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BASMllRARKlBJ 

Ahmet Emin YALMAN 
\ ' ATA NEVi 

Caialoğlu, Mollafenart Sok. 30·32 
Telefon: 2f207 - 29316 - 2'31.S 

Telgraf: \'ı\TA!'ll fstanbııl 

- . - - . - - - - ---~~-~------

l"IJ, : 13 - .SA l'I : 4057 1 Fiyatı : 15 kııruş ~ 

4merikadan 25 milyon 
dolar yardım istendi 

~u para memleketimizdeki yol şebekelerini 
islah için kullanılacak 

1\nıerikaWar, 4 seı "'denberi Türkiyede 
"1ükeınnıel yollar yapddıguıı söylüyo •• 
'--- -=:-:::551 

l>eıı olın adıgı anla ılarak Akı l Hastahanesinden çıkan J ale Kalı reıoğlu muhanirimiz Y. Cetiıırre 
tc ckkür ediyor. l'oto: • VATA:\"• Hilmi !'ahenk) 

Jale Katırcıoğlu, dün 
tahliye edildi 

Adli trbbm raporuna gore kadımn deli olmad ığı 
şıld1. Mes'uller hakkında takibat yapılıyor 
~N ---

1 

\ 'ILl\tAz çETi~ı:ıt 
1 k b l .,ıızn ırıııı I evcı. "1t" e er ur an BuJukadada ncs'cli geçen bir mcsl neticesinde ıııh:ı)et dün 

balonun sabahında zorla tımar- hürriyetine ka\ ustu. 
tı ı · naneye göturülen Jale Katı rcı· On üç gün hün-ıycttcn mah· c rne ı l oğlu; üç_ giıııdenberi g:ızct~mi· ruıniyctin, hele deli olnıııd•ın 

• nn ncşrıyat, D\ ukatınııı muda· tımarhanede k:ılınanın ıstırabı· 

1'A/.M\': 

1'hrnet Emin YALMAN 
~irın Kurban Ba\l·amı ... Yu:z... 
tr· blnıcrcc e\·dc ·ıliııi an'aneler 

lo;:e getiriliyor, bir \e~ a fıı7.)a 
'tbeı~ ktırbnn edili) or. nu miina
ltlr e de <kurban) lafı tekrar 
•t• b:r dillerde dola ıyor. J·'akat 
tıı • kaçımız bu (kurban) keli
leı ~t~zerlndc dunı) oruz \ C delil-

tr lığj ınAııay ı arastırn·nruz? 
~~ ıııırıfo tarihini t etkik eder. 
qtl~~nu giiriirüz: lfrr din, fl'do. 
tıı~. 1• «'sa~ı uıerine kurulmu • 
1 u~ tr<IJerin sahsı nrzıılarınrlan, 
l~lir a arıııchın. ıııenfaatlerinden, 
tdiı~f'l~nıl<la n , bir Ee,· Jrı· kurban 
'ııtb ıııe luzunı go ·t erir. nıı 
lı llıe anıarıl:ı. tnılhılugun deuııı. 
tiıı 11~r~allerini korur, rtıni.> ctle
)aııııı lakı bir t r. ınl'l ü1erine dn
lıı l ,ak suretiyll' ) aş:ının ına hlz
ltbt 1der, feıtakiirJı uı bir haz ml'r 
lııt g ile tıkanı·. İn anlar. uhi 
tiııd ll) e uğruna biıyltre ndi le
~~ıı bir şeyler H rirken. acı 
•ııtlaı~zlar. it rahatlığına ka\ u. 
fıgltti ~e fednkiirlık )oluyle ne
~lat 111 fi k \C temiz bir hale 
tltııı ~ar, uki gaJeler arka ında 
ltJa~ 1 l'efa değil , afa dh-e kar-

lt ağa alışıı-lur. 

halesi ve ıSa\'cılık ile Adli Tı b'- nı herhalde bizzat ya ıyan dah:ı 
bın hassasiyetle harekete geç- <Dc\3mı Sa: G ~ıi : 1 dr> 

