
ALMAN 
METZ 

Ethem Menderes içişleri 
Bakanlığına getirildi 

V~1111 111iiddetteııbeı•i açık olaıı haka11lığa 

yaıJılaıı tayiıı tasdikteıı cıktı 
~ 

Hımal M•l1''1l<ttir,ıi:cluı ,-- -

Ankal'a, 1 - Uzun .milddetten Açık bulunan i~i~lcri Bakan. 
beri münhal bulunan içişleri Ba. j lığına A~dın :'ılıllet\'ekili Ethem 
kanlığına Aydın Milletvekili Et· ;,renderesin tayinini yilksek tas· 
hem .Menderes tayin edilmi~ir. 

Tezkereler 
Ankara, ı (A.A.) - İçişleri 

Bakanlığına Aydın Milletvekili 
Ethem Menderesin la~ini hak· 
kındaki Başbakanlık \'e Cumhur 
başkanlığı tezkereleri a§ağıda· 
dır. 

Cumhurbaşkanlığı yüksek ma· 
kamına 

diklerine derin saygı larımla arıe 
derim. 

Başbakan 

Adnan Menderes 
Ba bakanlığa: 
Açık bulunan içişleri Bakan

lığıııa A~dın Milletvekili Ethem 
Menderesin tayini muvafıktır. 

Cumhurba kanı 
Celal Bayar 

Ankarada bir lıekim 
intihar etti 

Yenişehir Sağlık Yurdunun sahibi Operatör 
Süreyya Kalabailk1 binamn dördüncü katm
dan kendini aşağı atarak hayatma son verdi. 

. 
Operatör Süren a Kala balık'ın k endini üstünden 

atarai. hlihar ehiği bina (\'azısı 5 lJJcl sayfamızdadır.> 

. " 

' Anna Rosenberg 

Anna Rosenberg 
Bugün geliyor 
Bil'lesik Amerika Savunma 

Bakan Yardımcısı Bayan Anna 
Rosenberg, Türk resmi şahsıyet
leri ile temaslıırda bulunmak: il· 
zere üç günlük bir ziyaret i~in 
bugün f~tanbııl'a gelecektir. İs· 
tanbul ve Ankarn'daki temasla· 
rı esnasında Bayan Rosenberg, 
askeri insan kudreti meseleleri
ni görüşecek ve Amerik:ın aske· 
ri yardım heyetinin Türkiyedeki 
faaliyetleri hakkında izahat ala· 
c:ıktır. • 

Anna Rosenberg'e Collins ve 
Hava Binbaşısı • "uthal refakat 
edecektir. 

Dış ticaret 
Açığı 211 milyon 
Lirayı buldu 

ııaııva Habtrltr A{aıuı 

Ankara 1 - rn;;ı 195!? yıl
larının ilk ı;ltı aylık ihracat \·e 
lthalAt durumu ile bazı memle. 
kellere yaptığımız ihracat ve bu 
•ievleUcrden yaptığımız ithaıata 
oair bir tebliğ neşredilmiştir. 
1cbliğe gore her iki senenin ilk 
altı ayında yapılan ithalat ile ih· 

(De,•amı Sa. 3. Sii ? del 

MABEL ~ 
NEFİS CIKOLATALARININ 
ZENGİN İKRAMİYELİ 

KUPONLAR/NA OİKl<AT JI 
EDİNİZ!... ~ 

General Xecip l\lüsliiman Kardeşleı· Te5kilah Ba kanı Jla ay el llude)bi 
(ortada) ve onun sdreteri Abdel Hakiın A bdin'i kabul eıtiğl sırada 

GI. Necip, ordu siyaseti 
bırakacak, dedi 

Mısır ordusu, hükumet daire feriyle siyasi partiler ve diğer 
teşekküllerde yapılacak temizliği kontrole devam edecek 

Farıık'ıııı Jtlısırdaki eı11lılkiııe el koııdıı 
AHoefııled Preu 

Kahire, ı - Mısır silahlı kuv
\"etlerl baskomutanı general Ne. 
ci}J bu sabah erken saatlerde 
ı-aptığı bir beyanatta ordunun 
politikayı ı.ıolitlkacılara bıraka· 
cağını söylemiştir. 

General Necip bununla be
raber ordunun chükiımet daire. 
lcri, memleketteki siyasi parti· 
ter ve diğer teşekkUllerde tam 
bir temizlemcı> yapılmasını dik 
katle kontrol etti~ini bildirmiş. 
Ur. 

General Necip'in sözlerinden 
:ınlaşıldıi?ına göre ordu ctahak· 
küm eden sınıfı ezerek ve tefes
süh etmiş müesseseleri ortadan 
kardırarak yeni bir anayasa için 
~ağlam temeller kurmu5tur.11 

General Necip ebundan son. 
ra yaıulacak is ordunun kendi 
bun~ esinde girişilecek reformlar 
\'C tcmizliktlı-. demiştir. 

Bu maksatla şimdi geceli glin· 
düzlil c;alıştıklarını bildiren gc 

<De\·amı Sa: 5: Sii: ı de > 

C. B·askanı , 
• 

lstanbul' a 
1
1 >ım, " ki J<" h Fnuk C"rl od'5mdo ı>Ph.• bo •n toplont" 

sında. Faruk'un kucağında Kral ,\ hmet Fuat il. \ 'C solunda 
Kralire :\uiman görülüyor 

Geldi 
Ankarada Ayasta yapılan as

keri tatbikalı takip eden Cum· 
hurb:ışkanı Celal Bayar, dün sa
bah ı\nkara ekspresiyle şehri
mize dönmüsliir. 

Cumhurbaşkanı :Plorya Deniz 
kö~künde bir müddet blirahat 
ettikten ııonra Ba~bakan ve di· 
ğer hükümet ileri gelenleriyle 
görüşmliştür. 

(Dtvamı Sa: 5: Sii: 6 da> 

Ziraat Baııkası'nın 
·yeni bir te~ebbüsü 

Banka, memurlarmm çocuklarını okutma 
çarelerini arıyor 

HuatUI ııultııbırurılzden 

Ankara, 1 - Bilindiği gibi, 
Türkiyede en Cazla sube ve 3· 

jansı bulunan milli bankaları· 
mııın biri de Ziraat Bankası· 
dır. Bankanın bUtiln bu ~ube ,.e 
ajanslarında binlerce 

çalısnıaktadır. Fakat bu me· 
mıırlar zaman :zaman haklı ola· 
rak bulundukları yerlerden bil· 
yük şehirlere nakillerini iste
mekte ve başlıca sebep olarak 

<Devamı Sa: 3. SÜ: 8 de ) 
~--------------------------------~ 

Da~ ar, Bn. Yahya Pasa \ 'C l\luuff:ık dünkü kokteylde, llaşim J\lardlnle b irlikte 

i~ Baııkası Rüyaın yolcularına 
dan bir kokteyl verdi 

Bankanın,armağanlarmı, dôvette bulunan Cumhurbaşka
nı, Rüyam yolculanna bizzat tevdi etti 

(\'azısı 3 fincü sayfamızda) 
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IGONON YAZISI) 

arayollarında 
ulaştırma disiplini 

xarayolları. 
mızdakı r fAZAl'\: ' 

letlerarası Tica 
ret Komi yonu • 
(İCC) nın kon
trolti altına kon 
du kı 1935 te bu 
tun kara}olla 

ulastırmanın 
benUz bır ni
zam \! d sıp· 
line ta bl ol-

Ord. Pı•of. Tevfik Taylan 1 

mamasının act te ırleri memle 
kette motorlu vasıta sa ısı art. 
tıkça daha z 'ade goze çarpı· 
yor. Vam etı her ş ~den önce 
can ve mal emnhc'ı, mPm!e
ketın ulaştırma lhtı~acı ve nl· 
hayet muhtelıf nakıl va ıtalaı ı 
aras1ndak1 rekabet 'e bunun 
mılll s"nete te ırı bakımların
dan mutaHıa e~mek lazımdır: 

1- tstatıstiklere bakılırsa 
bızde motôrlu vasıtaların sa~ ı 
sı 40 bınl ı;Pçmc:iığı halde son 
bır !"nede otomobıl kazaların
da yaralananların sa~m 7004'e 
ve olenlerın sayısı 940 gibi 
korkut"ç bır rakkama ulamıış
tır Bu rakamlar mutlak olarak 
bile bır fecaat anedıp durur
ken Amerıkan rakamlarına 
nisbr edılınce akla dehşPt ve· 
rlcı blr hal alırl r. Nufus ba. 
iına otomobil sayısı itıbarıle 
yapılan bır muka)e ede ~ netı 
ce~e Hnlı~or: 
Amerik daki otomobil k ·af" 

ti bııde ol a~ dı senede Hrı:crgı 
mız kurban r;ayısı 1.5 milyona 
çıkardı Halbuki bunun ter ıne 
Amerıkada otomnbıl ı_,.safetl 
bızdcıkı d"r cede bulunsaydı ö
lü sayısı senede 22 yı geçmez· 
dı. 

Dıll te ~ayan 
rak mlar 

yıne ı-taltstıklerden o"reni. 
yoruz kı, otomobil ka 

ıalarının ancak %30 u cıhırler 
ara·ı yollarda "ııku bulmasına 
ragm n bu kazalarda can 'e
ren \atandaşların <"' 75 i bu 
l'Ollarda huküm lir en lAuba lı· 
lıte kurban olu)orlar. Şehır i· 
çınd• kaza sayısının fazlalığı 
nüfusun burada daha kesıf ol· 
masından, olu sayısının nisbe. 
ten tllğl da ŞehırlPrdekl mu 
nakale zabıtası savesınde k za. 
ların nısbeten hafı[ atlatılma· 
sın dan ilerı gelıl or. 

Şehırler arası mUnakalede 
kaza sayı·ının azlıı.tını yolların 
nı.sb ten tenha oluşunda ara
malıdır Bu ~ollarda oHim sa ı· 
sının ~'Ü eklığı 1 e ancak o
förler n dık atsizlığı 'e bPlkı 
ar tar nd c ddl bır imtıhan 
g tırmeden dırek f on ba ına 
geçenlerın bulunma ı, arabala 
rın makına 'e bılha a fren ta. 
kımlarının muayeneden geç· 
m~me· , otobils 'e kamyonlara 
istiap hadlerınden fazla e ya 
\e oku alınması 'e nlha et 
r.e.yir muddetlerı 'e hareket 'e 
muusalat saatleri sUrliculerl· 
nın kevfıne tlbl olan bu nakıl 
vasıtalarının menzıllerlne bır 
birinden once \3rmak içın nı· 
zam dı ı hızlarla harekrt et
melerı ıle tasnr olunablhr. 
2- Demı~olların. her mın 

tıkada brlırlı gUn 'e uatlerde 
barekl!t eden asgar1 btr katar 
sayı ına rıa et m!'cbum.eU bu. 
lunmasına mukabıl kıtra vası 
taları bu hu u~ta hiı: hır nızam 
\e kaıde\e taht tutulmuvorlar. 

Dem nolları memlf•kPtın 
kalkınma [h•ı acına ı:ore tf'sbıt 
edilen mıntıka ' .. ~fiz"'r~ahlar
da tP ıs ed•ldıklcrl halde ka· 
ra,olu va ıtaları ı;ahşacaklan 
yolları sadece kendi maddi 
menfaatleri bakımından inti
hap ediyorlar. 

Ücnt 
tarifesi 

3- MotorlU kara vasıtalann 
da ücret tarifesi diye b r 

mefhum da yoktur Demır) olla· 
rında azami tarlfel"r nizamnı· 
melerle tabdıt edildiğıne rağ
men karayollarında nakıl ücret· 
len ıçın bır hudut bıçilmış 
değıldır. Tar felerın asgari sı· 
nırı da ılmı \'e ıktisadi mUUha
zalarla te bit edılmek lAzım 
.. elırken kara 'ası taları bazı 
hallE:rde hıç bir mantıki hesa· 
ba da~anmayan UcreUerle re· 
kabete kalkışıyor \'e asgari bir 
ı;ınır tanıma,·orlar. Bu hal. ra· 
kıpsız yerlerde ihtiklrı doğu
ruvor, rakibin çok olduğu yer 
lerde ise nakil ücretinin ala. 
bildığıne tenzili ı;uretıle h m 
vasıtanın sahıplerl hEm de do
layısıyla mılll servet ıarara 
uğrusor. 

Sebep 'e 
çare: 

l{arayollarındaki bUtUn bu 
hercumerç, nakil \•ası

talarının ısl.,tilme•ini dıslplin 
altına al cak ve nııamın ve bır 
otorıtenın bulunmama·ından i· 
lerı geliyor. 

rı ulaştırması \e 1940 tan beri 
bütün dahıli gemı ulaştırmala
rı, borular •Pıpe Iıne• lçınde 
pEtrol ve 'ağ naklı' atı yapn 
kumpanvalar. ~ataklı 11a on 
şırketlerı \e bütUn naklı at 
ac .. ntalari bu komi yonun ne 
zaret ı;ahası ıçine alındı. 

Ş hlrler :ııası otobüs 
'e kamycn munakalesi 

Bugun bızdeki &ehirler arası 
otobus \"e kamyon mil· 

nakalesının halıni ısao de A. 
merı adaki demiryolların du
rumuna yahut birıncl dunva 
harbını Uıkıp ed"n senelerde 
Avrunadakı otomobıl 'e de
mınolu rekabet ve mücadelesı· 
ne b .. nzetmekte hata olmaz. 
:Sır kam ona sahıp olan her 
ferdın yahut bır kamyon a e 
sının fi3tu11e kırık dokilk hır 
otobus karoı:.erıı:.i oturtan her 
ah•ın ı tedığı yerde ve i ınc 

geldığı zamanlarda btı nakil 11a 
sıtalarını • kPndı.ınc aldatıcı 
bır kazanı: sağlayan tarıfelerle
Metmesıne muasade edılme ı 
m"mleketın hakıkl ula tırma 

Bunların hareket E.erbestisl- ıhtıyaçlarını tatmin etmevece ı 
nı tahdıt edecek nızambrın tat· glbı Avrupa \'e Amerıkada ta. 
bıki aemokrasıye ve liberal zıh- hakkuk etmiş fakat bugün ber· 
nı}ele aykırı bır hareket ola· taraf edılmış olan acı akıbetle 
cağı yolunda bır mUtalAa varit rın bızde de tezahlirUnil gecık· 
olamaz. tırm1' ecektır. 

Demınollarında oldu~u gıbı ?ılunakale \•a·ıtalan ara ın. 
Ammr menfaatini korıeyaca \C da en basıt eknnomt kaldelerı
..atanda ın mal 'e can &ellme- n" ria) et etmeden ·apılan za. 
tını saı;lıyacak bır nızam lıbe· rarlı rekabetın onilne geı;mrk. 
ralızme muhahf sayılamaz. Nı· motorlu naklı)at şırkeUcrının 
tekım, A\Tupanın ileri memle çalı,şacakları !i"'hırler ara ı bot 
ketlerı şeyle dursun. en lıbc- gelerı tA ~n ve seyır program 
ral memleketlerden sa ılan İn· hırını tanzim ıle burada tatb•k 
6ılt .. re ve Amerıkada bile mo- rdilecek ücret tarıfelerini ka· 
torlu \asıtalar başı boş bırakıl· bul ve tacdık etmek. arabaların 
ma)ıp dığer buttin nakıl va ı. se!tre ı;alıh bir halde olup ol
taları ıle brraber trafık kanun· madı~ını zaman zaman kontrol 
larına tAbl tutulmu5 ve bUyük ve bunları idare erlecek ııöfor-
sclAhıyetli devlet organlarının teri sıkı hır ımtıhana. tAbl tut. 
kontrolu altına alınmıstır. mak , e bunların hal ve hareket 

Bırleşlk Amerıkanın deruı- !erini devamlı bir sııre•te ne 
lerden uz:ak olan böl elerı de- taret altında bulundurmak va· 
mıryolu ıle ilk defa olarak At· ılfe 'e r.eHıhlyetini haız bir 
ıantıte bağlandığı 19 uncu yüz teşkılAUn bızde de kurulması 
yılın ortalarında bu yenı nakil zaruret halini almı5tır. Nesrı 
, a ıtasının memleketın geJış· brklenen trafık Kanununun bu. 
me tnde o nadığı bU k rolil n ı ııağlaması temenniye &a) an-
gorEn Bırle<ık D \Jetler de- dır. __________ _ 
mir olu şırketlerıne her turlıi rr.:_..,...............,..,..._,,,_........,.....,. .... """ 
mil aadc 'e imtiyazı \ermiş, ( ' 
hattA sermaye &ahıplPrıni de 
mınolu in asına \e işletmesi. 
ne te$\ik içın onlara bedava 
araz:i 'ermeye başlamıştı (o ka· 
dar ki, buı;un bu şırketlerin 
tapuya baflı arazı inin toplam 
sahası beşyllz bin kilometre ka
re yanı Tilrkiyenln üçte ikisi 
kadardır.) 

