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Yazan : NUMAN KIRAÇ 

Bugün ikinci sayfamızda ___ _J 

izmirde bir 
felaketle 

rangın, bürük 
neticelendi 

Solari 
sebep 

tütün imalathanesindeki 
oldu. 18 işçi öldü, 137 

. ..., 
yangın panıqe 

yaralandı • • 
ışçı 

Yaııgııı cık111c11 1350 işçi kaptlffra Jıiie1111ı etti. ltferdi~eııler çöktü~ 
yıJ~ılrlı. Ba%t işçileı· keııdileı•ini ııe11eeı•elerde11 

ö11f 11deki sokak ölii ve yaraTılaı•la doldıı 

ıa~yikteıı ff11VffJ•ftıı• 

aı.ıılaı·. Fabı•ikıı11ı11 
A na4o/u '1ıııı.n 

İzmir. 28 - Bugün şehrimizde eşine ender 
rastlanan bir facia olmu~tur. Bir tülün ima
lli.thanc~inde vukubıılan ve 16 işçinin ölümiı, 
39 isçinin ağır ,.e 100 den fazla işçinin de 
hafif surette yaralanması ile neticelenen bu 
ke7.anın tafsilatını aynen bildiriyoruz: 

"r---~--~~-----------------------
sinde binanın merdivenleri çökmtis \'c insan 
tazyikından duvarlar )'ıl.,lmış ve isçilerden 
bllzıları yere yuvarlanarak enkaz ve ııyaklar 

altıııda kıılıp ezilmişlerdir. 

Bugün saat 14.45 raddelednde selırimiz 

l\limar Kemalettin Caddesindeki 23 numara. 
lı Solari 'l'ütün İmalathanesinde kadın ve er. 
keklerdf'n rnürekktU> 1350 işçi işbaşı halinde 
iken üc katlı binanın birinci katında bulunan 
aspiratör motöründe ani olarak bir yangın 
çıkmı5 ve dumanlar kısa zaman içinde ikin6 
\ c üçüncü kata sımıaya başla mı tır. Esasın

da gayet basit bir parlamadan ibaret olan 
bu yangın: depoda bulunan bütün işçiler ara. 
sında büyük bir panik yaratmış ve 1350 i~çi 

dışarı çıkmak için bir an içinde bina antre
sine hücum etmiştir. Bu ini tehacüm netice-

Bu ana, baba gününde antreden çıkamı~·a
cağını anlayan bazı f~çilcr de gayet yüksek 
olan binanın ikinci ve üçiincü kat pcncerele
rfoden kendilerini asağıya atmıslardır. VAki 
ihbar üzerine kaza mahalline gelen itfaiye \'e 
:zabıta tcşkiltıtı kendilerine düşen vaıifeyi vak
tinde Ha etınis ve gerekli tertibatı almıssa da 
bina içinde kimse knlmnyıncaya kadar panik 
önlenememiştir. Bir an içinde caddenin üzeri 
yarah ve ölülerle dolup, taşmıştır. Bu çok 
fecl manzara karşısında orada toplanan bin. 
lerce halkın da yardımiykı en kısa zamanda 
bütün ceset ve yaralılar muhtelif vasıtalarla 
hastahenelere sevkedilmi5tir. lllemleket, İsçi 

<De\"Dmı Sa: 5 Sü: ide) 

Jale Katırcıoğlu için 
hastane rapor verdi 

rinde kullanılmasıııı düşünmüs 
ve gedikli subay !eklinde kıta· 
!arda hizmet görmelerini teklif 
etmiştir. Bakanlığın bu teklifi 
alAkalı komisyonlara gönderil· 
mlştir. Komisyonlar. köy ensti· 
tiisü ve ort'd okul mezunlarını 
gedikli subay yapmak maksadlle 
bu gençlere gedikli hazırlama 

okullannt'la altı ay eğitim yap· 
tn".mağı ilk fikir olarak ortaya 
atmı~lardır. Bu teklif kanunlas· 
tığı takdirde on beş bine yakın 
köy enstitüsU mezunu ile on bin 
!erce orta okul mezunu gedikli 
ça\-Ull olabilecek ve bu suretle 
ordunun :;:edikli ihtiyacı genis 
ölçüde kar ılanabllecektir. 

Gazeteciler yurt içi 
gezisine ~ıktılar 

Kara Yollarının misafiri olan alft lstanbul 
gazetecisi, Doğu Anadolu illerini dolaşıyor 
Van, (Uçak Postıısiyle) - Son 

yı l içinde memleketimizde in~a 
edilmiş \'e edilmekte olan yol
lar1 ;gazetecilere göstermek mak 
sadyle, Kara Yolları idaresinin 
tertiplediği, UçUncU, yıllık yurt 
içi gaz.isinin, sekizinci gününde 
Van'da bulunuyoruz. 

dağmadcnl - Sıvas - Erzin
can - Ba) hurt - Of - Rize -
Hopa - Arh·in - Ardnlııın -
Kars - Knrakösc yolu ile bu 
aksam buraya \'fi.sıl oldu. 

ı ı..:;ııı.~·r:' 

il ' 

Amel'ikada, ·Ortadoğunun Amerikan Dostları• cemiyeti ba5kanı 
muharrir Harold Lamb, Türkiye, Suriye, Irak. 1ran, Lübnan ,.e Ef· 
apıistanda bir tetkik eyahaUne çıkmıştır. llarold Lamb geçea 
)'11 •Muhtesem üleyman• adlı lnglllzce bir kitap yayınlamıştı. 
Muharririn e)'abat intibalan A merlkanın e I Radyosunda 11 
eylCıl saat 19 da yayınlanacalı.-tır. \'ukandaki resimde Jlarold 

Lamb <solda) mikrofon başında konufjurken görülüyor 

Kadıköyde düıı bir 
bekci öldürüldü .. 

Altı fstanbul gazetecisi ve bir 
Ankaralı !oto muhabirinden te. 
şckkül eden basın heyeti Kara· 
yolları Umum Müdür Mua\'inl Or 
han Mersinli'nln baskanlığı aı. 

tında: Ankara - Yozgat - Ak. 

Yol dAvasına ''e.rilefı önemin, 
geçtiğimiz bölgelerde, bilhassa 
Doğu illerinde yaratmakta oldu- ı 
ğu iktısadi kıılkmmayı ve gerek 
halkta, gerek idare mekanizma
sında müşahede ettiğimiz yepye
ni ruhu, seyahat dônU~U yazaca. 
ğımız )'azılarda memlekete du-

Kızılay Hcmı;irı• Okulundan bu sene mezun olan 48 hem ire, dün sabah Ak araydaki o1'ullı· 
rında yapılan törenle diplomalarını almı tardır. Diplomalar hemşirelere, Bayan Bayar tara· 
rından dağıtılnııstır. öı alan Kızılay genci sekreteri, Türklyenin 4000ll hem ireyc ihtiyacı olda· 

CDe\·amı a: 5 Sü: 3 1c) ğu halde 1000 lıem~iı·enin bulunduğunu sö,> lemi~tir. 
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IGONON YAZISI • 

f opraklar1m11 
Anı gelir ,----YAZAN:·--~-, fstasyonlarıher Şoförler 101 iııci maddenin ı HA.VA:.~ı Şehir hatlarında 

kaynakları ı 

1 

çenede bulabl . VA 'Z Y •!._~ • 
muhtelif 'Zi· 1\T(J71l•A71lT KIRAÇ leceklerl açık izdihamın önüne 
raat ıubeler.n ır.JJ.. l'W fikirli ve yenili· ta" dı·ıı·nı· ı·sıı·yor l l'ejilkôy l\leteorolnjl lstu· 
den temin O· ğc teşne önder )Onunun tahminlerine s;ore G •ı• 
ı u n a n bır çıfttilerle ken· bugun &ebrimlı ve civarın· eçı ıyor 
me=nleket n insanlarıyız. Bu kanlık yurt içinde her yerde di arazilerinde işbirliği ederek tstanbul Otomobilciler ve Şoförler Cemiyetinden bir heyet da hava sabahleyin denlı 
yurt üzerinde bUtiln refah ve kuracağı teşkılAt ve milessese· tatbik şekılleri maHim olan de. bugün, cemiyet başkanı Ziya Köktürk'ün riyasetinde ikınci >iltli puslu, sonralan at bu· 
sa:ıd.ctımız ve bekamız bu kay· !erile heplmiı itin çalışan tlft· nemeler! yapacak \'e akibetle·tafkan ve cemiyet avukatlarının iştirAkiyle, Şehir Meclisi Ka- Jutlu getecck; rüzgArlar Şi· 

Sehlr Hatları Mfidllr muavini 
Bahattin Elglz, dUn, Qenlzcilık 
Bankasında, Basın mensuplarına t 
muhtelif mevzular üzerinde iza. 
hat vermiştir. 

nakların ı)'i çalı ma ına \ e ve· çıyi bu zorlu mücadele inde rıni takıp edeceklerdir. Her böl \'anın Komısyonunda 4 saat süren bir toplantı yapmı§lardır. mal · Şark istikametinden 
l'.mlı olmasına bağ! dır. de·tekllyecek, onun ayaklanna gede hangi sistem ve tarz mu- Bu toplantıda 101. ci maddenin tAdili görıisUlmUştür. An· orta kunelte esecek: sıcak· 

Bu kadar ha)ati olan ve esa· fennin yeni buluşlarını sere- \•affakıyet veriyorsa neticeleri !demokratik bir ruh taşıyan bu maddenin tAdili cihetine gi- lık derecesinde dune naıa· 
ıa taalluk eden bu m nular •· cek, ona doğru yolu gösterecek· çevrenin çiltçilcrine gosterilc. dilmesi ve daha yumuşak bir hale getirılmesi karar altına a· ran mühim bir deAlılkllk Şehir Hatları \'apurlarının a· 

rıza sebepleri Uzerlnde konuşan 
Bahattin Elglz, bilhassa yaz tra· 
fığınin aaır yilkilne maruz bıra· 
kılan yeni gemilerden bahisle, 
bu gemilerin hizmete girdikle
rinden kısa bir müddet sonra 
revizyona tAbi tutulmalarının 
teknik icaplardan doğduğu me- 1

1 selesi üzerinde durmus: bu se
beple yolcu ve kara vasıtaları 
naklinde ı:Utlüklere maruz kalın· 
dığını ifade etmiştir. Bahattin ! 
Elgiz bundan başka, yeni temi· ı 
terin zabıtan ,.e sair personeli· 
nin bir intıkal devresinde bu.

1 
lunduklarını: bu sebeple de ba
zı arızaların doğduğunu s!izle· 
rine i!Ave etmiştir. 

caba bir anda herkesın içyuzil· tir. cek ve izah edılecektir. lınmıştır. olmıyacaktır. 
nU gorccek ~ekılde a)dınlık Asırlardır l$1ene>n Uzun dmTeler üst üste zira· Bilindiği gibi 101. el madde, dokuz kabahat l51iyen ıofor· Diın ıehrlmlı:de hava sa· 
mıdır? • Bu topraklar at edilerek kuvvetten düşUrU· lerin elinden ehliyetlerinin alınması hakkını seyrüsefer mU- bahleyln at bulutlu, 50nra· 

Çiftçi bir millet olduğumuz len topraklarda umumi olarak 
1 
dilrlüğüne vermektedir. ları atık getmls: rilıgArlar 

itin en büyük de\let adamlan. Biliyoruz ki, )Urdumuz asır· yapılacak ıslahat &u esaslara ~!maiden orta kuvvette es· 
mızdan tutunuz da en basil ha· !ardır ınsanlarla mesk11n dayanmaktadır. BeJedı'yedek"ı ı Halı'çfe 'ık"ı mlştir. Günün sıcaklığı ıol· 
yat yaşı) an vatanda farımıza 'e ziraat edilen toprakları fö. 'ede azami 28.2, asgari 16.8, 
kadar herkesin gelır ka)nakla- tıva ediyor. Tarıhin blrtok ta· Gübre mi \erelim? ı:ünet;le ise 58 santigrat 
Ttmız ve ziraatımlzin muhtelif lışkan mılleti bu topraklar tize- Bir toprak fena kullanılınca Çöp ihalesi Araba vapuru kavdcdilmlstlr. 
mevzuları hakkında bır nebze rinde hükumranlık kurmu~lar. ilk noksanlasan uzvi mad· 
olsun fıkir sahıbi olmalan icap dır. Ziraat tarihinde hayvancı. delerdir. UZ\ j maddelerin azal· Yolsuzlug"'u Yanılıyor 
eder. Bu me)anda bılha ·a mil· lık, bağcılık, mey\•ecilik ve da· ması toprağın hassasiyetini JI 
ne\"verlerlmız ve memleketi ida ha bır çok ziraat san'atleri bu· durdurur. Bir tara.fta~ da esa. Çöp ihalesindeki yolsuzluktan 

KUCUK HABERLER 
TURİZM KURUlllUNUN iZl'rlİR 
VE YUNAl\iSTAN SEYAHATİ 
BAŞLIYOR 

rtı edmlerin bu kaynakların ralarda ilk tekamUI safhalarını sen topı:akta ekserıya ışe yarar dolayı 10 uncu asliye ceza mah· 
gelişmesı lmkfı.nlarına, noksan· gcçirmi.lerdir. Bır çok mahsul. bir terkıpte bulu~mayan azot, k('.mesine verilen Şehir Meclisi 

Denizcilik Bankası HeUç ter· 
sanesinde iki araba vapunı in· 
şa ettirmek kararını almış ve 
tatbikatına getmiştir. larımız 'e mliiktillerimize daı.r lerin menşei bu topraklardır. fosfor. potas ''e kıreç gtbi esas eski daimi encümen azalarının 

!bilgilerini genişletmek ve alA· Zaman :zaman buyilk insan madeni gıdalar noksanlaşmış. duruşmasına dün de\·am edil· Turizm Kurumunun İzmir ve 
Pire teneuUh seferi için Deniz· 
cilik Bankasından kiraladığı U· 
ludağ ''apunı bugün r;aat H de 
limanımızdan hareket edecektir, 

katarını çekmek itın bu sütun· kalabalıklarını bu topraklar tır. Bazan da pek cüz'i miktar· miştır. 
larda kendılerine açıklamalar beslemiştir. Bır çok devirler da olmasına rağmen kat'l ola· Dilnkü duruşmada sadece Mis 

Bu gemilerden biri;. ı inin 
omurgası bugün Halit tersane
sinde kütlik bir merasimle tez
gtıha konulacaktır. 

Bundan sonra bilhası::a Ka· 
raköydPki yolcu lzdıhamını ön
lemek içın Şehir Hatları İdare
sinin Belediye ile lşbirlığıne baş-1 
ladığını bildiren rnildür muavini, 
söz.Jerlne şoyle de,am etmiştir: 

yapmağı fa)dalı bulmakta ve bu topraklar zahire amban ola· rak lilzumlu bulunan tali gıda bah Uraz dinlenmiş ve sanık 
tıunu bir vaıife saymaktayım. rak Akdenıı milletlerine yiye- ma~dC'lerinden biri veya bir ka. • Biz belediye) e ktır ettirdik: 

Toprak muamması 
Ve çlf~I 

Mal<ım olduğu üzere tiltçillk 
toprağı işlemek san'atidir. 

Biliyoruz k1 her ~ey topraktan 
geliyor, her şey toprağa aittir. 
Buna rağmen toprak dört başı 

mamur tetkik cıtmiş bır unsur 
değildir. Toprağın e!An çozUl
memls esrarı \ardır. İn an gô-
2U henuı onun içme, karanlık· 
larına nilfuı: edememıştir. Hal· 
lbu1ti ç:!ttılik tamamlle topra· 
tın varlığına ve 'erımine bağ· 
lıdır. 

Bir çoklarımıı tlftçili l en 
basit bır sart'at olarak gorilrilz. 
Muamma ı henüz Alimler tara. 
fından bıle tam çozülmemlş bir 
\•arlığı ,-asıla olarak kullanan 
çiftçi acaba hakikatta nasıl bir 
adamdır' 

Çiftçi dıs gorUnUsUnde belki 
cahildir, belki muhafazakfır 
ruhlu ve ağır hareketlidir, O· 

nu bu hale sokan mtlcadele et· 
tiği unsurun tevht ettiği ı.or· 
luklardır. Her hareketinde go. 
rülen basiret, teenni ve tered· 
düt ihtıp toprağın ,.e tabiatın 
esrarile her an kar§ı karıı)a 
oluşundandır. 

Bir eehirli etrafını 'e gün· 
liik hBdısclerı hir çı!tçi kadar. 
katiyen milt.alAa \'e tetkik et· 
mez. Ciftci bulutların seklın
den, rtizgArlann e işınden, gU· 
n"Jin lbıtı ından, iurtlar \e 
kuşların hareketlerinden ve 
her şeyden hisse kapan lllAnA 
çıkaran bir sanatkardır. O için· 
de yapdığı esraren,ız Alemin 
bütün cılvelerıne derin bir te
vekkülle ka111 kor. 

