüseyin Apaydını (Kandilli kız llsesi), Hasan Yur. mcğl iş edlnrn her partici gru STANBUL - I• 'b· tanıemıstır. Jale Yasan mot.öre bindlrdıler. nı:;·duğuma uzun :ı:amandanberi Fazıl Şera· dıael (Haydarpaıa lisesi), Yılay lpunu grntıı başarı ihtimalleri Anlaşıyor ı2.~1 "' 'Te Pr<>ıraııı ı ın Habu .. >-t•=" - '•= - - - '-" ~ r tarnan önce kocasından ı göre Akıl hutanellne apıtuııı- fettinln tedavi ettiğini "" 7_ın- Uturlu (İzmir kız lisesi), Tiir- bekler. n. P. nln lDU ile 

1950 
lor ıs ı5 Turkuı.r CPI > 'U.so Danı 

~tı oluP, ilk Büyük Mıllet lar. lış teşhisi yüzünden kocasının kAn Akıncı (İzmir kız lisesi), Pe arasındaki miicadeleslle de sa· <Bası 1 lndde> müı~ı cPı > ıs.o Sarkılar oır an· .. - - - , __ ,_ . -
1 o lllde Nafıa Vekilliği )ap- Sucılı'k harekete geçiyor ölUmUne sebep olduğunu iddia rihın Sayın (İzmir kız lisesi), bit olduğu üzere Turkl ·ede he Tavizlere gelince. İngilizler !ar R&bıa Buknl. !\iz&r l"lumr u .o ,_ - - - - - - -~- ~~ Ömer L"tfı' Yasanın kı· Bu arada Jale Yuan hastane· etmiştir. Bakanlık bu şikayeti h B Ik (B k 1 ) muhtemelen Iran petrollerinin ö;ı. konuri CPI > 1',H ~arl.:ılu • • • 

ttııid.; külliyetli bir servetin den ailesine üç mektup gonder· mistir. Etıbba Odası tedavide Suna Atabek (Kandilli kız lise- lışma mutlaka 1) i bir mahsul satışına mAni olmak için kurduk-
v u fstanbuİ Etibba Odasına gönder A met a an uca ortao ·u u • deCll ,.e anlııyı'lı bir ıılyast ça· (Pi > 15,oo E'apaıııı. .. - • - , .• - -

~ llntelerinden bir mUddet sı tarafından zorla tımaııtıaneye bir yanlışlık gördUğU takdirde si), Güner Karagülle CKandilU ve ldrlıklne gü\·enen, aldanmaz. lerd.ir.. . .. 1s oo Danı mhııtı ıs 20 t:>onu -na • • 
~lt · mek imkAnını bulmuştur. Koca- si), Metin Akın (Kastamonu lise. ,·erir. Tiirk vatanda5ının iz'an tan iklısadl ablukayı gevEetecek- * - - - ~- -
~~- l~nç kadın ile kocası ara· kapatıldığını bildiren kadın yar eskl Bakan disiplin kuruluna ve. k 1. .) c·· .d K 1 f t 11i B ld rlldiğıne gore bu mUzake ıs 80 Mım!tket hanları ıo.oo Haber - - - • - - -

"4 tıd ' l d rllecek ve bu kurul da ehlı'vct· ız ısesı ' uzı e a a a Oı; u A hmet Emin YALMAN 1 1 • • • , • ı ıo ı5 Gı ._ ı •· • ~ 11 ,. detıi milnakaşalar baş dım istemiş, ve bu mektup ar a " (Kandilll kıı llsesl) Oktar De-
1 
reler netıccsınde İngıitere \e A· tr !ar •ıı•rteı .onmı ıP,ao ı ... _ _ _ __ 