Bu suretle Amerikadaki de· 
mın ol şirketlerınin ıayısı 25.30 
sene içinde altı bini buldu ve 
bunlar Amerıkanın sadık kal 
dı ı lıberal zıhniyet karsısında 
birbirleri ıle son uz: bir reka
bete kalkıştılar. Fakat neticede 
bıiyilk ,.e zengın şırketler kü· 
ı:Uklerı ruttu. Bınlerce kitomP.t· 
re tulindekl hatların sahipleri 
ıflAı; eLtı 'e şirketlerin sayısı 
6!l3 e dUştti. 

İşte o 1aman (5 Nısan 
ısım muhakkak btr fclaketın 
onilne geçmek \'e milli r;ervetı 
, e Amme menfaatini korumak 
ıı;in • Int,.restate Commerce 
Akt De' ll'tler arası tlr.aret ka. 
nunuıı <İCA) neşredildi ve bU 
tun demınolları «İnterestate 
Commerre Commlssıon • Dev· 

Belı:.ika'nın 
istllftsı 

3s ) il e'"·eJ busun, 2 ağus· 
tns 1914 ıle AlmBn oıdıı· 

l?.n Relrika tnııraklnnna 
~lrml<l,.rdl. r.Jrincl Cihan 
il rhinıle Alman harıı pl~nı 
nrlçlka!lan gerrN"k Fran~ · 
'8 girmek f>cııo;ı iııerln!lP lm· 
rulmıı~tn. ,\ lınıınvıı, Jlrlçlkn· 
~a n•ıırar:ıat eclPrrk oritııl:ı· 
n"ı tnorııkl~rınılıın tecirmr. 
sinr. mu!l>;ı:ıılP lo;trmi!IOti, Kiı· 

dık, faknt crımr RPlclkıı. hıı 
lalPhl şlıfıl.,tll' rf'ılılrlml ti. 
Esas"n mDlakPrelPrin ren~· 
'on l'ttit,i ıı·ada ,\ fmırn or· 
ıfııları hııılııılıt roktan J:"t· 
mi hulıınıı• ıırlarılı, iman· 
~ hıinrf rihan Rnrhl11ıl., ılP 
;ı ·nl rlAna mUrıırnat elml . 
tir. 

Hurda otomobiller 
alıştırılmıyacak 

Şehrımiıde bulunan motorlu vasıtaların fenni muayenelerine 
de,am e.dılmektedır İlk olarak yapılan hususi otomobıllerin fen· 
nt mua:'ıPnC'leri onumilzdeki hafta ıcınde bıtecektır. 

Bundan sonra takci arabalarmın muasen"lertne baslıınacak 
~ e bunların daha dıkkatlı mun:ıı enelcnni temın için günde 35 
araba mua:ııene edılecektır. 

ötrenıldığıne gore bu ~ ılkl muayenelerde iki yüzden fazla 
tak ının hurdaya çıkarılacağı bildırilmektedır. Bunlar daha z_iya. 
de Ka ımpaşa, Eyııp \e şehrin ikıncı derecedeki semUerıne dol· 
mu~ ~anan arabalardır. 

Arabaların gunil gününe mu::ıyen .. sını temın ıcin Sel rlh:ıfer 
mudurlıı u tarafından muayene edılecek arabaların haftalık lıs
te ı C\'\elden ılAn edılecek ,.e maz .. retsiz muayene:ı,e gelmeyen 
arabalar iıç gun zarfında çevrılerek kendılerınden 100 lıra yıl· 
dırım ceza ı alınacaktır. 

Fenni muayenelerde İstanbulla Anadolu ve Tukya arasında 
çalı an otobus \'e kamyonlar da dıkkatle tetkik edılecek, lüwm 
&oruldu ıı takrlmlP muayene he~etı bunlarla muayyen bır kılo
metrc dahilinde &cyahat edecektir. 

Ye5ıl!oy l\Jelcorolojı ı&tas· 
011unun tahmınlerıne g•ıre 

bııgıın ~ebrimlz le cı\atında 
haı a sabahlr)ın aı buhıtlu, 
denıı .) uzu pu lu, onraları 

açık geçecektir. RuıgArlar 
•,ıo.}razdan gıındıız "'""etli• 
ce, gece ort lrnn ette r.se· 
cek; sıcaklık artmakta de· 
nm ederek 31 ı;antlı;rat CI• 

varında ka.> dolıınacaklır. 
Dun ~ehrimizde han sa· 

bable~m ın hu!ııllu, ojjlPdPn 
sonra açık gı:çmı tır. Gıınıın 

en duşuk sırak'~ı r:olgede 
18 6, ,.n yul;5ek 30 antlgrat 
olarak ka.> dohınmu~tııı, 

KUCUK HABERLER 
TAR~US YAPURU GllTİ 

Tart.us vapuru dün saat 12 de 

Harika Sergi hesabının ;:;e l:ıic~ı;i~r.Batı Akdenız sc!e-

Ar\"IRF.ro flARLIGI 

Canb kan'ın Tasfiyesi "~~~z~:ı~~0~ankasının Haskov· .. . 
Olu .. mu'' 1 t • dekı ambarının ın aatı bıtmek 

S enryor il üzeredır Bu ambar blttıkten son 
E rarlı bır hAdıseye kurban 1952 Istanbul ı;ergi·fnin ka· ra antrepo darlı ı kısmen de ol· 

gıden Hu~uk Fa~ulteaı talebele· oanma·ından ·onra buradaki l sa hafıHı ecektır. 
rınden Jlarıka Canbakanın olilm ıdarecılerın hesaplan tasfıye Jr'ın DE :zC1LiK l1ANI ASINA 
scbrbını taJ ın edecek olan ranrır ı daha Uç ay çalıımaları , e m;aş 'ER LEN lllBAR 
Savcılı a henuz ,·erılmemı;;tir. almaları ıı Genel meclısı üyelerı l'ılılll Sarnnma Bakanhgının 
Yapılan ıncekmelerde, hıç hır j tarafından ıtırazlara sebep ol· emnn~e bulunan Sara~ burnu 
zehırlenme altıımı goı ulmcdı~ı muştur. ıunbaılarından 1000 metre kare· 
bıldırılmcktPdır. Adlı Tıp .Morg Şelıır mPriısınln tatıl devri"· !ık saç ambar Derıııcılık Banka· 
raporunu tanzım etmek uıere, sinde olmasına rağmen bazı m"c sı Lıman l&letme ınce teshm alın 
Bakırkoy hastanesi \e Rahmi !ıs U)el~rının başkanlığa mura- mı;tır. ---0---Duman klınlğınden malumat is- caat ederek sergının hır ay zar· 
tcmıstır. fında hesaplarının ta•fıyelerınl 

Komünizmden 
S nık bir talebe 
Yak landı 
Emnıyct l inci ~ube memur. 

!arı, beş aydanberi aranmak 
ta olan bır komunı t sanığı ~a
kalı~arak a keri ceza e\ıne sev
kctmlşlcrdır. 

Edebıyat Faklillesı Felsefe bo 
lümu m('ıunlarından Arslan Kay 
narda komunıstlık suçundan 

ıstiyeceklerı oğrenılmiştır. 

Kömür tovı.iatına 

bat landı 
Türkıye Kömtır Satış 'e Tevzi 

Mue se e·1 t tanbul ~ubesı 1952 • 
53 kışı t"·hın ıhtıyacı olan kok, 
taş e lın) it komııtlrrl tP\'Zııne 

rlunden itibaren başlamı tır Sa
tı ve te lımııt mtıracaat sıracınıı 
gore yapılacaktır B•ı SE'ne a Tl· 
"a muracaat urası içın beyanna· 
me numaraları 116n edılmı)ecck· 
tır. 

Boz.ulan vapurlar 

mahkıimi> rtını bıtirdıkten so!lra Denızcilik Bankası şehır hatla. 
askere alınmı "e beş ay once nnın Halep vapuru tamırden çık 
fırar rtm15tır. Uzun aramalar- mı" 'e yerine Aktan 'apuru alın 
dan sonra Ar lan eV\ el ki gun mıştır. 
>ak al nm ı ır. 65 H' 68 numaralı ehır hatla-
Gölbaşındaki boğulma· rı 'apurlarının da tamırleri so

na ennı~tır. 

nın tahkikatı bitti Dl er taraftan H'ni elen Be· 
Ankara ı (llu u i) - Bun· ı>ıktaş 'apuru da bornlarak tamır 

dan bır .:Ouddrt E'\"\el ~Phrımız iı;ın harnza alınmıştır. 
Golba.ında •ıphdi hır bogulma ı iki otomobil çakın hırsız 

ı 
hAdı e ı olmu • Erdı~ç Ka:asa. F.wr~kı ı:un Kızıltopra\;ta ıkı 
pan adında hır i:mcın çok ya- rılnmnbıl çalınnıı~tır Zı\'erbev 
kın arkada ı Tunç Balkanı ı;uya sokağınrla ?ılrs'ut Olcay'a mt 

1 
ıterek ho>idu.ı!u iddıa edılmışti. nıı ı p15kalı cıtomohll R:ı rlıt 
pu hu u 1a sa' cılık Adli Tıp ra· ı r:aclrlr>sıncle Tarıl\a ~ıt' 67!10 pi~ 
porunu trtkık elmı H~ tahkıkatı ı kalı hu~uı:i nlrımobıli ıı\ni hırı:ı 
nı tamamlamı tır. Netıcede hA· zın cıılrlığı nıılaşılmıktadır. Arıı· 
dısrde bır ka ıt olmadığı \e bu. malara ha lıııımı~tır. 
nun bır kaza oldu~u anla~ılmıs- 8. k d . 'h . 
tır. ır a ın ıntı ar .-uı 

laponya barıJ andla;- Samaha Mahye şube ındı:o d:ılt-
tıloluk yapaı:ı ,.e Kumkııpıda Blı· 

ma ı yürürlüğe girdi ~uk Haydarcfcndi sokak ı:; sayı. 
Ankara, 1 (AA.) - Dışişlerı 1ı e\de otıırım İffet Kazım ismın· 

Bak nlı ından bıldırılmıştır: dEki kadın ırıle kendını asarak 

1 

Iemleketımız ve dı~r.r mUt· ıntıhar etmı~llr. 
tef ık dP' Jetler 1le Japonya ara Ziraat Bankası krediyi 

ı ında 8 E\IUI 1051 tarihinde 
ı San ı-·rancısroda ımzalanan barış bir milyara çıkarıyor 
:ındlaşması ıle eklcnpc ait tas- Ankara 1 CT.H A.) - Zıraat 
alkname, andlasmanın 24 üııcLi Bankasından v"rilen mall'.ımata 
maddr ı hükmü gcreğınce, 24 gore, bu banka onUmilzdeki se 
temmuz 1951 tarıhincle Vaşıng. ne çıftçl~ e tahsis Pdeceğl kredi 
ton'da Amerika harıciyeci Nna- nııktarını hır milyar lira.> a cı· 
ret ne te\ dı edılnıiı:tir. 23 Unclt karmak için imkAnlarını tesbıte 
madd nın (a) fıkrası hukmıine t:>aclamıstır. 
ere. andlaşma 'e ekleri. iki Zıraat Bankasının irinde bu· 

memlekçt ıçın bu tarihten itıba. lunduğumuı ha·at mev~lmındE'kl 
rrn yürUrluğe gırm15 bulunmak· zirai kredi mıktan ise 914 mil:ııon 
tadır. 562 hın lıradır. 

Hayvan nakliyatı ıçın • 

yeni bir karar 
Denızrılık Banka ı, geçrn se

ne havvan !>'\ k mev ımınde, 'a
pun;ıı•luk ytizünden yapılamıyan 
ha'.V\ an • yuk po talarını, bu ıse· 
ne Necat ve'a Dumlupınar va
purlarınrlan hırı ılP, on beş gtin 
de bır muntazam proı;ramla yap 
mal:a karar Hrmı 'ır. 

NPcat va!luru 65~0. Durolupı. 
nar J e 4300 ha.> van almakt:ıdır. 

Bun-ian ewrl havvan naklıva 
tında, Hopa iskele&ının, nAzım 
acenta ıfatıvle havvan knntenJa 
nını tayın ''e tanzım dmr~ı hır 
çok karıo:;ıklıklara ~ e aksaklıkta. 
ra ebeb•' et ''erdı~ınden, bu se 
nekı kontenjan tertıbı merkez· 
dM ~ ap•lacak ır. 

1 krleler onderrcekl .. ri hav-
' arı! rın ıhıolr ıle muta hık ka 
lar k r mllr caııt ıra ına or 
e' k i 1111 a arlı) acaklardır. 

Scbıo ve moyva bol 

geliyor fakat ! .. 
Sebze 'e mr~"\ a fı ·atlarının 

normal hacir'!,. ılılşmem,. ıne ra~. 
men dun de ehrımıı" ı 6 vagon. 
14 kam on \e 22 motor sebze 
gı>ltrııctır 

Belerlıyf'nin re mi fı. at fülP.· 
sırı" gnre de peı akende olarak 
dumates 15 • 30, ııatlıc:ın 2~ • 60 
dolmalık hıber SO • 50, a~·şPka· 
rlın fasul.)a 40 • 60, bam)a 70 . 
130 kurustan satılmıı:tır. 

,..--'l'A ''11\1-, 
2 Af.,l!STOS 1952 
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~ABAH 
OGLE 
iKiNDİ 
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JMSAK 

\u:ıtı 
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l? 20 
16 15 
l"lN 
21 13 
02 57 

Gaz,'•'""' o ndet «n lfCU• 

• 8r ba.t:.!11n, ba.,lm4ftn 

,4 m~ı. 

l'ıanl 

09 ao 
04 55 
03 49 
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07 31 

Vilayet emrine 
Verilen 
Öğretmenler 
Ba~ka vılayetlerden vıUyetl· 

nııı emrıne tayınleri yapılan 

1 
oğretmenlerın lıstesı: 

Antalya Knrkutelinden Nadi. 

! de Yurteri, Aydın lncırlıovadan 
rtlelahat Kingan, Bandırma Ev· I 
yapan okulundan Adıle Yüceer, 
GoynUkten Fatma Deren, Tefen 
nıden Kemal Oıkan, Tefennıden 
Yaşar Özkan, Çanakkale Yenıce
den Hayriv,, Tıryakıoğlu, Ba.>Ta· 
mlçten Zihni Se~ınç. Yenice Ye· 
~ıl.> urt okulundan l\llıfıde Ba\'ın, 
Çoruh Borçka merkezden Bekır 
Hazar , Denızlı Merkez Gazi o. 
kulundan Fethı~e Gurtıınca, 
~e rın \rekmPn, Dıyarhakır Zı· 
.)agokalp okulıından Ekrem Gul 
do~an Erzurum l\lerkez Gazi O· 
kuluııdan Necatı Yalçın, Pasın· 
fer Nefi okulundan l\luaUA Ay
türk, Falandoken okulundan Kad 
rive Yergok. Erzurum Şenka\an 
okulundan Mustafa SO, E kışe. 
hır merkez, okulundan Sıdıka İz. 
ı;i, Esktsı>hır Gazı okulundan 
Verıbe Benderli, Gazıantepten 
Nadıde IJcin, Gıresun Gazıpa· 
ea okulundan Hatıce Ozdemır, 
Gumüşhane Gazıpaşa okulundan 
Fahamet San. Hatay Antakya 
merkezden Behi~e Toğay, İzmir 
Odrmış Arlagirle okulımrlan ııa. 
dıye D,.mlrrlelen, fımır Karşıya 
ka Kuçukçığlırlen Fatma Hayrıın 
nı a Anca, Sarıkamış merkezden 
Saadet Aytaç, Kastamonu fnebo 
lu merkezd,.n Kemal Okçu, Kas 
tamonu Hasantun~dan Ra~ıt 
Olnt"'r. Kırklarelı Pehhvan O· 

kıılıındıın Fahrunnı~a UnlU, Ko 
cadı GPbıeden Zahre Betur, 
Kora,,llı Gebze Darıca merkPz.. 
dcın •acı Ta-rınar, Kon a Cum 
ra merke1dPn Leman Tanııren, 
Malatva }31>cnı merkezden Ne,·ın 
Koca"l, Ordu Fatsa merkezden 
N !'ela Esen, Samsun Merkezden 
Ielihıı nktay, Adana 2~ Ekım 
okulımnan Nu'iret Turhal, Sıvas 
Haiık merkezden F1>hmı Bortu· 
çene, l\fanisa AhmPt Jıthatefen 
dı rıkulıınrlan Ahmet F.:rcıın. Sam 
sun merkez Cıımhurivet nkıılıın 
<lan Ahmet F.rgun. 5ammn Ga· 
zlosmanpaşa okulundan Gıllı;ilm 
Erımn. ~anı..sun Vezırköpru Ata 
tfirk okulund;ın AhmE't Koksal. 
Samsun m"rkez Dumlupınar oku 
'undan F2ıka Te~el, Adana mer
kE'z Plevne okulundan \'ıcdan 
I<araırnıak Sı\ as mPrkez nUmu
"" okulundan .Sedrı~ e Gula'" 
Kadrıle GUJa,, Snas merkez nfi 
mune okulundan. Tekırda~ Mar
mara ErPğlısinden Fatma ledl· 
ha Ereren, Trabzon Surmerı" O· 

kulundan Hıkmet Çokar, Trab· 
zon Of 'lerkez okulundan ?ılus. 
tala Sişman, Van Ercıs nıcırkE'z:· 
den Kadrh e Knı a\•, Zongııldıık 
B;ırtın Epçıler okulundan Zehra 
Atalay. 

lşçiyo hakaret eden 

iki müfettiş 
:Sırkaı; ilin once, Buyükd .. re 

kıbrıt fahrıkasında bır 1 çıye ha· 
karE't eden Sedat rn Zekı isım
IPrindPkl ıkı mufettışi işcıler sav 
rılıt?a şıkayet etmışlerdır. Alınan 
ıfadelerı muteakıp memurın mu
hakemat kanununa iOre, Tekel 
Genrl :rıtildurluğunden musaarle 
stenmek uzere tesebbfise geçıl· 
mı tır. 