1'ardımı 
l\Iuhtaç çiftçi 

Her şeyle bu kadar yakından 

cek yettştırmi&tir. tı tüke~mi~ olur. Toprağa tek· Yolsuzluk yoktur• demiştir. 
Herkeste malQmdur ki yetis- ~ar um madde kazandırmak Lüks biralar emsallerin-

tirilen mahsuller topraktan bir ıçin en kolay yol gUbre vermek 
§ey alırlar. Fılhakıka m2h&ul- tir. Fakat memleketimizde hay don sok iyi 
lerle kaldırılan maddelerin mil vancılığımııın başıboş hır sis· Tekelin son olarak piyasaya 
him bir kısmı hava menşelidir. temle idare edilmesinden, ihtl- arzettlği lilks biralar evsaf ba· 
Fakat ne de olsa topraktan a· yacın ?ek bil~i.ık oluşundan ve kımından tok beğen il mektedlr. 
lınanlar da çok ehemmiyetli hep~lnın üstünde e.IAn (tezek) Genel müdiirlük Avrupadaki 
bir yeklin tutarlar. MesclA bir &eklındl' odun ve kömilr yerine en iyi kaliteli biralarla kendi 
donümden ortalama elde edi· bir yakıt o~arak kullanmamız. lilks birası arasında yaptırdığı 
kn 100 kilo buğday mahsulü dan gübreyı tarlalarımıza at· bir mukayese sonunda lüks bi· 
topraktan 3,4 kilo azot 1,5 kl· mak suretıle geniş toprakları· raların daha iyi evsafta olduğu· 
loya yakın potas ve bir kilo· mızı kuvvetlendirmemize im- nu tesblt etmiş bulunmaktadır. 
nun üstünde hamın fosfor kal- k4n yokt~r. Bu ''aziyet karşı. Beynelmilel tütün kongre
dırır. Buna mukabil normal ve- sında i§ yıne ot nebatlarına ka· 
rimle bir toprağın üst yirmi lıyor. si lstanbulda toplanacak 
santim kalınlı:ındakl kısmında Biltan ümitler derin köklll, Tekel Bakanlığı, Beynelml· 
buğdayın bu sarfiyatına göre çok senelik ot nebatlarının ye. lel Tütün Kongresinin htanbul· 
1000 sene yetecek potas 500 tiştirilmeslne bağlanmaktadır. da yapılması yolunda vtıki tale
sene yetecek fosfor ve yalnız icın fenası va"'muru bol mınta. bl kabul etm.ı~ bulunmaktad.ır .. 
90 sene yetecek kadar azot bu. " " 6 K k d h lunur. kalarda kireçsiılik ve gıdam- ongre C' ım ayın 8 şe .rımı~: 

Jık, kıt yağışlı mıntakalarda d.e toplanacak ve Beynelm~!el tu 
Alınan yerine da gıda maddelerinin aılığı yfi. tün meseleleri UzC'rinde muzake-
Konmazsa .. Und f k' 1 . . reler yapılacaktır. .. en a ır eşen ve vcrımsız. • 

Şu halde asırlardır Jşlenen lescn bu topraklarda ot nebat· Bır kavganın sonu 
\'C ziraat edılen bu toprak- !arını başlangıçta tutundurmak E\'velki ı:ece saat 23.30 da 

larımızda sellerle yıkanan ve da gUç olmaktadır. Bu cihetler Unkapanında duran Sımoce 46 
mahsuijcrle alınanlara mukabil göz önüne alınarak toprağa I· plAkalı kamyonun ~öfôr muavıni 
hıt bir şey verllmeden yapılan cap ediyorsa kirct \'erilecek, Hızır Ernıiş, arkadaşları Şükril 
zıraatin blzim nesllmız.e bırak· kırece !Uzum yoksa her iki hal \•e Necatlnin de yardımıyle, bir 
tığı yadigar nasıl olabilir. CDe\·amı Sa. 4 Siı 5 del >er meselesinden dolayı kavJ?a 

Nehırlerin mıllemelerıle her 

1 

ettikleri Ali Topçu adındaki ııh· 
sene bestenm bazı toprakları- r ----------,, 61 doğmll tur. 
mız istisna edllirse ber yerde Bu arada bıtağını teken Silk· 
toprak gidi rniıfaelerinln nok· rn Alı~i ağır surette yaralamış. 
sanlığını görmekliğımiı mukad tır. 
derdir ve muhakkaktır. Tabii Yaralı Ccrrahpaşa hastahane· 
~eni ziraate açılan bataklık, ta· sine kaldırılmış ve katan Şilkril 
yır ve mer'a ve orman ~tmala. ile Necatinin aranmasına başlan· 
rı bu tasnifin dışındadır. mıstır. 

Toprak gıda maddeleri nok- •0 olıaç meydan Tomizlik 1 lori Müdürlü· 
san bulunan bölgeler arasında muharebesi ğünün faaliyeti 

4 26 yıl en el bugıin, 29 a-~ Belediye Temizlik İsleri mU-

lll Al\IERİKAN GAZE mci 
GELDİ 

Gelecek yaza yetiştirilecek O· 

lan bu gemi 34 otomobil ve 200 
yolcu alabilecek 'Us'atıe olacak
tır. Boyu !'i5 metre. eni 13,5 
metre \'e su tektml 2.7 metre 
bulunan geminin her iki basın· 
da birer pervane huhınacak. mo. 
tör kuvveti 900 beygir olacak· 
tır. 

Dıin İsraelden. on kişilik bir • Sırkecı • Kadıkoy hattına 
Amerikan gazeteci heyeti ı.:eJ. Kısımpaşa tipi Araba \'apurlan 
miştlr. Gazeteciler şehrimizde tahsis etmek suretiyle vasıta 
birkaç giln kalacaktır nakli mesclt!sini kolaylaştırmış 
AMERİKAN B. Eı.c;tst GELDl olaca~ız. İskele sahası mcvzuun· 

Amerikanın Ankara BUyük da İstanbul Beledıyesi yardımla· 
Gemi inin sen·is &ilratl g mil elçisi l\tc Gh~P. diln Ankaradan rını esirs:em~·ecektır Ayrıca 

azam stirati 10 mil olarak he· Sı'rke"ı' • Taksı·m otobU~ seferleri 
Saplanm t aı.kerl bir uçakla şehrimize gel· .. 

ış ır. ihdası irin i E.T.T. İd::ıresı~ıe 
D 1 il k mıştir. .. " 

en zc lk Ban asınca Haliç mUzakP.reler vapılmaktadır. Aynı 
t i d 1 k b EKO!\'OJ'lf YE Tl<!ARET BA· " ersanes n e yapı aca u ge· hal, Kabala$ iskelesi irin dt' 

"l F d i . tti ltANI ŞEJmtıuiZDE " mı er, aynen ransa a nşa e · me\'zu bahistır Bu iskel<'de yol-
rilen Karaköy tipi gemilerin Ekonomi ve Ticaret Bakanı cu naklı için de bir tadilAt ya· 
evsafını halt bulunacaktır. Enver Güreli dün saat 15 de tz. pılacak ,.e Kabataş • Taksım ı· 

O N'h . S f. mirden 6ehrimiie ~etmiştir. rasında ga"et eık otobüs sefer. 
sman ı at yıne a ıye " " C.H.P. DE BAYRAl'ttLAŞMA. !eri temin ('dilecektir. Bu suret-

Aylayı dava etti Şehrimizde bulunan C.H P le Köprünün alır yükü hafifle. 
Bestekar Osman Nihat cSeni Genel Başkanı fsmrt İnönü bay. til~lş olaca~tır. Yine. 1talva ve 

unutmak kabil mi• şarkısını l ramın 3 ncü günü C.H P. 11 mer- İngılteredc ın•a edılen 1700 vol· 
telif hakkı \ermeden oku •an S•· kezine gt;lerek partililerin bay- cu ittiab ede~ıı:cek ~Uylik!Uktc 
fiye A~la aleyhine bir dA,·a aç· ram tebriklerini kabul edecek· ve 18 mil sil~ atın~e uç gemivle 1 
mıştır tir. <Bunların isımlcrı Paşabahçe, 

· KORO KONSERi Fenerbahçe ve Dolmahahce'dir) 
B. Çekmecedeki ö~renci Tt Fakültesi Talebe Cemi. Kabataş • A~a • Yalova seferle-

k k 
P . K H lQsl ri tanzim P.dılecek: Ada yolculu· 

ampı apandı vetı (Çok Seslı orosu) u ıtu yarım saate. Yalova yolculu· 
, Öktem idaresinde 2 Eylill Hl52 • . 

Bu.~k Çekmecede kurulmuş Salı i:ilnll saat 18 00 lltı 18 20 •· ı ğu da l 30 saate ınrtlrılecektlr. 
olan Oğrenci kampının ikinci 1 rasında İstanbul Radyosunda bir Bu gemilerden 1talvada ya-
de\'re~i dün sona C'rmlc ve Va-ık kt" p d .rıılmakta olan Pasabahcenln .. onser verece· ır ro~ram c1 I . 
kıfiar Basmildllrlerinin de hatır .Sebubert. lendelson, Gounod. ~~\ir tecrilbele:ı 3 haftaya k~· 
bulundu u bir tören ne kapan- ı H lQ . Ökt d e l Ad dar yapıtaeakl 'e mü Pakıben h· u sı em en es sr er, . 
mı~tır Kamptan aynlıın çoruk· S H l" l o''kt miıl manımıza getirılecektiu • · . . . ;rıan ::ıygun ve u us • e ~ 
~ara ya.nnkı ba\'Tam m~nasebetı armonize ettiği Halk türküleri 
ile elbıse, ayakkabı, gomlek ve mevcuttur 
çorap te\'zi edilmiştir. Bu yıl SAGLIK RAKANl GELDi 
fakir ~e z:ayıf. hünyell 300 İlko·ı Sağlık Bakanı Ekrem Hayri 
k}ll oğrenclsınl~ .. fa~dalandığı 1 Üstündağ dün sabah gehrimlze 
Vakıflar knmpı onil~Uıdekl &e· gelmiş ve doğru Florvava gide· 
ne daha da genlşletılecektlr. rek Cumhurbaşkanı CelAI Bayar 

Adalet Bakanı Adliyeyo la görU$mUstilr. 

ld
, Bakan yarın İımire gidecek· 

go ı tir. 

Bayram dolayısiyle 
Fiyatlar arhyor 

son ~Uz sene itinde üzerinde 
devamlı ziraat yapılan ''e nU· I 
fus kesafeti dolayısile en fena 
işletme usullerlle istismar olu-1 
nan topraklar bilhassa tetkik j 
'e mutalAaya değer olanlardır. 

ğıı~tns 1526 da tarihin dUrlUğil şehrm temizliğini temin 
en buyuk meydan muhare· için yeni aldığı bazı kararları Adalet Bakanı Rüknettin Na· 
bt!lerinden birini lohat tatblka başlamıstır. Bu cümle· suhiollu. t lanbul Cumhuriyet r'""-TAKViM-, 

Bayram münasebetiyle ticari 
faaliyet birdenbıre artmış bu· 
lunmaktadır. Şehrin pazar yerle· 
rinde, bilhassa Kapalı çarşı, 
Mahmutpaşa ve Beyoğlu mınta
kasında alıs verişe çıkanlar bil· 
yük bir kalabalık teşkil etmek· 
tedir. 

Bunların sahiplerine en Acil 1 
yardımı yapmamız. bu toprak· 
ları verimslılikten kurtarma· 
mız lAıımdır. Bunu basarmak 
için de Tarım Bakanlığına dil· 
§en vazilcler elbette basta gel. 
mektedir. 

Ne yapacağız:? 

sahrasında kaıaıımı tık. Sa· dı>n olarak c:öplerinl akşamları Savcısı Nal! Özkan ile birlikte 
\'IS iki saat silnnüş, kos 
koca H ıırblı bir ordu bu iki dUkkAn önüne bırakan 179 es· diln Adli}eyl teflis tıtmlstır. Ba 
&nalte imha edilmişti. Ka· nala n~ır para cezası kesilmlstir. kan yeni kurulan Üçüncü Aj:ır 
nuni Sultan SuJ,yman, ken· Diğer taraftan e-ehir sokakla· Ceza mahkemesi salonunu gor· 

d
. rının geceleri yıkanması faaliye· mils 'e izahat almıstır. 
15Jne böyle essiz bir ıa· tin bilhas a Beyoğlu, EmınonU, 

fer bağı51ıyan Cenabıhak· Beşıktaf, Fatih ve Kadıkoy ilçe. lstanbul ol<ulları resim 
ka lıamdü sena ederken 
mehter zafer bava ını \'ll· !erinde chemmlyeUe dC\•am edil· sergisi kapandı 

mektedir. 
ruyor, orduyu hümAyun bay. 
ram yapıyordu. Gazct cilcr Yugoslavya- Galatasaray Lisesinde açılmış 

Toprak karakter! ı d "i t'k olan İstanbul Okulları Resim er eı; f ı · Cihan padişahı Kanunt dan döndü 

1 
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CU IA 
AY 8 - GÜ!\ 31 - HIZIR 116 
RU il 136! - AGUSTOS 16 
HİCRİ 1371 - ZlJ,HICCE S 

\'uaU 
0522 
12.15 
15 58 
1847 
20 24 
03.38 

1-:ı.anl 

10.3~ 
05.26 
09.09 
12.00 
01.36 
0849 

Bu münasebetle perakende 
fiatlarında da bir yükselme mU· 
sahede olunmaktadır. 

Bu fark sadece kundura, clbi· 
se. ''·'· gibi giyim eşyalarında 
değil. yiyeeek maddelerinde de 
kendıni 'östermektedir. 

Yarın, arife olması dolayısly· 
le, bu fiat farklarının daha da 
artaca~ı tahmin edilmektedir. 

Amansll 
Mücadele . d 
Emniyet Genel ıııud 

gaıetelerde okudu 
gôrc, erolnrilcrle e:AınJ ~ 
mucadelen den bahsedb0 

Eroincilerle e:Amıın'11 

cadeJe• utan 'e millet 
metlerl~dt'n en bUyUğüıl 
Zira nüfusumuzu kcill 
'ere.ıı Metinin baı; sebeP 
rfnden biri eroindir. }let 
remllnln bu hastalığa 
kullanmak ) üıundcn ' 
!andığını iddia etmek sıÇ 
dır. Fakat uoin J,;ull•~ 
Jarın en az > liıde r;eksell 
er geç veremden kurtul• 
dığı da bir haklkattır. 
itibarla eroincilere J;art1 

lacak amansıı: mücadele. 
taraftan da milli bUnyeın 
bilyuk ıararlar ,·eren ,·et 
le mücadele demektir. 

Eroinci deyince üç 51 

insan anlamak tAııın 
1 - Eroin fmaIAtçısı; Z 
Eroin satıcısı; 3 - ı 
müptellisı. 

el\Jlicadele• söı:ünlin iÇ 
bu üç r;ınıf ın~anın gırt 
&ıiphesiıdir Fakat eroin 
maUtçısı olmasa eroin 
tıcm, eroin satıcısı olııt 
eroin mıintrlıisı oımaı. 
halde, a ıl mücadele) I, 
in lmallitçısına kartı )'IPırı 
gerektir. Fakat bu, o Jc• 
kolay bir i5 değildir. 

Kolay olmamasının ba 
ea SC'bebl şurlur: Bi 
dun ·a harbinin mütart 
rle\ rinde htanbulla nus 1 
manlııı ı ara51nıla kaçaJ;Ç~ 
yapan, fakat işgal J;u\'1·e 

rt çekildikten sonra Jıaçıı~ 
lığa tö\ be edrrck bir teli 
çekllrn bir taka rrlsile 
trsadüf eseri olarak J;on 
muştum. o. Ö.>le derdi: 

- Takamın 3aptığınt 
1 §efr.rden ()okurunda ·a1'1 

ııam \'e hrr 3 akıılanışıın 
koçak mallarım mfü;adert 
dilse, buna karşılık bir s 
rinıdc muvafCak olsam 0 

rrrimin hıi) iık J,ıızanc• 
kuz: seferimin bütün :ıat•t 
rın.ı trlAff eder. 

1 lşte mücadelenin J<O 
olmııvıııı noln ımnlitçılı 
dnki bu) iık kazançtır. Er0 
lmalAtçısına 'erller.r.k ıJ 
H! ('Cııı. bil' iik kazanç!• 11 

hetll olmadıkça, ~ini bU 
rar \ e ceza o büyuk kııJ1 
la tcUfl edflemlvecek ıtıd 
al!Jr olmadıkça eroin ırn• 
çısını ) ıldırmak güçtür· 1 

llalbtıkl, diğer nok11 

bir tarafa bırakalım. ıne1 

atımmn hu husustaki ~ 
1 rının dııhl eroin ınıı 
ıını 'ılf!ıracak ağırJıkt• 
mııdığı hukuk edamlarıJll1 

a"aAı ~ ukerı ittifak cttilı1 
hlr bakikattır. 
Şu halele Enıniyrl Gt 

mudıırıınün bahsettrnı ' 
mansıı miicadclcD nin "e 
il olıbllmf'sl kin ht'r se' 
e\'\'el, erolncilikle l)ıtill ııı 
zu tımızın hir defa el 
göıdt'n \'e elclcn geçirllJll 
gerektir. 

Sadun G cAV 

ON' KELİllJE1°LE 
' Rılıkeslrde şeker fab 
ıı kurul rııkmış... r• 

cRab ı okesir., ll'!iekt 
ckesiu olacak demek. c

TATJ,tS.r• 

alAkalanan bu is adamına 
milcadele halınde olduğu esrar 
1lemine dair bazı hakıkatleri 
kendısıni ürkütmeden ve al· 
datmadan oğretmek i ter ek i)i 
bır kabul gorece ımtt muhak· 
kaktır. Şu takdırde zorluklar 
içinde yaşıyan bu çalı kın, sa· 
dık insanın yardımına kosmak, 
fennin )eni buluşlarllc onu 
mileadele inde muvaffak kıl
mak, kuwetlendtrmek ve ve
rlmstzleşen toprağını bereketli 
yapmak tarelerını gostermek 
lhımdır. 

çe, bölge bolge verlmsiıll- Sultan Süleyman 011 üç ı:fın Sergisi l.:apanmıştır. Sergi jüri 
ğın önüne geçilmek için takıp 1 ~onra tacarlstanın merke· ı Yugoslavyada Uç haftalık bir heyetinin teşhır edilen resimler ust 
edilecek sistemler ve kullanıla. zl Budlne gir•"•ektlr. tetkik seyahatinde bulunan Tilrk arasından settiğl 7 ilkokul ve Gaut•mıı• 011114

"'
1
"' ıra.n u u hadisesinin tahkikatı mıstı. Bu h~disenin rn 

.... 6 t k 1 "~ . ı 1 UkA t1mler buıl1tn, b4alhft4 .. ft ıad• 1 h 1 k a v 
cak vasıtalar hakkında esasları Tfü,BEl'\TÇI gazetecileri heyeti dUn saat 14 or ao u ııarencı., n n m ... Geçen hafta Yeşildirekte bir eri akkında savcı ı C 

tesbit etmek ti zere araııtırma ~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;~;;;~d~e~s~eh~r~im~iz~e;d~o~·n~m~U~' ş~le~r~d~ir~.;,;;;;;;;;;;~f~a~tl~ar~ı;t~ö~r~en~l~e~,~·e~r~ıl~ec~e~k~ti~r;. ;;;;~~·~ııa~ ... ~t~•-~;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;~~i~n~fı~ll~k~ol~m~ıı~ş~v~e~U~t ~k~iş~i~y~a~ra~l~a~n~· ~t~tı~~~e~ç~il~m~i~~l~lr~. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;; 

Yeıildirekteki infilak 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 
YATSI 
İMSAK 

İ te de,let hizmetleri arasın. 
da Tarım Bakanlığının uhde i
ne dU~en bu vazlfedır. Bu Ba· 

'e denemeler yapılacaktır. Bu , 
denemeler için her yerde mu· 
hakkak müessese kurmağa JU. 
zum JOktur. Bolge ara5tırma 

TEŞEKKOR 1 
KıymeUi tC\ cım sevgıll en iste I'!!~~--------• 

miz, karde~imiz \e amcamız e
mekli, 

Albay Ha}Tetlin Glh ENER'in 
cenaze mera imine tstırfık etme!: 
l<ıtfunda bulunan \c e11imize ka· 
dar gelerek bızleri te elli eden, 
telgraf, telefon 'c mektupla acı 
mızı paylaşan bilcümle akraba ve 
yıkın d~sUanmıza ve crnazcıyc 
asker )Ollamak suretıyle kadırşi 
naslık gö teren Sayın Merkez Ko 
mu tanına 'e torcnde gore\li bu· 
lunan subay \e erlerımiıc vt' 
hastalığının devamı müddt'tince 
kıymtıtli yardımlarını e "rgeme. 
yen Prof. Dr. Nı:..cmettın Rıfat, 
ve Dr. Nuri Sınar'a a)n a)Tl tc
şekkfirle"lmizi lbltığa kedcrimız 
mAni olduğundan bu vazifenin 
>erine ı;etf.rUmesine muhterem 
gazetenlzin taussut buyurmasını 
rica ederiz. 