tı~rı:11t htanı dininin ruhunda; 
tahııı e ıııüeadele etmek. Allııhın 
~IJlt\e~ \·e gufr:ınına layık ol:ı 
'lıtba içiıı nefisten bir . eJlcr 
~ıı bi l'l~tek , en miilılnı e aslar
lııııa! riııı le kil erler. Senenin 
ba3-r:eıı dört günüıııi Kurban 
~b tııı di)·e kutlnrnrak hu mü-
haŞ~ :ııe kol un k~rb:ın etmek: . 
'-~ b}~ına bir gaye değildir, a n- Jale Katırcıoğlu, Al·ukatı I'ethı Alnsagon, ağabeysı ısuıenı ıa· 
\ıı,k .0>1e lılr ga.>cnin remzidir. san \ 'C lUuharririmlz · Dıı~ünen Ada m. heykeli üniinden ge~·I· 
'lııııq ıın mukaddes tarihin bn yorlar. .. <Foto: •VATAN» llilmi Ş:ıhenJ.) 
~ba:cbetıe anılan hadise 1: bir 
lıtrıııı ın .\ilah C\ sı ' e bağlılığı 
•ır t\~ canından kı) metli bildiği 
'lıııas adını kurban ctıııeğl göre 
'l~l) 1• fakat ı\llahın bun:ı rnzı 
~lııııaı~k, e,· ıat kurbanını b!• 
dır, f) ktırbnnı hlitine ÇC\ irmesı · 
\-1! kı~ cııırk ki asıl esas; en aziı 
~)e u'"elli bir şe3 i bile. uln bir 
llıa~lırğruııa ı 'tla etmege razı ol-

~llr~ ~illeti iç· in 1..urban mdhu-
N... ·•ıtı· • i 
""de • Ul un asırlurclanbcrı, • 

Yurd naveleri ekibimiz 
faaliyet halinde 

Kırşehir, Çorum, Yoıgad, Amasya, Tokad illerine 

ait tur tamomlanmıştır. 

Ortıı Anadolu serimilln ilk kıs 
mına giren Kır§ehir 24 e;lCılde, 
Çorum l ekimde, Yozgat 8 c
kimde, Am:ı ya 15 ekimde, 'fo. 
kat 22 ekimde çıkacaktır. Gezi· 

Washington 29 - 'fiirkı)'C· 
1 deki )Ol ~cbckclerini ıslah et

mekte .kullanmak üzere Türk rcs 
mi ahsiyctlcri Amcrikadan yar
dım tahsisatından 25.000.000 do
lar ı~nıın etmek i~·in ga) retler 
sarfctmekledirler. 

Hu konuda demeçte bııltın:ın 
burad:ıki 'fürkiye Büyük elçiliği 
ı-esıni §ahsiyctlcriııdcn biri: ~HA· 
len bu mc ele biz.im için son 
derece mühimdir» demişt ir. 

1 
Kongre bu seneki yardım talı· 

sisalınd:ın bir haylı kesinti yap
t ığıııclan beri imdi iktisadi iş· 
lcr için )eni tahsisat ayrılması 
çok 2orlaşmı tır. Bu sebeple bu 

CDeumı Sa: 7: Sü: 1 de) 

Yarın 
Kurban 
Bayramıdır 

Bu yıl, Kul'h:ın Bayramı
nın ve 30 Ağustos Zafer 
Ba:yraınının iıst liste gelme
si, şehirde; Bayram hazır
lıkları bakımından hummalı ı 
bir faaliyet yaratmış bu
Junmaktadın 

Giyim c ~ası satılan ma
:ıza dükkan \ c çar ılarla 

p zar ~erleri müUıdın fC\'• 
kındc bır kalabalıkla dolup 
taşmaktadır. 

Bilhassa Bayram ) erlerin 
deki haurlıklar çocukları 
fazlosiylc ncşclcndirmcktc 
\'e Bayr:ımın bir an evvel 
gelmesi için sabırsızlanmak· 
t:ıdırlar. 

~ Tanrıdan kü~ük ama insanlardan büyüksün, ı~ Bu milletin ~erefi, namusu, hürriyeti, ~ 
1 ~ Yurdumun ~enizle ri , havası, toprağı sen, ~ Ey milyonlar başında bayrak qibi yükselen !.. ~ 

Gazetemiz: Ba) rnın nıü
n:ıscbctiyle, pazar, pazartesi 
\ e salı glinlcl'i çıknuyacak; 
o glinler, her bayr:ım olduğu 
gibi. Gazeteciler Cemiyeti 
tarafından • Bayram Ga2e
tesi• nc~redilccektir. 