htıı e Jalede bir takım asa· savcılığa tevdi edilmiştir. siılilinl tesbit ederse doktor mircloğlu CHaydar~aşa lisesi), merıka şu kan~ate \'armıslardır: Xonuıma ıo '~ Sıl'\alar Okuyan I:krom I • 8 • 
~il er IÖrUlmüstUr. (Karı ko· Bu birbiri ardına yapılan lh· Bceükrtgı·or. hakkında takibata geçile- }{asan Tczcan (Antalya lisesi), St d.. 'lk Musa.ddık reJlm.i. irand .. a .patlak E:onrar ~o ı5 Rad;yo ıuetr 1 20 so Kı· 1 ' an 6ıwa 1 - ı>o:runuıı bulun• 
• haı.. 'k kl b ı il . s ı Ba.,vardım evenson un 1 Ih hi k t hü H G•h r haberleri 2t\'H Haftanın ora· l b dl l " "n ı i çocu arı var· ar ar zcrıne avc ,,., • ---- "'azmi"e Yılmaz (Kandilli kız Ji. \'ermesı me uz r omun ıs • I ır:ıd •• :rerd~ Abdurrahman ee e ı . ~ illi d l · H' b. Dl Savcı "ar y· 'd " " kıi t .:ı b i k ld ruı 21,20 İltrl Türk Mut le 11 tnphıl tu 

1 
ıı~. •ıt ara a kocası Ja eyı cısı ıca ı nç \"C " • ıra e o r man yangını ı;esi), Mustafa oğlu Ali (Bilecik me 4a~ e.s ne arsı e e mev- • ai ,

01 
... •n c ıı ı:rı 

2 
_ Boyu. 

~~. t ıiöğrrıeye başlamıştır. dımcısı Mehmet Ali Güre derhal Tire, 227 (A.A.) - ilçemiz ortaokulu), Mehmet oğlu Adnan Nutkunu verdı" cut en .m.üsaıt sed olarak destek- 2ı,45 Hukıık ıaau 22.00 Sarkılar o ! a - B r c c•lı ' - Gramtr ltrlmlt•iıı ı..~ı •kleehlrde \"e İstanbuldn harekete geçmişlrrdir. Boı.azı"çi nahiyesine baAJı Halka (Bilecik ortaokulu), Mehmet oıı. lenmelıdır. .. kuyaıı :ı>ecmı R u Alwhn 22 o E:arı· ı d•n b .$ - ı ım: s r nota 6 -
lf ta 'hl J 1 d k T 1 f 1 B k ko"'y hastane i 

6 6 6 1 • ld ) S k n ti l 1 fır uvrsl ıtlr hafıf m!lı 1ı <Pi) 22.,5 Hı r tr tte rı erde a e aya e c on R a ır pınar koyUnde çıkan orman yan lu Fernız (Bilecik ortaokulu), < Hası ınc e um a .ar 5 n ~ .~ J 

23
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00 

Kamb
70 

• Boru 

~l ıııu 11 nıuğbeç_, olarak kara· başhekimi Dr. Fahri C~IAle \'azl. gını kısa bir zamanda genişle- h . (B" 'k [emiş \'e B. Amerikada fikir hUr tel'kif edıldı pro:ra 'ar 
d l'ıcaat "'tmı'c: ve bir defa yrt sorulunca, bafhekım haber. Ahmet oğlu Fe mı ılecı or- rlyetinın müfrit millı~·ctçıler ta Tahran, 27 (AA.) - Sumka dana ... caa cüz~ CPl > :? 20 Ko:ııer ı...: · a "' " mlş ve Kuşadası ilçesine bağlı tııokulu) Abdurrahman o"lu " Pi.) o ."Jl'..,' kocasına cürmümeşhut dar olmadığı~ı sa~t 13,~0 .da ce- . ' . 6 rafından tehlike)•e düşürüldUğU. Partisinin şefi Monşl Zabek'den to < 2'· ° Kapanıı 
·•lk lnıthkfım ettirmiş- ,·ap vereceğıni soylemıstır. Sa- Belevl köyüne atlamıştır. Bu du Nazmı (Buca ortaokulu), Alı oğ- nil ileri sUrmiıstür. başka diller Ut üyesi de diln tev. ---