AÇIK TEŞEKKÜR 

?ıluhterem aile bllyU!Umllı 

RAGIP AKDEl\IİR'ln 
Gihener \C Top loJllu Ailesi 
----~------- 27.8.1952 çareamba 1:nnn ebe

ÖLÜM 
Emekli Deniz Yarbayı Reyaz 

Arıca esi. Robert Kolej öğrenci
lerinden Akın Arıcanın annesi, 
Eczacı Kemal ?ılıidcrri oğlunun 
ablası Çanakkaleli Nuri Işık ye. 
ğenl. 

E lll İNE n 1 C A 
kı•a bir ha talık n!'tıce 1 Alman 
Hastahanc·inde 'efat et mi tir. 
Cenaze·! buı.:On 29 u to Cu
ma gunü öğle nam ını mUteakıp 
Şişli Camıındf:n kaldırılarak As· 
rl Meurlı~;ı d"fnrdılect'ktır. Ce
lenk ııonderılmcme ı rica olu
nur. 

diyete lntıkalı rnilnasebctile aile 

mize karşı a!Aka go tererek ce· 
naze torenine biı:zat istirAk e· 
den, evimize kadar ihtiyarı zııh· 
met etmek suretlle veya telgraf 
ve mektupla acımıza lstirAk lill· 
fünde bulunan akraba ve dost· 
larımııla rahmetlinın arkadaş) 

rına a)rı a~ rı teşekküre bUyUk 
acımız mani olduCundan aile· 
mitin şilkran hislennl takdım 

ederiz. 

Rahmetli Ragıp Akdemir 
aile.si 

- Çok özledım sizi. ııe~ 
size telgraf çekıp tağırtı:ıı; bl 
tedım Yanımda konu :ıc• lcct 
ll'rıml açıkça sö> ııyebı g'b 
kım cm )Oklu Buyuk işlet b 
dUm se\ gllim. Gazeteıcrdep 
tUn bunları her halde takı 
mlş olacakaınız. 111 

Ray hıç bir gazete ot.~d 
mıım. Bu meselenin bu 1'5111 
mlihını olduğunu ve bB d 
bununla mesgul olacıı~111\;~·1 
sünnıemisti. Fakat bunu s 
medl. 

- Demek ki bUtıin bU ış 
zln eserınız Walter. 

1 
r 

- Tabı!, Fakat gazetE' dılt 
nu bu $ekıldC' bC'llrtnıt ~· 
Benim ı mim geçml or 
mın amcasının bankas•n111 f 
nı firmanın adı sö\lcnı?"\s 
kal herkes bu Işı benırıı 
tığımın farkında r ) 

( Dr.vamı ,,. 
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l)if pof.ttıJuı, 1 

ı~i iyi 

ac:ı:ber 
Yazan: E. T 

lraııda. \'llılyet fyf Jlğe d oğnı 
~erli~ k istidadını gös· 
b ıı: unu temin t>dcn Ame. 
~ ~lb tı,·as utu 'e iki tarafın 

ır ı' ınutcdiJ hareket ctmr.· · ta , 
btr n dıkl gerginliğin tr.h· 

111 
hal aldığını, hundan 

~ ıı..U'rin istifade edeceğini 
ka.ı h lrıerlko, re men dPAil, 

~ 1ıızıU:'Usi surette tc chbüs- 1 
a. muş, iki tarafın bir an 1 

" , ırırıintnı aramasını teklif 
ır n d tıı ·ı\ u teklif kahul f'dll ı. 1 

ftb ınerıkan petrol müdür· 

* Japonyada YPDI erimler 
yapılmasına karar ''!rll· 
miştir. * Mı ır 8aşbaknnı Ali Ma· 
bir ile General l'<ieclp a
ra ındakl lbUIU berta· 
raf edllm1$tlr. * Ktbns komunistlerl ara· 
ınnda lhtllAf çıktığı bildi· 
rllmektedlr. * Karşılıklı Giircnllk Teş· 
kllltındın Türklyeye 105 
bin, l'unanlstana 620 
bin dolar llAve tahsf at 
aynlmııtır. •• ~crıbıı Ailen Jonr.s Tahran'n ı 

~ııı iştir, nu r.nt bir nevi 
.\! '•ılfcslni görrcektlr. -----------• 

tt;~i Jonc çok iyi bir mil· Japonya, da 
1nııı_' tok zeki bir in5an dile 

~ 3.te~lır. Dundan e\'\CJ Kana· Yenı" seçı'mler "lfıa.l'ılt'Ika·da çıkan petrol lb. 
ı1ıraı:ı hal etmekte büyük 
~l.ı et ı;tô termişti. Bu I· Yapılacak 
"ile t\-reJce Jlırriman'ın \'e 

1 
~ 1lr:ısı Banka l\Illmc fl. AıMteiJı'ıd ~-

te lllU\ııl(ak olamadıkları Tokyo, 28 - Japonya ba ha. 
Ct ttııı ke~dlslnln h 1 netice el· kanı Shigeru Yoshlda buıtın par 
lr'ıı "'1 limit edill3 or. IA~entonun. derhal feshedileceği 

l bıetell'rt Jones'in Tıh· nl ılAn etmıştlr. 
~ l!rlnıf'Slni mcmnıınlukla Nitekim aaat 12 yi birkaç da. 

~ 1Yor, bunıı petrol 1 inin kıka gece Japon Diyet'nln (Par 
ı.;, \' ılo~ru bir adım sayıyor· IAmento) feshedlldl~i hakkında. 
~~ ıı:t•larnk ilk iş hlrlkmlıı 1 ki Jmparator lliroblto'nun tebli· 
liC bft r~ı 'e benıinlrrden bü· j ğl okunmustur. 

d r, ısınının derhal setıl- ı p lA e to fe.shedlldiğine ,ö. 
ı.,~ t t Jonr. 'İn bunların İn· 

1 
~r m n 

"._ b' ararından !iatın ıtınmaı;ı re fımdl 40 gün içinde yeni se-
tr r 'ol bulma§ı bekleniyor.! çimlerin yapılması icabetınekte-

Kıbrıs Koınönistleri 
tasfiye ediliyor 

Parti disiplinine uymamakla suçlandmlan ileri 
gelen üç komünist partiden attfdtf ar 

Londra 28 - Kıbrıs komünistleri arasında ciddi bir ihtilU çık 
tığı ve t~sfiye hareketine girişildiği blldirılmektedir. İlk olarak 
Kıbrıs komünist partüs ileri gelenlerinden liçU partiden atılmış 
]ardır. Bunların arasında bir de eski genci sekreter bulunmakta
dır. 

Bu Kıbrıslı komünistler, parti disiplinine uymamakla suı:landı-
nlmı§lardır. 

Muhabirlerin bildirdiklerine göre, Kıbrıs komünist partisi ol
dukça mil5kül bir durumdadır ve başlayan tasfiye hareketinin 
daha bir müddet devam etmesi muhtemel görülmektedir. 

Telif hakları 
~nlaşması 
lmzalanıvor 

Pakistan 
Rusya ile mal 
Mübadele edecek 

r;sts Aunrlat•~ Pru• 

Ballimor, 28 Ağustos - ·The Kara<'hl, 28 - Pakistanın Rus 
Baltimor Sun• gazetesi, yakında yaya ham pamuk ve jüt temin 
Cene\Tede imzalanacak olan te- edip mukabilinde buğday alaca
lif hakları anlaımaaından sitayiş ğı dün gece resmi mahfillerden 
kAr bir lisanla bahsetmekte \'e öğrenilmiştir. Bıldirildiğlnc gö
şunları yaımaktadır: re takasla yapılacak bu ticaret 

• llirleşmiş Milletlere ha~lı o. itin bir mliddettir burada cere
tuz memleket delegelerinin Uncs yan eden mü1.akcreler neticelen
co'da beş senelik calı~malarını~ f mek üzt'redir. Oldukça vahim bir 
netice i olan br.ynelmılel telıf 1 yiyerek darlığı çeken Pakistanın 
hakları anlaşması. yakında Ce- . . 
nevrede imzalanııcaktır.• J buğrl~ya ıhtı~·acı \'a~dır. Res~i 
Anlaşmayı imzalayarak olan mahfıllcrc gore Pakıstan evve· 

memleketlerdeki muharrir ve bes IA B. Amerika \e Çimlen buğ. 

tekArların hu suretle telif hakla- day almak istemişse de, hr.r iki 
n tam olarak tanınmı~ olacak· memleketten teslimatın bir hay

.~,;;ı~::. . 
. -.. 

Uzüm üzüme ... 
Amerika Demokrat Partisi 

nin yeni başkan aı'layı Ste
\'eııson diyor lil: 

•Aramııda ınilliyetrillği, 
\ııtanpen erliği, ba ka Ame
rikalılara taarruz için sopa 
gibi kullananlar \ardır. 

Kendi kendini utanse,·cr 
ilan edrn n hemen akabin
de si)asi \rya phsi sebepler 
dola~'! b le de\ Jete sadakatle 
hiınıet etmiş şahın)ctlrrin 
\atanse,·erli~ine hücum eden 
insanlar itin ne dencbl!Jr.• 

Ne tuhaf değil mi? 
insan bunları oku)'llnca 

l'llr. Ste\Cnson, değil bizim 
memleketten bir muhalif 
partili konuştu zannediyor. 
Şaka maka galiba; biı bi 

ıe benıeriz falan ılerkrn, A- ı 
mcrlka da Llze bcnzemlye 
ba:>ladı . 

E('\":ET GÜRESIS 

Ankarada polislede 
• 
işportacılar 

Arasında kavga 
Oldu 

Ankara Afan.n 

tıı•da 'a7lyet t lleGmek ls· ı dlr. 
~~ ~~ letlrken l\lısır'da ba!J .----------------------

b:!r•ı ı. lııhlr ile başkomutan I 
~~erin arasında, araıl 

tir.• li gecikebileceği anlasılmıstır. 

Ankara 27 - Dün gece saat 
21 sıralarında Anafartalor Cadde 
sinde işportacılık yapmakta olan 
6 vat:ınd:ı~ helcdi)c zabıta me· 
murları tarafından mallariyle bir 
likte merkrze götilrUlmek iste
nllmişfir. işportacılar, karakola 
kendilerinin ~idcccklerinl söyle· 
mislerse de mrmurlar hep bir
likte gitme teklifini yaptıkları sı 

Bu takas muıımelesl, So,•yet- rada işportacılar memurlara hil
ler Birliği ile Pakistan arasında cum ederek illcrlerine saldırını~ 
ilk resmi ticaret faaliyeti ola- lar, bunun illerine memurlarla 
caktır. Bir Sovyet heyeti 1049 işportacılıır ınlle tokat bfrbirlc· 

51 ıncseleslndl'n dolayı, j 
td ~tktığına, ba bakanın 1 • 

l b~e~ıne dair haberler 1tel·ı 
' ~lik haberlrr 1ı ır'dn likün 

tııı ttrın hlikfim sfirmr.slnl 
t rl'f miıteı-sı;ir ctmı,tı. A· Zafer 

Baııkası 
. . rinc girmişlerdir. 

da Pakistanla bir tıcaret anlaşma N ti d h iki t ft d 
k 

. K 
1 

. 
1 

. ı e cc c er ara an a 
sı yapma içın arac 11) c ge mıs yaralananlar olmuş, 5 i~portacı 
fakat görüşmeler neticesiz kal- l ile iki zn bıta mrmurunn birer 

Amerika büyük elı;lsl le. Ghee le eel İı.mir Fuarındaki Amerikan panoınunı 
yaretleri sır11ında 

Türk Hava Kurumu bir 

beyanname yayınladı 
Ankara, 28 - Türk Hava Ku 

rumu 30 Ağustos milnuebetlyle 
bir beyanname yaymlamıftır. Bu 
beyannamede Hava Kurumunun 
memleket havacılığı için yaptığı 
hizmetler belirtllmel..iedlr. 

lnönü Anadoluya 

Nasıl kaçırıldı 

İnönUnUn Anadoluya nasıl geç 
tiğl meselesi son :r:amanlarda bir 
çok dedikodulara yol açmıştır. f. 
nönUnün Anadoluya nasıl kaçı. 
rıldığı meselesi bütün tcfetTUıı
tiyle, yarın çıkacak olan Resimli 
20. Asır'ın 3. sayısında incelen
mektedir. 

Zafer fc\•kalfıdc sayısı olarak 
çıkarılan 20. Asır'ın 3 cU sayı. 
sında 30 Ağustos 1922 de harp 

Türkiye Kredi Bankası A.O. 
28 Ağustos 1952 keşidesinde 

İkramiye kuuan 11uınaralar 

İST A?\"BUL Merkezi: Cüzdan No. 395, 921, 1099. 11DT, 21M, 
2409, 3529, 5895, 5989; 9523; 7931; 8023; 9225. 

BEYO~LU Şube!i: Cüzdan No.: 115783, 18833, 17495, 1'1829, 
18009, 18039, 18265, 18373, 18707, 19123, 19647, 19901. 
İZMİR Şubesi: Cilzdın No.: 1887, 2331, 2379. 
ADANA Şubesi: Cüzdan No.: 1, 165, 209, 251, 272, 301. 

30 Eylül 1952 Keşidesinde 

İzmirdeki Bahçeli Evi 
kaı:anmak istuseıılı. 

10 EylQI 1952 al:pmına kadar 
150 liralık bir huıp açınız - He!abl.JUZ vana arttımıa. 

hı~ dtin, lhllJMın tzıı İ• rdll· 
• hı apılaıı görüıme nf'tlı-e. 

it; ltıı;ı r anla mava ''a tıldığını 
lt ı~, ltlr. l\lıeır'da baıtayın I· 

ve 
Kurban 

30 Ağustos 
31 • 

1 Eylül 
2 Jt 

mı§lı. haftalık rapor vrrilmhıtlr. 

sırasında ve kahraman ordumu
zun İzmire girerken çekilmls O· 

lan fe\·kaltıdc kıymetli tarihi fo. 
tograflar bulunmaktadır. ~-------------------~ 

'ı tdt haınıcsı bu &uretle de· 

~ 
~" l'ltırıistandan bir iıçi 

heyeti geliyor 
~)? 
~~arnın liçilncil gUnU Yuna-

't il &ehrlmize 210 ld~llk 
~ katile i gelecel-tlr. Ge-
~ b •ltde 40 kieilik bir de 

eletı ~ardır. 

Bayramları • 
dolayısiyle 3 • 

Kapalı olacağını arz ve 

bu mutlu günleri büyük 
Milletimize tebrik eyler. 

!,ÜTUNLAR tZl~m~~oro@~ 
~0-~ ET Ankarada Bakanlar apartımanlar yaptınrkr.n: 
g~ 
\l; ~~. 6AŞKI't\"LIK 

!! tıttSANLlK 
t "'dıt Siınn1 Atatürk dev. 
'ıa11111'-1det de\Ti, İnönü ı.a. 
~: ıaşkınlık deıTI u 
1~111 tatıann dc\'rtne de pe. 
~lıi Jk de\Tj denileceğini 

c;or, dl ·or ki: 
aıı.111elıın Demokratlann pe. 

k tına: Müsaadenizle bu 
~'le ;n1Iığı ana hatlarlyle ta· 

ıı İ •sayım: 
1 llıı1ı:t~d~rı tr.slim alış ııe-
1!~·. ırınde baslar. 2> tn. 

-ı ıı; tdan fedaklırlıklar ay. 
1 a~151nlık havası içinde ol-
t lld Samet Ağaoğlunun sa

Qlü e matbuatın ikiye bö
ı:ı 4) İktisadi sahada a. 

b.haııf~l fi.ı;ıUzel tedbirler ve 
,"'J h 1 

5) Münewerlerin :;e d re l:Uccndlrllişl. 6) Dil. 
l 'iııı'&tan olan Asbi~sizlik. 

lar
1 
tanınış ve itibarsız in· 

1 
:t•de il ısrarla mUhim mev· 
e tutulması. Ve illaha· 

,liııtull bunlara mukabil 

- Bakanlıklar nerede? •• 
- Yenisini mJ 50ruyorsun? Yoksa eskisini mi! .. 

ğlm. söyliye soyliye dilimizde 
tily blttı. Anladık. Eskiden de 
böyle idi. Fakat madem ıes
ki• devam ediyor, o halde. 
sizlerin te:rifinlze ne !Uzum 
\•ardı~. 

rH,\"I llARAR 

t laı~e krediler. makineler 

t .taııır dağıtıldı: kôy yolla- YENi !STANBUL 
a~t b1Yor, su getiriliyor ... 

Bu &ebeplerden biz buı:fi· 
nün Müslllman memleketlerin· 
deki krallık mücadelelerini 
bir tlirlU anlamıyor ve 6ahit 
olduğumuz hAdi~elerden Ata. 
türkün memleketimizde yap· 
tığı büyük reforma yeniden 
hayranlık duyuyor \'e Türk ' 
olmakla iftihar ediyoruz.• 1 l>er·u iyi leler bile hAll 

t~~tlıııa~anJık havası içinde 
ile h tadır. Uzağa gitme· 

I bi~Cet' Hacılann aönde· 
~ 1'ısa e Pcrışan .. 
a_ il cası pcri~anlık bu 

\j htııliıneyyıı vasfı oldu. 
~ 1 bun •len i5 başında olan· 
~~ 4k~ll farkında değiller
l't, ı bö n biz dışardan bu 
'\l~ Yle görUyoru.~ 

~ ~~Lhı 
'{J it . 

bıı 'r. .. 
' ·faı811 Nadi yınyor: 
i~ er· a '1ar

111 
in Uç yıldıtlı baş 

~ 1 lldan ın Samed Ağaoj!lu ta· 
~ l'ıır ;•leın" alındı~ı •ÖY· 
~rııe; 

1 
UnkU makzlc aaa. 

;~l'le e ine dairdi. 
~ ~ ?-;4: 11berkemaldir, demi· 

•tan der,in, aynı gün. 
~~· lor~n g6beği Kızılay'dı 
a 'ı lt a bıcaklarla, e\'li bir 

t ~a~kasının .ı·ıı~h·n ıl · 
~ Oıı~ d nıış. . 

ıı '~13or da, llfı evirip 
le ld • u işler eskiden de 
ı:: Itf'r \derneğe getiriyor. 

·irdP$•m ı:ırntdci· 

l\IÜSLÜMAJ'\ 
MEMLEKETLER YE 
KRALLIKLARI 

Habip Edip • Torehın hl· 
rincl dün\'a harbinden onra 
ortayı çıkan mil takil mr.m· 
leketlerden. bunların arasın· 

da islim memlek~llerlnde de 
a~ ı ı oldukrı futa krallıklar 
kurulduğundan bıhlsle dl ·or 
tıl: 

• Krallık, medeniyet ve kili· 
tor &aha ında çok ileri git. 
miş olan yerlerde fena bir te· 
slr yapamaz. Buıün seksen 
ya$ına g rmi5 bulunan Non•eç 
Kralını ıokaklarda tıpkı bir 
dostunuz gibi ~ellmlıyıbilir· 

siniz. O hütiln partilerin hat· 
tA Norveç komllnistlerlnln bf. 
le ·kralıdır •. Memleketin bU 
tOn idaresi parlAmentnyı vr 
ekserh eti elde tutan ;ıutlvr 
aittir. Bunun hariclnd•. kral 
lıklardan eok bUyUk urar 
ııörmfiş memleketlerde yenı 
kurulan devletlerde, baskanın 
halk tarafından seçilmesi A· 
dettir ve lsIAm dOnyasındı 
on fiç asır eV\·el bu vnivet 
esa~ olarak kabul o~ lmi5 1 : 

AKŞAM 

l'İ?\'E KABA 
TABiRu;n 

Akşam (Arada Gir> &iitu. 
nunda fstınbul'un en yukseı. 
bir hlıre memurunun "erdi. 