: , mr:ıt Nerdct E\'nbn~ r. : . ··· ·········· · ···~ ······················ · · · ·· · ················ · ········································ ·· ·· · · ·· ·· ··· · · · ··············' 

ugün Zafer Bayramıdır 
l:ugiin 30 .\gıı los Zafer Bn> ramın ııı '!:O uncu ~ ılılönumiidür. 
\"a tanı n hnr iml 1 metine saldıran dü~mana tarihin en ibret 

alın:ıctık dcrııfni \ eren Turk orduları: onu biı) uk bir ıtiraJet \ e 
m:ıharctle ı;c\k-u idare eden e~siı komutanı l'llust:ıfn Kcnıııl'in 
p:ırnıagı) lc i~arr.t elliği istikamette el gibi akıp kiiııii ı me 11e. 30 

• Vatan , l\lübarek Kur. 
ban Bayramının bütün oku 
yucularına ve millete saa
detler getirmesini temenni 
eder: birçok bayramlara mil 
letçe, ne 'e \c saadetle eriş· 
memizi diler. l

yıl enci bugun b:İşlamıs bulunu)ordu. 
'i l.irk orılul .ı rı, istiklfil ' e mukaddesatına ka~lcden ııııiste' li

~~~'!!"!!"llll!!""llll!!""~'!!"!!"~'!!'I!!"'!!"!!"!!!!" ;)·e 'k :ı ı ~ı, eıı ııımılınadık bir 1.nmanda \'e ;)·erde, en kalırcdid ılar. 
C. Bask anı dün Is 

t • 

bc~ i indi mı is \l' 30 ) ıl ev' el bugün, 30 Ağustos 1922 ele; boıul
ııııı~ d ii)m;ııı lıirlikleriıı l oıı iinılc ı.ıiriiklcye fııilniklcye. İımir'e 

clo:,;ru koşmağa baı:Jamı lı • 

Aııulıın ::o )il ge~nıi bulunu)or. Tiirk ordulan a.>nı nıh \ C 

IQ nı imanla, :kı·ndisiııc ~o terilen merhalelere ulasınaga ha1Jrd ır. 
llu~ün l llrıl uıı her tarafında ) aıulacak a kerı nıeııısiınlcrdc, 

bıı \ atanda yaşı)B!'tlnr, cınni)ct \'e iı.likballcrinin hangi temellere 
iı.tln :ı t ettiı ihli~ini görerek ' c bundan gurur du) araklar.lır. 

• tiehri nıizdcki nırı'll ime, her sın ı fa ıncıı u rı askeri birlikler 

i~tirak cdcfck ' e mera iııı soat 10.311 dıı Taksim nıc) danında 
'•a~lt ·araktı r. 

Bankası . heyetini Düıı Tahı•· ıda yiııe 1 Bir yüzücümüz 
Kabul etti • • • I ~oğa1~ n~r.ear(lk 

CunıhurlJaşkan.ı diln 1111 nı yıs e y 1 1 E İ t\' TAi.Ü 
n ıt on :ıllıda 'ftirkiye lş Ban· ..> ,,. v .. tııh r<u< """'''"""" 

ka ı İdare 'Ieclisi reis ve a:IJ· .. - K. rnklar ile Ahırkapı ara-
lariylc Banka Genci Müdürünü Orfi idarenin 12 saat müddetle kalkmas ı komünistlerle milliyetçileri 

1

. 18 nı ı ldır, ben bu mesafeyi 
kabul buyurmuşlardır. Bankanın k ki d d G .1 . ..1.. I hd. d"I" bcs buçuk aalte katedeceğim '.il 
kuruluşunun 28 inci senci de\·· te ror oya an ı r 1. avamır. 01 esı O um e te it e 1 ıyor lluııu söyli.)cn Neııh Canbıldı~. 
riycsini tes'it maks:ıdiylc 26 A· , .. .,,.ıaud Pruo nııında Tahran banliyösundc bil· t hmın cdilmektedtr l\lusaddık Nezih Canbıl 1939 da 100 nıetrc-
ğustos 195

2 
de tertip edilmiş T h 29 l' İran ~ uk Fevzi) c meydanında, 21 Jıükfımctı Anıt mitingın yapıla- de İstanbul Yliıınıc şampiyonu 

olan topl:ıntıya riyaset buyur· a ~an - .ugun . temmuz karı~ıklıkl:ırında ôlenlerı bılme 1 için sıkı yonetımı l:Z sa· olmuş, \'e o t,arlhten beri. rani 