~Soıı at 13.30 da! rum karşısında resmi makamlar lu Mehmet (Buca ortaokulu), Demokrat Partinin Cumhur- kif cdilmi~tir Al'lı"KARA 

~ 
01

•rak, Eski• .. hirde karı- - Hasta, hastadır. Babasının gerrken tedbirleri almısiardır. Yusuf kızı Gülten (Kandilli kız 'lil • • T,2S Acılıı ... proıram 1,so M s 
tlıı v" Zeytin \'e çam ormanları ile lisesi), Hüsevin 0 11o1u İluas (Bu- başkanı adayı kuwetli bir n ------------s ı, e kavga etmişler. Jale mmafakati ile yatırılmı~tır. Söz. kaplı bulunan bu bölgede çıkan ca ortaokulu), Mehmet ~ğlu Ah· li l\lüdafaa TeşkilAtının IUzumu- Amerikan Sendikaları ATarı 7 aı Muııı.: CPI > T,o Habfrl•r 

~ • da"ak "'"mi•, ••e h1 dı'se lerı"ni iiA•·e etmictlr. k na inandı"ını dUnvada hürriyet 8,00 Turkilltr (Pi) e,2a Hna raporu •tıı " ·'" " • il • w yangının söndürülmesinde as e- met (Buca ortaokulu), Cemal oğ. e • " ' temsilcisi geldi l~ llıheh aks~tmiştir. Adil ta Halbuki, Jalenln babası da: rl birlikler de ,·azlfe görmekte h (A 1 1,_ . . adalet ''e sulhil korumak icln s,ao Hıtıt mııırır (Pt.) o.oo G.ıııun 

Yuhndaıı Atatı a. ı - Baharattan 
t r 2 - Ttr !ıl b r devi•• 8 - Yaı>ı 

ma •e e •d ıı b r. 4 - Binan n lnı • 
lırındın :Sa l Alı!:a111u•ııın hucum in 
ta arının kııa adı .$ - Bo'.71a:ıma 6 -

Tat.. B,,; ıı at 1 7 - Sıfat • , liu· 
b~battan b r - T•ır 1ı ~ l ~ura~aat eden kadının kır - Kızımın kocasıdır. Tedavi d' l l'ıfe met nta ya ..,,esı), Ccngız Amerikanın ku\'vet ve kudrrti- Amerikan Sendikalar Federas prornmı n kapan ı. 

~olııÖVUidUğU de tesblt edil· ettirmeı;ini tabii gördüm. Yok5a _ır .!!'.· Altuğ (Diyarbakır lisesi), Cen- nln teenni ile, hesaplı bir şekil yonu temsilcisi Mr. Brown dlin • 
~~ hllen duruşmaları )'a- hasta olmadan tımarhaneye atıl Hacılar Arafat'a giz Ertem <Kars lisesi), Bahri de kullanılntasının gerektl~inl şehrimize gl'lmiştir. Ankara. A· ı2 . ı5. 18 80 Aılı:u uatl: 8 - t...lr Teri " - İnat. 5 - Saf: ~~dır. Bütün bu yukarıda dığını b·lir mi1dlm ... • demiştir. Akkaya (Erzurum Jlııesi), KAzım beyan etmiştir: dana "e İ:ı:mirl ziyaret edip tz. ı2,1s l!emlok•tten ulam ı2.20 Mem A.. m ıı - Yılı. '1 - Amn. 8 -
~rıınız, Jaleyi yakından Biltün bu vazi.>etler kareısında Dönmez (Antalya lisesi), Yıldız Stcvcnson demiştir ki: mirdeki Sendikalar Kongresine l•ktrı u?ım ı2.so T11rlı: kahramarııı:ı : a: Dana 