Anadolu Kulübü Büyük 

Kostümlü Balo~u 

Ateşe devam ! 
·n 63 

Blrle~mış JIJılletJerı J\Orr 
uçan l!alesi KuzeY pı' 

de lltançıırya eınırına y .ı 
bir yerrte hulunan bir utll 
rnln} 111'.11 'abrıkasırıa ııı 66(1 
bir ahında hu1unnıut ,-e 
totı bomba atml'· 1J 0ıdıt 

Akının çob: haşarı ı~raflJ 
ğu, haberi bildi.ren ıe lı ~· 
·Fabrikadan hlc bir 11 aJI 
mamı~tır• denıJmesiode 
la5ıh or. 1, ~ Fabrıkaden biç bir ·,1& 
mamııı olabılir; fakat 0·~ 
"e bir bnmbardırnaıılll1b~ ların kafacında \f kıı ıJI 
bu uil iller bırakac•ğ~ ,+ 
hakkaJ..tır. Kız.ıl h" ·in )r 
reklerd" bo le ııler ııe J! 
rlar nk \'e ıll'ri oJurs2ıdl • 
fPşmış ilJıll,,tf .. r d ' 11~1 ballt" 
kı>•hı çabıık ,e koW 
dılir. 

G 



lerini bıldinnekten çekinm • 
mıstır. Yine Mısırda hır zaman 
evvel A \Tupalılara karsı ) apı. 
lan hareketlerde Polonya El. 
çılı~l kanahle Ru ~adan alınan 
paraların çok biıyilk te lrı ol 
muştur. 

Her uretle saadet ve refah· 
!arını i lediğımız bu komşu 
nıPmleketlerde muay) en taba. 
kııların behren tehhke!Prl da· 
ha )•akından gormell'rfnl ,., 
karııasıılıklardıın do~acak fo 
na netırPlerı düşunerek cıddı 
tPdbirlere ba$\'Urmalarını ço,. 
dıkrız. Do~u dü"' ası bu~uk 
~arsıntılar ııeçirmistir \e yc. 
nı car~ıntılara fazla taham 
millü ~oktur. Hasretıni çektı 
ğı ha~ at nızamına kavuşması 
ıçın de uzun barış yıllarına 

muhtaçtır• 

Delik ve yama 
İngiltere ithalatını J imle 

kırk aıallt\ or, gıda maıt. 

delın-inin hlr l!ısmı haU le· 

slka il,. 'nilmekte "e i~tlh · 
kak mil.ta• ları csk1 5ıne nıs. 

betlp kısılmııklarlır. 

Muhtemel tehlikelere kar~ı Şahın Gülistan 
Sarayı tanklar ve motorize birlikler 
tarafından muhafaza alttna alındı 

HaltA Jllr. rörçil ingiliı 
mılle!inP. bir mılrldr.I e\,d 
~unları ~o) ıeml~li: 

Cl nr.nıokr;ı5imir. için ı. ... 
ml'rl,.ı ini1i hirıız daha ııık· 
manız icap crJI (lr •• 

General Ridgway 
Türkiyeye 11 
Ağustos?a gelecek 

mucidi öldü 
Yeni Orleıın. 1 (A A.) - Jüt. 

!eriklerin büyük çıkartmalarını 

ııflayan •Çıkartma tekneleri
nin• mucidi Mr. Jack~on Hh:gins 
bu.t:ün burada 65 yaşında olduğu 
halde ölmüştlir. 

nr?. (TF:~'I SARAR 

CUMHURiYET 

HOCALAH İl 1 A tA 
TAU-:REI,f.R 7.Al IF! 

lln an lliııdi ya:ıı3 or: 
~'_nlıh Rıfkı Ata Prince. 

on Unh ersitesi ıırofe~orlerın· 
den bırının siızlerıni bahis 
me\'ZUU cdeı ek waman bundan 
ders alalım.• dı) or. 

Heı> böyledir. Sporda mag. 
ılıp mu olduk? Ders alalım. 
r·i!An ~erde ll'rbı\eli bir sıya. 
~ı nutuk mu soyledı7 ders a 
ıılım Falan yerde normal bir 
ıiemokrasl mı? Gene ders a· 
lalım. \'e ılh .• 

Alalım. alalım ama her za. 
man lllta ama daima !Afta 
kalı)Or. Ne tenbel talebelerb. 
Yarabbı: 

Dizim altı a' lık flıŞ ticaret 
arısrnııı 2JI mlh on liradır 
\e miıtr.marll~en dr. artmalı. 

tadır. 

Hrııu7. bir tedbır alındığı· 
nı \C 3ahut alınacağını duy. 
madık . 

. für .bısınımmn 12 ı.enedir 
61ka Etlıa ne fı,.Jinde krmer, 
ne de a~ıııırla ılı~ kalr1ı, 

16ti Konfeıt•ra~yonu ıı~ elerl Ankauda Ataturkün he.)kelın P çelenk ko~ muslardır 

Bir kı~mıınıı ı~e kemerini 
her run 1.ıiraı d;ıha geniiltt· 
mekle nır.şı:uı. 

ECVET Gl\nı:;s11'" 

1 

s 

Eva Peron'un naşı 
Daimi surette 
Teşhir edilecek 

Kora'do komünhtlerin 

elinde bulunan bir tepe 

geri alındı 
Yunan komutanı, hôdisenin nasıl 

Bulgarlar, zehirli kurşun 

başladığını anlatıyor. 

kullandılar. 

B11Pnos Airl'!R, 1 (A.r.) - Eve 
PPron'un nişının Arjantin baş· 
kPntı RtıPnns A ıre~'tr daimi r;u. 
rette lrşhir l'rlıltı-el!i bu~n Cum 
hıırhaşkıınlıi!ı ıieir<"~inrlPn yayın. 
lıınıın bir trhlıtdrn anlaşılmak· 
tıırlır. ce~edi lbti\"11 eden kalın 
kP~mc cam kaplı tnhııtun in ıı 
r.dılerr.k biiyilk bir anıt binaya 
)erlcştırılr.r.e~i vr tıpkı 1\loskowı
da I.rnin'in re~N'ti ı:(bi hıılk t:ı· 
rdından ziyan:~ ~dilcbilcl'eği be· 
lirtilmiştlr. 

Ctımhurhaskıınlı~ı rlairesinrl"n 
yayınlanan 1Phli~e gôrc •muvak· 
kat rlrfin• töreni 10 ağustosta 
yapılııraktır. 

Yüı. sf'n~lik hir mum 
hoırlAnılı 

Rıırno~ Airer., J ( \ A.) - Sağ 

Jık Rııkıını Dr. Kamı'" Cahrıllo, 
mulN·l'ffıı E\•a J'eron'un hittıra
sını tfız.iz etmek için muıı~yen 

ıaıatlerdr ~ :ıkılııcıık olan 100 ki· 
lolıık hlr mum ı~marlamıştır. 

Mum ı-:,a Pl'ron'un tıı~\·irini 
ifadr cdrcck \'e altına ·Gundüz, 
gcrr. olı'lu· ıbıırrsi yazılacaktır. 

Ru mum her ıı} ın 26 ncı ı:lınil 
hir ııat için ) akılarıık 'e E\'lta· 
nın nliim ı;aati olan 20.21) rle ~ön· 
diirillrcrktir. Rahiı; konusu mum 
100 ı;cnr. el n) anacaktır. 

Seoul, l ( P) - :Mutte!ık 
kuvvetleri §ıddetli bır 5Un~il Hıuwt llv~4!",..,., rım saat kadar devam ettikten 
hücumu ile komüni~t Cın kU\'· İsmail Toparlak ıonra sükOnet u·det etti. O ge· 
'e lerıni C'horwon bolgrslndeki 6 dırıııcr CP~ ı emnı~ et tertıbatımızı alarak 
Kel TeprdPn tardetmlflerrlır. 

Bu suretle A nıerlkan bırlık- Pıtyon, 1 - Per~embe gunu geçirdık. 
IPri ın gun evHI bır Cm t~hu· uat lô den ıtıbaren Yunanistan· Ertesi gilnü, ateş eıiılen Meriç 

f 
rla ccre~an eden, son hudut hA· nehrı uzerınde bıze ait olan Gıı· 

ru tara ından 7.ııplcdılmlş olan . • . . . d hu çamurlu tepeyi takrar ele dıse~inP sa~ne olan Pıkea ıstıka· ma a asında aı;tcğmen ri.ithe in· 
ı::ecirmi•l,,rdir. metı.nrle "l unan . topraklarınd:ı ele bir jandarma Eubal ımızla (ki 

K 
1 

T ılerlı~ orum. Bınbır mrşakkatten bu Pıkea'da karakol komutanı· 
. r. epe~ rı ka11ı glrişılen sonra ak~am geç vakıt hldlse dıı) yanında P. E. A te6kiilıtımı· 

mtitlcf~k taarruzu uzun zaman· mahall.ne gelebıldim. u mf'nsup iki eri keşfe çıkardık 
d~.nberı devam eden fena b!l\'a 1 Gerek Pıkea"da gerek•e geçti· Saat 15 "te 'e keşfın heniız ba'l
duzelır dilzelmrz l apılmıştır. ğım yol uzerındekı Yunan koy· ladığı bir anda birdenbire çok 
r-~_ııva şartlımnın berbatl•S:ı yli terinde halk fevkalAde heyecan· vakından 'c bızım adadan kes•{ 
zundcn ı:rçcn cıımarte• denberı J tı . Son h~dıseler günün yegAne bir ateş yağmuruna tutulduk. Bu 
ha\a harrkA•ı heme'l }u•m"n ta· ma mıle du rmu•tu. I ~!.'\ zuu. ~ul~arların bö~ le haber arada makınclitufeklerln ate•iyle 

Avam kamarası Fcd,.fal 
Almanya sulh anlaşma· 

sını tasdik f"!tti 
T,onrlra, 1 (A.P.) - A\am Ka· 

marası bugiın F"edrral Batı Al· 
mıınya Cumhuriyeti il" aktedılen 
sulh ve müdafaa mukavelelerinın 
ııı~dıkini 2!13 e kıırsı 293 le tas
rlik rtmiştir. Du ıınrlla~malıır S:."· 
rrı"?inre Bntı .ı\lmany:ı, Batı Av· 
rupıının miid:ıf:ııısınıı i~tırak irin 
askrr topla~ abılecrktir. Nıhııt 
oydan hirknç dakıka en el 'am 
Kamarası , muhalı{ İ çi p:ırti ı 
nin hır t dıl leklıfini 260 a 'karşı 
294 o\ la reddetmiştir. fşçı par· 
tisi. Almanva mr elcsl hııkkın· 
da J;a~ retler sarfını i~temı& 'e 
hu maksatla muka\ eklerin tas· 
dikinin geri bırakılmasını derpis 
et misli. 

ı;ız ve tını hucumu buralarda bu· birlıkte bir el bombasının da 
1 ıunanların hakıkaten Asabını boz· kullanıldığını görduk. Bomba su· 
muş. balımız.ın ~:.anında patlamı~tı. 

Pıkea'da Yunanlıların hudut Subayla ıki er \'Urulmuştu. .Su· 
komutanına misafır oldum. Bin· bay olu. diğerlPri yaralıydı. 
ba~ı Sotiri Yuanıdis butun sefe· Bu iki er geri ·e dondüğil za. 
rl tertibatını almış. G~celi ıUn- man vauyeti anladık. Zaten gö. 
duzlu çalışıyor. Bınba~ının çadı· zetlememızden de 201) kadar Bul· 
ı ınıla hAdiseyi kendi ağzından gar erınin bizim adadaki funda· 
dınledım. Jıkların içinde kaynaştı~ını ve 

.Rinhısı anlatl\·nr 

1
20 kamyonun ı;erılerdekı yollar· 

•- Geçen cumartesi günü ıık· da gidıp geldlkl.,rini gôrmilşUlk 
~am uzeri bizım saatimWe tam Bizim gerideki ku\-vetlerımiı 
17 de hıç bır sebep olmadan Bul· 50 • 60 kışıden ibarettı Onlar da 
gar topraklarından bize ateş aç· ilk ateş açan erlerımlze yarım 
tılar. saat sonra iştirak ettıler ı.ıu~a· 
Ne~e ugradığımw anlamamak· deme saat tam 20 ~e kadar de 

la beraher hızım askerlerımız de \8rn etti Bundan sonra karanlı· 
buna mukabele ettiler. Ateı ya ğın basması~lc &ukunet buldu. 

. 
I~ 
~ 

Neticede subayl berahu ôlfl 
adedimiz ilçe çıl:.tı. :Stri a:ır ol
mak Uzere dort de yaralımız 
vardı. 

Subayımız adada kf5if yarar· 
ken pek yakından \0ur11lduğu ırin 
hemen orada olmilş. \'e onların 
işgal ettıklt'!ri ada.da kalmıştı. 
Bunları alamadık. Buradan suba· 
) ımızı kendı topraklarına &urü· 
yerek gotilrdiller. Yaralı erleri· 
mızden hirinın yarası ağlrdı Dı· 
metokaya hastane' e yolladık. 
Erımizin burada amelıyatli! baca
~ı kPsıldi Fak t harplerde kul· 
!anılması ı;asak olan zehirli kur· 
§Unla yaralandığı içın ıkı gün 
ı.onra kangrendr>n oldu. Bu su· 
retle olU adedı dorde çıktı. ~ım· 
dl onların ı~imlerlnl ,·erıyoruın: 

Olenler; jandarma asteğmeni 
Pıkra karakol komutanı. evli \'e 
beş çocuk r.ahıbı Psarakis Nikola, 
P. E. A te~kılAtımızdan Portaka· 
lirlis Nıkolakı, gene P. E. A dan 
Atanas Sınoridıs • 

Bu. kanlı baskının ilk &afhas.ı
dır. Yarınki )azımda hAdıse mı· 
hallınde muşahit sıfatı ' ie tet.kv 
kat yapan yarbay ,.e blnbaşılann 
raporlarını 'i ereceğım. 

Dığer taraftan, Yunan tahkik 
he) eti bugun ha.dise mahalline 
geldı~ı halde Bulgar mumessille· 
rı gclmemlşlerdır. 

Bonkanm,armağanlarım, dôvette bulunan CumhurbaşkaTUTUM BAN·KASI 
, 
nın 

29\ ğusfos ekilişinde 
nı, Rüyam yolcularma bizzat tevdi etti 

BEBEKTE YALI BOYUNDA IUHTEŞE~l KORULUK 
İÇİ~DE 
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SAHiP OLMAK İÇİN 
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İş Bankası umum mlıdilru l\lu· 
'affak hmen \"e Bayan İşmenin 
dtin Moda Denız Klübilnun llst 
kıt salonlarında •Rüvam• kotra· 
sıle Atlantiği a~an Turk sporctı· 
tarı şerefıne \erdikleri kokt,.~ ı. 
de Cumhurbaşkanı Cem Bn~ar, 
Bti) uk :Mıllet 1\leclisi Reisi Re· 
fık Koraltan, l\tılletHkılleri, iş 
Bankası l\lüdurleri. gazete baş· 
muharrirleri \"e şehrin bir çok 
ıleri gelen şah'i) etleri hazır bu-
lunmuşlarrlır. 