dukblarından dolayı ~~y:n .c~n~· ~~~kent~ sotn~ı~rıııa )e~ıdcn.:u- anmnk ıçln bır miting yııpılmıs- at miıddeUe 1'aldırmıştı Komll oıı lıç scncdır denizle olan ar-
hur aşknnına teşek ·ur ennı 1

• ·u en om nıs ~r. mcrı an tır uu toplpantı ve gösterilere nistlcr bidnyette Tahranın tak. kadaşlığını devam ettirmiş. 
fadc eden he;" et, büyük milli 1 askeri ve teknik misyonlarının 5 b. . k .. 1. . ,. "k etUııi mr,·anı ı Sa·. 7 .• Sü: 4 del lOe\'aını sa: i .'ü 3 de) 

Ü l · b ld'' - ·· ·· ı k tt k 1 b 11 ın omunıs ın ış.ır" ö m esscsenı zın u ; ı onuınunu mem c e en ·ovu masını a0ıra 

<Oe\'amı sa: 7: Sii: G da) çağıra isfonıişlerclir. Aynı za- ·•• • 'd •·• • f 1 ""J t ----- - ~11111· e~ı e a ~e 
Kral 
.dava 

Faysal 
edildi 

Bir Amerikalı, Irak Kralmdan bir 
milyon dolar istiyor 

A11ocuıtı4 T'rtu 

\'ıı ıııgton, 29 - . \merika Dı-ı sinin imkansız olduğunu bildir
si~leri Bakanlığı, halen Birleşik miştir. 
Devletleri gezmekte olan I rak Vı§işlerl Dııknnlısını bu ko
Kralı Faysal ll'nin siyasi doku. n ııda bir ııçıklama yapmaya nıec
nu l mazlığı oldıı~unu ve herhan- bur eclen sebep, Califomia'cla 
gi bir Amerikan mahkemeı;inde Santa J\loııica şehrinde lrwin Gle· 
Kral hııkkıııcla takibata geçilme- <Oe\'am• .Sa : 7: Sii : r. de) 

«İktidarın iktısadi 
pleinı yoktur» 't e lnşattığı, her \·esile ile c.. 

~t~ltıt\ıe. en ngır imtihanlardan 
lıııı~ gı bir mefhumdur. l\lille

lı:ıa 1 nncak lı.urbanları göze ııl 
ttıııiı lia)e inıt e beka mı temin 
•ıı~ı~ \'ok agır badireleri zaferle 

Ara;a bayram tatili girmesi 
dolayısile ba;Tamın dôrdUneü 
çarş:ımba ı:ünU Yurt lliivesl neş. 
ri mümkün olamıyacaklır. Bay
rnmdan sonraki ilk ilftveyf 10 
Eylulde ncşredılccek Trabzon 
!lin·e i te kil edecek, bunu l 7 ey 
tülde Rızc ila\csi takip edecek· 
tir. 

len yerlerde bilhassa öğretmen- M. P. Genel Başkanı dün verdiği beyonatta; hayat 

!er ~arafındnn cösterıl~n . arzu 1 pahalılığı ve dış ticaret açığı m e s e le sine t e mas etti 
izmirde eH elisi gün m:.-) dana gelen ~angın \e panik hadi e i onııııda olen JR utanda~tan 12 ta. 
nesinin cenazesi d iin İznılrde büyük ınerasimle kaldırılmı tır. Şrhir bando uıııın \ c çok kalabalık 
bir halk kiıtlesinin katıldığı mera imd e tabutlar eller füeıindc ıa ınmı ' C binlerce kişinin göa-

1 
• dünyanın lıelki de en 
U>c\amı Sa: 7 ü 3 de) 

uzerıne. bundan sonı·akı ilu,·ele 1 
<Dcuını Sa: 7; Sü: 7 de) o· azısı 7 ncl Sa) r.tda ı .}ıış ları arasında Asrı lczarlıga gömül mııslur. 



ı VATAN 

f GONON YAZISI 
,/ 

Kuruyası huy 
tzmirdc 11 j tinin oliirn 1'~ 

B ugün, tari· ( , AZAN : ' 'fe,,ilesile Akse 
himizin cın 

1 1 

hire da\ et cdi· 

oyun 
sek 

Dün iki yaralama 
H"'d" . 1 • Ycşill.öy JteleoroloJi Js- ıı a ısesı 0.(jU 

\e )lrmi h"~İ ağır olıtı ,. 
uu>re ) ıiı kııdarının da ~ı.r 
ı al anma ıle ncth rlcııtıı 

mutlu ~ıldö- e ~.· A ı T ··ıh . len ordu \e bA 
11 Ü m Jerınden ııı :::ı fi en C zı l,olordu kU· 