Dl1NK0 BULMACANIN RAl.Lİ 
Sôldan !'ıh ı - Gelberi 2 - İn 

~ la" \·e hldlseleri gören- savcılık Bakırkıiy Akıl hastane· Yef •ışf •ırildi Yanar (İzmir kız lisesi), Nimet cBence milliyetçilik herecanla iştlrk cdeccktir. l\lr. Brown ken ~2.H su •mltrı u.oo ı s A1arı inkar dan Auft•a: 1 - Guııuaıı . ~~laJaııdır. sine ayın 22 sinde bir tezkere Sungur (Diyarbakır lisesi), is. rın Ani ve çılgınca indifaı değil, dıslyle görüşen bir muhabirimi· n babulor ıa.u ııuzık CPI > 19 so 2 - Aııa· Ya g - Cafer " - Sat, 

'

l11u bu eekilde iken a~·ın yazarak; •Vaki ihbarın tetkiki < Bıeı 1 lnclde) mail Karayel (Bllecik ortaokulu), bütün bir ömrlln sükıinetle ve ze·. öt• raıeıeaı ıa.u lhıı ır <Pı > u oo • 
1 :"'lla v ., b l d ııı Ad s - Ayna "' - Rıt; La '1 - 1 IH. ııı; rece BUYilkadada veri· için Jalenin Adil tabib!' muaye. cu uçaklarında yer u ama ı5ı Azlz Avcı (Yozgat lisesi), Mus- sürekli olarak bir dfıvaya \'ak. _ 

1951 
sencslndenberi, mem. Hna raııoru, Akrım ııronamı Ta ita· ra A _ A•. l• h 

~1 baloda k;rı koca güzel ne ettirilmesinin zaruri olduğu. gibi kendisini almak Uz.ere bura tafa Yalçın CKara Hsesi), Mustafa fıdır. Birleşik Aml'rikanın kuv lekctinızde sendikaların gittikçe ııanıı. j 1l•••••••-~t~~lltup konuemu&lar ve nu ve mufassal rapor ile acele ya gelmesi beklenilen Suudi A· Şarklıla (Haydarpa§a lisesi), Ah· vet ,.e kudretini emin bir elle, kuvvetlcndiklerinl müşahede et· * • 
ı.L_~ '<llltlerdir. Gecenin nasıl Adlıyl')·e tesliminb islemlştlr. rablstana alt bir uçak tı bugUn met Karadöl (Yozgat lisesi), teenni ve Hl matla kullanmak va ıe ~s Acıhı ııronam n :u s ATlln OTEL O EN 1 Z 
~ 1ıtıa1orn değildir .. Ertesi Fakat bu sarahate rağmen has Beyruta ulaıamamııtır. Hayri Dölen (Yozgat lisesi), Do- zlfemizdir. Aramızda mllliyetçlll ti~u vaziyet; memlekrtiniz. sos. 11,00 ıı k cPı > ı1.so Sube.s.t aut 
~"'ı.1•le PlAja gitmek Uz.ere ta Adliyt>ye teslim edılmemekte· Beyrut üzerinden uçakla Mek. jan Erdoğan (Yozgat lisesi), Men iU vatan~cvcrli~i. baska Amerika yal blinyesinln sağlamlı~ı icln n H Sarlo ar Onn:ı 11..ı ha Dtm r· 

~ ba iken bir doktor ve bir dlr. ke.>e gitmek üzere burada bulu g{lç Okan (Haydarpaşa lisesi), lılııra taarruz için bir sopa gibi sevlnilecek bir şeydir.• demiştir. kıran ıs 20 Konuıma. ı:ı,ao ınc m 1 
_, ~ kıcı tarafından, Bakır- Hastanın atlesl ise orada ka- nan Hacı adayları arasında bir Mehmet Anday (Haydarpaşa li- kullananlar vardır. Kendi ken- ııı oo M s AT•n T• habulu 10 u 
~ lfdı hastanesine ı:ôtUrUlmü; dının büsbütün çıldıracağını sôy Türk kafilesi de vardır. KöyU· sesi), Suna Saymengli (Kandilli dini \'atansever ilAn -cdl'n ve he Mc Ghee lzmirde Tarıhtw b:r :raııralı: ııı 20 xouıma 
-~ ti@ a l'dıldlğine göre, k,arı- lemcktedirler. . nün So\•yetler Birliğine yakın kız lisesi), Aytül Aydın (Kandil- men akabinde siyasi \'eya şahsi İzmlr, 