#1 mülakatta •l.ululu~a gel· 
mcm. gibi argu bir tAbir kul. 
lanmuını tenl.ld ettikten son 
ra dh·nr ki: 

• Hele abahleyin başlıyan 
ilk vaılfenin fizyolojik oldu· 
~unu sbylemc~e neden !Uzum 
görUldU? Bu gibi sözler miza 
hl fıkralarda hile mllstehren 
s:6rlihir ve ancak sürrealistle 
rin romanlarında yer bulur. 

iten bir makam sahibinin cld· 
'\' mUl!katına ne gibi bir renk 
ve rayiha Vf'rir ııcaba? 

Bir de mantık yanlıslığı 
ı·ar. Cuma namazını gösterh 
olma~ın dh e küçük camilerde 
kılmak pek~IA bir istir. Fakat 
bir mli!Akat esnasında ~övle. 
vince onun gillili~I. vanl iba 
detin mahfili~! kalmıvor. bi 
n en aleyh gösteris olu\ eri· 
vor.• ~ • 9~*--~<..,_ ........ ..__..._ __ ...... ____________ _ 

Mevsimin en mükemmel 

BAL O'su 
6 Eylıll Cumartesi alı:&amı 

Büyükadada • Anadolu Kulübü'nde 

Not: H. F. Y. C. t~afından tertiplenen bu baloya kraliçe
ler de i§tirAk edi)orlar. 

• 
O· 1 

K 
8. EYLÜL 

Ak§amına kadar Sümerbank'f a 150 liralık 

Bir hesap açtırırsanıı 

lstanbul"da güzel bir ev sahibi olabilir~iniı. 

Fırsattan istifade ediniz. 

_ Bundan başka gine İstlklfıl Har 
bine ait Trikoplsi nasıl esir et
tim yazıs1 tarihin birçok sahi
felerini aydınlatmaktadır. 

20. Asır'ın bu {evkalftde zafer 
sayısında 30 Ağustos Milli l\IUca. 

delesine ait 4 renkli bir tablo 
bulunmaktadır. 

Sizi han, karı ve dt· 
-Y ... ~,,. niz tutması gibi mozıv 

hallerden korumıtı 
VALIDOL faydalıdır. 

VALİDOL 
SiNiRLERiNiZi kUV· 

vetıandlrmeğı, bl' 
dönmesi va dlOer fi· 
kAyetlerinlzl bı rtulf 
.etmeğe yam. 

Her ıcunedı bulunur. 
V•tldol peri• 1110 IC•f• 
Vellda: l•bl•t tll K••· 
V•Odol .,.,ı 270 ICr ... 

HOŞ MEMQ - Aferin Mcmo ! Bu sefer anladın galiba 

A T L A S Sineması Bu Akpm 

Saat 21.15 ten itibaren yeni mevsime ba~lıyor. :tık film olarak 

Metro Goldwyn Mayer Şirketinin 

KİBAR BiRSiZ 
filmini ıosterecektir. ArtiıUerl: 

Ethel Barrymore - Keenan 

Wynn - Angela Lansbury 

I 

• 
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GENERAL ALİ FUAT CEBESOY&# Ordu terfi lisfes • 1 
fDunkiı sayımız.dan de\·anıJ 

Blnbaşılıga )Ükselcn Tabip 
l'iizbaııları: 

Mehmet Sezer, i. Lutfü Vu. 
ral, i. l\luzallcr Erman, I. Taıat 
Algın, CelAlettin Beker, Adnan 
Sankur, Cihadettin Ulukok, Ali 
ı-::ımas, S. Ruhi Dizdar, Celalel
tin Ko5kun, Ra im Tuncay, Bil· 
mı Gürsel, H. Yaşar Taner, Meh
met Akyar, Cavit Bali, Halı! Bal 
kır, A. Sabri Ulu oy, M. Macit 
Erbatır, F. Sami Ur:ıs, Abduş e
kür Ökten, Suat Kadıgıl, Hasan 
Karaaslan, Cıhat Seçkın, Mülhem 
Kevenklıoğlu, T. llhan Orhan, 
Salt Çallıoğlu, Kemal Tezel, Mus
tafa 1'Jmas, Huseyin Yemsoy, 
f'chmi Energin, İbrahım Bayrak 
tar, Osman Sonanat, Turgut Bal 
cı, A. Cemli Tansuk M. Zlyaet-
tın Demırdoğen, Ahmet Doğan, Tuğamiral Refet Arıman Albay Bahaeddin Gezer Gr. Bnb. Şemi Kahramanoğlu 
A Fikret Gökay, Mustafa Sunay, Ağca, Muzaffer Moral, A. Hamdi fik Aktuğlu, Reşat Üslünta:ı, Yu-
Ahmet Göncü, Halil Öztek, l\I. I Öcal, Hüseyin Baykara, Vasıf Tu nus Kovancı, Yekta Özdora. Tuğ. 
Sait Özcan, A. Faik Durmus, Ce na, Nuri Ka:Jta~, M. Bedrettin rul Kalabalık, İzzet Köz, Kenan 
\at dzsunay, A. Hulüsi Ergin. Akaltın, Ruhi Saruhan, Hasan Gôker, Mccit Gezer, Sel~hattin 
Ragıp Doğantczcl, Nezihi Şapoğ Gökalp. 'l'ekinalpugan, Cemal Bellek, Nev 
lu, Ethem Şarmat, Ramiz Uzun- 5 inci sınıra yükselen 6 acı zat Dereli, Muhtar Aksavaş. A· 
ha anoğlu, M. Faruk Balaban, sınıf Yargıç: dem Vural, Sırrı Korcum, Nurel 
ll Fuat Artuk, Se!Ahnttin Erba Suphi Aygör. tin Bilgen, ihsan Koç, Rauf Er-
kan A. l\lahır Özerdcm, Kimi! 6 ncı sınıra yükselen 7 nd sı.. taş, Basri Karaağaçlı, Talat Ül-
Dıker, Side~ nıan Özselgin, :-Us- nır 1\11. l\lemurlan: kil, Ali Tekin, Hüseyin Olcayto, 
tda Alasoy. Bedri Güncr, Alı Çelen, Tarık Salih Evren, Feridun Özaksoy, 

Yarbaylığa ) iık elen Eczacı Kiper, Fevzi Şen. Tacettin Gbkdeniz, Nejat Aksan, 
Binbaıılan: Aziz Bayraktar, Kemal Tatoğlu, 

l\I, Hayrı Soydan, Nc~et Ba- Ankara, 26 (A.A.) - 30 Ağus Zülkarneyn Akten, İrfan Serda-
)ar, Saim Türkl'ç. tos 1952 tarihinde birer derece roğlu, 1''aik Akbulut. Şecaattin 

Binbaşılığa ) ukselen Eczacı terfı eden Deniı: K. K. Jarı subay Saltı, l\fuza!fer Salman. 
Yüıba5ılan : ve askert memurlarının isimleri Cstejmenliğe yükselen Hava 

l\I. Fahrettin Duatepe, Halit a§ağıdadır: Teğmenleri: 
Til.ı:cner ,Muammer Bilge, Ah- Kurmay Alba)lığa Osman Mizah, Sabit Binatlı, Fa 
met Şenyuva, S. Rahmi Snnalnn, kurmay Yarbaylar: ruk ÖZttirk, Hayrettin Erynşıt, is 
İbrahim Köseoğlu, İsmail Bal· Necdet Tiryaki, Bahrcltin Ge- mail Kalıpçıoğlu, İhsan Akar, 
kap. Ali Gürel, l\I. Sıtkı Erkek, yer, Refet Gürül. Necdet Uran, Hikmet Dapada Kadri Bilgen, .Ferruh Metin, Su 

•Ömer Özozlu, Abdullah Arpı- Cemil Monos. Mahmut Ülseven. insan, İlhami Doğruman, Sulhi al Baran, Talfıt Bahçeli, Reşat En 
nar Gü-.erte Yarba)lığa )Ükselen Özertem, Kemal Başargan, Niya- gınler. Fikret Özblr, Necdet Can 

Binbaşılıga ) iikselen Kim}agcr gün~rtc Binbaşıları: zi yanık, İlhan Akınr.ıbay, Mu- dan, Hulu i Böliik, Ali Kelebek, 
Yüzbaşısı: Hüsnü Heper, Hikmet Dnğacla, zaffer Türesin, Şükrü Özener, Nejat Yörüktür. Hakkı Göriindü, 

1. Galip Sim ek. Burhancttın Güreli, Alp Kun, ?ılu Tahsın Gököz, Faruk Kuşanaç, Os Hikmet Çelik, Selahattin Utku, 
Binbaşılığa )uksclcn Diş Ta. zaffer Denızeri, Muhittin Dorga, man Oral, İsmail Kılkıs. Nejat Basri Yurdakul, Süleyman Ata-

bip l'üzbasısı: Muzaffer Grcbcne, Sedat Demir· Özgece, Fuat Cangiray, Bekir A· lay, Ömer Uzman, N. Kemal Dal-
Şerafettin Gtinberk. kol, Emır Erkılet, UM Tekcş, gıç, Faik SUmerkan, Cemal Gü-
l'arbaybğa yükselen ,·eteri- Rami Abrak. Hıdayet Öndilm. tıl, Siyami Başka!, Bekir Dikmen, ret, Tahit· Alpman, Refik Bacak. 

ner Binbaşılan: Kurmay Yarbaylığa );iksele.n Orhan Yacan, Fahrcttin Aykut, sız, Osman Karadayı, Gani Ya-
Şnhabcttin Arat, l\Iahfuz Bür- kurmay Binba ılar: Abdülvahap Güldiz. Vasfi Gök- zı, Necip Köseli, Turan Oğuz-

. men, Ahmet Bocan, Hasan Ana. 
ktit. Şcfık Tutka~ul. l\1. Ali Ak· Celal Iyiceoğlu, Emin Ya'lutal, kök. can, Recai Bilgen, Emin l\Iakara-
lıdıl. Şemsi Bargut, Feyzi Alob:ı, Selim Makine Üsteğmenliğe yükselen cı, İlhami Oğuz, Mehmet Bilir, 

Binbaşılığa )Uksclrn Yetcriner Albatros, Kemal Ka}acan, f'orda makine Teğmenler: Galip BUlbül, :'ılustafa Turhan, 
l'üıbaşılan: Anaoğlu. Halil Gezen, Münip Dcmiı"kan, Ali Çoruh, Nafiz Yalım, Avni Gü 

E. Sadi Güna~ • Fehmi Dornlar, Gü,·ertt': Binbaşılığa ) ükselen Hilmı Ergül, Hasan Can, Gazi ler, Özcan im re, Nadi Aydına-
Rustem Avcı, G. Tevfık Sezgi!, gü\erte YüıbaŞılan: Mülagu, Ahmet Seyyar, Rliçhau Jay, Talfıt Boyacıoğlu, Ahmet 
Şaban Oran, Orhan Tıp!, Reşat Scrmet Kipcr. Haydar Aydın, Arkan. Bilginsoy, Y . • Kenan Gönen, Ha. 
Ak, Keramettin Erliretcn, Zeki Tahsin Örge, Hilmi Fosforoğlu, Ordonat Binba~ılığa yiikselen san Karateke, Necdet Suycr, Tur 
Yıldızeli, Ali Bursıılıgil, Saffet Cahil Gur, .Muznfter ı-~niinlil, Nu Ordonat \'üıbaıtıları: gut llanağasıoğlu, Veli ı-:rcan, 
Erıkan, Cahıt Akyol, Mennan rettin Çııkın, Te' fık Kınay, Lemi l\lustafa Emre, Murat Kaner. Adnan Gtiler, ::\ihat Sa,·aş, Kema 
Bozkurt, Ahmet Kutay, Selim Kırgöz. Kenan Yazgan. Celal O· Tabip Binbaşılığa yükselen Ta !ettin Çakıcı. Adnan Tunça)'lar, 
Bılgın, Bahri Güvenç, M. Fuat kar, Faruk Ülgen, Sııcit Engin, bip \'üzbaşılan: . Hakkı Açıkalın, Kemııl Gevlç, Ab 
Aytekin, f'ıkret Gurkan, A. İh. Kemal Kuçükoğlu, Şemi Kahra- Hamdi Siber. Orhan l\lordalga. dillkadir Çemberci, Zeki Tokmak 
san Ünver, A. Kiızım Akar, Hilmi manoğlu, Şaha bettin Karapınar. 1.twaıım l'.arba)hia yükselen cı, Rafet Ergun, Ahmet Tanm. 
Umit, M. Ali Ünal, Ethem Tun- Kurmay Binbaşılığa ) ükselen Leu7Jm Binbaşıları: Selçuk Özdol, Kadir Yakıncı, E
ı;a), i. Hakkı Alım. Turan Akgül, kurmav l'üıba ılar: l\lufıt Tezel, Sabahattin Yıl- sat Urlu, UM Bulcanlı, Zühtü 
l\lubecccl Akslımcr. Seliıhattin Nur~ttin Yıldızlar, Hilmi Fı- maz, Hamdi Sezbil. Evcin. 
Özer, Fahri Altan, Ihsan Arkan, rat. Erşet Erdem. Levazım Binbaşılığa )Ükselen Albaylığa )iikselen Han yer 
l\lahir Bılen. Gü\'erte Yüzba ılığa ;);ikselen Levaıım Yüzbaşıları: \'arbayları: 

1 inci sınıra yukselen 2 nd sı- gü\t"rte Üsteğmenleri: Nafi Ülbay, Azmi İrengün. Hıfzı Dim, Şcrafcttin Güven. 
nır ım. Memuru: Ahmet Çakır. Ahmet SaH\{ıor, J,r.,azım Üsteğmenliğe yükse- giz . 

M. Saim Işık. Celal Atak, Münır Kbseoğlu, Kc- len Levazım Teğmenleri: Yarba~lığa )Ükselen Han yer 
2 nci sınıra yiıkselcn 3 ncii sı. nan Açıltnn, Zarif Çetinda •, He· 1''aruk Çaşın, Nuri Özkan, Kam Blnba ıtırı: 

nıf MI. !Ucmurları: cep Mutlu. l\luhtl.'rcın Takındur, ran Açıltan, 1''ehmi Çaylı, Turgut Neşet Erns, Alfıattin Birsen, 
Abdullah Issı, Burhanetlln l\le Behçet t;gur. Halim Tokman, Ne Akçağlar. Hak'kı Gökscvcr. 

ral, O. Uh l Tul\'ent, Refik Er- cep Mutlu, Muhterem Tekindur, s. 111 As. \'ük. ~lil. liğe yükse- Binbaşılığa yükselen Hna yer 
tiln, Necati GU,cn, Snlıh Erdi!. l:ır. Hliseyin Bolsu, Mehmet Kur- len s. v. as. \'ük. Mühendisler: \'üzba!iıları: 

3 ncü sınıfa ~ iıkselen 5 inci sı- tar, Arslan Akdan, Hamdi Bay- Hamza özmeral, Temel Orga, En\•er Kıyak, Şükrü Körpek, 
nıf MI. Memurları: sal Galıp Aykan. Şükrü Erman, Celiıl Ba.:aran, Fikret Karaali. N k 0 A · o··t·· Ah 

Halit Tulay, Aliıeddin fzgi, A· uri Er"iln, Zahit Atakan. Nec- " ' amı runç, uz ugen, • .. l'edek \'iiz.başılığa .l'Ükselen •:e met Akbaş Abdurrahman o'"zer 
llıeddln İrtcş, Fahrettın Özlü, Ra det Dericı, Sahir Yücennnn. 1''ah dek Üsteğmen: " ' ' 
mazan Tarhan, Nurettin Berksu, ri İnci, Sırrı Turna, Basri Gök- İzzet Tuncer. Halil Tecer, Emin Ugander, Bur 
Mehmet Çezik, Muammer Ökte- daş Adıl Heper, Nevzat Sertel, han Gökçü. 
ner, ll. Alı Dikmen, Enver bn- sarter Yektuğ, Rauf Şimşek, Or- l. Sınıf Muamele Memurluğu- Binbaşılığa yükselen Ordonat 
cu, S. Sami Suer, 1. l\l:ızhar Ök- h:ın Yazıcı, İh an Gürkan. İsma- na yükselen 2. Sınıf Muamele Me Yüzbaşıları: 
len. M. Kemalettin Birsen. ib- il Toker, Hüsamettın Tankal, Tev muru: A. Fehmi Erol, Hayrettin Öner, 
rahim Ezengin, Nihat Al-.'l)Olat, j fik Önürme. Vedat Aslav, Munis Niyazi Aloba Cemal Canga, Hakkı Diriker, Nu 
Nedim Ozeralp, Bahaettin Bili- Serım, Orhan Özakalın, İhsan Ko 2. Sınıf 1'Juamele l\lemurluiu- rettin Uçarı, Rıdvan Koru], Na-
ker, Selfıhattin Gokmen, Zi)a cabe)oğlu. Bülent Tarkan. na yükselen 3. Sınıf Hesap Me- ci Ömer Artuner. 
Kayaoğlu, A. Vefa Olc:ıy, Talat Gfi\·erte Csteğmenliğine yükse muru: BlııbaşılıJa yükselen Levazım 
Gence, Zıracttın GLhcn. Cem~! len güHrte Teğmenleri: Ömer Öç. \'üıbaşılan: 
ÖZerkan, Ömer Sayıl, Rasim Yu- Erdoğan Engin, Hulki Tezel, 3. Sınıf ~luamele Memurluğu. Hayrettin Gökşen, Reşat Ağan, 
celten. Mustafa Kurul. İhsan Blrsaygı. na yükselen 5. Sınır Muamele Me Ahmet Barlas. 