bmdır. Deni .__,......_,,, ____ .._. ____ .......,_... _______ • _ __,, mıındanları ıle fi rı 

•• yu lasyonunun tahnılnlrrinc go . . 
3 aııı;ın faciası oldu. ·re 

\'erilen maliımata 1° a 
yangın bir molorıin parlı~e
sınılan ihnct 'c kolaY 00 n 
ncbılr.crk kadar ha it ike ' 

lebılir ki, bur, de mudu clei 
mu takil \e $erefli Turki~ , O· gUn sonra da sulh esa•larını ..-efkArda bulunulmu~tu. Taarru
tuz yıl eV\e"l bu un. muıaff r b !diren hır no•a gclmi ti. Bu :ımn ruhu bır imha muhareb i 
sal!cakların gölge inde do mu not da Türk ordu unun seksen \ermcktı. Türkıycnin kurtulu-

Kurban Bal'ramı miinasebe tıyle, son hafta içınde külliyetli 
miktarda kurbanlık koyun gelm i tir. 

ı Torm 1 et fıatlarının yıik ekliği bu :> ıl kurbanlık koyun
larda da rillm te, en kUçUk kurbanlıklar bile 60 liradan a. 
p ı atılmama tadır. B ı mc:>anda iri kurbanlıklar 100-150 lıra 
ra ından pı a a ar edılmıs bu 1unmaktadır. 

Nı bugün chrimlr. ,e rİ\a- Samatya Hekımoğlu Alıpaşa 
rında ha\ a sa bahir) in az Şekerci çıkmazı 27 numarada o· 
bulutlu, sonraları açık geçe· turan Davut Çcli~ adında bir 
cck; ruzgarlar Şimal.Şark ! 6thıs'. aynı yerdekı hch acı dük· 
l&llkamctind<'n kunctle ese kanı onUnde, Bcyoğlunda oturan 

ge· 
i tiler arıı ında meydana 

d" en ,e len panik, tıkış nıcr I' p 
tur. Sultan Alpar lan 1071 d b bın ki e ındırılm i, E. &u buna bağiıl'dı. 
Mala• ırt me dan muhar b • dırn \e Kır lar Iınln Yunan- Verilen kararlar 6 A u to 
sinde na ıl bır d \lr a tı} :ı. 1 l rda kaim ı ıbi rlp tek- ta gWı olarak ordulara teblı 

ccktlr. Sıcaklık dcrccrsinde i mail Candanbağ ile cskı bır 
dune nazaran muhlm bir de. mc ckdcn dolayı kavga) a tutu5-

kapı ının tıkanma ıno sebC e 
olmus \C bu 3uıdcn o!iı ' 

Mu·tafa K<'mal de 19 .. 2 de ö l fler \ardı. B Uk Mıllct l\lcc- crlUdı. 
DUn, Fatıh cam lnın arka ndaki koy un pazarın dl alış 'c

rı 1 r p k nük çmi . kurban kesmek itıyadında olan birçok 
m 1 m nl r fıatların ates paha ı oıu.u kar ı ında, bu ili) adla

A nkara;>a don n Mu lafa Ke- rından u çm 1 rdır. 

ği5lklik olmayacaktır. ır.u ~ardır. 
DUn chrlmb.de ha\lı a. Ka\ga csna~ında bıça~ını çe. 

çık gcçmı : rıiıgArlar Şimal· ken İ mail, Da\lldu sol böğriln 1 

3 aı alı sa) ısı artmıştır. r 
in anlar 'e hcll' kodınl3 1'. 

bir tehlike kar ısında paıı le hır devır a~mı tır. l hfikiımetı h r i l not ya da 
Sakarya me dın muhareb ı 5 N nda ceup \erdi. 

polıtıka sahasında da t irini Tilr mıllctınin hUrrıyet \e 
go term ş, Se' r muahede ini i tiki lınin kal i bir z fere bağ
fmzalayan d \Jeti rln ıı.kılları 1ı oldu:u acıktı BUyUk de\let
ba )arına gt>lmc e başlam tı terin sulh taarru !arına as eri 
Misakı milliyi t nı an Fran~a l:ır taarruz.la cevap verilccck
lle 20 Ekim 1921 d ·Ankara i. ti. 
til~fnamc i•.,,ııtlim~alanmı tı. Di- Hazırlıklar sür'atle ilcrliyor
ğer de\letlerln de buna bmz!'r du. Fakat bu sıralarda Musta