Bu daYet esnasında Cumhur· 
ba§kımı Savar İş Bankası namı· 
na Haşim Mardıne günıiiş kabart 
ma bir plika, ·ıhat B"krlik, \"e. 
dat Abut Faruk Kenç \'e Tunç 
Yalmana da birer madııl) 11 \er
miştir. Bankanın ~RDvam• ıo:emi· 
cilerıne armağan etti~i madah il· 
lar da kendılerıne takdım rdil· 
mek uzere Bayar tarafından Ha
şim l\Iardine \ erilmiştir. ~lada!. 
yaların bir tarafında ftRtl)·am9 
kotrasının resmi, arka tarafında 
da madth·anın \erildiği şahsın 

ismi ve cfş Bankası arma~anı 
Ruyam • Nev~ ork 1 tan bul • 
1952• ibaresi ~>aıılıdır. 

1 

Eskidenberl Tıirk sporculuğu 
nıı te§vik yolunda faali)'eti gô· 
rillrn h Banka~ının bu cemilesi 
'e sa~ ın Celi1 Ba) arın kendıte. 
rine kar~ı ı;ostermek lütfunda 
bulundukları yakın alAka ~Rü· 

)amıı heyetini son derece milte· 
has~ıs etmlştır. ----

HOS MEMO· Sen parasını ödeyinceye kadar malın modası geçer zaten 1 1 

•Iluyam• kotra~ının AUantik'i r,l'çlsi hddiscsi akisler uyan· 
dırmakta rleum edh·or. Ru munasebeUe İs Bankası, Tiırk 
snrrularının Denlzcılik saha~ında gosterdiklcri mu\•affakiyeti 
tebrik makr.adı ile ·Ruyam• a gümıiş \e Turk sanatb:Arları ta· 
rafından apılmıs kıymetli bir plAk hedi e etml5tlr. Resmlmlı· 
de spnrculıra dlin merasimle 'erilen plU., gonıyorsunuL 
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OKYANUSU AŞAN İLK 

TÜRK KOTRASI 
MISIR KRALININ 
400 MiLYONU 

~ 'l'u_Nf YA~M..4N * ......................................................... __________________ __. 
Sağtr Sultan - Tütüncünün önü - Beş 
Kral - Para gibi taht var mı ? - Kürekle 
yesen tükenmez - ince hesaplar - Ve o 

Rüyam ekibi CezaJirde Ka hah sokakların da 

«ROY AM» DAN NOTLAR : 20 

hikôye .. 

Yazan : SADUN • TANJU 

Eskıden, du) ulmamış olması., . Bizim mana\' çok hoş oh bet-\ 
na imkan ve ihtimal \er· tır: 

mediğiniz bir hadiseden bahi:. - Yapma be )ahu dedi, ağla· 
mecburiyetinde kaldığınız za- tacaksın beııı! 
man: Sonra da kahkahayı bastı. 

«- Yahu, nasıl duymamış ola. cıiliıhi dedi, Sadun bey, kral Fa. 
bilirsin? .Mısırdaki sağır sultan ruk tahtından olduysa i\lil}on. 
bile duydu: • demek suretile hay- farından olmadı ya? Para gibı 
retinizi ifade edebiliyordunuz. taht var mı~ · 
Fakıı t bu ndan sonra, lutfen lıiı· 
ba~ka Ulbir bıılma~a gayret edin; 
zira, muhitinde cereyan eden ha
di elcrin akislerini duyabilecek 
hassas işitme organlarına sahip 
olmadı~ı son günl erde iyice au. 
!aşılan Mısır Sultanı, simdi artık 
memleketinin hudutları dışına 
atıl mıs bulunuyor. Yahut, birat 
daha sabredın, ycrlesliği yer bel· 
ii olsun, o zaman; 11Yahu nasıl 
duymadın? Nis'dekı \ eya no. 
madaki Sağır Sullan bile duy. 
duu dersiniz. olur biter. 

* G ece, Jıiç adetiııı de •ilken, 

Cezayirden 
hareket 

Palermo'ya 
ediyoruz ~, 

Biz öteden beri l\Jısır'a karşı 
daimi biı· alakayı mu hafaza et 
misizdir. Bunda bütün bir tari
hin rolü vardır, bu muhakkak .. 

:Mısır Kralı Faruğun, bir kaç 
gUn evvel tahtından :feragala 
mecbur lıı,.akılma~ı. bu bakım. 
dan, sadece dünya gidişatını ya. 
kinen takip eden çevrelerde de
ğil , geniş halk tabakaları arıı. 
sında da derin akisler uyandır· 

kahveye çıktım. Sırmakeş 
t•amamının yanındaki meşhur 
krıh\'elıanede, sağa sola kulak 
veriyor, bu suretle konu:;ulanla
rı duymak i liyordum. Duvara 
yakın masalardan birinin etrafın 
da, 4.5 kişilık bir grup nazarı 
dikkatimi cclbettı Orta yaşlı 
clr zat, Ak~am gazetelerinden 
birini dikkatle ve ) Uksek sesle 
ukuyorclu. Sandal) cm! onalara 
c.o~ru yaklaştırdım. O okuması· 
na devam edilordu: 

• E ski Kral Faruğun muaz-
7.am ve efsanevi scn·eti hakkın 
da muhtelif rh•ayctlcr dolaş. 
maktadır. Pek muhtemel olarak, 
t.u servetin tam ve kari mikta
rını, hatta kral Faruk dahi bil
memektedir. Ancak tahminlere 
göre nakit olarak bu servetin 
yekunu 50 milyon st<.'rliıı \'ey~ 
400 milyon Turk lirası charın 
dadır.• 

T anca körfezinden Cebelila· 
rık'a doğru çıkarken dal

,alar gl,ttikı;e buyüyordu. Or· 
talık kararmak üzereydi, Kör
fc:r.in burnunu dönünce adam 
akıllı sallanma:a basladık. Lom 
bozlar, kaportalar alelacele ka· 
patılıncaya kadar salon \'e ka· 
maralar iyice ıslandı. Limanda-

ki iki gecelik rahattan sonra 
ansızın Atlanlik'dekl halimize 
dönUvermistik. o aksam ) ine 
dar koridorda muvazene temin 
ctmeğe calışarak ayakta soğuk 
) emek yedik. Sallantıdan ra. 
hatsız olanlar onu da yapama· 
dılar, yine birer • draınamın • 
hapı yutarak bitkin halde ran· 
zalarına serildiler. 
Ha~im .l\lardin o ı:cce hiç 

yatmadı. Ayakları u içinde, 
sabaha kadar ~Uvcrtede düme
nin yanında vardiya tuttu. 

Ewelce de söylediğim gibi 
sevahatin programı deliiş-mış. 
İspan)aya, Fran ıı ve İtalyan 
Rhieralanna gllmekten vazge
çilmişti. l\lardin bir al'a 'npo
li} c kadar çıkıp. Capri'yc uğ. 
1-amaktan bahsetmisti, ama 
Capri rotamızın şimalinde ka· 
lıyordu; mak at artık sadece 
tekneyi bir an evvel İstanbula 
ulaştırmaktı, selahatln pek ta
dı kalmamıstı, bi!Ahare Capri
den de vazgeçildi. 
Rotamız ııuydu: Cebelitarık 

boğazından Sardinya ada,ının 
cenubuna doğru ilerlemek. i· 
cap ederse Sardinyanın merke· 
zi Cagliari'ye uğramak. omdan 
Sicilyaya geçip bir iki gün Pa. 
lermo'da kalmak. Palermo'dan 
soura l\lessina boğazından ge
çerek. eR.Uyu kotra ının ge
çen yıl battıtı Taormina lima· 
nını ziyaret edecek ve Adriya
tiği geçip Korent ~olu ile Pi· 
re'ye \"aracaktrk. Ondan ı.onra 
da Adaların arasından doğru 
Çanakkale ve i tanbul .. . 

PIAXLAR YiSE 
DEGIŞIYOR 

N jyet bu):du, fakat kaptan 
her fırsatta hatırlatıyordu: 

- Bu iste plin yapılamaz. 
Neticede rüzgarın ve suların 
istediği olur. 

Neticede hakikaten rüzgarla 
denizin \ 'C biraz da benim iste. 
diğim oldu. YAni hiç hesapta 
yokken Ceza~ ire gittik. Cezayi. 
ri eskldenberi çok merak eder
dim. \'anıbaşından geçip uğra
mamak yırzık olacaktı. 

CebeJitarıktan uzaklaştıkça 
Sardlnya yerine Güney Afrika 
sahilinde bir limana sığınıp 
mazot almak ihtimalimiz çoğa· 
Jıyordu. Ben de boyuna bö):lc 
bir aksilik olacak olduktan son
ra bari mazot Cezayir açıkları. 
na kadar idare etse de oraya 
sığınsak diyordum. Mazotun 
bitmesine sebep Akdenize gire
Jibcri rüZiirın tam ka~ıdan es
mesi idi. Ak i istikamette gft. 
tiJimiz takdirde kotraya 10.12 
mll yaptıracak olan rllzgArdan 
rotamız batıdan doğuya olduğu 
için istifade edemiyorduk. Üç 
:Un, Uç gece motörle ilerledik 
\ e sallandık durduk. Müsait 
bir rill.(lr bulduğu takdirde 
kaptanın niyeti, mazotun bit
mek üzere olusuna yine de al. 
dırmamak ve kuzeye kırarak 
tekneyi Sardunya'ya, yahut 
doğrudan doğruya Palermoya 
ulaştırmaktı. Fakat liçilncil gün 
ha\'I raporunu alıp da, rUzga. 
rın aynı istikametten esmeğe 
denm edecelinl öğrenince 
bana: 

- istediğin oldu, dedi. Rı>
tayı değiştirip, mazot ikmali 
için Cezayire lnmeğe mecl>u· 
ruz. 

1 
dı. Gerek radyoların havadis 
bültenleri ve gerekse gazeteler, 

t komsu milletin iç siya:.etindeki 
' mUhlm değişikliKlerc büyu;. 

Ma adakllerden bıri: 
- Vay canınn, dedi; 400 mıf. 

yon ha? Yemekle, harcamakla tü 
kenir mi acep? mikyasta yer verirken; halk ta. 

kendi arasında, bu havadi le1·;n 
yorumlarını yapmaktan geri d ıı. 
muyordu. 

Xeler söylemlyorlard1 ki? Bir 
gazeteci olarak, bu söylenenlere 
kulak vermek surctile simdi . İ· 
1e de yazaca~ım öyle hos şeyler 
işittim ki, anlatamam. 

Aşağıda. muhtelif yerlerde ve 
muhtelif \'<.'Silclerle edindiğim 
bu intibalardan bazılarını kısa 
notlar halinde veriyorum. 

* 

•- Kürekle )esen banamısın 
demez. dedi bır diğeri, c400 
milyon anam, hele bir yol faizi. 
ni de hesapla! 

- Tabii ya, faizini de Uzerine 
ko~ 1 Vay anam, \'ay!. Yahu, ço
cuklar acaba ne faiz getirır, ha'! 

- Kolay, hesaplı~ :ılım. 
- Vcl' şıı ,igal':ı kutııı;unu .• 

:\ediyordu, 400 ııııl~on mu? 
- Peki, 400 mılyon! Yüzde 

üçten . 
- Delimi ın be, ne yüzde üç. 

teni.. O senin clcdiğın kumbara 
Mısır Kralının tahttan icra- hesaplarında. Hatta onlar da bi 

gala mecbur bırakıldığı ıc ceı5 veriyorlar. 
haberi 27 Temmuzda büyük bas· - 400 lilyon bu oglum. Ser. 
lıklarla intişar edince. ha,•adis, ı ma)c be'. Yüzde on, yüzde 15 
hlkli eleri pek ~nkından takip bılc , crırlcr. 
edemiyen halk. toplulukları ~~a- ,_ O dn faıl:ı ) n • ~eyse, % 7 
sında bo~?a ~ıbi ~atl~d~. ~ız~!11 I diyelim, kabül mli? 
~okağın ko.,esındekı tutüncünun 

1 
- Peki, kabul. Hesap et ba 

önu o abah yine beda\"acı kari kalım 
J~rle • dolmuştu. lla\'adisi, bir _ Yaptım. 28 milyon cıktı. 
bırlenne çama ır mandahyl:ıı - Vay anasını! Demek bir 
tutturulmus gazetelerden oku. senede 2R mihoıı? Sade faizim 
yanlar orııcıkta, dedikodusunu yese, gıinliıı1ü~c ne düşü):or? 

, da yapıyorlardı. - Dur onu da hesap erlelim. 
uRu)amı ın lostromosu Miço Kar atoprak Cezayir - Belliydi .. 1~len. ~~el"if Dev:et 2R milyon taksim ıiç ~!ız altnıı~ 

limanında ipleri tamir ediyor umurunu duşunecegıne, Moıı.e· tıc ... Efendim, tam 76712 lira. 
kara)a oturtmağı, kayalara ve zayirin ufak bir parçası halinde. karlolarda, A'rupa plajlarında 100 de arttı. 
) a gemi enkazlarına çarpmağı Cezayir aslında 400,000 niıfus- kumar oynuyor, zevkediyordu. _ Yürüt , lil'il!. 
göze almak demekti. Bereket lu bli)ilk, modem bir Fransız Kumarın, içki işretin sonu bu- - Ne yÜı~iltmesİ be! 100 de 
, ersin Cezayir limanının ağ- şehri. İnsan sokaklarda arada dur tabii. kalıver in. Sen 76 bine bak! Bır 
zındaki ışıklar muntazamdı. Ga bir fe li bir adama veya çarşaf - Fena nıı be, daha hi oldu. ı:Unde 76712 lira ! Hem de sade-
):Ct yavaş ilerlherck, karanlık- lı, peçeli bir kadına rastlama- Zaten Faruğun krallıkta pek gö- <'(' faiz! Paracıklarından biç bir 
ta şamandıraları ı:örebllmek sa, Afrikada olduğunu hatırla- zil yoktu: şey eksilmiyor. Vay anam vayl 
için hepimiz ı:özlcrimizi dört mıyacak bile. - Yok muydu~ - Yahu bir günde 76 bin Iİ· 
açarak limana firdik 'e bü):ük Yerliler arasında sol tema· - Yoktu ya! Hatta harp için. ı·a )enir mi. ha? 
bir dalgakıranın arka ına ığın· ylilU almış yUrüınU~. Ve bu ce bir gaıcteci, kral Faruğa sor - Bilmem kı! Herif kum:ır 
dık. Geceyi orada geçirdık. Cc· temayül muhtelif neşriyat ve mus. c Harpten sonra demis. da oynuyormuş. 
za)1re tesadüfen 13 temmuz ak propaganda \'a ıtalan ile dai. ı dünya Ustünde kaç kral saltana· - Oyna ın be! Kumar da oy. 
amı ı:clmişız. Ertesi ı:ün Fran. ma kürlikleniyor. Anladığıma tını de,•:ım ettirecek?» nasın, şarabı dn su gibi akıtsın! 

sızların milli bayramı. Şehir o giire bir kısım Cezayirlilerin Seninki ne cevap venniş, bi- Huri gibi kız.larla süt banyosu 
geceden dolatılmıstı. sahilden nazarında cİstiklaı. ve ıKomü· ıiyoı- musun? da yapsın, tlıkenir mi yahu'! 75 
havai fişekler atılıyordu. nizmıı mefhumları aynı mllnll- _ Ne demiş? Bin! Hey Allahım! Hem de bir 

Ertesi sabah bır sıhhiye mo· ya gelir olmuş. Fakat Ceza- _ Demiş ki; ~ harpten sonra ~iınlük! Hem de sadece faiz! 
töril ve sahil muhafaza teskilAtı )ir bugün her şeyi ile o kadar 5 ral payidar olac:ık. Birincisi Üst yanı , hiç eksilmeden Banka 

• memurları kotraya geldiler. r'ransızlasmış ki, bir yabancı Ingiltere kralı, diğer dört tane- kasalarında duruyoı·: Hey ,\ll.ı 
Fransız polisi son derece na· için burayı 0 müstakiJ. tasav- si de İskambildeki krallar." hım! 
zikti. Onların ta\'Sıye ine u)a· \'Ur etmek oldukça zor. Yani senin anlıyaeağın, bu ne- - Peki ama? 
rak ı:ece.le) in demirlediğim.iz SİCİi,\'.\ \'A ticeyi evvelden biliyormuş Fa- Ne ama ı! 