5 inci sınıfa ~ ükı;elen 6 ıncı j ıı, Kamil Özçelik, Turgut Bur.ak murları: 1'üzbasılıia yükselen Bava yer 
sınıf MI. Memurl~n: . reis, Sahir Yetcrgil, Demir Oz- Bahri Noyan, Ferit Miınan. Üııteğmeni: 

Kemal Şener, Fethı Eryıldız. deş. Tahsin Kayran, Bul'hanettin 3. Sınıf As. sanatkirlığa yük- 1''erit Ttıncer. 
6 ncı sınıra yükselen 7 nci sı- Seri, Oğuz Karaca. }'adıl Uya- selen 5. sınıf As. sanatkir: \'üıbaşılığa yükselen Lenıım 

nıf MI. IUemurlan: nık Nazmi Benli Fahri Toksoy, İsmail Hakkı Utku. Üsteğmeni: 
Vahıt Akkiriş, Yakup Kırcaoğ- Htkmet Bingöl, 'Ömer Alaçam. 5. Sınıf As. sanatkirlıla )Ük- Ahmet Tüzer. 

lu, Şinasi Alpat, Hilse)in yesü- Halılk Özdemir, Muzaffer Ataklı, selen 6. sınır As. sanatUr: Üsteğmenlile yiıkselen Leva-
gey, Nızamettın Kurtaran, ı met Mehmet Cambazoğlu. l\lithat Gü- İsmaıl Durukan, Mehmet Dö- nm Tdmenl: 
Niş, Ahmet Ba~raklar. Kema.l Çe ney, İlhan Kanba~'. Kadri Kan- ver. Behçet Kor. Feridun Esen. 
tin. Kemal Alp oy, l'erhat inal, taı., Erol Orhun. Sabih Şenvol. 6 .. ~ınıf l~amele Memurluiu- Binbaıılığa yükselen Yüksek 
irfa!J Solm:ı:ı:cr. Galip Caner •• su- Doğan Toktamış. Orhan Kar:ıbu- na yukselcn •·Sınıf lUuamele Me Mühendis Yüzbaşılan: 
at Öza~an, Orhan Kepcci, Adil lut, Necati Diılger. ih an Gözlü, murlan: . . , Cemal Özalp, Sadettin Gün
Gtirsoy, Nazmı Sonmez, Ca'liit E- Lütfi Okumuşsoy, Yaşar Uçar. Ce .. Osman Erengın, Fıkre~ \anı- türk, Hüseyin Kolçak, Veli Ay
fe, Şerafettin Cantürk, l\Ielını<'t m:ıl Özgu, Sucaattin At:ıkıın. ?ılu 1 komero~lu. ,Muammer Fındıklı, lıkr.ı, Kemal Demirel. 
Karaca be), _Cevat Sumer. Hanefı ammer Oçalgıl, Orhan Köksal, Bedrettın '\ eldan. Memduh Er· Osteğmenllie yüksf'len Ilarb 
Körtimur, llhan Yeşılo\'a, Sami ı;:cvki Karan, C:ıhıt İşlekel, Saim t~m, ~lı _B'?~tanoğlu .• servet 11~- Sana) i Yedrk Teğmeni: 
OmurkYusuf Arac:ıkök, Ahmet Örencik. İsmaıl Sidal. Yılmaz Pı- r~: Sın.ası_ Ozersoy, _Nevzat Pak' Ziya Kıralı. 
Doğançay, Nedım Ocal, M. Şiik- nar SalAhattin Güzen. gun, Azmı Arık, Ak!! Baysal: Ad 3. Sınıfa )'Ükselen Askeri Adli 
rü Aydın. Cemil Durmaz. Niyazi Hidrografi lHnbaşılığa l ukse- nan Yılgıç. Mesut On.ce, Bulent Yargıç: 
Göker, Akif GOrpınar. Sabahat- le-n hidrograri l'üzbası: Şekerkaya, Hasa11 Çe\'ık. lllkmet Kaptımoğlu. 
tin Erkan, Sadık Aldoğan, Ham- Halit Akoğlu. 6. Sınıfa yükselen Muamele l\le 
d' o Abd' K k ib Ankara, 26 (A.A.) - 30 Ağus murları: 1 Zfner, 

1 
ayma • ra. Makine Albaylıia yukselen ma tos 1952 tarihinde birer derC<'e Mahmut Ma\·iş. İsmail Yazgan, 

hım l.JstC\'. kine \'arbayı: terfı eden Ha\'a Ordusu subay ve Seza Uaykal. Niyazi Özyurt, Ke-
6 ncı sınıfa l iıkselen 7 nci sı- İrfan Öscr. askeri memurların isimleri aşağı mal Okan. Tevfik Cengiz. Faik 

nıf MI. Memurları: Makine Yarbaylığa )Lİkselen dadır: Onur, Kamran Alkın, Tahir Te· 
l\lahmut Boysakı, Selçuk Gö~e makine Blnba51ları: Tuğgeneralliğe yükselen Hna kincr. 

kan, Kemal Çetlnkııya, Orhan A- SalAhattin Demirsov, Nedim Hı Albayı: 2. Sınıfa yükselen Hesap 1'1e-
rıkan, Hulüsi Çıtakoğlu, Ahmet şankaan, Kemalettin <hak. Recep Em er Akoğlu. muru: 
Saracoğlu, M. Nazif Duryaı, Rı- Ba)1alay, Enver Turgay, Sabri Öı Yarbaylığa )Ükselen Hna Bin İhsan Erkekli. 
fat Mu tanoğlu, Burhanettin A- yurt. basılan: 2. Sınıfa yükselen Tayayre Ma 
kıncı, Faruk Yalap, Nail Sa)ın, Makine Rlnbaıılıga )Üksclen Şcrafettin Urul, Seliıhattin U- klnlstleri: 
Yekta Tapan, Gı)asettın Önen, makine 1•üzbaıııları: çakartal, Şevket Akı, Ce\•at Ay- Lütfi Erkaptan. 
S Berkmaı Ozbay, Ali Karadağ, Kadri Noyan, Nf'cdet Dikmt'n- tuğrul. Galıp Atakan. Vedat Hon 6. Sınıra yiikselcn Ti. Makinis-
Jlakkı Arslantaş, Hurhancttin Ay 11, Hayrı Arda, Ziya Kayı, 1b dor, Cevat Tiizemcn, Burhan tl: 
demır, Mustafa Fenerci()):'lu, ıahim Etizsoy, Saffet Arat. l'ıt:u; Göksel, tıı an Aras. Sedat Uyanıker. 

2 nci sınıfa :ruksrlen 3 ncü Si· tafa Gôknel. Binbaşılığa )ilkselen llau \'üz Ankara. 27 CA.A.) - 30 Ağus 
nıf Hesap Memurlan: l\lakine \'uzba!jılığa l ilkselen ba~ılan: tos 1952 tarihimle birer derece 

O. Nuri Çağlayan, Ş. Sami it. makine Üsteğmenleri: Celfilettin B::ıyhan, Niıshct Yo. !f'rfi eden Hava Ordusu astsubay 
han, Tu~ul Akçay, K. IIulıisl Öz Orhan Görglil, Hüseyin Kursar, inç, 'Muzaffer Sanal, Remzi GUr- farının isimleri aşağıdadır: 
kan, Süleyman Pekel, Muhittin Seyfettin GUlsUn, Hayri Anık, dal. Kd. Rş. Çvş. luia yükselen Pi. 
Ercan, l\I. Celıllcttin Demiralp, Faruk Sa\ acı, Vcdıl Bilget, Fik- Yüzbaşılığa ) iıkselen Hava Üs- Ba!jça\'u1lan: 
Hüseyin Giıngor, M. Vehbi Ak- ret Öneli, Hikmet Karaoğlu, Ha. tegmenleri: Rız.ı Karabayram. Sükrii Öz
IU. lük Ba)Taktar, Fcrect Sipahi, l\I. Cengiz Kutlu, I.lıtfü Gün- ker. Hasan Düzay. Faruk Demir, 

3 neü sınıfa yiık rlcn 5 lnd Turhan Çetinba • Ne\'zat Sucr. doMu. Tahsin Şahinkaya, Sabri Fevzi Çamlıhcl, Ahmet İlter, Os 1 
aınıf Hesap Memurları: Hatıl Özgen, Affan Ka>alı, HU· Tavızar. Sıtkı Şenci, Nıyazi GUI. man Bo1demir, Muzaffer Çelik· 
Yaşar Teztel, t. Burhanettln A. se) in Özel. Namı Özbek. Recai Atakan, M. ten, İbrahim Görmez. İsmet Ba~· 

J:ıkat. Ziya Erdertı, Sami San\'er, Makine Yüzbaşılığa )Ük elen Orhan Coşkun, İ.c;met Tayanç. Çe ı;:il. O man Keler. Mahmut Şen· 
Abdullah Ç-amlıbel, Raşit Sepici, makine ÜSteğmenleri: ılıkcan Şi11nıantürk. Ün~an Kiriş- gil, Mehmet Kurt. Ziılfikfir Kn 
Tevfik Kocagoz, Vahıt Kutlucu, 'Muzaffer Kızıltuğ: JIUSCl ın Çe çioğh.ı, Şab~.n Erziler, Adnan Sü. 'ıır. PIT' 0 r Halıcı. F.nver Tütkeor. j 
Abdülkadir Yurttut~n. Bahaettin lebı, Muzaffer Gündoğan, Cenap ner irfan Oz:ı)dın, Alı Gür, Şe· Murat Semerci, Celal Şcngun, 

Ahmet Saraç, Muhittin Ertok, Şe 
fik Arslan, İhsan Erkin. 

Kd. B~. Çvı. Juğa yükselen 
Bom. Başçavuşları: 

Fuat Din~er, Abdullah Özkaya, 
İbraıtim Ağras, l\lahmut Topuzoğ 
lu, Haydar Eren, Kemal Bozkurt, 
Fethi Glllseren, Hasan Dere, Os
man Öner, Halil Belge, Hasan 
Günar, Osman Tavukçu, Selim 
Akbulut, Muzaffer Kavala!ı, Na
il Taykara, Emin Gökalp, Meh
met Kabar, Halil Yağlı, Rıza Yö
rük, İsmail Satırlı, Abdullah Bul 
gan, Ali Eren, Ziya Sezer, Halil 
Dise, Refik Atay, :Muhittin Orazı, 
İsmail Turgut, Orhan Ergüder, 
Zeki izli. 

Fot. Kd. Bş. Ç\'ş. Cevdet Gö 
riccli 937-537 30.8.1952 den 1. 
kademe mnası 40 liraya 

Kd. Rş. ('vş. luğa yükselen 
f'ot. Başçnuşları: 

Kemal Güldürsün, Halit Kara. 
kuş. 

Kd. Bş. Ç\'ş. luğa ~ ükselen l\Jk. 
Başçavusları: 

Hüsc)•in Işık, Burhan Okan, 
Ahmet Unutulmaz. Rahmi Tun
cer, Fuat Alyan, Ali Bozkurt. En 
ver Afyon, Hasan Yanık, Eyüp 
Yapıcı, Kemal Karakaş, Şevket 
Uçlar. Hamdi Yetişkin. Abdur
rahman Keser, Bahattin Güç, 
Mustafa Sarasbaşı, Hilmi İpci, 
Mehmet Çamurdan, Burhan Al. 
tıncl, Niyazi Piri, Ahmet Gül
tan, Ahmet Aktan. 

Kd. B~. Ç\ş. luğa yükselen Tls. 
Baıçal'uşları: 

Tahsin Cızıltg:ın. Kemal Erci 
yes, Ali İldemir, Saffet Arıkan, 
Nüshet Dalkılıç. Ahmet Akgüney, 
Cemal Kargı, Zeki Şişmanoğlu, 
Asım Ağlıyan. 

Rs. Ç\'5. tuğa )üksclcn Tls. 
Üstçavusları: 

Turan Tekinalp, i\'uri Dinçman, 
Kasım Kalkan, Samim Türkay, 
Tosun Yılmaı, Osman Özgen, Se
lihattin Dündar, 1''uad Sünmez, 
Nezir Mungan, Besim Ünal, Hak 
kı Konaklıoğlu, Ahmet Duran, 
Kurca Doğan, Dursun Tosunoğlu, 
Mustafa Sargut, Adil Uçar, Aziz 
Battal, Kemal Şenay, Şekip Şim. 
şek, İshak Şişli, Hasan Boz, Cev
det Kayaoğlıı, Sabri Şıralı, Feri
dun İnccören, Hasan Gillgeıı, is
met Büyükçelik. 

(DC\·amı yarınki sayımızda) 

Günün Yazısı: 

Faki rleşen 

topraklarımız 
(Bası % ncide) 

de de dönüme 30-35 kilo r.ıikta. 
rında karışık tam gübre atıla· 
caktır. 

Uzun yıllar fena kullanma 
yüzünden toprakl&l'ımızın bil
hassa üst tabakası zaafa uğra. 
mıştır. Alt tabakalar derinlere 
doğru ekseriya gireç ve diğer 
madeni gıda maddeleri Jtibo.
l'ile zcnginli,ğinl muhafaza et
mektedir. 

Böyle bir toprağa çok sene· 
lik ot nebatlarından mesela 
Korunga, taş yoncası veya buğ
daylı otu ekilince ilk sene 
bunlar büyük bir faaliyet gös-
termezler. Üst tabakanın zayıf. 
lığı yüzünden hele kimyevi 
gübre de verilmediyse bu mıh 
sullerin yapraklarında madde 
noksanlığından mütevellit ara-
zın hepsi müşahede olunur. 

)fevsim sonu geldiği zaman du· 
rıım o kadar Umltsiz ve fena 
görünüşlüdür ki ·bundan bir · 
şey çıkmayacak. iyisi mi süre. 

tim• §eklinde insanda bir intiba 
bile hasıl olur. '],:arla eğer baş 
ka yabani otlarla kaplandısa ça 
yır makinesile bunlar tohum 1 
yapmadan seçilir ,.e oldu~u yer 
de bırakılırllr. 