blr yaklaşma Z."mlnl arı aca ,- fa Kemal'in baskumandanlık 
Iarı ümidi km'\ etlenlyordu. 'a !fe 'e salAhll'etlerinin tem. 

Yeni 
Kararlar 

Düşman Sakaryada mağlCıp c-
dılml ti Fakat <'llmi dekı 

kUV\ etler 'e mal m" bu ma -
JQblyeU he mete ç ir c k du 
rumda değddl Yunanlılar ev
\elce hazırladıkları meuilerc 
çekılmislerdi. Slltıhlı mücade
leyi tam ve l at l bır z ferle e
tic"lendirm k içın onları bu. 
radan atmak Uumdı. Ha ırla. 
nacak plAnları ba !retle tatbik 
mevkiine ko)abilm k itin de 
umana ihtiyaç 11ardı. 

Taarruz fıkri ortaya atıldı -
tan sonra yeni y nl kararlar 
alınmıı \e faaliyete g,. ilmi ti. 
315, 316 'e 317 do umlul r si
lah altına alıoıyor, s aryad::ı 

tükenen topçu 'e pi ade m l· 
z.eme i tedarik olunıı)or, kıl
çilk zabit lhtı)acı Bırınci Ci
han Harbinden çı mı , m Hı
matlı \e tecrüb lı ihtl t za. 
hitl,,rl ile kar ıl n•yordu S rk 
cerhesindcki topçu m 1 cm i 
'e kıtaatı. garp cephe ıne n k. 
ledılıyordu. 

Iccllsln ı;lıll 
Celsesinde 

A ııkerl hazırlıklar de\Bm c-

d dı bakkındaki kanun t arı ı 
çıkm za girm , Glddctli mUna· 
ka !ara ) ol acmı tı. 5 Mayıs 
1922 de re 1 r d ğılmı ve ta
sarı kabul cdılm mi ti. Gaı.! 
Pa a, Çanka ada ha tn )&tı}or
du. Genel Kurmay Ba kanı 'e 
İcra Vckılleri He ti Reisi i . 
Ufa etmek i tiyorlardı. Mus
tafa Kemal yataktan l alktı 
fllecli ın erte l gllnl il gizli iç
timaında kUrsUye çıktı. Arka· 
da larını ikna etti. Ba kuman. 
d nlık müddetı Uç ay daha uza. 
tıldı. 

Yunanlıların 
Durumu 

Hazırlıklarımız tamamlanmak 
il ere idı Butlln kış 'e ılk 

baharda de\Bm d n tAlim 'e 
terbı e 'e tatbikatlar iyi netl· 
CC'ler \ rmı ti. Artık orduları
mız taarruz rdrc k bir duruma 
&cim . ılab lırcll. Yunanlıl • 
ra gelme , S arya h rblnrlen 
onra E l rhır - Af on lıattına 
çekılm l r, n kanatlarını F
mlrd3 ına ol kanat! rını da 
Bo d ına d ~ımı l rdı ıevıi
lerinl g et l l bir ı kilde tnh· 
kım etmı lrr \e tel örguler vU. 
cuda getırmi lerdı larm ra Jl. 
manlarıylc cephe ri inde Es
ki ehlr, Afyon \e iımır demir
:> olu hattı ile Yunanı tan 'c A \'· 
rupa ile irtib tta bulunablll
)Orlardı. Gerek in an \C gerek
se malıeme bakımından ) ool 
yeni tak,iyeler almı tardı. 

dcu sabahle;>in orta kunct. den ağır surette :raralamıstır. 
te, sonraları hafir rsml5tir. Yaralı Cerrahpaşa ha tanc I· 

Son hazırlıklar 

Gıinün sıcaklığı golgecle ıı7.ll· ne kaldırılarak kaçan sanıi!ın a- ı 
mi 31.5, asgarı 16.8, guneş. ranmasına başlanmıştır .. 

mal Pasa. hilkıimetl vazi- Surlı ahlplcrı \e celepler, a .. ıı satışların bugiın ;>apılaeağı 
~etten haberdar ctmiı ve bir-I kan ali \e lim dindedlrler. 
l aç gün sonra da tekrar oto- -- ----

1

-------

mobıl ile Ankaradan ayrılmıştı. v 1 a limannnız:ı Temmuz ayında te ise 57.5 ıı.ıntlgrat olarak Bundan ba5ka. dün. l'a ali-
ka3 dedilmistjr. • nıanı caddesinden Üsklidara .. git· 

Fakat bu seyahat on derece 1 U 