):erden kalkıp şehrin tam mer- HAREKET rukl - Yahu bu kadar parayı han. 
kel.inde kotralara mah us bir _ !.. gi ka aya koyabiliı lcr? 
rıhtıma )ana tık. M azotumuzu 'e ybeceğimlzi - Sahi de! Kimbılır ne kad:ı 

Rıhtımda hemen bir kalaba. aldıktan sonra 15 temmuz * ver tutar? 
Iık bırikti. Halk limana uğra- günu oğle \akti Cczaylrden ay., H er zaman alıs 'eıiş ettiğim - Hele giımus lira olsa! 
yan kotra ve yatlarda Amcri· rıldık. Gaziantepli l\lanav Dur Baktım, lkınd sigara kutusu-
kan \eya İngiliz ba,>rağını gor· Hadisesiz geçen iki günluk ~un Ali'ye, üzümün iyisinden bir nun Uzcı·ine eğıldiler. Bu 
meğe alısmıştı. cRU.>amo gıbi bir yolculuktan sonra 17 si sa- kilo tarttırırken, şaka olsun di- defa da, 400 milyonun gUmüs 
bir kotranın dirc~inde TUrk babı Sicilya görlindu. Hesapça ye: lira 'cya b:ınknot olduğu tak· 
bayrağının dalgalandığını gor· oğledcn sonra Palermoda ola- - Dursun Ali, dedim; yaıık dirde ne kadar yer tutabileceği· 
mck Ceza) ir için (her yer için caktık. Öğleye doğru limana oldu 1-'aru~a! ııi hcsaplamağa b:ışlamı,fardı. 
olduğu gibi) bir yenilikti. Li- yimıi mil kadar kala motör a - - Niye be be)inı? U ulra kalktım ' 'e caddc)e ı:ık-
manda kaldığımız iki ı:iln es- cayip se:.ler çıkarmağa başla- - Xiyesi var mı?. O saltanat, tını . Tevekkeli dememh~ler: .. zen 
nasında rıhtımdaki meraklı ka dı. A1.. sonra da durdu. Bilyeli c debdebe.. Üsteiik memleket· ginin malı züğürdün çenesini 
ıabalığı hiç eksilmedi. Gnzetc· )atakların biri kırılmıstı. Yede. ıen de uzaklaştırdılar. yorarn di)c! 
!erde resimlerimizin \e Ok)a· ği de yoklu. Yelkenler açıldı, -------
nus seyahati hakkında bir ya. ama deniz çarşaf ı:ibiydi. Rüz. 
zının çıkması da cRüyam• ı Cc. gar esmiyordu ve esmedi. Ak-
zayirde Meta meşhur etti. sama kadar çıplak, sarp Siril· 
CEZA \ ' iR iS ya dağlarının U.ı~rinde değl-
HUSUSİ\~ETl.ERİ şen renkleri seyrettik. Köpek 

balığı korkusundan denize de 
giremiyorduk. (Zaten altı haf. 
ta denizin üz.erinde olduğumuz 
halde bir kere olsun yüzeme· 
mi tik). 

Qsmanlı imparatorluğunun 
bir parı=ası iken Ccza)ir, 

bugün Ka bah denilen Arap 
mahallelerinden ibaretmiş. Biz 
buraya bir iki cami ve bir ka 
Je yapmışız, ki bunlar da Kas
bah'nın )amaçlarında kalıyor. 
Kasbah asırlardanberl bit de· 
ğişmemlş. Düz damlı dört koşe 
evleri, daracık sokakları, pbli 
ğl \'e kokusu ile Kasbah ) ine 
o Kasbah. Durası aslında fakir 
mahalleleri, fakat aynı zamanda 
ö)lesine serseri yata:ı ki, şeh 
rin ortasında olduğu halde 
Kasbah •Sehir harlch sa) ılı 

lor. Polis buraya pek karısamı 
)Or. Turistler Kasbah'yı ancak 
gündüzleri kafile halinde, yer 
11 rehberlerin refakatinde ge 
:r.ebiliyorlar. 

Güneş battı. gece bastırdı, 
bız hlilA olduğumuz yerdeydik. 
Bereket \ersin saat dokuza 
doğru hafi{ bir rüzgfir çıkt ı , 
kotrayı Palcrmoya doğru i~ 
nıf'~C başladı. 

Gece yarısıııdan soma lima· 
nın açıklarına ı:elebildik. Ge
ce) i açıkta geçirdik. Ertesi sa. 
bah erkenden Haşim ~fardin 
kotranın motörünli denize in· 
dirttl. Kotra motöre ba~landı. 
KUçü<.'ük motör hem kla\•uz 
vazifesini ı:ördil hem de koca 
ı.otrayı yavas yavas limana çek 
ti. Palermoya iste böyle motör-
iiz. y<"lkensiz, sakatlanmıs hal· 

~ 

'ENERAL ALİ FUAT CEBESOYtm i1~ 
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-------
lslanbul işgal olunurken . 

Sultan Vahidettin, birden bire ayağa kalkmış, tf~~ 
Rauf Bey ve arkadaşlarına, «Bir millet var koyun sll 

bir çoban lôzım o da benim.» demişti . 
k11 

Arif Bey orta~an kili ~ - 153 -
Sultan \"ahidettinin 
~ledis heyetini dneti 

M crli i :\febusan reisı Celil· 
lettın Arif, reis \'ekili Ab· 

riıilaziı ,\lecdi ve Sırns mebusu 
Htisl'yin Rauf Bl'ylede Konya 
mebusu hoca Vehbi Efendiden 
müteşekkil hir heyetin martın 
15 inci giinü huwru şahaneye 
kabul eriilecekleri tebJiit olun
muştu. Fakat bilahare kııbııl 
16 mart ö~lerien sonraya talik 
edilmişti . Bu keyfiyet mebus
ların dikkat nazarından kaç
mamıştı. O sıralarda iki türlü 
mütalea ileri sürfılmilştü, bi· 
rinrisine göre, Hfise~ in Rauf 
Beyin kaçmasına meydan ,·er· 
memek maksadıylc bizzat utı 
şahane tarafından kabul zama
nı işgal gtinüne bırakılmı. tı . 
İkincisine göre. Hüseyin Rauf 
Bey l\ft>disi Mebusana iltihak 
etmek üzere fstanbula geldiği 
1aman )fııstafa Kemal l'a•anın 

Sultan \'ahirlctline takdim edil· 
nıek üzere bir mektubunu ha· 
mildi. Saray erkanından biri 
,·asıtasıyle takdim edilen bu 
mektup padişahın milli hareket 
hakkındaki cmniyetsizliğini bcr 
taraf edebilmek maksadıyle yn-
1.1lmıştı. Bu mektup mlinasebc· 
tiyle Hüseyin Rauf Bey mezkür 
heyete dahil edilmişti. 

Sarayda geçen 
tarihi hir görüşme 

H eyet, 16 mart öğleden sonra 
saat beşle l\Ieclis binasın· 

dan ayrılarak Yıldız fiarayına 
ı:itmişti. Celilettin Arif Bey 
hulunmuyorclu. Huzuru şalıa
ncyP. kahul edilclikleri zaman, 
görüşmele1· çok kısa sıirmüşllı. 

He~ et ıızrıları fikirlerini açıkça 
.söylcıııişlerdl. Aralarında şöyle 
bir muha\'ere geçmi5ti: 

Sultan Vahlclctlin - Ecnebi· 
lcr lıerşeyi yııpacak vnziyette· 
tirler. l\lcelisi l\lcbusan miiza· 
kcreleıinde sözlerinize ia:r.laca 
dikkat etmeli iniz. 

Hoca Vehbi Efendi - Efrn· 
dimiz. Anadolu birlik hnlinde
dir. Hem vatanımızın istikliılini 
\'e hem de makamınızı ve sizi 
kurtarmağa azmet miştir. 

Sultan Valıidettin - Yok, 
yok hoca! Sölleriniıc dikkat 
ediniz. Fiili hiıdiı;<.'ler meydan· 
dadır. Akıl için tarik birdir. 

Sıvas mebusu Hüseyin 
Rauf Bey 

Abdülaziz ::'ılecdl Efendi 

iı;in müzakereyı .,e tı 
:r.iz Mecdi Bey açın~• ııır 
reler başladığı sı~n•sııı' 
liz kıtası Meclis bt ~ ~ 
rek HUseyin RaU~·~erı~ııl' 
sıf Bl'ylerin ke~ ~ıı ecr. 
mini istemişlerdı. ebO 
tec:ıviiz üzerine ~a G 
bir kısmı, haşla;ı~c" 
ne mebusu Zekı fırl 
halde verlcrinden .. . ı·· - Arkııdac:farıt11ııııı 
edemeyiz. silAhla rs 
ederiz. Neden r.ıec 11111 
ları vazifelerini )'ll~,şl• 

Dlvc bağırmd• bll 
İngiliz kıtalarının ~ ıeril 
yere do~ru yurliın°~~ 
Iis binasında taın ın JI 
kargaşalık oımu tıı. ~ 
<lan bazıları muhBfıı 
nına soruyorlardı: -ııı r4t'. 

- Medisc teca' rŞ1 
ecnl'hi kıtasına k~ste 
\alifcnizi yapmak 1 

nuz? 
~luhnfız kumandall~~.ıe' 

jSlll" 
Meclisi Mebusan re ıd• J 
dökulmemesl hakkınıııt':..ıl 
olduğu emre ittiba 
tinde kııldığını ifade 41 
~lebuslardan bir k15~,ıı 
lngiliz kıtası kuma~ 
fazla ısrar ederse. , 

Hoca zılmak suretiyle ıneb ~ 
yarın kir etmiş olduklarııı~rııs' 

senet verir Vt' aıtın• 1~ 
se, sırf kan diikütnıt 
arkadaşlannı tesll~şlt 
cC'klerini ileri sürtll-eti 
fikir .'.\lecJis eksem b'r.J 
rlan kabul görmei!C , .... 
Xetic<.'de İngiliz ıuı~ 
tenil<.'n senedi ,·crın j 
Rauf \·e Kara VaSI 

Düşmanlarımızın, burası (eliy· 
le denizı göstererek) liU kenarı 
olduğu ıçın zorları geçer. 
Anadoluda millet yekvücut \"e 
polat gibidir. Azimlidir. P:ıdi· 
şahım, müsterih olunuz millet 
sonuna kadar mücadele ede· 
cektir. 

Sultan Vahidettin -
dikkat ediniz. İsterlerse 
Ankaraya da giderler. 

Hiiseyin Rauf Bey - Padi· 
şahım, millet. hudutları dahi· 
1 in ele istiktalini ve makamınızı 
kurtarmağa azmetıni~tir. l\Iıl
let. sizden bir muahedeye İlll· 
zanm koymamanııı istirham 
ediyor. Aksi takdirde akıbcU 
çok nhim \'e karanlık görU· 
yorlar. Siz, mahsur vaziyette 
olduğunuz için imza etmcğc 
mecburiyetiniz de yoktur. 

Bu sözler i.ızcrine birdenbir<' 
a) ağa kalkan zatı ~ahane şu ce
\ a bı \'ermişti: 

- Bir millet vaı, k<» un ııu
rfısü, bir çoban lazım, o da be-
nim. 

nlıp gOtürmüştU. . ~ 

Mccli i l\lebusnn 1~1 

ra tekrar toplanınış · 
~et, Meclisin taın bit 
\e istiklAlle teşrıı bi 
yapamadığını, ccn~,, 
tarafından l\leclisc 1 J1 
diğini 'c bazıların~g1ııl 
l"ebren tevkif ed,11 !..ıiŞi 
silrerck tatilini ı$te>Y ıs Hüse~ in Rauf , .c Kara Va ır ş 

Beyler in tevkifi talep kabul olunrntl t,ustP 
1920 rlc -:\leclısi ?Je 

H eyet, geç vakit Meclisi meb· cclilnıiştı. _,fi 
"""' dönmiiolü. Cclllcltln ~ 

Fıkır ırtJJOtUOI" 
Ve ŞlkAyetlt•rl ı ı Kurslar 

r 
1 Okuyucu 

Devlet kuvvetl•ne Yoksul Körlrri K111tıııd~ 
neği Genel Başkanlll' 

karşı gelınek 
teınayülö 

Avukat Hamdi Sezerden aı . 
dığımıı bir ml'ktupta, sık ıı; ık 
rastlanan bit hadiseye temas e. 
dilmektedir. De,·let kuV\'elle rine 
karşı bir laübaliliğl gösteren bu 
hadiselerden birine r astlayan u· 
kuyucumu:r. şunlan yazıyor: 

« Kapalıçarşının Beyazıt tara 
tındaki kapısııulan giriyordum. 
Kapının hemen dışında sol ta
ı afta bir işportacı bardak dolu 
tezgahını 2 3 metre yer tutacak 
kadar dükkAnlann önüne koy
muştu. Bu sırada bir zabıta mc. 
muru geldi. Burada durmanın 
yasak olduğunu \'e mallarını 
kaldırmasını söyledi işportaeı, 
ııayır, ben 1ı;ç bir yere gide 
ınem diye direnci!, Memur gene 
gayet yavaş sesle ve temiz keli· 
melcrle ı::ltmesi icap ettiğınl, 
hıırada durmanın l asak oldu~u. 
mı ihtar etti. işportacı b·!drn 
parl ıyarak polise ağza alınmay:ı· 

cak küfürler savurdu. Devlet O· 
toritesind<.'n asla filtur etmeyen 
etrafına toplananlardan asla u 
tanmaksızın en ağır kilfürlerı 
savuran bu genç, temiz pak t;i 
~·iıımls. yüzli gözü oldukça dil? · 
gün bir insandı. ufşte demokr:ı. 
inin bizde telfıkki sekfü gibı 

sözler edecek değıllm Aşağı yıı· 
kan her \'atandaşta husule ge
lecek bir hıslc bastan aşağı lir. 
perdiğimi hissettim. Oradakiler 
•adccc vanı;ıdakine bir fıkir be 
van etmekle iktifa derken hızlı 
hızlı uzaklaştım. Sonra ne oldu 
bilmiyorum. 

Bu ~ibl hadiseler karsı ında 
içimizin parçalanması pek bir 
ı:cY ifade etmiyece~ine göre, se
rnhivetlller, öı nekler önUne ge. 
çllemiyecck kadar artmadan. es
ki usullere başvurmaksızın. da. 
vı:yı behemehal halletmelidirler 
ri;yorum.ı> 

Deri deposunun kokuları 

Diğer bir okU}'UCumuz mat· 
tıaamıza kadar gelerek Beya:ı:ıt 
ta. yeni yapılan Üniversite bina· 
ları \'anındaki hamama temas et. 
ıi . Bu temas. vaktile çok mıına· 
kasası \'aprlan o hamamın vıktı 

ı ,Jıp rıktırılmaması meselesi de
gil. o binanın icine konan deri 
lerle ilgilidir. Okuyucumuz dedı 
kı· Bu hamam. ~eri deposu va· 
pılmak üzere. eski vıllarda ki. 
taya verilmişti. Fakat şehrin en 

Kal abalık yerinde vapılan böylP 
biı· depodan etrafa çok fena ko
kular yayılmakta ve herkesi ra. 
natsız etmektedir. Bundan baş 

ka, şehrin sağlığı için de ciddi 
bir tehdld bahis mevzuudur. 

Çünkü mikrop bulaşması Ihtim'll 
dahilindedir. 

· Bu husı..ısta alakadarların 

Dtrnt~lmlz tala 1 <•~ ff 
r n bbartma ıııu :rı~ .~ 
1 .n Ankara tadde 1 4S 

11
, 

nek blnuında kara acını ıf 
il 

rıt lçlo her eumartdl ıı; ııt 
Mn 17 :re kıdnr mürar••1 

tct• 
Ktır.ı ı:ıınd.aıu olup "' 1 
len belıre!e!'I Nufaı hliflyt'. 

r.•ı, aaflılı: raporu, ~ re 
1 

-
Konserle r 

~·oıı~ 
Konservatuar 

11
--, 

6 Ağustosta .,er 
• )!il• 
"' nurnluır Turl< b t 

rtL nln flk defa 50 k a 1 ıı:I 
•·ere e 1 lton•tl' ı; ru~P J. 
6 A u•toı earıamba ıı 
ratıwund:ı. tal& : ı de ftf 

Yeni neşriyat 

KA \ '°N ı\~,# 
Veni uırııı tıkan bD .f'1 

ları aruıııcla uı:ı.:ınel 6 j 

Rotaıu.ı, Huan Sıın~tlt• ,-

d, ö. F. Toprak \' .s. olJ •' 
lerl ~e yaıılan bulun~' 
f'<lerız. 