27 
(A.A) _ Amerıka· ısı,,s Rado:r ııa ln;:n m :?O oo Tur , 

~-·~·LUrdıtini ııöyliyen koca- Dün bu hu usta Jalcnın avu. bir kesimde oldu~unu ııöyliyen il kız llscsi), Nllilfcr Kurt oğlu sebepler dolayısiyle devlete sa- nın Tür.kiye bilyilk elçisı ekse. lı:ültr 20,15 RadTO ı;mıut 20 ~o sır 
1 ~~ l<atırcıoğlu, Jale'nln katlığını alan Fethi Atasağu~ ile bir Türk hacı namzedi, Amerl· (Kandilli kız lisesi), F. Gillse. dakatll' hizmet ctmiş şahsıyetle- lfıns Gcorge Mc. Ghee hu sabah ~ııar oku:raıı llo!Ahat Pm 2ı.oo F:o 

~l b da nıUsaadesinl alarak ı;örilştük. Kısaca ~unları söyle- knn ta~ıt servisini övmil; ve de. vim Gürün (Bursa kız lisesi), rln vatansrvcrliğine hlicum eden sııat 
9 

da beraberlerinde Rayan nu,ıııı, 2ı,ııı Mu:ıır (Pi> 2ı so Huır 
' l&taneye aevkettirmiı· mlştir: miştlr :ki: Musa Sönmez (Kastamonu li•c- insnnlar hakkında ne denebilir? Mc. Ghee çocukları ve elçilik baş maıı adım. 2ı,,5 llttzık crı ı 22.0" j 

•- Henüz hazırlık tahkikatı «Bizim yerden Rusya pek ya· si), Refet Temel (Gaziantep li- Misal olarak bütlin harb devri trrcümanı olduıtu 'halde otomo l\onnmıa 22.15 Müııl< <Pi> 22.n ı ~•leıılıı lfüthls ihbar yapılı}or. Fazla malOmat verme- kın ~örilnUr. Amerika ise cok sesi), Mustafa Ulusoy (Kaslamo. liderimiz Gen~ral Marehall'ın billc Ankaradan şehrimize gel. S A;ı-arı ... habe.rler 2s.oo Koııu:ına · 
t ~il btr Akıl hastanesine nak- me imkftn yok. Yalnız savcılığın uzaktadır. Fakat ya!'dıma ihtlya. nu lisesi), Atalay Demirkıran mAruz kaldığı tccavüzler zlkredi mistlr. 211,os Pronam ,., kapanıı. 
\o~u?'i &iın sonra, İstanbul hastayı istemesine rafnırn hasta cımız oldu:u zaman bu yaroım (Gaziantep lis-esi), Halil Bağcı lr.bilir:• Anknradan e\·velki gün yola ı z " ı R 

"" e ~et. Savcılığına gelen nenin vernı.r.mesi noktası calibi bize, dünyanın öte ucundaki A· (Kastamonu lisesi), Oktay İlbay Stcvl'nson demrcr r;ırasında. çıkıın büyılk elçi ı;ırasiyle Eski ı.ı ~8 A'-wı ... Proı.ram, 15 oo z.~ 

PARK'ın 

DENİZ KÖŞKU 
Ba~ram~a zevkle gidebıle· 

ceğınız yegane yerdir. 
Hu u i servis arabamız her 
ak~am mUBterilerimızln 
emrindedir. 