gi li tutulmuı, hnttA ajan lor, Q k" b 
Gazi Pa anın 21 Ağustosta Çan nse iZ V ntl 502864 liralık 
kayada bir tlyafct \ erecc ıni • KUCUK HABERLER 
)az.mı lardı. G • 1 k k b 1 .J 

Ba5kumandan, 20 Ağu to ta e 1 ge ece a :a eşya lJ J fl' 20 GÜNLÜK BİR KIZ ÇOCUGU 
garp cephe ine mll\a alat et- 2 E itil 1952 tarı'h'ınc kadar lll'I,UNDU Temmuz ayı zarfında kaçak., • • . . 
miş bulunuyordu. Be lenen ta· yabancı bandıralı 18 gcminın çılarla > apılan mllcadclc neti· . Emırganda Rcsıtpaşa mevkı· 
arruı:. 26 Ağu to ta )apıl ca tı lım nımı a gelcccklcrı \C 14 hın cesinde 502864 lira değerinde ınde "otomobiliyle geı;mekte olan 
Mu tafa K mal Pa a, o.n~e ~cv- ton ıth l malı getirecekleri De. kaçak eş\ a bulunmu tur. 11300 plAkalı taksi şo!orU Emin, 
t.i 'e I m t Pa alarla bırın ı or. nlzcılık D nkası tarafından bil· GUmrıik Muhafaza TeşkllAtı talıla~ orasında 20 günltik çıp. 
dud kumandam Nur.cıtın, ikin ı dırılmektcd r. tarafından alınan tertibat neti· lak hır kı ço.cueıı bulmuştur. 
or u kumandanı ~ akup Şe\ ki Bu cmılerin limanımıza ge- eesinde bil ha a güney bölge· 9o~uk Dü5l,Unlcr evıne gön. 
Pa& ların huzurunda taarr.uzun 11 lerı Ba ram günlerine te a- sınde temmuz ayı içlnre 281 ka ckrılm15 ve tahkikata başlanmı&· 
n ıl ııpıl ca ı hakkındakı dil- duf ettı ınd n, sadece Kurban çakçılık olayı tespit edılmlstir. tır. 
şUncelerını harita U eı lnd an Bayramının bırinci gUnU po ta Bu arada kaçakı;ılarla 96 mil· --o--
latmı&~1· Garp ccphesındeki lmv upurları hariç olmak ü~ere, dl- sademe cereyan etmı6 \e neli- Bekçinı"n kafı"ller"ı 
"etlerı.mh: Sakan a SB\ aşından ğer upurların tahmıl tahliyesi eede 209 kaçaktı. 25 silah, 90 ~ 
s~nra ıkl ordu halinde leşi ıl c- ~ apılmı ac k, m.iteııkıben tah· mermi cle geçınlstır. 
dıımı ,e garp cephesi kuman- mu _ tahlıye faaliyetine normal Henu"'z buluna"' danlığı emrine verilmı ti. On şartlarla devam cdılecektlr. AY· Bir üfürükçü yakalandı l'i 
ıkl piyade alayı \ e Uç ıürn.rl fır rıca. g<'mılcrden boşaltılan cşya. Pasabahre Çubuklu :tolu 25 Evvelki gece sabahn karşı 
kasınd n mürekkep olan bı.rind nın \a ıtal rda bırikmemcsi için numaralı evde oturmakta olan j saat 3 sıralarında, Kadıkôydc, 
0 ,:du Al,~rçay - Ahırdağ bol e blitün anb rların açık bulundu· Ahmet Yılmaı i minde bir sahıs bir bekçinin oldilrUlme lylc ne-
ındcn ~ıı_nal.e do ru taarruz C· rulma ı temuı edılmiş bulunmak· UCürllkçUlUk )aparken suçüstiı ticcloncn rina)etin tafsılAtını 

decek, ıkıncı l olordu 'e bır tadır yakalanmıştır. dun bıldirmi tik 
mürettep s.U\ ar! fırk ından i- B~ 18 grmidcn 7 tanesi ha· UiurllkcU Ahmet Yılmaz hak- Tahkikat muhtrlıf i tikaml't-
baret olan ıkincı ordu, kar ı ın. len limanın ı da bulunmaktadır kında takıbata ba~lanmı tır.. !erden derinle t rilmekte l r de, 
dakl dü~manı taarru 3 )erind~ \C tahlı)clerlno dc\Bm olunmak. b k i M h durduracak, Uç hrk lı ı;Urnrı t dır. Bacanın tutuşmasından c ·ç c met Tıryakiyl öldüren 