- 'ti 
Bir a skeri he1' ;,I 

bugün NcıpoliY' f 
) / 

Ankara, 1 < Hıısusı O 
Kuvvetleri Komııt:ıııı ııe 
Mu7.affeı· Gökseni0 • ııçB ti 
de Yarhav Cemııl (jo il '(.
subay ı Binbaşı fsrn9 b'Jl 
duğu halde yarın 511 '14 
bir uçakla NapoliYe dtll 

Orgeneral, NATO "~eri ~ 
takası Hava Ku,...,·et ~ 
tanı ile temasJard' 

Fakat aksi albi kotrada Ce· 
ıayir limanının portolonu, yA. 
ni teferrüatlı haritası, yoktu. 
Geceleyin yabancı bir limana 
:portolonsuı iirmek, tekneyi Fakat Kasbah bugünkil Cc- de girdik. < Deumı var > Sağlık Teknik okulu ürüncü dene m emnları bir arada 

aıkkati nln çekilmesıni rica e:le· 
rlm!! tı:. 
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~lf! 
, l\.estırıne yol ! 
,tt.ıııbuıu 

llkıııı 11 Anadolu sahili her &ene yaz aylınnda buyuk su 
1'rdeij ısı çeker. Yaz: gelip de kurak mevı;im ba~la~1nca bent· 
'U.."Jıı ka~~ aıaJır, birkaç ı!Pfa hol yağmur yafmar a hııshhtıin 
lıii..ıe d ak ll'hlike i ba•gıisterir. Bu hıl urun muddPttP.nheri 
~!et ~;~arn l'ltlgl halıle derıle dr\'& aranmamı~, ancak nn se· 
~ ıııa ~nda eni bir brnt ~ apıhnıısına t"~rhhus edil mi tir. 
htrda t arııretıc dr\am e•Hl"n bendin geleN?k sene onha· 
loll.ra , anıanı ıi!naeagı , e kı•ın dolarak ancak l r3 P.nesinden 
4~ar nu sıkı'ltı!ırun bnune grçılecclH bildirili or. O zam na 
"d ır ~ l'aPmaJı? Su sıkıntı~ının önune geçmek için ne gibi 

•mıaıı" llu h .... 
~ l1J 

11 Usla birçok fıkirlcr ileri surulu or. Bunl nn ara· 
' ki ınuı lea da 'ardır: Su ılnntısına a~ıl eben bir ta· 

~tı!a ,rrı~ 1"rin bahc le tini bu su ile sulama lan 'e ço mik· 
~tı : latfrtmeleridir. nunnn önune grçml'k için a~ı ri Ih· 
lctet al csaıı "derek bundan fada su sarf edenlerden l üksek 

!llıalıdır 
l!Jı ... 

tliııku lınazartla razin gibi gonınen b•ı teklif makul değildir. 
~ eJe~·ht 1ertnl Elmalı t.uyu ile sulayanların ço~u zenı(in 
terıııet ır. Bunlar ne kndar ·üksrk tır.ret istenirse l!itensin 
it su ge hazırdırlar. Jlinaenale h m•ıayyen blr miUarıfnn faı· 
biraz r atfrdrntrrden fulıı para almak, Sular İdart' ine belki 

aııa \ . 
ta la &rıdat temin ed,.r, fakat derde deu olanın. 

Bir Amerikan 
Filosu geldi 

Dün limanıınııa gelen Amr.rikan flloc;undan ı;öı unııs ,, 
BAŞMAKALEDEN DEVAM : --- - ---~--------- · 

Cumhurbaşkanı 
İsfanbula geldi 

<naıı ı. dde) 
Ba.>ar, Peron'a tadret 

telgrafı çekti 
Ankara, 1 (Aı'KA) - Arjan· 

ün De\ !et Reisinin eşi Bayan 
E\ ita Peron'un vefatı dolayısıy· 
ı~ Cumhurbaşkanı CelAI Ba~ ar, 
Per C'ln'a bir tazıyet telı;rafı çek· 
mıştır. 

Başbakan Eskischlre ıtidecck 

Şehrımız:de bulunan Başbakan 
\dnan Menderes. bu;:un D.P. il 
t e~kılAtı ılerı gelenleri 'e ilçe 
başkanları tarafından tertip edi 
len hır toplantıda hazır buluna· 
caktır. 

Ba•bakan, ~ arın akşamki eks· 
presle de Eskı sehır ıl kon"re
sınde bulunmak uz.ere 5ehrımiz: 
de.n ayrılacaktır. 
Başbakanın buradan Burdura 

6ıdeceğı SO) lenmektedır. 

Ankarada bir hekim . 
intihar eHi 

Dı ş ticaret açığı 
21 1 milyon lirayı 
Buldu 

5 

Ziraat Bankasmın 
Yeni bir fesebbüsü . 

(Başı ı. cide) 
da, tahsil çağında bulunan ço
cuklarını okutamamak endişesi-

<Ba&ı 1 incide) ni ileri surmektedlrler. 
rac.a.t aruındaki farklar toyle tş•e bu haklı talepler banka-
gorülmektedır: 1951 ın ilk altı nın ilzerınde durduğu mtihim 
ayında ıtha!Uımızla ıhncatımız mevzulardan bıri halıne gelmi~ 
arasındaki fark ale~ htmiıe ola. ve son çare olarak da, tahsil ça
rik 49 milyon lıra ıken bu fark ğındı bulunan çocukları okutma 
l952 yılında 211 mılyon liraya şcklı bulunmuştur. 
nikselmlştir. İthaUtımııda en Bunun lçın Zıraat Bankası 
!:ı0) ü ~ erı tutan de,·letler sıra bütun t skıUtında çalışanlara 
ile ~unlardır· İngıl'ere. Almanya, bırccr sırkuler ı;ond .. rerek tah

merika, İtalya, Fransa ve Bel· ı stl çağında kaç çocuğu olduğu· 
çıkı . nu. hal n tahsıl uıt etınin na-

İhracatımızda hububat bırin· ıl bulunduğunu t tkıke başlat· 
cı pl:ında yer almakta. bunu ti1 mıstır :Ne•ırel r Zıraat Banka· 
tün ve dığer ıhrac maddelerım iı sı merkez:ıne ~elır gelmez bu 
takıp etmektedır. 1!151 in Haıı. işle meşgul he et. tah ıl çağında 
ran ayında 4.5 mıl~ on liralık hu- bulunan çocukların okutma Gek
bubat lhracatımız:a mukabıl l!J ı" lın l tayın edecektır 
nın aynı ayında 15 milyon 600 ı Bankı memurlarının çoeukla· 
hın liralık hububat ihrac edıl· rını okutmak içın halen ikı fi
mıştir. Bu artış bilhasa kayde kır mevcuttur. Bunlardan bırl 
~ayan gorulm,,.ktedır. 2 yıllık til İstanbul ve Ankara .gıbi ?ilyiik 
tun durumuna gelınce. geı;en se şehırlerde yurt h~mın edıp ço
r.enın ılk 6 ayında ihracatımız: cukları banka he ahına okııtmak 
1(16 milyon 300 bın lira iken bu Hya yatılı olarak memleketin 

oıuıuı .uv...,bt•f...t•cf.,. yılın ılk 6 ayında sa mılyon 700 mubtdıf ortaokul ve liselerinde 
Ankara, 1 - Bu ubah &ehri· bın !ıraya inınıştir. İkı senenın tah•ll gordürm~ktır. Fakat bun-

lıta.rıJl4: lU sıırfh atının, daha dofnı~u bugünlrn 'ıız;lyette u 
~ llıiltıa:nunr &:rçml'k itin kl'~llrme hir yol \ardır: HPrke~in 
d•ııı.,1 ıu 3rfr.debilece;inl llAn etm,.k, bundan farlil ııarfe· 
" ıııı: uyunu J.;rsmek... Su ancak, fazla sarfedilen mikta· 

ııl llbu nııılabilece~i zaman tekrar açılabılir. 
~ ttoı tıı ıUıınnda is, Irrede clr!rtrik, u urfh·atı bu ~ olda 

e t.\bi tutulmu.tu. Blı de ayni feyi yapamaı mı ıı'! 

Amerikan altıncı fılosunun 8 
"emıden muteşekkil hır kısmı 
diln saat 8 de lımanımııa gelmis
tır. Fılo. Vısam ıral Cassady'nın 
komutac;ında bulunmaktadır. A· 
mıra! Cassady, Amıral Gard· 
ner'in yerme Amerıkanın Akde· 
niz fılo~una tayin edılmış bulun
maktadır. Fılonun Amiral ge 
misı yenı \ e ultra • modern bır 
a~ır kruvazör otan •Salem• dir. ı 
Filoda Wa~p uçak "emı ı ıle bı r ı 
kru\azbr, dor l destroyPr \'e ıkı 
tane tanker vardır. Filo 6 gün 

1 lımanımııda kalacaktır. 

Diktatörlük 
yolu .. mızde bır ıntibar h~dı~e.sı olmuş ılk altışar aylarında aleyhlmııe lardan birıncısı Ozerınde durul

Yeru~ehir Satlık Yurdu hastane- 38 milyon liralık bır ihracat az. maktadır. 

1 
gtnln uhıbı Operator Doktor Sfi ili· gorulmektedır. Zıraat . Bankasının bu hayırlı 

K 1 b 1 k h t h i · 'Ik lt • teşebbusil, okulsuzluk ylızünden 
CB şı 1 incide> rena a a a ı • as a anenın Her ki senenın ı a ı-ar a- okuvamıyan bınlerce ı;!lcuğun 

Enis Tahsin Til 
ı dorduncu katından kendısını ata. J ındıı baslıca ıhracat yaptı~ım ıı istıkbalını tayın edecektir. 

mlttır, mem1t>ket hesabın3 h.aricl, askeri, iktısadi sahalarda 1 rak ıntıh:ı\' etmıfhr. Dolcto.r be• memleketler 5unlardır: Batı Al· 

llir iuıb: 
\ (\·aıa ) 
tıııaıı1ıı n da çıkan blr aıı ile me~er ben Kıbns ııduını 
t llı1ı ıra ll"SkPS rekml~ım! ... Runu hır Yunan guetesi ,.aı. 

t\i'takı tı.\'ta tıkan hlr Tıırk ı;azetesl hırkçe,·l'l Çf'\irıni5, Kıh· 

mühim nPtlr.el'r r.lrie etmi•tir. Lirlcrler, d~umlı hır iktidar. ni parçalanarak derhal ölmü~ manya 124 milyon lıra ile baş. 
bol ,erci, sel'gl ,.e ra)~ı isti~orlarsa, bııtıın hu nr,tfcclrr i)i j tür. . . ta, Fransa 118 milyon lıra ile i 
H! doJ?ru , nlhırrl:ı kenılilerinl raklpsİl ı;ıırette heldb nr. \'eni· ı Butiln 6ençlığını Anadolu da kınci durumdadır. Bunları 74 
den ıtiktatnrlıik rnhına ıı;;ııımak , e munaka~a ,.e ten kır\ hurrl· g~çıren 'e blrıkUrdl.ğı p~ralarla milyon lıra ile Amerika,34 mıl-

lı:mirc 400 Yunanlı 
soyyah geliyor 

.. l\~a7el"dl'n de 5ehr mi1ıll'l çıkan bir ıaıete i~tlbns fl. 
b[r l;ı llıın il\ durdufıınu hllml onım; ben hl'i\·,·en boyl,. 
tldıı411zı H7Jnadıktan lıııcka Kıbııs'ın A11adolıınun hlr partası 
ı. .. "tO ft•ı ' -

C';P.lrn j!l'milPr rn lnnajları I 
Salcm at:ır knıva1nru 11. oncı 

1 tonluk, Wasp uçak ~emisi 33.000. 

1 
tonluk, Crıne de~troyeri 3.3UO ı 
tonluk. Aurılla yağ gemisi 21.4251 
tonluit, Neche s )a~ .ı:emısı 
21 560 tonluk, Baltımore ağır 

H'lini tP.hdit ıılt~nrla hırnkmak ı;urrth le, kendi partilcıi~ lr., 1 hbır lkaç s
1
cnke e'" eldşekhtrinuıde 

1
bu )C.n lira ile İngiltere, ırı mılyon 1 İzmir l (Anka) - Yunan ban 

· . · 1 as anev mran o · or, mes e· !ıra ile İtaha takın etmektedır rf ıralı Golfın ~emisıle şehrimi:ıe 
mf'mll'liet '' hur ıhın~·a ıle. ~erahr.r kımılı t:~hı~tarı alr) hin;- ~inıı çok lıtız, çok insan bir şah· Bu 'azbete gore Batı Almanya pazar gunü 40ll kadar Yunanlı 
ıı,. çah~l\nı-lar, Halk rarfüının ı;~k. u taca hır n)ıınu:'a llPl•· 1 sıy et olduğu ıçın hu bP.klenme- ve Fransıı ıle ticari muna•ebet- turr t ı:elecektır. 
yorlar, o parti) r; ımın uman tar ıçın ıımmıulığı si) a 1 başarı dık hAdi•e umumi hır teessür U· lerımız de büyük hır gelışme . . ... 
lmUnlArını kenıli rlleriylP açı~ nrtar. l ,·ıındırmı~lır. Doktor Sureyya Kıı l<:aydedildiği halde İngıltl're tle llandırmada bır olum "<flnf ' Hınanlıların h11raıla hiç bir hık ldl\la edemi 'P.cek· 

ta\ b<ı~~a ı tr.ldıktl'l ıhılnıa tekrar ettim. Rlnlerre nlı~ha ola· 
't.hte ı ın ka~ısına çık~n bir ı;ıızete )arıcının U\'ılurfna wı 
i~ ...... s~attarıı l!\c,·uı yapılması cidden gorulmemiş bir ECY· 

• .\raba bir gıın gozlerlııi •tabilf'rPklr.r mi? Kenıl.ill'rini, j lııhalık hastalarının her §eyleri. ltalya da bir gerileme mu§ahe· hadiscgİ 

t 

· T. T. 

21 00 

2160 

22 70 

22.'o 
22,00 

23 00 

22 35 
22 40 

22 75 

2110 

Jll4 'T.'I 

ıo' i5 

10.i 70 

11)4 &O 

104 75 

ıo11 !\~ 

TAR\•h.1.F.R 
2~ 00 
21 75 

23 50 

209 50 

BHıO 

12 30 
5'10 

il' 00 

2, 75 
F;OOO 

141 00 

il 00-11 ıo 

10 30-10 40 

·~~gı 

• 2:a-12a 

"'--435 
l<'ı-102 

Al. 11" 
Saııaıaı 

010 
37 50 

8~ ~ 

Si •O 

: knı,·azoril ı i .000 tonluk, Leary 
mrmlekelı '' hiir tlun~ anın mukaılıtnntını hangi uçuruma le yakından alAkadar olan, ) e· de edilmekted•r. 

destrrıyerı 3 300 tonluk, \'esole 
de~tro~ eri 3.300 tonluk. 

ılnlr11 ı;üruklerliklrrlni, lıo~ una kendi aleyhlrrlnc calı tıklan· mrklerını dahi bıuat pışirten Balıkesir ı (Husus}} _ Şo-
nı, hakiki kıın et mrmb:ıl:ırını mırııs~ edire ıukcttıklerıni, ken· ı tam mfınasıle ln•an doktordu Bütün emeli Sağlık Yurdunu dok for Hamdı Ersoy t dareslndekı 8 
dllerfoc karsı nlan gıh rn , e ~Hıtb ı :zorla baltaladıklarını, ınil· İntıharın sebebı hakkında tah tor olarak yetıştirdığı bu tek ev· p!Akalı açı kamyon, Bandırma· 
lelin ııarnsıylc lıe~lr.dikll'ri asa"!ılık dıılkaHıklan hakiki bir kıkat devam etmektcdır Ya~ılan !Adına de,Tetmekti. Fakat bu dan Erdege gıderken üzerinde 

bırakacak, diyor Askeri terfi 
listesinin bir kısmı 

• .. • ı..ı 1 .. ır . tahmınlerc gore, Doktor SUrey· dargınlık bu emelı tahakkuk et- bulunan HUse)ın Ateş sanıntı· 
ku)'\ r.t anmak g:ıfl,-ıinP. dlı~tuklcrinı f~r~f'df'c; rr nı • n) · va Kalabalık. 26 l asındaki dok- tırememıs ve zavallı doktor ha. dan ~ere düsmtiş ve kafatası 
le ıın urlardan mrılct ummak ynlunılakı hır acıı manzara ının ıor o,i!lıı ilr d;o~ .. ,n bul unu) ordu. yatına kıymıştır. rıarç~lan arak olmlıstiır. 

ti .. lnfüinl du '"' •• ,. "'"''~~~~. Emôn Yolma~ ~~ ~~-.-F· f o -~rafı a.' ifah er 1;:.,;_er-etmek istemedıği takdırde vukua 
~elecek hMiselerın mesftlı) eti. 
nı n Faruk'a ait olaca~ını ve bu <Başı 1. rlıle) 
•urr le milletin arzu~u hıl8fına tın Akkoı;, Albay Hamdı Gun· 
hareket etmış sayılacağını• bil· oy \'e Albay Sırrı Acar: Ha\ a· 
dirml•tir. dan Albay Enver Ako.~fo, Alhay 

l"Jtimatomda, memleketti hn. Arif Uçıır. Denizden Albay Re· ı 
kecin hnvatından ve malından frıt Arnomdur. 
endıce ettlğı. son :'illlar zarfında Dığer taraftan, hllen kıtada 
btitun milletlrr ara~ında Mı~ırın bulunan Donanma Komutanı 1 

Tumamıral Rıdvan Koralın da 
prr.ctiilnın en ıılçak rlereceye Koramırallığe yük•eldıt!i soylen· 
dü•tiHtU kaydedilmektedir. mektedir. Bu arada listede daha 

eııımatomun mrtni su şekil· bazı isımlerın bulunduğu soylen 
de dC\am etmektedir: mektedir. 

c Yanlış hu ekl'•lerinizde i r ar --- -
etmeniz: hlltun hıı nlr.re ce~aret açıldığı kanantıni ı:ıhar etmi~Ier 
\ rrrnış ve tt'fl'•~iih rtmlli hır dır. 