•t ~~ ~~~lllıncte bir kadın, bu a· dikkattir. "Üzerinde ehemmiyet· merikalılardan geliyor.• (Niğde lisesi), A. Nasuf Yüksel Cumhuriyctcl Partinin Cumhur. şehir ve Bursaya uğramış ve dün bekler rec.,.or u .so s11711ır aaıutı.:ır ar 

«. -..ııı.ı;••nda ahçılık yaptığını le duruvorm: .. • Suudi Arabistan hükOmeti ta. (Balıkesir lisesi), Hüseyin Ter- başkanı adayı Ei rnhowerden şu gereyi Bergamada ı;ecirmiştlr. CPI) ı5 u Sarlı:ılar 16 15 S•n rarca •••••••••••• 
'''- tııııarhıııın deli olmadığı hal. Görlıldüğü ı:ıhl hfldlse karma· rafından yayınlanan bir fstıtlıtl zioğlu (Kastamonu lisesi), Mah- şekilde bahsetmiştir: Bu akşam saat 21 de fuardaki tır' 16 30 Yurt t rUl•rl 17 oo Danı Pirinç uc balar e~.)'OJ'I 

Hareket saatleri 
Taksimden: 19 45 ve 22.00 

(KrJ tal',n kö·e ınden) 
Ye ılko\iden: 24 00 ve 1 4S 

"t~·~ ıuaneye atıldığını iddia karıfık bir dunım arzetmekte· ğe ıöre, bu ıene hac fulza5ı· mut Karacaoğlu (Erzurum lise- cBüvük Generalle benim Cum Amerikan pa\'yonunun açılış t6 m •1t• !Pi> n so 1ıır.uı 1ı: H O:run parlatmak için ııl · b d nı Uı edecek olan 180 bin Mllı· h b ·k l ~ · · ki d~ylar h •- ıs so .. d ı b ltı." lıaı aıı anlatmıştır: dır. Fakat, Adliycmizın ura a si), Mehmet Ertuğrul (Antalya ur aş an ı,.ı ıcın ra · P a " reninde bir kabul resmi tertip na ... rı ... an o ıı ı:nı n ı9 (1 

ı.:"liııde 0 sabahının erken sa· da efkln umumlyeyi tamamen lümanın .mensup olduk~arı dev· liaesi), Vehap Ateş (Diyarbakır oluşumuz; Eisrnhowcrin askeri rc1ecek olan büyük elci gecf'yi Hab.r!er ıo ıs Xırııık url.:ılar ıP,4~ 1 J / 
..._ ~r bi. eve iki erkekle çok avdınlatuak, hAdi&enln fç yllıU· Jetlere g?r~ sayıları IOYle tes· 11 ıl) Filiz Gül (Bursa kız lise· başarılarına karşı duydu~um sa- Amerikan konsolosluğunda ge. Pi:raııo ıoıoıan 20 c~ 1\onnc~a. ~~ u / 
.-q L. " it d d k ııı h k bit edllmıctır. ıe • mim"ı hl'ırmctl azaltmıv,ft'"a,.ı roı·. Rad- • ı·•··ı 20 ·o T" •- , 'l... a ın ieldi. Jale ha· nü mey ana çı aracaı;ı mu ı • " ıl) "~ ı; .. çirdikten sonra ~·arın Ankıraya ,_ ·• • •• .o d .. er 21 o'I 
~.~ıı~1 Olduklarını sordu. ve kaktır. Paklıtan 45 bin. Mısır 30 bin, · b'. beni: kasımda kendisini mağ hareket rdrccktir. ~arlrılar 2ı ao Pronam ... icarın• 1 ,, 

•>ııı~a·ııın doktor olduğunu ---- - -- Hindistan 30 bin, Suriye 15 bin, 1 b 1 •• 1·· • d !Op etmck için torlll namuskA ,---------- ..._ ... K b b İran ve Ürdiln 15 bin, Türkiye stan u motor u pıya e rane gavret sarfından da alıkoy h d ti d ö ö il d t • k ~ .... .L . an ayramı ~ u u an ırmayı g z n n e U· Bır topra çöküntüsü oldu ... 'dt(j\lldl~Yorum, dedi. Eskise· ur lO bin, Suda~ 5 bin. Lübnan 5 alayına sancak v e rildi mıyacaktır:• tan şimdiki dıs siyasetin bir ba· 
ilıı • bin Ye diğer IslAm memleketleri Dııllcs ılrdl ki carısızlık olduğunu söylemiştir. Ankara, 27 (Hususi) - BugUn .. 