Halbuki ertesi ilk bahar is 

~~~~~ .... ____ _ 
Hendek ve Düzce isyanları 

Her tarafta bir hercümerç başlamıştı. Müfrezenill 
ağırl ıkları yagma ediliyordu. Diğer tarafta ErkÔ"1 

harp Yakup Sami ve Levazım Reisi Rıfkı Beyler de 
şehit olmuşlardı . Emir ve kumanda 

-180 - \'e sü\·arl takımını bırakmış, 
yaveri İrfan, mülhakı Osman 

Düzreye Zeki Efendilerle ihtiyarı ala· 
Hareket rak birinci tabura doğru yaya 

Yağbasan köyünden hareket \'e koşar adımla ilel"lemişti. 
Yaylım ateş altında üç yüz 

eden müfreze, birinci ta- metre kadar yol alındıktan 
bur önde, batarya ottada ve sonra ihtiyar, şose istikametin. 
ikinci tabur arkada olmak il· 
zere Xufrlfn boğazı oylMe Düz de Asilere doğı·u gönderilmiş· 

~ ti. Bu esnada iki tarart:ın da 
ceye doğru harekete geçmiş· ateş devam ediyordu. İhtiyar 
1i. Fırka karargihı arkadan 
gelecekti. Müfrezenin hareke- Çerkes Asilere yaklaşınca, l\lah 

mut Bey boru ile ates kes em· 
tinden yarım saat sonra, bir ri verdirmişti. Boru sesini İ· 
süvari. müfreze kumandanı Şe şlten neferler; 
rif Beyden bir rapor getirmiş· 
ti. Raporda, Hendekten çıkılır - Ateş kes! 
çıkılmaz karşı tepelerden üzer Diye bağırmağa başlamışlar· 
terine ateş edildiği, Uç taraf· dı. Bu suretle birinci tabur 
tan ateşe devam olnduğu, bö· ateş kesmişti. Fakat asiler lh· 
tüklerin bu istikametlere ya- tiyarın tavassutuna rağmen de 
yılarak mukabeleye başladıkla- vam ediyorlardı. Fırka kuman 
n, topçu ile ağırlığın kısmen danı henüz milsademeye devam 

· llıendek'in dışarısında ve kıs- eden ikinci tabura giderken 
men de kasabanın sokakların· ihtiyat müllziml Muhsin Eten 
da olduğu haber \"Criliyordu. dinin kumandasında bulunan 

Mahmut Bey bu raporu a- yedinci bölüğün silah çatarak 
lır almaz karargAhı ile bera- Abazalarla kucaklaştıklarını, 
ber derhal harekete geçmişti. neferlerin gafletinden istifade 
Bu esnada ihtiyar bir adam eden Asilerin bölüğün silahla
kumandanın önüne çıkarak rını toplamağa başlaChklarını 
r;erkesçe bir şeyler söylemiş· görmüştü. 
ti. Mahmut :Bey süvarilerden 
birini indirerek bu ihtiyarı ata Abazalar vaziyete 
bindirmiş ve beraberce kasaba Bakim olnıuılardı 
dan çıkılmıştı. Kasabanın dı- Erkinı harp Yakup Sami Bey 
şında ufak çay üzerinde bir 
köprü vardı. Topçu dar yerde ateşe devam edilmesi tek 
sıkısıp kalmış, hayvanlardan lifinde bulunmuş, Mahmut Bey 
birkaçı \'urulmuştu. Piyade bö· ise boş yere kardeş kanı dö· 
lükleri asiler üzerine ateş e· külmcmesi~ biraz tahammül 
diyorlardı. \'e sab\t tıösterilmesini, soğuk· 

ka.r.iffıkla müsademenin önü· 
Ateş filin alınabilece4inl söylemişti. 
Kes! Kısa sUren bu ateş kes fasıla· 

sında, vaziyetin ne şekil ala· 
Köprü ba~ına geldıkleri \'a· cağı mahlm değildi. Sağdaki 
__ k_it_,_?ı_ıa_h_m_u_t_B_e_Y_k_a_ra_r...;g_l_h __ ık_·i_n_ci_ta_b_;u_r_;;,da ateş kesmişti. 

elden çıkmııt1· 
., ır! 

Taburun içerisine ga~ r il. 
fetll Çcrkes ve Aba. ~ '
mislerdi. Bir aralık yırllll ~ 
kadar bir mesafeden r~ 
hağn açık bir Abaza fı 
Mahmut Beye hita~eıı; 11 

- Teslim ol, teslil11 °~ 
Diye bağırmıştı. 1l '1JI. 

Bey aldanmış olduğttııU -
mıştı. Derhal mukabe1~1' .. 9' 
!anması kararını ,·erdU~ t 
harekete bir alftmet ol ~ 
zere ya\'eri Jrran Efell~ 
filin tayı alarak adaınııı .,.ı 1 
ne ateş etmiş. fakat iSI~ 
tirememlştl. Asiler ~~ 
beş tüfenk :ıyni ıarna~ • 
Jamış, kumandan. ya ili 1' 
mülhakının ortasında ~ 
rinden yaralanmıştı. "i ,ıl'
dan biri sol bileğinin ·dJ. 1' 
diğeri ise karnında 1.., 1 
nındaki zabiUere blr !:"'ııı. 1111 

mamıştı. Zavallı arkad•r;oı 1 
şını hemen mUihakınııı ~ • 
zine koymuş v~ bir d• ~ 
çerisinde terki hayat e~ 
Bu hadiseyi yapanlar 0 

kaybolmuşlardı. ~ 
Her tarafta bir here~ 

başlamıştı. l\Iüfrezcniıı ..- r 
ları halk taraündaıı Y ";' 
diliyordu. Diğer tarafta ıı'. 
nı harp Yakup Saınl fi , 
zım reisi Rıfkı Beyler d• # 
olmuşlardı. Bir iki saat•., f 
bilecek olan bu \'a~·•110,. r 
nunda söz ayağa duŞıll~ 
mir \'e kumanda elden f# 1 
tı. Abazalar \'aziyete h~' 
muşlardı. Neferler ser 1~ rakılmış, zabitler yaka 11Jıt Hendek hUkuınet 1<.0 ~ 
alt katında ha~p~~~f ...-y 
~,.... 

başkala~ır. Kökler artık üst ta. llllli•taı~•-. 
bakalara ulaşmı3. Hele bakla 
gillerden olanlar Nodozitelerlni 
çalıstırarak havanın azotundan 
Caydalanmağa ba&lamıpardır. 

Toprağın derinlikleri tüken
mez. gıda haı.inesidir. Çok sene. 
lik ot nebatlarının kökleri 5-6 

metre ve hattA hazan daha da 
fa1la derinliklere girerek bura
ların mebzul gıda varlığından 
ve rutubetinden faydalanırlar. 
Bu kökler Adeta derinliklerin 
hazinelerini üst tabakalara ba. 
san tulumbalardır 

Toprağın sathında fena ida
re ediliş yüzünden azalan gıda 
maddeleri bu sayede bollaşır
lar. Bu kıymetli gıda maddele
ri f'n Ul'&un ve kabili istifade 
bir şekilde, yani uzvi bir ter
kipte toprak bakterilerinin ve 
nebat hayatının ayağına seri
lirlf'r. Bu suretle toprağın uz. 
vi madde noksanı tamamlanmış 
diğr.r noksan ı:ıda maddeleri 
de alt tabakalardan alınarak 

mahsullerin faydalanacağı bir 
sahaya getirilmiş olur. Bu arada 

e!An temin edilemiyen bir nok 
sarı madde kaldıysa o da kim
yevi glibre şeklinde toprağa i· 
lave olunur, böyle bir çalışma 
ile bugün verimsiz gibi görü
nen bir ı:ok topraklarımızı 4.5 
sene içinde yüksek bir verim 
kudretine çıkararak ihya etme
m·z kabildir. Bunun böyle ol
d :.ığuna kat'I ve ciddi olarak 
inancımız vardır. 

Numan KIRAÇ Koalada lnlllüıa oldutu ulaadu dijer bir görüailı 



-- ----

~it! 
.. Rus si yaıı ın 
Söndürnıe teşkilatı 
Qaz~telerıle bilmem okudunuz mu; bir yangın koruma ve 

sond'' t!ıı urme kanunu tasarısı haz:nlanmış... Tasnrı~·a ııöre 

~11~· kasaba, köv, mahalle 'e mıntnkalar ftlbartlP. yurtta 
at1! gJ langın sonclürme te5kl1Atı kunılacakmı . Halk nöbt'tle 
lk e alar:ık, bir yanıtın \Ukuunda derhal harekete gccerek 
rl'- Yardıma kadar )angının geni lememesini temine calısa· 

"· ile ları r Mlhalleıle bir tulumba bulunılurularak, tulumba· 
llJ;.-.n ~uhafa7.asından muhtar '' bekçiler mes'ul olacaklar· 

,, lan 
ıtıı gın ekiplerinde udfe kabul cimi ·enler yangın ver· 
llıa]ı ııanıııe hır ııııra ı-erecekler, bu para ile tulumba \'esalr 

eıne s:ıtın alınaeakmıs ... 

?aıı llaberl okuduğum :ramıın eski tnlumbacılar, bunların 
ltk~ırı Yerlrrindcki faali~ etlrri gözüm un önune geldi. Yaşı 
~11111 an Yuk:ın olanlar rı;kl tulumbacılan pek lA hatırlarlar. 
da tarın çoğu l5sl7. giiçsu:ı:, mahalle kah lesinde. sandık ba$1n· 
tatııııtklt geçiren il'oınnlımlı. Yangın çıı..,ncn sandığı ınrtlarlar, 
t~r :ırak, b:ışı kabak )'angın yerine ko&aı'lardı. nurada !5 
tııı ~ekten 7hade kalabalık ederler, fırsat bulurlarsa çapul· 

ıı )':ıp:ırlardı. 
ı.ll laanı:ıfih tulumbacılar nrn1J1nda bunu bir ne\İ spor gibi 
lın kiti eden lnsnnlar. hatifi me' ki saltibt olanlar da vardı. 
~ &lbl!er, ''angın çıkınca, h;lertnl .güçlerini bırakırlar. so· 
td 111> sandığın baıında koşnrla rdı. llcr tulumbayı bir rel idare 
~:~dl. Yalnu: o ata blne_r, diğerleri ~ a sandığı ta sırlar, yahut 
ıtu •iın :ıırkHındım ko arlardı. Tulumbnrılar arasında deh· 
't 1d bir rekabet ,·ardı. nlr tulumba diierinln yolunu kesin· 
l.i h trh:ıl kavga tıkar, bıçaklar işlerdi. Rütün bunlara, hat· 

111 
ıı kavgalarda yaralanmıs olmalarına rağmen, lhllvarla· 

~olan skt hıhımb cılnr gençliklerindeki faaliyetlerinden 
etıe bahsederlerdi. 

t\'t ~ ki itfaiye teckilatını giistennek maksadile )lrml sene 
() et 'I'akslm stadyomunda bir geçit resmi tertip edllml5tl. 
'!tın Cu.ıı eski tulumbacılar toplanmı$1ar, birkaç ııandık bulun. 
lar 1• bunl;ır da ı:eçlt resmine l51irAk etml~lerdl. 1'ulumbacı· 
ı,;d lladyomu birkaç defo devretmekle katmamıı:lar, cadde· 

e aıağı yukarı koşarak hevesll'rlni almıslnrdı! •.• 
t~ O znnıandanbcri 20 sene geçmiş olmasına rağmen elAn 
lıı~~trıbacılık he\'cslilerl bulunduğu muhakkaktır. Bunun için 
ra~ aııe tulumbnlan ihya edlllrse bunlarn, hattli gonüllü ola· 
tııı11 htılınnk isti) ccekler bulunacııklardır. Yalnız mahalle 
d~r ltıbaları eskisi gibi olursa, bu derme çatma yangın sön· 

trıe te&killitının esaslı bir I& görmesi co1' şüphelidir. 
Enis Tahsin Til 

• 

lzmirde bir 
fela elle 

yangın büyük 
neticelendi 

t;~ttaı <.nası ı incide) ıralı işçilerden ikisi daha bu gece 
:-cıteı~ arı ve bfızı hususi hasta. olmfiştür. 
~ta den verilen en son ma- Bu suretle hadise kurbanları
:~~ nazaran bu yllrrklcr ncı- nın adedi 16 dan 18 e yüksel
.• \1~ felicc~ınde 16 kadın vr- ınl:;;Ur. 
, de Stl ölmlls. 39 işçi ağır, Dl!rr tar lldt 
t aran fazla işçi de hafif suret- fzmir, 28 (Hususi) - Buglln 
ltlıe ~ııınışlardır. §chrimtzde vukubulan yangın ve 

\': İz.nıir Memleket Hastaha panik faciasından dol!an te!JSSUr 
ı:ı dı pans"rleri Soiarf Tli blitun fehrc ~ ayılmı5tır. lzmlr 
d'Posu hAdi e 1 kazazedl:'l~ yas halındcdir. Ölti ve yaralılar 

,._ita ~lu bulunmak-tadır BUtOn dan ba ka bir kadın da hAdise 
'.'la t.ı •henelerin önleri t l' lı:n- esna ında çıldırmışlır. 
4 ,}r:ıYan isçilerin allı.-lerin- Yan ının başlan ıcında ilkin 
~ld· ~llıncz hAle r,elmişllr. bir duman corillmlis ve tlteki 
~ de ile Vali Osman Sabri i~ilere tehhkeyi haber vermek 

ı a biızat altıkadar olmuş, isti)en bir kadın cYangın var!> 
nı( gerekli talimatta bu- diye feryat edınce fabrlkanın J. 

t~a~tur. çindc birdenbire bir panik bas 
,;:ııc:ııl tl Cumhuriyet Snvcı Yar gostcrmistir. 
~ 11• tahkikata başlamı§lar. Du arada işçiler fabrikanın ön 
>~Ot~ kısmındaki büyük kapıya hUcum 
'ttıt11tııa, sıkısma, ezilme ve etmişlerdir. 
~} t ına neticesinde öldilkleri Fakat bomdaki \'azifell me. 

e~fllC'n 16 işçiden 10 unun mor, gösterilen tellisın filzuli ol 
ltıı 1 1 

tesblt cdllmi& olup bun doğunu bildirerek bliyük kapıyı 
> ~A ınlerlıti bildiriyoruz: açmamıstır. Bunun fiıerlne ka· 
~· ~ YOrekll, Samime Akpar !abalık arkadaki kUç{lk kapıya 
Aı: '1'tr1iıilr Parspay, Ş:ıdan Fat hücum etmis ''e facıa burada 
~ tr I, Fatma Yi~it, Fitn't \Uktı bulmuştur. Fabrikanın bir 

>t1tı Sabahat ÇiçPkdag, Saba de ihtıyat ufak kapısı vardır. Fa 
ft.lqd. ay, GUlşen Çiçek. kat vazifeliler tarafından bu ka. 
~ re "hrfmizde bilyük bir pı da açılmamıştır. İhtiyat kapı 

dt.,a 11-Yandınnış olup tahklka ıle ön kapının açılması halinde 
Ilı edilmektedir. !adanın önlenmesi kabil iken 

t. l\:urbanlnr alfıkalıların bu noktada ihmal 
~~lr göstermeleri ve çıkış kapılarını 
t:,.~•tt 1'u 2rt (A.A.) - Buı:Un açmamalan bu netlcey1 doğur
~~ fec tUn _Deposunda vuku mustur. Hadisenin şehrimizde yn. 

•haııeı hAdısede yaralanarak rattığı teessür gillikı;e genlsle-.\f}; k•ldmlon oğ" ya-~tr~ 

&U[;J.Q:"'I 

t,. itti &ı C Bası l tnclıle> ı gıç Yardımcısı Şahap İspir, F!A
t, İ\ırıe 111,f adalet mUfrttisli~i- zığ Aj'!ır Ceza Mahkemesi üye 
~~io~~ır Ceza Yargıcı Rauf yardımcılığına; Udik C. Savcısı 
\,_''ııtııe .u. Kon)'& Ağır 'Ceza Abdullah Fuat Bilgin, Dc\•cli Hu 
~'•; sı li)eliğlne 90 ar Jırıı kuk Yargıçlığına, Millls Yar~ıç 

'aııııı Yardımcısı Mustafa İllrr Burdur 
t, llııe rscı Yargıcı İbrahim Şa Sor u Yarcıçlığına; Etaıığ Yar
~ r:r·~ c k Yargıı:Jıııına, Boz- gıç Yardımcısı Burhancttln Kara 

1 
~~r Jıargıcı Mustafa Rem- alioğlu, Ermenek Sorgu Yargıçlı 

~ ~İiy tu Y rr,ıçlı~ına: Kay. ğına 50 şer lira mnaşla; 
~tıaı e Ceza Yargıcı Ertuı!- Simav Sorgu Yor ıcı İsmail 

1
:1 ıııı 11:• ~·o~gat C. Sa\cı Y:ır Hakkı Er'laiband, Ala ehir Sor-

1 tışı 'r• li<'UncU sınıf adalet gu Yargıçlığına: Palu Yargıç Yar 
\ lıjalet C\'fık özgen, İkinci ı;ı. dımcı ı Ha an Sabri Arel. Manl

\'arg lllOfettlşlil!lne; Dt'vrek sa Al)ır Ceza Mahkemesi liye 
l~k lf 1~ Ömer Hultı i Ö:ı:den, vardımcılığına: Kur$unlu yargıç 
• lru1ı: \ Uk Yargıçlığına: Mn )'ardımcısı Musa Bnser. Çıınkırı 

~ ~tıııe u Yarr,ıcı, Naci 0"'11. Yargıı: Yardımcılığına; Ordu Yar 
~.._, ~r ~ak Hukuk Yargıı;lığı- gıç Yardımcısı Ali Soydemir, Or 
"llı.tıjı, ıra maa in: do C. Savcı ~ ardımcılılına; J<'et 

~ ~aı ... / Sorgu Yarr.ıcı HU e- hi)e Sorgu Yargıcı HUsnU Gök, 
t lı~ ~ l\aya, Arapkir Sor.-:11 Fcthi)e yargıç yardımcılığına Ça 
-'~ettr 1-Iendck SorP.ıı Yar mardı C. Sa\•cı Yardımcısı Yusuf 

\' "•tRı h Ulusoy, Gediz Hu- fzzetun Gü)er. Ulukışla Sorgu 
~ ·~t ~lı~!ına: Akvazı Yargı- Yarcıclı~ına ;Kemalpasa c. Sav 

'1·1 lırı 0~anoğlu._ KaramUrı;e1 c.ı Yardımcısı Mustafa Jla'sip Öç, 
'ilır. lafa, 'Kır ehır Sorgu Yar Ödr.mıs Sorgu Yargıclığına: F..dir 
t'tcıtı 8 Aktan. Kayseri Sor ne C. Sa\cı Yardımcısı Fahri 

ı-... lf •~ına; ÜçUncU fiınıf n- Akalın, Edirne Yargıc Yardımcı. 
~ 1 ııı"ttı 1 Ali Hikm"t B:ı. lığına; A~rı C. Savrı Yardımcısı 
1tıe; ~! 11ınıf adalet mUfet- Suphl Karablr.al, Siirt Yargıç 

~ ~~ re.,.hırerlk l'argıcı Bekir Yardımcılığına; Çine C. Sa..,cı Yar 
~ Pt 1 an Hukuk Yargıçlı~ı dımcısı Ali Rıza Toprak, Konya 

tıb l~rı~ak'a ıtıaııeıa; Ere l~si Sorgu Yargıçlığına; Ba· 
'' ~ıııa 11 Yarı:ırı Cevdet Sav- b:ıc kı Yargıç Yardımcısı Ali 
~ ~tker~~ak liukuk Yarıııçlığı Kalaycı. Hendek Sorgu Yargıçlı
~\' \'ar Yargıcı Edin Üstiln, Cınn ;Elôzığ Ağır Ceza Mahkeme 

~ ~ •rı: 1:1 rlı~ına: Sındırı::ı Hu si Üyesi Mehdi Atalay, GUrUn 
~ >ı \'ıı 1 'J\ır~ut Smıt Akalın Sorgu Yargıçlığına: Vıran~Phir C. 
~ tşııtlı~ına 60 lira ma. Sa\CI Yardımcısı Ahmet Özsan, 

" C Krmalive Yargıç Yardımeılığna 
~ rlı,.r Savcı Yucfımeı ı Mu 40 ar lira m:ıa la: 
~a. ~Yata"' n ı:;or ıı Yar Nu avbin C. Sa\·cı Yardımcısı 

~lt''lıdı 1;jn C' ~avcı Vardım Ra im Tunl'er. l\Iut Sorgu Yar
\'a_tdı 7er Gaziantep C. gıçhğ na 35 lira maaşla tayin e· 

lllcıtı ına: Pertek Yar dılmi !erdir. 

.. ·----···-----

lsPoRI 
Dün yapılan 

Milletlerarası 
Tenis maçları 
Enternasyonal tenis mUsabaka 

!arına diln de devam edilmiş 
\'e şu neticeler elde edllmilitir: 

ÇiFTLERDE: 
Ajer - Morgab, Williıım -

Fankut ciftine 6/3. 6/2, 
Kranadak - Zehden, Mergcn 

- Jadenci çiftine 6/0, 6/3; 
Ward - Curie. Tunçay - Yi 

ğitlioııhı çiftine 6/0, 6/0; 
Ward - Morgarh. Cochet -

Talay çiftine 6/1, 8/6; 
Tcnrofe - William, Selma -

Wciss çiftine 6/3, 6/1; 
Head - Fatty, Zebden - Ba. 

ri çiftine 6/3. 6/2; 
Cochct - Remy, Bari Cevan 

sir çiftine 6/3, 6/1; 
Kermlnn - Tenrofc, Erk -

Uncu çiIUne 6/0, 6/0; 
Head - ?ılusJuoğlu, Delando 

- Patrfcfu çiftine 6/1. 6/1; 
Kennina - Remy, Erk - Su 

zan çiftine 6/2, 6/1 galip gel 
mi&lerdir. 

TEK1,ERDE: 
Rcmy, Petrovlfe 6/3. 6/1: 
Choneckl, Pallada'ya 6/4, 6/1 

galip gclmislerdir. 

lstanbul atletir.m 
birincilikleri 

İstanbul Atletizm Birincilikle 