1 
ilk olarak federasyon üyeleri ile ba§kon deği§c

cek ve yurdun muhtelif yerlerinde güreş 
klübleri cıçıl a cak 

gnıp hu mt>mlrkf'tin f~kır \e aç Amerıka Dı~i~leri Bakanlığı 
nalkının 1ararınıı olarak hima Mısırda yapılan rclorınlar sa~ e· 
renı7A ~ı!ınmı~lardır. Biltiın bu sınde dış dunya ıle bu memleket 
~Adıcf'lt'r b'lh3~•ıı Fılı$tln harbi arasında daha i:Cniş lıb!.'ral . hır TOr1< HaMılıı Aıann 
,.e bu harbi takiben &eneler zar· ışbırliğı ~ apmanın mümkün ola. Ankara: 1 - İlgllilı>r tara· chki n1>ticeler elde edılmiştir. 
rındıı cııri!ı h:r ~"kit almıstır... cağını zannctmekteoır. iından hild rıldiğlne göre. Hel 4 x 100 kerhnlarnrası bayr~k 

( lt'mııt,.,mdıı hundan sonra Karşılıklı iÜ\'enlik teşkilAtı •ınki Olimpb atlarında ı;:Url'ş sa. ~arısını 4 dakika 24 saniyede 
o"duya satılmıs o';.n bo7Uk dUh C\ISA) resmi sahsiyetleri )ltsır- 1 hasındaki me\ kılmı7.l ka' betme· :-.ı:ııraristan, 
;e cr.ııhaıır mC'srl"le-i Uı!'rınde da )atırılıırak Amerikan sennayc ıniz Uzrrine, bazı tedbirler atın. 100 metre sırtllslü. Prkekl,.r 
durulmaktadır. sıni dC\ll'Un s l:oı ta etmesi hu· ması kararl:-•tırılmıştır. ıırıısı yArı~ını Amerıkalı Oya. 

General '"cip Mmr'ın l•tik· susunda ıkı memleket arasıııda ilk olıırak, muhlelı! hMi•ı?· ka\\a 1.5 4/l'l la (Olımpiyat re· 
halindrn bah•eıierek eı:nları bir anla~ma yapmanın ihtimal rla ler dolayı•ilr, olorıtesini kaybet· koru), kazanmı•tır. 
sö) lemlstlr: hılınde olduğunu bıldırmi~lcr- mis bulunan giirf'ş Fedrras) onu Su topu milsabakalannı'la Yu· 

il Bundan blivll' blltUn sh•ııc:I dır. t a•kan ,.,. Q\c1eri tamamen de ııo•la,·ya • ı\merıkayı 4 • 2, Hol· 
işleri. ana,a•;ı hilkfmlrri altın. Prr.n~ Faruk Arli t Gr;ı<"ie Field f:ı~t rllecektır. landa Belçikayı 5' 3, )cnml§lcr· 
da çalışan h ıküme•e de\Tedı>ee· ıit' beraber yeme l cdl Bu dr.;!ı•'llr, fınl1mlm1eki haf. dlr. 
ğımıze daır temir. a• Hrh-orım • K::ıpri adası, 1 <A:P.) - Artık ta ıçınde ~ apılacak ve yeni se- ı Futbolda i•c üçlinculuk vr dör 

Ordunun gir .11111 t•mlzll'me kend •ıne zenı:ın hır adanı ola· çilecrk gil eş Federas)onuna dil 1 k . . 1 t t 
!ıareketinden trk·ı~ b1h~•:l,.n rak bakılamı)acağını so) lı) en 19;;3 Diln• a Srrbe t Gürr.s Şam· ı ncAulu. u;ın y2apı Oan mat. ati S· 

•· K ı F k d k ~ J ''et man)ayı • )"cnmıs r. eeneral 'ecip bütü'1 • lı~ır va es.-ı ra a.ru 1;1n ~~ce a ~ıı~ ulyona~ında Mılll Güreş Takımı., 
landa•larını bu •ı<lıada ordudıın Yl'll'r~ını b~rad~ In~.ılız komed~ mm en mlikemmcl şekılde yetış. l\lısırlı yüriil'ü lan~ı lıe~ıncl 
ılham alma1·a Ye husu~! işterın· ar ı tı Gracıe Fıelds ın rlarctlısı ıirme i ıçln lilwmlu her tiırlil ,1era gt'çti 
df' oldut!u Ribi hükfltr.et foll'rin olarak muhtr~em .canzone del yardım yapılacaktır. Harland Point (İngiltcrr.), 1 
de de b'r tt>rıı İ"lf'l"e h'lrekPtıne Mart>ı otel \'C i:ecc klubünde ye. Dı'ııAr tar•flan, "'l'ırc• saha J\ .. • 

... - d .. ,, (A .P.) - fısır yuzmr. şampıyrın· 
gir •meY(' davrt Ptmlstir. 1 miştir. ınrlnki mC\ kiimİ7.i zıunan zaman tarından ~ ıizh:ı~ı Abclıirrahim 

Nl'r.ip, btiUJn si vasi partilerin Kralın es.ki ~ir ahbabı olan tehlike~(' diı~nırkten kıtrtarmak rltin Brislol bo~nzını inııiitı-rcnin 
proı:ıramlarını rııyet sarih hir Bayan Gracıe f'ıelds onl~rı evve. için <lı.c ~ ıırdun her köşesınrie nernn sahilindf'n Lunrly ndıısına 
•ekltde ı>c;ıkla"11ıılarını \'P. bu ~ıı. 18• \'il!Asına da\ et etmış snnra @res kuliiplerinin açılma~• teş kadar yüzerek geçmiştir. 
;etle milleti aydınlatmalarını is· hep b:rlıkte otelı> gıtmişlerdir. \'ık olunacak ve bu kulüplere ,.."e· 

Y mekt K l h' il untulü go Şinırliyc karlar hiç yiiz,.rek ı:e· temiştir. . e : e . ra ıç z • rekli yardımlardı bulunulacak-
runmı:mı~ ı~tahla yemiş fakat çilmemiş olnn bu mcsafryi Mı· General Nr.clp tarafından '':! '' tır. · ı· 

1 b b tt •onra ordu eski Kraliçe Neriman getınlrn sırlı \ üzüru 12 saatte grçmış ır. 
rı an u evana an " • ki h ni h ı u -11-- Bu küçiık adanın sahibi yuzüril· bl -zcil son znmıın· ycımc !'re c en emen e s r· 
~:rd~l'~~:u ;u~~UŞ ~cinaydler ml'~iş.tir. . Uruguay - ~·e miık6fat olan dört semiz bu· 
, f' dı er şiddet hareketleri• hak. b' N rr~man yembekte ot1ebl.ın 1sa

1
hl: zağı verecektir. 

kında tt>k•ıır açılan tahldkııtlar· ının "arıSl~a il eyaz e . ıs.e er nı Abdllrrahlm &imdiye kadar 
da mUhım neticE'ler \'f' • çok cıd nıorede temızletebılcceğını. sor· Arı' ant in maçında dort defa Mansı yuıcrek geçmis· 

• · dı k ·n d b l ulduğunu bil mustur. tir. t'Sı er en u un Eski K 11 1 1 k ti 
dırmistir. ~ ra çen n mem " e en K ld Ankara Giicll l'ugoslavyaya 

\'aft PartMnin kararlan a~Tıldıgı taman yanına &_:ıdrce avga o u gidiyor 
. 1 (AP) _ Diln ge. dort bın'\ll e~·a aldığı soylen· 

Kahıre • . mcktedır. Ankara, 1 (Anka) - Bu yılın 
ce geç \'akıt ;·aphğı b.ır topl:nJı· Şımdi Prens Fuad Faruk is- He1slnk,ı 1 - (AP) - Bu~in Ankara futbol ligi şampiyonu 
~an sonra, \aft F.ırtısi aşa&ı br- mini almış olan eckı Kral dün Rasket~ol tıırnıı\'asınrla ArJan· Ankara Giiril takımı 22 ağustos· 
ki maddeleri ihtı\'a eden r beyanatta bulunarak «Bundan tın le Urugı~ay. arasınd~ yapılan 1 ta vapacağı yurt dışı ııcyahat için 
Pro""'am va• ınlamışlır: h 1 h . h' . rl maçta. sryırcılr.rrlen hır kısmı. · rı - 1 b 1 mı•tır e· J ' f "V ,. • ıt ır şekıl e ~·acıvaca· ı man ara ac a ~ 

1 _ Geçen Mart ayında es i!;~,. ı;~·Jrmiştir J "' nı~ da karıştığı biıyilk hır ka\:Şt~ ,\nkara ean;piyo~u bu seyaha· 
bedilen ve ekseriyetini \'aft P~r~ r ren; ranıgı;n Mı~ırdakl çı mıstır. Oyu?cıılar ,.e her ık tinde Yunani~tıındıı, St>lfıniktc \'e 
tisi elıomanlarının teşkil ".ttığı emtakin" f'lkondıı takımı de tcklıyenlcr saha o~ta· \'ııı;oslavvada Üskbptc lkicer kor 
Temsilciler Meclisinin l enıden Kahire, 1 (T.H.A.) _ •tısır •ında tekme tokat bırbirlerıne · kt • 

" gırm islerdir. l'olis ve tarafsız sc şılasma yapaca ır. 
te~ekkülü: 1 1 il mO hukilmeti hazırladığı bir kanun virciler nihayet kav"acıları ayı. Turki) e tenis hiı inciliktrri 

2 - lısır'ın ngı tere . 0• • tasansı ile Prens Faruk'un Mı· .. 
rakf're ve anlaşmalara gırışme. ı;ırda bulunan blillın emlftkine rabilmişUr. Kargaşalık ~ dakika Ankara, ı (Anka) - Bir mlid· 
ıne~i; elkoymuştur. Etlrm ıstllr. Eııasen k:ıl'ga çıktıl!ı det e\"\ el Tenis klübU ile Fedc· 

S - Batılı de\'letler tarafın· Hazırlanan diğer bir tasart ı- ana kad:ır iki taraf O) unnıları rasyon ara•ında çıkan mnll an· 
dan teklıf edıl"n Orta Dol:u ko le de, bUyQk arazi ı;ahiplıorinin birçok faul yapmışlıırdı. Geçen laşmaıJıklar dolayısıyle tertip 
mutanlığına 'Mısır'ın katılması: m!ılkivctleri tahdıde tAbi tutul- pazartesi Uruguay - Fransa ma· edılcmeyen Türkiye tenis birin· 

4 - Ordu teçhizatını arttır· muş ve miılkivet haddıni tetkik çında dıı blr hAdise olmuş ve ı. cilıkleri anlaşmazlık hıılledıldl· 
mak ga~ esile \•ergit erin ayarlan. tesbıt etmek ·üzere bir komis· ki Urugua:. lı o~tıncu maçın Ame· ğl için ıı , e 17 ağustos tarihleri 
ması; ron kurulmu"ttır. rikalı hakrmi Vınccnt Farrell'i arasında yeniden eehrımiz:de baş. 

Vaft Partisi tarafından yapı- Faruk'un A nhara F.lr.iliğindckl tekmrlemişlerdir. lıyııcaktır. 
.an açıklamada bu programın tahln•ıı y;ıkı lıl ı Kavgalı maç Uruguayın Ar \'ugoslnv ,.e t~rall teınsllcllcrl 
dün başbakan Ali Mahir paşaya Ankara, ı <ANKA) - Öğren j.ıntini fi8.5!l mağlup etmesıle 
~unulduğu da blldırilmiştir. ıjı~imlze göre. Mısır Elçiliğınde, netıcr.lr.nııııs \'e boylcce Urugu. 

Vaft diğer siyasi partileri de Büyük Elçinin makamı arkasın· ay Oltmpıyat basketbol turnuva. 
programlarını açıklamaya dl\'et da asılı bulunan Kral Fanık'n sında Utuncü nlnmstur. Arjan. 
etmiştir. ait büyük ya~lı boya tablo ındl •iıı 4 clldür. Bugünkü oyun sı · 

Vaşington, 1 (A.P.) - Mısır rilmis ,.e dçlllk bahçesinde ya ra~ında hal:em gerek fauller wı 
ticari tesebbüslerınde yüzde 51 kılmıştır. r.rrekse kav~aya istirak ettikleri 
nısbetinde yabaneı sermayeye Diğer taraftan öğrendiğimize için her iki tarafa mensup 12 
)er ''erildığıni bildiren kararna- göre. Mısır hllkümetinin laban· oyuncu~u sahadan çıkarmıştır. 

geliyor 

Ankara, 1 (Anka )- Ankara 
Tenis klilbü tarafınrlan tenisçi· 
lerimiıle Yugoslav \'e İsrail tem· 
silcileri arasında 6 ıle 10 a~us· 
tos tarihleri arasıııda şchrimi1clc 
bir turnuva tertip edılmiştir Ot 
renildiğine gore. rlavet erlılen 

iki memleket tenlscilerinden bil· me dün Amerikan resmi phsıyet cı memleketler nezdındeki mil· Su topu, )Umıe "re futbol 
!eri tarafından memnuniyetle mr.ssilleri drğistirilecektir. Bu musabakaları bassa Yugosla~ tenlsçilerınin çok 
karşılanmış ve bunlar bu yeni arada Ankara Bil.ıük Elçisi Ah 

· H kk • d d ı. Helsı'nki, 1 (AA.) _ ou··n ya. kuvvetli oldukları bildirılmektc· karar saye·inde Mısırda Amerı met a ·ı nın a eaısmesı 
kan sermayesine ~eni ımkftnlar muhtemeldir. pılan l üzme l arı~larında asağı· dir. 

.) ~~-.:::, :. ~<l0 ğ g.'ikCi ./\:,,,_,. :,,;_}ffW1l%l!lillı11W..füWil. 
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e Çamaıırın yıkanma 
mvddetini tayin eden 
OTOMATİK ZAMAN 

.J AYARI_"~,.' 
e Harikvlôde ÇAMAŞIR 

SIKMA JERTİBA Ti 

e Her parsanın oyra a ırt 
yıkanmasını temin eden 
HUSUSi MEKANİZMA 

• Fazla çamo~ır koymoğa 
elveriıli BUYUK HAZNE 

"' e İKİ SENE GARANTi \. 
~ 

.Gene rol Electric Ç A 1 U IC 
prenııbıne dayanan samo''' malıin•· 

,,. Cerımiıi biuat aelip 51orıinı.ıı..-

~ GENERAL. ELEC.,J_RIC 
,. ÇAMAŞIR MAKİNELERl 

her parça . sam,!11"' teke:- teker yıkanmıı gibi temizler l'r 

KOÇ TİCARET T. A. Ş. (Beyoğlu Şubesı i 
Tvr~ıyft Umum Mvmeı\sılı . ,... 

Beyoğlu, istıklal Caddesı 347. Telf 45207 

BULMACA Türkiye Seker Fabrikalan Anonim 
$irketinden 

Konya v: Amasya İllerinde Kurulacak Yeni 
iki Şeker Fabrikası : 

Günde 1800 ton pancar isleme kapasitesinde iki şeker fab
rikasının Amas~a \'e Konya illerinde kurulması mukarrer· 
dir. Atideki sart ve vasıfları haiz firmaların ,·eya resmi ''e· 
kaletnamelerlni hamil vekillerinin 1.9.1952 tarihine kadar 

:irketinıizln genel müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 
1 - Acorari 1500 ton pancar isleme kapasitesinde tam bir 

şeker fabrlk2cını muu!I:ıkiyeUe kurmuş olmaları. 
2 - Teknık \e mali şartnamelerimizdeki icapları yerine 

'e'irebilecek kudret \e ehliyette olmaları. 
Yukarıki tarihten sonraki müracaatlaı· kabul edilmiye-

cektir. 
Bu vacfı hai~ firma vekilleri, cartnameleri Ti •. 50.- (elli) 

lira bedel mukabilinde Ankaradaki şirket genel müdurlü~ün· 
den alabilirler. (12281) 

DERi ARTTIRMA İLANI 
DÜNKÜ BULl\IACASIS JIAU,1 I Türk Hava Kurumu lstanbul 

Şubesinden : dao ah: l - Xırenı:. 2 -

r 

A a • g - Xara: Aı. 

Kurban Bayramında teşkilltımı:ı: taralından halktan 
toplanacak deriler pazarlıkla açık arttırmaya konmuştur. 
8 Ağu tos 952 Cuma günü saat 10.30 da Iiat deler 'örU· 
lürse ihalesi yapılacaktır. 