t:. h \'aya crıtnıemesi i"ln G" 1 . b 26 b' ,, Yenı'c:ehı'r fc:çı· Sı'go taları bl a 
"I"' • ra 

0 

" n erı az f ın. "7 (THA) Foster Dulles dcmlstlr ki: w w r 11 sı ~<ıi? I>or \'ercn sizsiniz de U Lilleb11rgaz, ~ . . . - BufCalo (Nevyor'k), 27 A.P.) in§aatında bir toprak çökme ı ol-
' (tor f loryada Bugün motörJU piyade alayına, John Foster Dulles bugün B. cSovyet komünist imparatorlu muş, bir amele ölmüş, biri dl' a. 

>•ıı lia11~evap vererek: Yerlerde ba<ka Cumhurbaşkanı adına Birinci or. Amerikanın dış siyasetini cılntl- ~~nu içten _çöktürmek mU~- ğır surette yaralanmıştır. (,~ (tıl'. l)~efendl, kocanızdır, 1 < Rap ı lndde> du JılUfettis Vekili Korgeneral hara olarak vasıflandırmış ve kundlir. Bu ımparatorluk şimdı 
~ i\'anızdan nzıecinlz, Kahire, 27 - Bu sene Kur. Yıptıtımız tahkikata göre bu Hakkı Tunaboylu tarafından &an· •So\·yet Komünist İmparatorluj!u drn fazlasMe yayılmıs. hcn~z lmtlraı ublbt : SİNAN l!.OKl.I~ 

> a' ban BayTamı Türkiye \'e Mısır hususta henilz verilmiş bir ka· cak verilmiştir. nu• içten yıkmak için bir p!An son zamanlara kadar 19 syrı mıl Neşrlvatı flllen tdı"' ~den ~' 11~•,ııını, tekrar \'azgeçml· dan başka. dı~er bUtun İsllm rar yoktur. Korgeneral Tunaboylu, sanca- teklif etmiştir. let teşkil eden 800 milyon in· Yan İ$lf'r1 MOdllıil 
ı.: t~aıı 0

Yledi. memleketlerinde 30 Aıııustos Yalnız ilgililer Samet Ağaoğ· ğın mAna ,.e ehemmiyeti hakkın. Foster Dulles .B .. Amerikayı. sanı boyunduruğu altına almış- tn 
~ 6 

k A •~· Af 'k Gü A tır. Bu biln'i·e~·i. pasif muk"l'e MF.I. YENER c; ..._-.• az bir zaman "e"tik· Cumartesi günli hulOI edecektir. !unun 2 seneden beri hayli yıp- dı \'eciz bir onuımı yapmış, - n.o;il. n a 'e ney me· , .. 
--~ ~~ h • ' b b k d 1 K t b .... ~ia namus ri'" 1 k ti halkına daha metle halkın ... l"IS '"alı$masıvl .. IVA fANı Ga1rırrtlilı vr Mıı•h ltı~. ~lr · arııına Yeşilköye kı· Turkiye ve Mısırda ise, Kur. randığını ve u a ım ın ce- ay omu anı, u vcu YI aa mem e e erı • • .. ç 

~. t.~l!tirıti rapmığı teklıf ban Bayramı 31 Ağustos Pazar kilmeyi yine kendisinin istedi ve ıeref aembolO olınk dalma fıtıı @hemmh•tt lermive da\•et \e icbirl ~i vapmııktan kaçınma. anlık 1 A 8 - htanbul 
<tte o andı Jale Hanım gUnüne tesadüf etmektedır. tını sö)lemektedirler. muhafıza edeceaine ınd lçmiftir. etmiı 'e •komunızmın ya)ılışını si)le .>ıkmak kabıldir.ı VATAN MATRAASI 
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BU s2·NoDEllEll.~RASINDA MEVCUTTUR/.. • 