rl cumartesi gilnU saat 16 da 

1 Fenerbahı;:e Stadında baslayacak 
\'e Bayram dolayı~iyle ikinci ~lln 
yarısmalarına da 2 Eylul 1952 sa 
lı g(lnil yine snııt 16 da aynı stad 
da devam edilecektir. 

Puvanlı olan bu milsnbakalar
da ilk defa olarak yer alan 10 
bin metre yilrüyüş mUsabakn~ı 
tıpkı Olimpiyatlarda olduğu gi
bi pist üzerinde 31apılacak yat. 
mı derece alan atlete sadece bu 
sene puvan verllmlyecektlr. 

30 Ağ115tos 1952 Cıımartesl gU 
nU programı: 

Saat 16.00 da 100 metre (seç 
me). Yiiksek ve Gillle atma. 

Saat 16 20 de 400 metre en
gelli (Final). 

Saat 16.30 da 10.000 metre 
yUrilyüs. 

Saat 16 50 de U:ı:un atlama (fi 
nal). Çekle atma <Cinai.) 

Saat 17.30 da 100 metre (fi. 
nal). 

Saat 17.40 da 800 metre (fi. 
nan. 

Saat 17 50 de 5000 metre (fi. 
nal). 

Saat 18 20 de 4X400 metre 
Bayrak yıırışt 

2 F.yJıil 1952 Salı günkü pro
gram: 

Saat 16 00 da 200 metre (seç
me). Sırıkla atlama (Final). lı!ız 
rıık atma (Final). 

Saat 16.20 de 110 engelli (seç 
me) 

Saat 16.40 da 1500 metre (fi. 
nal). 

Saat 16.50 de 200 metre (Fi· 
nal). 

Saat 17.10 da 110 Engelli (Fi 
nal). Disk atma (Final). Üç A· 
dım atlama (Final). 

Saat 17.20 de 40 l\Ietre (Seç 
me). 

Saat 17.30 da 10.000 Metre 
(Final). 

Saat 1810 da 400 metre (Fi. 
nal). 

---- -- -
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BAŞMAKALEDEN 

Çarşamba ve 
Perşembe 

DEVAM 

< Bası l incide l 

Yurdda tamir 
Ettirilen eski 
Eser1erin sayısı 

idealistler, bir in için ümide HIUmi 1.'11! abır m•zı!tn 

5 

Kongreler 

Bttstancı Gençler Birliğinden 
fl••~•.I: ır.ı ~UI b a nda ı Ey· 

diişüyorlar, <Sis) ten sonra 141 111.2 ~ n fn'kallde GeMI ~urol 
<Riicu) dan şiirler yazıyorlar. Ankara 28 - Vakıflar umum ıorıant111 yarıı·a aktır 

V C FA T 
Fakat sonra yeni kudret sahil'· müdürü Orhan Çapçı umumi ça 
!erinin ihtirası tPkrar ortalığa lışmalar hakkında beyanatta bu 
hlikim olu or, her tarafı tekrar lunarak ezcümle şöyle demişt.r. 
ayni sis basıyor. Emekli baS(iğ· •İdaremiz, verimli gayri ml'n· 
retmen Şaban gibiler, kendi 'kö· kuller iktisabının bugUn de n Naime Taner, Mihriban Eris, 
~1'1crlnde bir taraltıııı bunun a· verimli bir plasman sahlSı oldu- j Adıl 'e Cemal Paker'ın babala· 
cısını, dl er taraftan hık ,,e ha· ğunu ı;ozbniınde tutarak l ıll:ır· rı: f tan bul Şchır Meclisi azası 
klkat uğruna mucadelc) e de\'ll· danberi ihmal edilen vakfın bu Zekliı Erış'ın kayın pederi: tını r· 
mın hasretini çekiyorlar.. eski geleneğıni ıhyacn )eni akar de Ya t Şırketi sahıplcrindcn 

!ar tesisine önem \Crmektedır Fıkret \e Hayrrddln Taner \e 
Ankara De\'let Operası için İtal ~adan bir an öğretmeni ge. 
tirHmi5tir. Yukarıdaki resimde i:lğretmen Ajallo (sağda) uahat 

, ·erirken gorüliıyor. 

Her tıırafı dolaştıkça görüyo. 
rum: bu memlekette hora Halen u~ buçuk milyon lira sar· Se gı Eriş'in bil~ uk babaları, 

Şabanlar, çokluk hııllndedlr. İk· fi)le istanbulda EmlnonUnde lzmır.n tanınmıs manıfatura 
tidann mcs'uli ·etini ellerine ge- 128 odalı büyük bir ış hanı. Er· tüccarlarından 

Gümrüklerdeki 
çirenler. \•lrdanların emrine go· zorumda 40 daireli dort apartı· El\IRL'LI, \llZADE RAŞIT 
re hareket etmcğe rım olsalar man, al~ında si.nema ve 18 dük· 
ve kendi başarılarını o ' 'olda a· kinlı hı~ pasaıı bulunan 42 o 
rasalar- bütiın millet • C\' k dalı bir ış hanı, Aydında 70 duk· 
coıarat arkalarından ' ;ld:~~k'. ' kan v.e soCuk hava tesisatlı bir 
tir. \'irdanlarının emrlni tutan· , hfll bıuası inşa ettirilmektedir. 
tarın ta~ıdıkları mAnC\i :ı:ırhı Bunlar. bu yıl sonuna kadar ik· 
hiç blr haksız fenkid ve tariti~ mal edılerek hizmete girmis ola· 

mallar için bir tebliğ 
.tnalltı?u .tfan1t mermisi delcmi e~r.ktlr. cakl~rdır. Aynca ~aziantcpte 

Ankara, 28 - Maliye Bakan· \'arsa bunlar da mal mukabili Ne çare ki fazllr.t ve rtüriıst· 6 d~kkan. 24 odalı bır is hanı. 
lığından bildirilmistir: ödeme esasına g6re muameleye lük )olu bir türlü makbul sayıl· M_anısada 12 

dukkAn, 18 odalı 
Tilrk parası kıymetini koru- tabi tutulacaktır. mıyor. 'Vicdansız \'e açıkgıiı tu· d.ıCer. bır Is hanı .da müteahhıtle 

ma hakkındaki 13 sayılı karara Bedelleri 31/3/lCb: tarıhin- '" liler; iktidar uhlple_rinln et· rıne ıhale edilmı§ olup bugün· 
lli~kln olup 16/4/!l52 tarihinde d ı 4 1 rafını ce•innenln n onları bu· lerde ınşaata başlanacaktır. KU 

, e yayın anan 3 sa)ı ı tcblığQen lanı" bir ~chlm Al .. ~lnde ''aca. tahy.ada yapt.ırılacak. sıra dUkk.&n 
yürilrlil11c '-'İren 43 sayılı tebli"· sonr tr f d 1 • 1 fi " • """ J ~ 1 ı; .. b a ans er c ı mıs o up ı;: m tarak, hep a~'lli tarzda dolaplar ar ıhaledcdır. Eskışehlr ve Kon 
den ewel brdetı· transfer edıl· rilklere ""lmı'c 'b 1 a ild J d ı o~ " u un n 'e m . kurmanın ,.e milleti birer suret· ya a yaptı~ı acak dukklnlı ıs 
mlş \'C gümrüklere ı::rlmiş oldu- detlrri itınde çekılmcmiş olan le somürmenln )'olunu kesfedl· hanıa.rı, Edırne~e yaptırılacak o 
ğu halde ithal süreleri icınde malların aUıkalıları hakkında orlar \C hak \'e fazilete karşı tel. ~ınası. de öntimuzdeki ay f. 
cckılmcmiş olan malların ithali 7ikrı ge\cn 43 sayılı t bit~ hU· olan cephelerini tr.krar tekrar çerısınde ıhaleye çıkarılacaktır. 
nl temlnen 30/9/952 salı günü kUmleri derhal uvgulıınaeaktır. yeni bao:tan kuru"orlıır. Antalyada belediye tarafından 
akcamına kftdar son bı'r mu'hlet r.: 2 5 nısbctı'ndck' t · t " J b 1 l d k l " u ·ı cmına a Allahın mu' stc•na ninıetll'rc as anı_ ıp yarı .a a an. turistik 
\CrllmesJ u.Y"lln <>örülmü...+u"r. mUstcnl't tal"plrrı·n .. g~ı· b " t 1 b d d .. ... i' " ~- " ınce un· boğdu~u bu memleket bu sec· o e ınası a ı aremızce satın 

Bu mUddet zarfında da ı::üm- !ar da munhas~ran mevz~at_ımız· me, fodakAr. mübarek• insanla· alınmıştır. 195~ de ikmal edile 
rUklerden mallarını çekerek ta. la kabul edılmış olan mllcbır se· rın d' • d b k 1 1 cek olan bu gillel otelin Antııl· 
Rhhutnam le 1 1 k t l b 1 .. tk k . ı)arı ne en u aı ar ger. . U 

e r n apa mıyan ar ep ere ı::ore te ·ı ve ıntac o· neden hu kado bak ., ,.1 vanın turıs k bah,mden inklşa 
hckkındn 13 sııyıh kararın muad· lunacaktır r ımsız. " ev· fında b" ilk l" h' · 
d 

• . cut ,ccnls imkanları felce uğra!· uy ro u ve ızm<ıtı o 
el 32 ncl madde~! ve 43 sayılı Alıık~lıların bu hu 11 tarı Ö· manın \C bi:ı:i lılç !bık olmadı· lacaktır. Aynca htanbıılda Ga· 

tl'bliğ ııcreğinct' bir taraftan ka. n~rnı~. goz~nl~ndc bulundurarak ğımı:ı: bu gerilikte bırakmanın latad~ yaptırılacak bUvllk bir iş 
nunt kovuşturmayal cvcsslll O· gümruklerımıze gelmiş olan mal- rolu nasıl bulunabllmls? Çiin· hanı Jle Ad,ana, Diyarbakır, An· 
lunmakla berabt'r bu gibiler ha· !arın yukarıda yazılı tarıh ve kü hak , e hakikat uğ . takya ve hm itte yaptırılacak çe 
dema yapaeakl rı ithaltıta alt iireler. içinde ~thal ~tmelcri ve pılan hrr mücadelenin ~=~e~:: şitli binaların etndleri )'apılmak 
bedellerin ne şekilde olursa ol· bu tarıh. ve silrelerı u:ı:atma~a lerl, ayni açıkgöz hulU kArlar, tadır. 
sun pl:'şln döviz tran~reri sure· matuf nıiiraraat \'C maıeretkrın rlyakftrlar. mideeller tarafından -----------
tile ödenmesine müsaade edıl· kabul edılmlyece~i teblığ olu· hep nşırılmıstır. Nice u\•allı in· 
mevecek. akrrdetifli tahsisleri nur · • Hn da; ailesinin geçimi ul!runa, Si lide bir 

Aile kavaası ursa 
kaza 

lstemlye fstemlye ''icdanın em· re a 0,7 rlne kar§ı gelmeğe mecbur edil· 
mlsllr. 

3 ki•.~ • • • ı Buna rağmen ey hoca Saban, ( Bası ı fncfdel a - sen inziva J.;öşende müsterih ya· çayı avukat olarak tutmuştur 
11 

-> şa ... Bu ınemleketıe lıudret sa· Dfin bir aralık eve "'elen Sara 
u.oml ':ul.aLırlnıltdn hibln ' b d d'lll ~ • • • ın ~ar&am a e ıa ne yer· bir otomobille, binlerce lira de-

Bursa, 28 - Bugfin Uludnğ l nıo,·a<la ~em be dı)'ere.k cesaret sahıple· ğcrlndeki eşyaları C\•den çıka 

kısa bir ha talığı miıteakip Hak
kın rahmetine kavuşmuştur. 

Cenazcsı bu~ ın lkındi nama· 
zını miı1cııkip Teş' ıkıye camiin· 
den kald•rılnrak Fcrıköydekı ai· 
le mezarlığına defnedılecektir. 

Allah rahmet e)lesın . 

ÇOCUK PUDRASI 

DiKKAT - DiKKAT 

Dişleriniz.in sağlam ve inci 
gibi beyaz olmasıhı lstıyor· 
sanız bol köpüklil, leızeti 

hos yolunda bir otomobıl kazası ol· Yalova, 28 <Hususi) - l\lınta 1 r:~ın nesli ~ıiç tiikc.nnılyerektir. rırken avukatları yeUgmi lcrdlr. 
muş, bir kamyon 30 metre de· kamızda hlımctt<ı bulu.nan Bayın \ ıcdanın nııdeye kar$ı mıırade· Sokak ortasında kadın1!. D\'U J s A ~ı o G y L 
rinllkte bir uçuruma ya\•arlan· dırlık Bakanlığına aıt 9 p!Aka lesl hiç bir ) erde kolıy olma· katlar arasında ka •ga b 1 1 
mıstır. numaralı kamyon bugün aksam mı tır. 11Ple grçim imlı:Anları kıt tır Bu sı d \ ~ amış- DIŞ MACL'NU Kullanınız 

Çongara köyU yakınında ~ehir üstü yolda amelclcrı toplayıp olan bizim gibi muhitlerde çok 1 ~el katır~ a. t°ynı i~a mtı"ı~ 
istikametine gelmekte olan açık k<i~krine goturUrkcn, Sulucak zordur. Fakat memleketin doi· l ısminde b~ \

0 
urand sa~ ~r 

bir YLik kamyonu 30 metre de- koyO civarında bir virajı süratle ru yolda dü~e kalka mesafe ka· şaya katıl r 1 ayan a m na a-
rinliktekl bir bı;uruma yuvarlan dönmesinden hendcıte de\Tllmiş ıandığı de muhıkkııktır. l\lille· mıs ır. 
mı~. kamyonda 'btıhln:ın işçiler- tir. Bu sırada 1kl amele derhal tin yüzünün glllect>ğl, çaraamba. Avukat Namı Yener kt'ndi 
den bir ki§I ölmüş, d<irdU ağır ol olmüş, dtırt ı çl de baş ve bel ya perşembe dem<'k l"P.Saretlnl sine vazife sırasınd!J hakaret ve 
mak Uzere sekız kişi yaralanmış kemlklerlnden ağır surette yara gösterenlerin malıbul sayılacağı müdahele edıldı~ini iddia ct
tır. Kaza yerine ı,:iden sa\Cı tah lanmı tır. Yaralılar hastaneye gü:ı:cl giin de elbette bu memle· mcktedlr. Ayrıca İhsan İlerı de 
kikata başlamıstır. kaldırılmışlardır. kette doğacaktır. 

Ahmet Emin y ALMAN bir hakaret davası açmıştır. 
------- _ _ l\ıordohay Mandelı ile karısı 

SA 06 Y l 
OİŞ MACUNU'nu kullanır 
sanız siz: de se\ eceksınlz 

SA OGYL 
Dllnyada mC'veut dis ma 
cunlarının en üsttinüdUr. 

SANOG\'L, Parlste H Vil 
!ette ı Aboratuarlarında Jale Kalırcıoğlu için hastane, rapor verdi 

( Bnsı l inclıle > 
gösteriyor. Fakat, hastane, Jale 
Katırcıoğlunu Adliyeye gönder· 
miyor ... 

len bir doktor, hasta bakıcı ve 
hademe tarafından Adadan alı· 
narak nıastancye nakledildiğinı 
söyledi. Bu arada Jale ı:itmemck 
islediği için bir enjeksiyon ya· 
pılmıs-. 

anl•k arasındaki d!vanın duruşmasına 
• bugün başlanaeııktır. imal olunur ı•ım•lıi 

lddınların mal)iyetinl dünkU 
nU,.hamızda bildlrmıştik. Bayan 
Jale Katırcıoğlunun kocası Na· 
mık Katırcıoğlu telefonla bize 
milracaat ederek, hfldiseye ait ı. 
z:ıhat verdi \'e dedi ki: 
•- Bır takım başıboş kimse· 

ler tarafından ortaya atılan bu 

• 
esı 

n 
- Acaba Jale hanım nicin baş Blr haftadanberi şehrimizde 

ka bir hastaneye yatırılmamış? çalışmalarına devam eden Seki., 
- Bunun için Namık Bey, zinci l\tilletlerarası Teorik ve Tat 

cBakırkoy hastanesi en i~isldır. biki Mekanik Kongresi, dün sa
Diğcrleri~de bi bakım olmu- at 15.30 da Yıldızdaki Sele kös 
~on dcdı. künde yapılan merasimle sona er 

~-~--,__----~~ 

YAKALAMA MÜZEKKERESİ 
Silvari Okulu karısık Tk. Er. den Mı>hmrt oğlu 1031 tarihin

de Kastamoni illnın Abana ilçesı İlişı koylınde Ay eden do~ma 
Sevki Asılcan As. C. K. nun 66. cı madde i 1 ci fıkrası A bendin 
de yatılı firar r;uçundan sanıktır. As. Y. t:. K nun il ei mad. 
desi gereğince askeri ve sh il blltun zabıta memurları sanı~ı ya
kalamaya ve İstanbul Ayazaca Silvan Okulu K lığına tc lım ey-
lemeye memur edilmisierdir. 26 A~ıı tos 19~2 

Saat 18.20 de 4Xl00 Ba~Tak. dediUodulara Uzfilmemek kabll 
değildir. İki senedenberi hasta 

- Sizin Jale hanım hakkında- mifllr. 
ki kanaatiniz nedir? Kongrenin açılışında rahatsızlı 

Adli Amir 
(3014) 

1 
• , olan karım babasının da rızası azef eci er vurf f' ile hastaneye yatırıldı. Teda\•i 

edllıyor. Çocuklarımın annesine 

- Şuna ınanıyorum ki, Jale ğı dolayısQlc bulunamıyan Prof. 
belki asabidir, sinirlidir amma Kerim Enm kürsüye gelerek, kon 
Tımarhaneye atılacak deli değil. gre çalı:;rnalarından alınan neti. 
diri... cclerin son derece memnuniyet 

1ezisine cıkhl~r 
karsı benım böyle bir hareket 
yapmam dU5Uııiilebilir mi? Hele 
bir aile mahrcmlvetini etrafa 

< llası 1 incirle) duyurmak çok çl;kin blr şey .. • 

Du konuemadan sonra öğren· verici olduğunu ifade etmi& \'e 
diğimize göre, Bakırköy Akıl has delegeleri selAmlamıştır. 
tanesinden saycılı a Jale Katırcı Söz alan delegelerin hepsi; 
oğlunun hastalığının .m. neticeden ~emnuniyetlP.rinl ve 
pomanı. . olduğu hakkında Türk misafirpcrverll~inin essiz· 

~-urmaya çalışacağız. Seyahate 
lstfrllk eden arkadaşları Uzen \'e 
mrslekt bakımdan mahçup eden 
cihet h~zı bilyiik İstanbul ga
zrtelerinin Kara:,·ollan İdaresi
nin davetini kabul etmek zahme
tine kııtlnnmamıs olmalarıdır. 

Sıvas Valisi merhum Halli Rı
fat Paşanın: • Ulasamndı~ın yer 
senin d<ığildir• diye bir sözil var
dır. nu&lln dilnya tarihinde ilk 
defa olarak Anadolunun her kö
şesi ulıışılmıs hale grlmiştir. Son 
bir. iki yıl içinde nihayet tahok. 
kuk ettirilen bu gaye Do~u İl
leri sakinlerinin hayatında ansı
zın birkaç asırlık bir gcli~menin 
vuku bulabilmesine yol açmıs· 
tır. 

Van Vall!il Sayın İlhan Engin 
bu ak~am bizlere Van'ın bugüne 
kadar bu derece kalabalık bir 
gazeted grupunun ziyaretine 
•maıhar. olmadığını söylemekle 
hepimizi yeniden utandırdı Sa
dece ııltı gn:ı:eteciylz. on iki ola
bilirdik ve olmalıydık. Bu ııeya
hotin hryecanını ve zevkini ya. 
zılanmızda bellrtebillrsek e~er; 
Karayollanna karsı olan borcu· 
mu:ı:u ödeyebildiğimiz; başarıl. 

makta olan muazzam dlivayı da
ha geniş ('aptn duyurabildl~imlz 
gibi. belki meslekdaslarımn: nra
Binda da bundan sonraki yurt ge. 
rllcrlne karşı bir nlAka do~ması. 

na sebep oluruz. 
Yarın Van'dıın hareketle Tat. 

\'an - Bitlis - Diyarbakır - E
IAzığ yolu ile Ankara'ya gidecek 
ve Bayındırlık Bakanı Kemal Zey 
tlnoflu ile cuma gtlnU öğle w• 
meğl yedikten sonra; uçakla ı~ 

tanbul'a dönecej!iz. 
Tl.."NÇ YALJ\IAN 

Diln, Namık Katırcıoğlu ile gö· 
rüştukten sonra, Bayan Jalenin 
en yakın arkadaşı \'e hastaneye 
yatmazdan hır ı:ece evvel kendisi 
llc beraber bulunan Sabiha Conk 
ıle de konuştuk. 

Böyle bir lıtıdlsede, bildikle· 
rinl gayet, bitaraf olarak anlat· 
m:ıyı \'lcdanl borc bıldiğini söy