Şartname her gün şubeden alınabilir. 
İsteklllerin ihale gün ve saatinde < 1500) lira geçici te· 

minatlariyle birlikte Ca~aloğlundaki Türk Hau Kurumu 
~ il ube.,ıne müracaaUan. <11757) 

·~~·--· 
% Ağu tos 1952 - Cumartesi 

İSTANBUL 

1 ,., pro:nm, l ~ 00 Ha· 

JllA-• Pastacı, Ekmekçi ve Simitçilere 

Dünyada bü)ük bir nam kazJnmıs olan Alman BAST 
l)aru m • 1 {Pi) ı:ı ::o Hamur mayaları geldi. Benzerlerinden daha j~j \'e 

yüzde 30 daha kuvvetlidir. Beş kiloluk teııe~elerdedir. Bir 
kere let·rübe ediniz. Jsm:ıil Hilmi Afşar. Adliye karşısı Muh
zırbaşı sokak Glizel Han No. 6 Tel: 23406 

tstanbul Belediyesi llônları 

Tenis Yeri Kiraya Verilecek 
Florya ile Kfiçilkçekmece arasında 40X40 metre kare Flor· 

ya tesislerine ait tenis yeri yıllık (500) lira muhammen kira 
bedeli üzerinden 3 yıl için 18 Ağustos 952 Pazartesi günü saat 
12 de Divanyolunda Belediye Merkez binasında müteşekkil 

• ıo E~ en • 7trltrlıı Daimi Komisyonda açık arttırma suretile kiraya \·erilecektir. 
İlk temınatı 112,50 liradır. Şartnamesi Belediye Merkez bina· 
sındaki Zabıt ve Muamellt l\llidürJüğünden alınacak veya gö
rtilecektir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu 
ile kiralama günü saat 12 de Daimi Komisyonda bulunmaları 

ANKARA lazımdır. ( 12415) 
n ııro~ım. '4 O :M. f! 

u raPOro. I.' ~o Halil par a ar ( PL) 
~ 00 G nlın ı> oıramı ,.. kapanıs .. 

Saçlarınııın dökülmemesini isterseniz yalnız 

L u x o R 
Sellulolt tarak Oe tarayııuı. l\larka) a dikkat t.dlniz. Ben· 

rlerine alduma ınıL 

ile lnı ı e .:o,oo ll~ k ( rı) 20,15 bc-kler '°'tl>or. 15 ı:o T>ını mıldil {Pi.) 
Radro nu nl 20. o .,.arkılar Okuyan ıe oo !'larkılar ıo.so Su uerltrt ıe.,5 

:ı;, .. n Dem rduun, 21 00 Jı>o U$ma Se foollr eserler ( l'I.) ı 7,00 İoc:au 

2116 llu k (Pi) 21,llO !'larkılar oı.,. 17. 'l OTUıı hnı arı, 18,0S Koouımı 

llna raporu Top n ta il ııronaını n TAD 1 met ttnrlu 21,U ll • (l'I.) l ıs llaftf mudlc (Pi) ı ,80 13arkılar 

lapan 

* 
22,15 Sarkılar (Pi) 22,45 M S.. Avara 19,00 Haberler 1!1,lG l\'.ırı.,ılt llnrtllr

n habulrr, 23.00 Oını mu ıll {Pi.) lfr {Pi) 19,110 Konoıına 11>.45 l!nll· 

, 17 oo M :a.ııo Pro.ram •e hı>• ıı., 
IZlllll 

m earlıWır IPI.) 20 00 Salon orkutra 

ları (Pi.) 20.ıs RadTo nıetul 20.10 
Sarkılar 21,00 Yurt t rkulerl 21.10 

14,58 J.çılı.a ,.. ııroıram, l.S,00 Zt7 .Hafıaa.ııı toplıı ııro;raau •• hpanıı. 

Grip in 
e. la,, diı, adale, sinir 

ain ve ıııılarınt ti.İr• 

ati• teskin eder • 

Mıdeyı bot• 
mız. kılbl 

u biıbrekl•· 

•" yormız. 

e Bayanların muayyen 

Amerikan Tekniğinin Hôrikası 
Amerikan e ya müza)edelerinin en kıymetli i \e en bJ· 

) iiğil 3 Ağıısto~ 19S2 Pazar günü saat 10 da 

Mr. R. A. Mc. G RATH 
Ay11pa a Saray arkası Som Ap. kat 1 

Park Otelın yanınd:ıki sokak tan giı·ilır. Q·ıeen Anne stilin· 
de yatak oda takımı; maun ağacı 5 p:ırçadan ibaret dinet 
Set: Montgomery fabrika ını n muhtelif tiplerinde kauçuk • 
kan:ıpe :ıc;ılır 2 ki. ilik yatak olur. l\Iaun :ığacı -salon ma,a· 
ları \'e sigara sehpaları. Dinlenme oda.ı;ı kapitone berjeı· 
koltuklar. Maket halılar renkli \'e de-t'nll kokteyl; ı:arab 
takımları; Philco mal'kalı pikabı ile beraber möbl radyo; 
en son model 9 ayak General Elektrik markalı buz dolabı. 
Salon yazıhane i, ~ifon~er O. K; Lamp abajurlar. Max 
Master be)az e;;ya, elbiselH; ha\·agazi ocağı ; Hallıcraffer 
harika radyo. Hoover elektrik siipürge. 

NOT: Pazar tatilinizi ze\•kle geçirmek i ter eniz bu nıii· 
:ı:a~ edeye i tirak ediniz .. 

Almadığıma yanmam: ;-:örmediğinıe yanarım .. 

PORTAKAL 

.. 
Oğrenci 

. ' . . . . 
. 0111>1/ltl.ll • • 
TINtEllEtlll#I 
TIReiH llJİNİZ 

~ ~YAMM IA111JıfAll1AIH• 
..'İİf"IYı IATIŞ OEllHll 

·~l[Nl• IAÇllA w OllTAKl.UI 
ÇIÇIK /#AZMi •o -inAJt-.ıt -"!'".nı __________ "/ 

Ah nacaktır. 
İstanbul Bölge Ziraat Okulundan 

l - Bu yıl okulumuza kadrosu nisbetinde • paı·alı yatılı• 
Öğrenci alınacaktır. 

2 - Okula girebilmek için Türkiye Cumhuriyeti 'atan. 
dası olmak, yaşı 14 den aşağı , .e 18 den yukarı ~mamak; 
Devlet ortaokul sınavını başarmı5 bulunmak, Liselerden bel· 
ge almamış olmak şarttır. 

3 - İkinci maddedeki ~artları haiz olan isteklilerin aday 
kayıtları yapılmak üzere aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak 
göndermeleri lizımdır. 

a - Dilekçe 
b - Nüfus kağıdı veya tasdikli örneği 
c - iyi hal kAğıdı 
d - Sağlık raporu ve ası kağıdı 
e - Ortaokul diploması \'eya yerine geçen bel;e 
f - 12 adet 4,5X6 ebadında fotograf 
g - İsteklilerin ilk taksit olan 140 lirayı kayıt zamanın· 

da okul adresine göndermeleri, aksi takdirde hiç bir işlem 
yapılamaz. 

4 - Fazla bilgi için bizzat okula başrnrulması \'e bu hu· 
susta yazılacak mektuplara cevap için posta pulu illvesi lü· 
zumludur. 

5 - Kayıtlara 15 Temmuz 19S2 tarihinden itibaren Salı \ e 
Cuma günleri öğleden evvel okulda devam edilmektedir. 

NOT: Okulun senelik ücreti 400 füadır. (11452) 

Dikilitaş - Ihlamur - Sirkeci 
Ot obüs Sel erleri 

i. E. T T. Umum Müdürlüğünden : 
4 Ağustos 1932 pa:ı:artesi :ünllnden itibaren tecrübe mahl· 

yetinde olmak üzere Dikilita' • Ihalmur . Sirkeci arasında sa 
bah ~e akşam saatlerinde otobüs selerlerl yapılacaktır. 12423 

BENZİN VEYA GAZLA 
ÇALIŞAN 

il ,, il 

tYa.,2,ve3 PARMAKLIK 

SULAMA TULUMBALARl
MIZDAN YENİ BİR PARTİ 

GELMİŞTJR 

5 sene zirai kredi ile sahşlara başlamıştır. 
Mur:ıcaat Yerleri: 
l\lerkez 

SAFiR GENEL TiCARET T. A. Ş. 
Su be 
lzmır 
Gazi Bul\'arı No. 3? 

Tel: 7228 
Bankala!' cadde ı No. 58 • 62 Galata. 
'fel: 41460 • 44695 
Telgraf: SAFiR hlanbul 
ADAN'A :aıuanııner R. Erzan, Kızılay Caddl.'si :-;o. 65 
ANKARA Kemalettin Ersan, Yeni Sanayi Çar~ısı No. 
R i\NJ>!RMA Bahaeltin Bereket, Ondört AIJyıs Caddesi No. l~ 
~BURS i\ l\lu:ıınıner R. Ercan; ismet İnönü caddesi No. 36 S• 
ESKİŞEHİR not E~hamh Komandit Şirke~i. Köprüba~ı, Si\'rihisar cad·' 
GÖNEN ı.utfi Kurtulu~ 
ISKENDEHUN Yeni 1ş Ticarethanesi, Rifat Baki ve Hüsnü Baki 
İZ~lİ'.l' Sahın Yılmaz; Fethiye eaddesi No. 5/A ı 
KO. YA ~tehmet Civ'""k \'c Ortakları, Tuzculariçi Bulgar Tekk

15 

l.Ulcbuı"'U • Tı akya 
l\IEP.SİN 

kar ı ı Xo. 15 
lfün:ıs E ç ın, Tulumba caddesi No. 9 
Tc\fık D. :\IJlay, Uray caddesi .i\o. 63 .. ............................................... ~ 

Sayın M~~·i:~lerimize Kıymetli ve Nadir Görülmüş Es~ 
Uzun zamandanbcri ·Villi Hanedan~ Ait Büyük Eşya Satışı 

salonlarında çalışan Bayan A A"' .. ·· G··ı.fff' 
nasta ve Bay 1-'e\'1..İ, Sa)lll müş 3 gustos 952 Pzar gunu saat 1 o da o ~ 
terilerini •Sakana Kadın Bcr- 1 i stasyon cadde i No. 38 Kü ke naklolunmıış meşb~t ~ 
beı .. salonlannda kabul etmek-, veı· Pa~a M:ıhtumları Seyh ü1 Harem Müşür Hacı f;~il 
tedır. 'l'orunl:ırından tanınmı~ ADVİYE HANIMEFENDİ'Y8 .. ıc 

bu meyanda tanınmış bir Diplomata ait olan eşyalar aY--
.\d: istiklal l'ıul. Xo. !JO tırm:ı ile satılacaktır. 

Trı: 41789 Sayın İstanbul Halkımıza Bildiririı~ 
Sultan !\lalımııt, Sultan Aziz devirlerine ait t~_r'1~;t ~ 

l:ırdan çıkma bir tu\•alet Gümüş ayna, Turalı günıU! Uf :J 
takım kah\'e fincanları, muhafazalı, gene turalı gutıl ııtt ~ 
ko11u bir çift şamdan, turalı gümüş leğen ve ibrik ,·e ıı,-; 
renk renk Bohem kaseler ve biblolar, saraylarda k~~ 
fildişi yelpazeler. heykelli ve i~lemeli muhafazalı, 3 ~·; 
takımı. 250 parça gümüş A\Tupa çatal bıçak takıntı.. ııt 
re imler, büyük Sevr ve Viyena vazoları, resimli bır 1~0 ".J 
Janta küpe \'e mineli cep saati, pırlanta bir iğne, •it ' 
meli resimli kahve fincanları, okside kolonlar, eıııP .:J 
a\ ızeleri, Kı-istof tepsiler \'e pasta gümüş takımları. ııtfY 

,_D OKTOR--~ 

Raif Ferit Bir 
\'erem ve Dahili Hastalık 

ları Mütehassısı 

Muayenehane Beşiktaş 
Tram\'ay Cad. gmniyct San 
dığı vanında No. 1ı. Tel: 1 
84395, Muayene 17.19.5 Ev 
Vali Konağı Cad. No. 33 ' 
Başaran Ap. Kat ı. Telefon: 
83684. ' ~ 

VATAN 
~üsbası 15 Kuruıtur 

~boDı uraıu T'QPtftt•ıl• ""~'• 

tll.t •1lıt 

Oo a1lıt 
41t.ı •rlı~ 

19tnth~ 

,.ııo ı.ıra 11 uu ı.ıre 

12.0() • ' ' 00 • 
22.~0 • .~.00 • 

'200 • 8' 00 • 

Otlf.KAI: 
Gaıtleınh• cö1>dtrıleo t•rd •• 1&. 

ıılar ••ıredtııbı. •d ılııt•lıı. l•d• 
ıııuımaa. lllnlard•• ..-·eı•1•t t• 

bili tttıın,_ 

AHONt:LEKl!'i 
OiKKATİNK 

Adres dellstlnnell istenildi 1 
ti talııllrde 50 lluruslall paı. 
ta palu cönılf'rilmeaı rica 

olun ar 

DOKTOR . . 
RIFAT iNSEL 

Mide ve Bağırsak hastalık 
ıarı, Basurun ameliyatsız 

tedavısi 1 
Ni61nla!Jı - Rumeli Call 
Sf'vln Aparl No • rel: 
ıc:t.ı:t:t 

lmtıyu sahibi: SİNA~ t!.OKl.I! 

Nqriyatı fiilen ıdare edeD 
Yazı lşlert Müdürü 

MEl.iH VENER 

<VATANI Gazeterılilı "' lllatha 
arılılı T. A Ş. - htanbul 

\'AIAN &IATBAASI 

Kıymetli eşya: lngiliz sisteminde 9 parçadan '!' . A 
YEMEK ODA TAKiMi. Aynllları gravür işlenmiştıt· i"" 

11 parça yaldızlı ve heykelli salon takımı, 7 parç• .ti 
mağun SALON TAKIMI. 9 l"'i. 

l\larkötörl bir vitrin, Markötöri salon masaları· riJI;,,; 
Frapsız salon takımı, üzeri ipek kumaş, yaldızlı "ıtol~ 
ğuıı poker masaları, m:ığun konıod, mağun :Mapl k ıol:J 
l\lağun berjerler, fantezi yaldızlı sandalyalar, arnPl~tlll":.; 
lar, 1\lapl 7 parçadan mürekkep yazıhane takımı, ve k 1' o"I 
3 parçadan mürekkep İngiliz mağun heykelli yeıııe;.,ı;. 
En son sistem yatak oda takımı, 4 kapılı dol:ıp, t~ 
kııryola, 2 komodin, markiz 7 parçadan mürekkep ı 0',JI-~ 
tak odası; ınağun sifonyerler, ı dh·an üstil kütUPh~et ~ 
parça Paris malı kullanılnı:ımış çiçekli tüller, 1 1'00 ,ıl. 
mıınto, Horasan 2-1 metre taban halısı, Acem ,,e 1' fJYıJ 
halısı, 2 altın islemeli namazlık, altın i§lemeli )'a~1 ffJ 
ları ve 1''ransı:ı: kullanılmamış salon kumaşlan. ipek 1 ııo""tıl 
çok keten el lşlemell yatak örtüleri, bir çok işletn~ 0tt#f 
lar. n .C.A. 6 lambalı bir radyo, 2:50 kalemden ibare ,tjJ 
mallar yazması gayri kabil kataloktan imzalı birço1' 1 
ya tablolar. ~f 

Sultan Mahmut ve Sultan Aziz devrine ait tanıD 
Pı·ofesörün tıbbi ve hukuki kitaplan. 

Yeni Kurulacak Çimeni o Fabrikası ~ 
Teklif Verme İlanı 

Ankara Çimento Limited Şirketi 
Müdürlüğünden : A, 

1 - Ankara • Eskişehir yolunun 8. ci kılo~~04!J 
Gm ercin me\ kıinde mevcut fabrikamızın yanına ..... ,il"' 
ton klinRer istihsal edebilecek kapasitede yeni bil" i 
fabrikası kurulması için teklif istenmektedir. 5 1":.JI 

~ - Bu hususta hazırlanmış bulunan şartnanıe 7 r1'-,, 
deh mukabilinde Güvercinlik mc\'kiindeki ~irket nıe l 
alınabilinir. ~~ 

. 3 - Teklif \ermenin son mühleti 15/Ekim/952 't•pv
güıılı akşamına kadardır. Bu tarihten sonra getece1' 
nazarı itibara alınmıyacaktır. . ııı04 

• - Teklifler Ankara Çimento Limited ~irıcetı ; 
ğu Gü~ercin adresine yazılacaktır. . ttı'J' 

5 - Şirket gelecek tekllf·ler arasında dilediği fıt 5ttı' 
mekte \ e siparisi verıp \ er:ııemekte tamamen sertıe.:A) (tp•· 