... Vl BUNLllllOAN llfllBİTIİ KENDİ SINIFINDA, OTOMOBİL SANAYİİNİN EN SON NE!IHALESİDİ~J 
Arhk sizin için de otomobil almak zamanı gelmiştir. Geliniz, görünüz, tecrübe ediniz , fevkalcde sataş kolaylıkları 

· öğreniniz ... ve ~ mamulCitı 5~' Model bir tenezzühe sahip olunuz! 

FORO 5 2 uzun yıllar süren bir hazırlıktan .son
ra piyasaya arzedilen her tarafı yepyeni bir mo
deldir. Motoru son derece kuvvetli, yaylar sen· 
kronize, dıreksiyon hafif ve rahattır. Bütün çelik 

CONSUL 52 İngiliz mamulatı, y~eni bir Ford 
modelidir. Yol alışı, kudretli frenleri, yumuşak 
ııüspansiyonu, harika motoru ile ConsuJ 52' or-

aksam, nzamt sağlamlık ve randıman sağlamak 
üzere imal edilmiştir. Binlerce lira daha /cızla 1't· 
rcbilir8iniz, fakat bundan alti.!ınt alama:mnız. 
FİA Ti : 11980 liradan itibaren 

ta boy arabaların yıldızıdır.Kendiniz için bir 
araba. almak istiyorsanız ConBUl'den iyiaini bu· 
lamauınız. FİATI : 6900 liradan itibaren 

f/ır;., ~~' 
.1ı( ~'!1.._I! N '1\~v \~, ,-.....;' 3İllrlif' 

TAUNUS 52 yepveni modeli ile ufak araba pi
yasasını alt üst eden bir Alman Ford'udur. Araba 
almak niyetinde olmasanız dahi bu zarif, kulla-

nışh, iktisadı ve her türlü konforu haiz, ideal bir 
aile araba~ı olan yeni Taunus Ford'u muhakk4k 
pörıiııüz. FI ATI : 7255 l iradan i tibare n 
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MERCURY 52 dünya otomobil piyasasına mey· 
dan okuyan son derece lüks bir arabadır. Karose
ri, motor, tasarruf, konfor, kıymet bakımından 
Mercury 52 kendi kendinin ü~tüne çıkan rakipsiz 

ZEPHYR 52 6 silindirli bu lngılız l''orduna İn· 
giltercde cCONSUL'ün AGABEYStı. denilmekte
dir. BU yük arabaların konfor. zer af et sağlam -

,.,, "\ ·""'TV'~ ... ,. 

bir mükemmeliyete erişmiştir. Vcrdiğüıi:c kar~· 
lık çok daha fa:zlasını aldıgıııı:ı bu arabaya scıla1P 
olduktan 80ııra siz de anlıyacaksımz. 
FİATI : 14900 liradan itibaren 

lık ve kudretini haiz olan bu model, kiJ,Çal' 
araba. fiatına alabileceğiniz en mükemmel te
ııc::::;ühtur. FİATI : 7500 liradan itibaren 

- ----....:._~ -· " ,, ~ r- _.rıfı ıı t<t 17'""" / ......... _ .,A , /,..... ,., •• 

VEDETTE 52 Fransada imil edilen arabalar
dan h iç birinin erişemediği milkemrneliyet ve im· 
kanları haizdir. Motoru kudretli ve sessiz . şasi· 

sı sağlam ... karoseri takviyelı .. sUspansyon ~ .. 
yaylar senkronize ... lçi ferah ve son derece f 1 

tır. Fİ ATI : 9000 lira dan itibaren 

Mamulatı Satıı Ye ri : 

falcsim. Cumhuriyet Caü., Tel.: 82204/ S, Telgraf : MOLIM-lstanbul 