liyen llayan Sabiha Conk sual· 
lerlmlı:I Ş<İ)le ec\•aplaııdırdı: 

- Onunla çok ktiçük yaştan
bcri beraber büyüdük. Anne ve 
b~balarımız da tanı~ır, iyi zörU· 
şürlerdl... 

- Arkadaşınızda hiç dellllk 

bir r:ıpor gclmi~tir. Ayrı· !iğini ifade etmişlerdir. 
ca dun, Adli Tıp işleri mUsahe- Toplantıyı mlitcakıp, delegeler 
dehane mudilrü bizzat Akıl has- den hflzılan hususl bir uçakla 
tanesine ırldrrek hastayı muaye. Atinaya müteveccıhcn. memle
ne \e raporunu tanzim etmiştir. ketimizden R)Tılmışlardır. 
Bu raporları Adli tıp heyeti tel- Delegeler, uçağa binmeden ön 
kik edecek ve neticeyi ı;a\·cılığa ee kendileriyle konuşan bir mu 
bildirecektir. ı habirimize: 

Meselenin birkaç gUne kadar •- Memleketinizden fe\•kalAde 
aydınlanması beklenmektedir. milsbet intıbalaria a)Tılıyoru:ı:. 

Eski Kral F·aruk 
nllmclleri gördilnUz mü? ( Bnsı l incide> 

Kongre çalışmaları çok \'erimli 
olmus \"e birçok kararlar ılınmış 
tır. Ttirkiyenin birer hayranı O· 

tarak D\emleketimize dönllyoruz:. 
Her fırsatta bu gUzel memleket 
ten Ye müstesna misafirperver
ll~lnlzden bahsedecetiz• demiş. 
lcrdir. 

- Hayır, böyle bir ljey farket general ve aijı albayı tekaüde 
mcdlnı. Yalnız çabuk sinirlenir srvketmlstir. 
dl. Faruk , .e Kraliçe Nerlmanın 

- Has tane.} e yatırılmaıdan Türkiyeye gelecekleri Bekçi öldürüldü 
bir ~ece önce BUyUkadada klüp bildirllb or 
te imişsiniz. \1e hatta beraberce CRası 1 lncldf'l 

d 
Napoli, 28 (T.H.A.) • Eski Mı. 

eğlen iğiııiz söylenls or... k sopası ile dfidU11UnU tutan mak· 
sır ralı Faruk ve <'Ski kraliçe b 

- Evet, o gece Jale ile koca· tuliin, Kırıkkale yapısı tabancısı 
1 f

. Nerlmanın husust klitibl diln ge. 
sının m sn ıri idim. Evde bera- da mE>ydanda voktur. cc gazetecılerc eski Kral ve -
berce yemek yedik. Güluşiıp ko kr 1. • Cesedin ı metre IJ<ırlslnde de a ıçcnın ~akındı bU 
nuşuyorlnrdı. Yemekten sonra bir bıçak bulunmuştur. 

ah 
yük bir se)ahatc cıkacııklarını 

Ki e gitmek üzere kalktık. Hat· bildirmiştir. Civardaki kuliihelerde otu· 
tft Namık Bey hanımının giyin· ranlar cinayetin işlendiği tahmin 
mesino yardım etti Saat 24 e ka Eski Kralın seyahat programı t'dilen saatte hiç bir srs duyma· 
dar KIUptc oturduk. Bu arada, nı açıkia.}an sekreter, eski Kral dıklannı söylrmektedirler. 
Jalede bir iç sıkıntısı allimetleri la Kraliçı.ınin Ttirkiycyl de ziya. Mehmet Tıry'ııkinln çeblnde 
görüyordum. Zaten kendisi de, ret edeceklerini \'e İslanbulda 2 tanrı şeftııll bulunması, clnaye. 
«Canım sıkılıyor Sabiha. dl)'or bir mllddct kalacakl.ırını söyle· tın bahçe mil tahdPmlerl tarafın. 
\'C Kliihtın havasından eikAyet miştir. dıın i lendı~ı zrhabını uvandır 
ediyordu.. nıııktadır Bu arada haska yerde 

- Arkadasınız Jalenln hasta. öldUrülup de bostıına bırakılma-
neye yatırıldı:ını ne zaman öğ- Z A Y 1 gı ihtimali Uzerinde de durul· 
rcndinb:? m::ıktıı6ır !\!i 60 yu;larında bulu· 

İstanbul Emniyet altınt:ı şube-, nan maktül, kendisini tıınıvon 
- Beraber geçirdiğimiz aksa- den aldığım 20109 numaralı bi· lar ara~ında l\Jrhmet Alta dı~·e 

mm erteal gil~U Öğleden sonra siklet ehliyctnanıesinl \'e İstan· anılan ''e herkesin se,·dı.f(ı bir 
vapurd~ Jal~nın kocasına tesa. bul erkek lise.ınden almış ol· ıattır. 
düf ~ttı.m., Namık Bey çok mü· doğum pasomu kaybettim. Ye· Alikahlar muhtelif ihtimal· 
tf!cssırdı. Ne old~ğunu sorduğum n~~ini alacağımdan eskilerinin lerın iızerınde durarak. bu esra 
ıama~. ağlayacak hale geldı. Ve hukmU yoktur. rrngiz cinavetin faıl veva raıı 
Jalenın. asabt bir kriz g~çırdlğlnl Eıırhan \'Ukscl Jerınl bulmak icin tahkikata de. 
Bakırköy Akıl hastnnesınden ı:e- 5/ A 1043 \ am etmektedirler. 

29 Ağustos 1952"- CUl\lA 
İSTANBUL 

ı2,S7 Acılıs ve proırar:ı. 18,00 Ha· 
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5 ti 1 1 
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o.:ı -
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ÇIFKURT9 TICARET& ve,...IANAYI ,T. A .... 
- tıtıım af, it. 4S. bıtull - Tel. 4Cllt7 - 1 •• ~llhıt·llllt_.. 

ltb N .. ~ ,.r1 1 lrfW ..... ; •• l 11U.IH ca-.ı ' 

Emlak ve Ticaret T. A. Ş. 
Hissedarlar umumi heyeti 17.9.1952 carşamba cünü saat 11 

de Mahmutpa~nda :Mehmetpaşa Hanında 4 numarada olnfanüstil 
toplanacaktır. Sayın hissedarların bu toplantıya gelmeleri rica 
olunur. 

Esas mukavelenamenin 56 ve 58 inci maddeleri gereğince 
his edarların malik olduktan hisse senetlerini toplantı (l.inün
den bir hafta eV\'el Girket merkezine te\di etmeleri icap eder. 

Günde m 
ı - Esas mukavelcnamenin 4, 39, 62 ,.e 74 üncü maddele

rınin tAdili ıle 75 inci maddcsınin kaldırılması hakkın. 
da karar ittihazı, 

: - 1952 yılı itin mecli~ idare azasına \'erilecek ücretin 
te bitL 

idare Meclisi 

Tadil ed ilecek maddelerin yeni , ekli 

Madde 4 - Şirket asağıda yazılı muamelAt ile istigal etmek 
lıere tesekkül etmislir: 

ı - Emlak alım ,.e satımı, 
~ - Em\'ali menkule ve gayrimenkule icar ve istıcan, 

3 - İkraz ve istikraz muameUitı, 
'6 - Mevadı ticariye imal etmek üzere fabrikalar 'e ima

lathaneler tesisi ve küşadı, 
~ - Her ne\ i emtianın ithal ve ihracı ile iştigal edecek· 

tir. 
Şirket yukarıda tasrih olunan maksadıle doğrudan doğruya 

:mtinasebettar bulunan bilümum m:ıli, ticari, sınai muamelitı 

icra ve bu muameUt ile iştigal eden dığer ;ıirketlerin hisse se
nedat 'e tahvilAtını milbayaa \c bu nc\'i sirketler tesis edebi
lir ve komanditer sıfatile diğer ~irket ve müesseseler ile de 
akti i&tir~k eyleyebilir. 

Madde 39 - Meclisi idare fızasına umumi he)etçc tesblt edi-
lecek senelik bir ücret verilir 'e bu ücret şirketin umumi 
masraflarına yazılır. 

Madde 62 - He~eti umumiyenin ıabtolunan müzakcratı bir 
defteri mahsusa kayıt ,.e .. ıtı heyeti umumiye reisi ile rey 
1oplamağa memur olanlar \e katip ile komiser tarafından im. 
u ve bu bapta sair kanuni muaıne!U iCa edilir. Heyeti umumi
l enin her ictimaında hazır bulunan hissedarların isimlerile f. 
bmetgdhlarının ve her birinin hamil olduğu hissesclerinin 
:miktarını miıbeyyin bir ced\•el me\'cut olanlar tarafından imza 
edilip ıabıt defterinin o gilnkü varakasına rapt \'e talep vuku. 
unda allkadarlara tebliğ olunur. İhtiyaç halinde ibraz oluna
cak umumi hey·eı uıbıt sureti idare meclisi azasından biri ta
rafından imza edilir. 

radde 74 - idare mecli i Azasına, murahhas Azaya ,.e mfi
rakiplere verilen ücretleri de ihtiva eden şirket umumi mas
rıflariyle mukavele mucibince müdürlüğe veyahut herhangi J;ıir 
laziCeye memur edilen bir kimseye temettüden tahsis edilen 
yüzdeler \'e muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe öden
mesi veya ayrılması mecburi olan meblliğlar 5irketin hesap se
nesi nihayetinde tanzim olunan senelik mevcudat \C mu\'azene 
defterinde tesbit olunan hasılattan indırildiktcn sonra geriye 
kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle hasıl olacak kft
rın % 10 u ihtiyat akcesine tahsis edilecek ve geri kalanı hisse
darlara tC\'!l olunacaktır. 

Kaldırılacak madde 

Madde 75 - Senclık temettiıatı safiye birincı hi el tcmet. 
tuun tamamen tes\iycsinc kifayet etmediği takdırde yalnız mev 
cut temettü te\'ıl edıllr Hl sf'darandan hıç bıri mütebakisinin 
ıırket serma)esinden ikmal edilmesini \'cya muteakıp seneler 
temettüatından en-eke tcdıyc edilmeyen miktarın tedhesini ta-
lep edemezler. <UOOO) 

MAKBUL ve FAYDALI 

BAYRAM 
HEDiYESi 

Bayan ve Baylara 

mahsus 

SİN GER 
SAATLERi 

is fA:\BUI .. : Eminönıi Xo.11. 
AXKARA: Yunl Sokak \'aıonli kll'~m. 
İZMİR: Ankara Palas altında. 

ve bütün ıehirlerdeki acentelerimizden isteyini%. 

Dilber Kardeşler Müessesafı 
Tuhafiye T. A. Ş. 

Hi edarlar umumi heyeti 17.9.1952 Çarşamba ı:ünü saat 10 
da ?ılahmutpas;ıda :Mehmetpasa Hanında 4 numarada olağanils 

Ui toplnacaktır. Hissedal'ların bu toplantıya gelmeleri rica olu
nur. 

Gerek Ticaret Kanununa gerekse dahili nizamnamyee göre 
hissedarların malik oldukları hisse senetlerini toplanb günıin
den on gün e\·\·cl şirket merkezine tevdi etmeleri icap eder. 

Gündem 
ı - Dahili nizamnamenin 1, 19, 21, 23 \'e 37 inci madde

lerinin tadili ile 40 ıncı maddesinin kaldırılması hu-
·usunda karar ittihazı, ' 

2 - 1952 )·ılı itin idaı:e meclisi Azasına vedlecek ücı·etin 
tesbiti. 

İdare Meclisi 

Tadil edilecek maddelerin yen i ,ekli 
Madde ı - Dilberıade Kardeşler müessesatı ticariyesini hu 

kuk \'e taahhüdatile beraber deruhte ile fanila, çorap ve mensu
cat imal ve füruht, ticarete mütedair her nevi muamelfit ile i~
tigal ve her nC\·I em\'ale milteallik ithalftt ''e ihracat işlerile '\'e 
komisyonculuk ve mümessi1lik Jle iştigal ,.e fabrika ve imalllt
haneler tesis \"C küşat eylemek 'e gerek kendi ve gerek ahar 
namına hükumetin her şubesile ıhzu itada bulunmak \'e her 
türlü taahhüdata girebilmek ,.e komanditer sıfatile diğer şir
ketlerle akti iştirake selahiyettar olmak üzere asağıda imzala
rı bulunan istanbulda Mahmutpasa Caddesinde 220-226 numa
ralı mağazalarda çalışan lsmail Dilber, Şevket Dilber, Nazif 
Dilber, İbrahim Dilber, Sıtkı Dilber Beylerle, teı·tip ''e ihracı 
aşağıda yazılı şekilde kararla~tırılan hisseler sahipleri arasın
da bir Türk Anonim Şirketi tc,ki! olunmuştur, Şirket esas \'e 
tedvir muamelatı için iktiza eden ne\'i \'e miktarda emvali gayri 
menkule ,.e merakİbi bahriyeyi, şahsı mane,•isi namına tefer
rug ,.e tasarruf edebilir. Uhdesinde bulunan gayrimenkulleri 
kabında satabilir. Me\'cut gayrimenkulleri üzerinde ipotek te
sis ve bu ipoteği fekkedebilir. 

Madde 19 - Meclisi idare her ene bası meyanında bir 
reis ,.e bir reis vekili intihap eder \'e reisin \'eya \'ekilin gıya-. 
bınd:ı ''ekAlet etmek üzere azadan birini Uyin eyler. 

Madde 21 - Meclisi idare şirketin maksadı te isi olan bu. 
susatın kliHesinin rüyetine ve icap eden mesaili teS\iyeye ,.e 
sulh olmağa ve hakem tayin ctmeğe ve memurin \'e müstahde
mlnln maaşlarını ve senevi ikramiyelerini tAyin ve tahdide 'e 
heyeti umumiyeye arıolunacak hes:ı,balı tanzim ile te\'zi oluna
cak temettüün miktannı teklife mezun ve vaziCed:ırdır. l\teclisl 
idare reisi yahut makamına kaim olan zat gerek müddei ve 
gerek müddeialeyh sıfatile bizuıt veya bilvekile şirket namına 
mahkemede müdafaada bulunabilir. idare meclisi şirket .serma 
yesinin yarısına kadar ~irketin gayrimenkul mallaı'l üzerine ipo
tek tesis \'e nm·cut olan ipoteği !ekkedebilir. 

Madde 23 - İdare meclisi liı.asına umumi hey'etçe tcsbit 
edilecek senelik bir iicret verilir. Bu iicret şirkd umumi mas
raflarına kaydedilir. 

Madde 37 - İdare meclisi ~zasına, murahhıs izaya ve mü
rakiplere \'erilen ücretleri de ihtiva eden şirket umuml mas
rafları ile mukavele mucibince müdürlüğe veya herhangi bir 
\'aziCeye memur edilen bir kimseye temettüden tah~is edilen 
meblAğlar şirketin hesap sene i nihayetinde tanzim olunan se
nelik me\•cudat ve muvazene defterinde tesbit olunan hasılat
tan indirildikten sonra geriye kalan miktar safi k~n teşkil e
der. Bu suretle hasıl olan karın 3 5 i ihtiyat akçesine tahsis 
edilecek \C geri kalanı hissedarlara te\7İ olunacaktır. 

Hey·eti umumiye tevıi olunacak safi klinn bir kısmını 'eya 
tamamını ertesi seneye devir veya le\·kalllde ıhtiyat akçesi o
larak tefrik edebilir. 

Kaldırılacak madde 
Madde 40 - Senelik temettüatı safiye birinci hissei temet. 

tliün tamamen tes\'iyesine kifa)·et etmediği takdinle yalnız 
me,·cut temettü te\'ıi edilir. Bundan maada hissedarlar hiç bir 
talep dermiyan edemezler. <1'001) 

fmtıY11 sahibi: SİNAN IWRL.I 
811 sayıda Ja ZJ b lerinl fiilen idare edu aıes'uJ müdiir: 

MEl.te \'ESER 
<VATAN) Gaıeterilik ,.e Matbaarılık T. A. ~. - İJtanbul 

VA T A ~ HATBAA S I 

... 
C iHAN KOMANDiT 

ORTAKLIGI 
Sullanhamam, Katırcıoğlu Han 

Hakiki ALMAN 

PERTRIX 
P·ııeri Radyo Batarya ve ~ 

piyasaya g e lmiJtir. 

Telefon : 28751 - Telgr.: GOLDEN 
- P. K, 774 

CİHAN Komandit ortak';[:, 
Sultanhamam KatırcıoğlU 

İstanbul. ___.,.,. 

-.::.::.-.~-----

..... _·-·--==== 

Hid ro lik li, Hidrolikılz 

•• • 
lRA/tTORLERI 
SUTUlUMBALARI 
MOTORl.ARI 

ZiRAAT BANKASI KREDİSi' veya 3 AY VADE İLE 

Türkiye UmÜm Mümessilli : 11~~' 
MATAŞ TiCARET T. A. Ş. 

TAH iR HAN, GALATA • ISTANBUL ~~ı~=~ 
Telefon : 4 4 9 9 6 --·• 

ŞUBELER : ~ 
lstınbul Cad. No. 5 - ANKARA 
Çakmak Cad. No. 59 - ADANA 

ACENTELER : 

A. HAMDI ERMAN • Sıvrlhisar Cad. 46 - Esl<lfehir 
MEHMET ALİ YECENOCLU • 9 Eylül meydanı - lzmir 
NAZIM SAMİ I ŞMEN . • lnönu Cad. ti-Diyarbakır 

AHMEJ KÜÇUK ARMAGAH yt on lstanbul Cad.92 Kon~o 

BOL YEDEK PARÇA MEVCUTIUR. 

lzmir Fuarında Paviyonu muzu 
.. . 

YAKALAMA MUZEKKERESI 
Suvari Okulu Kh. Kt. Er. den Ahmet oğlu 1930 tarıhinde E. 

dirnede Vasfiyeden doğma Galip Akasya A. C. K. nun 66. cı mad 
desi 2. fıkrası c. bendinde yazılı mukerrcr firar suçundan sanık 
tır As. Y. U. K, nun TIT. maddesi gereğince askeri ve sivil bU
tün zabıta memurları sanığı yakalamaya \'C istanlml AyazaAa 
Sü\'ari Okulu K. lığına teslim eylemeye memur cdilmislerdir. 

• 

26 Ağustos 1952 
Adl i Amir 

(3015--14049) 

lsfanbul Defferdarhğmdan 
OTO • RASEK Türk Anonim Şirketinin beheri 0000) bin 

Türk lirası kıymetinde hamiline muharrer (200) paya bölfin· 
müş (200000) iki yüzbin lira ortaklık sermayesinin (2200) iki 
bin ikyüz lira damga resmi 19.8.1952 gün \'e (485804) sayılı 
makbuzla muamele \'ergi dairesi miıdiırlüğü veznesine yatı· 
rılmı~tır. 

Keyfiyet damga resmi kanununun 39 uncu maddesi gereğin 
ce i!An olunur. <14027) . 

lsfanbul Defferdarlığ1ndan 
Ruhr - çelik ithalat ve ihracat Türk anonim ~irketlnin behc 

ri •1000• bin Türk lirası kıymetinde hamiline )'azılı olOOı 
yüz paya bölünmiıs •100000• yüz bin lira ortaklık sermayesinin 
• 1100• bin )iiz lira damga resmi 19.8.1952 gün!U ve 485803 sa· 
yılı makbuzla muamele ,·ergi dairesi müdiirlüğü veznesine ya. 
tırılmışt.ır. 

Keyfiyet damga resmi kanununun 39 uncu maddesi gere. 
lince ilan olunur. <HOZ6) 

SANOSTOL 
36.000 E. Ü. D3 vitaminini ihth·a eder • 
36.000 E. Ü, D3 itamlnl ihth'a eder. .. -0tıe~ 

Her me\'slmde ve her yastaki tocukların ve bU~udıı1' 
kolayca alabileceği, hos lezzetli yegô'le kuvvet şurud·rdt ~ 

Bilhassa yaz günlerinde su ile karıştırıldığı tak 1 

rlnletici portakal lezzetinde bir şurub elde edilir. 

SANOSTOL ,~ıı' 
Haklı bir ~öhrete sahih olan yüksek tcsirJi ideal bir ıorı 

.... Chem. Fabr, PROMONTA - Almanya. 