k 
katıl H') a katıllcr henüz mc;> da· 

olordusu da Ahırda ın şarkın- M 1 .. ·· it • · yangın ,. kt k l dan geçerek du m nın yan ,e es ege yon mc servısı :ı• ı na cı arı am mıo;tır. 
g 

le h d ktl d d' Bey o hı Al.~oncu Sille sokak Cına) et Mdi e inin en ehem· 
erı rıne ucum e ece · ovam e ıyor mılcUı noktalarından biri de, 
21 \ ustosta ha kumandanlık t t 

1 
D 1 K 1 numaradaki Pallo Pauşala'ya 

kar rı:;Ahı Şuhut la ba ına 'e C &1 vel ~ k'u ;;ıa üku~mlutnun aıt Salam ımal!ıthane inde, baca ::'llehmd 'l'ıryakının ce rdınin et 
25 Ağustosta Kocatepenin cc- a ai 0 un 1 uy pn· tutu ma ındnn ç•k n )an ın Jl. \arında bulunan kanlı 'e paslı 
nubundn çadırlı ordugfıha nak- f?. ı kokulundn açtığı cıMe e faiyenln mUd hclt' iyle bü U~c- bıça ktızcrlnde parmak izi ıctki· 
ledllmlıU. ı.oncltmc•. ~rgı i genelerin ka· den ündUrlılmilştUr. ' Y 1 katı yapılamamıs olmasıdır. İlli· 

bıllyet ve ı tıdallarını seçme hu. ''an ı k d lh 1. nıın da sebcbı, hatlı e ycrinc si· 
.ı gın n çı masın a mn ı d 

Zafer 
26 Ağu tos 1022 de TurkUn 

milli rnıiendcle torıhinde 
Jıa t \C l tıkldlinl açan bU)ilk 
TUrk taarruzu baslamı tı. 26 \C 

27 A u to gunlerindc eV\elce 
ba lr tle hazırlanmıı ol n pi -

laudııırn. da ta~sıyelerde bulunmak· ı görlılcııler hakkında takibata en alakalı memurlardan bazı. 
b ı !arının mahut bıçağı gelişi s::!izcl 

S 
. kt 

1 
. 

1 
as anmıstır, 11 . n ıs, me rp erın açı ma- e crıne alarak parmak izlerini 

sına k dar faaliyetine devam e· Hususi bir otomobil karı stırmış olmalarıdır .. 
deecktlr. 1 d Ba hçe mü tccıri r.tıtlf Caka, 

Takma bir deniz motörü ça ın 1 
orta ı Abdullah. Abdullahın o. 

Son günlerde otomobil hır- ğulları Abbas Turan, N!yaı.l Tu· 

mekte olan iki şahts. aralarında 
çıkan münakaşa yüzliııden kav· 
ı:a dmiye başlamıslardır. Kav· 
gacıiardan, Trabzonlu Ahmet ol. 
duğıı tahmin edilen şahıs, bıçak· 
la Ali Rıza BlngUlen ısmindekl 
diğer &ah ı ağır surette ~arala· 
;>arak kaçmıştır. 

Yaralı Numune hastahanesine 
kaldırılarak tahkikata başlan-
nııstır. 

Boyoğlu'nda 2450 esnaf 

teftiş edildi 

Beyoğlu kaymakamlıgı çe\ re
sinde son 15 giın lçerıslnde 
2540 esnaf \ e mUcsse e teftiş 
\e kontrol cdllmlştır. Bunlardan 
1320 sahıs ve müesseseye ihtar. 
da bulunulmuş, belediye tali· 
matnamcısine aykırı hareketleri 
ı:örülcn 197 esnafa ceza kesilmlı 
tir. • 

Mmr'da hayvan vebası 

görüldü 

Son zamanlarda Mısırda go
rülcn ha yun ve batı 'akaları 
Ucrine, bundan boyle ıkıncl bir 
emre kadar. bu memleketten 
mcmleketlmızc canlı haY\ an so· 
kulmaması hakkında al!ıkalı ba. 
kanlıklar gerekli emirleri \'er· 
nıiş bulunmakladırlar Bıı emır 

Umrilk \e hududt makamlarına 
bıldırilmiştir .. 

Emniyet Sandığı müsta

kil Banka oluyor 

• 1 ırr 
l!e tutuır. _a mcnald r d; 
Nitekim iımir faciasında 
olu \c 3aralı çoğunluğunun 
kadın olu u bunu ııö ıcrfr. 

İçınıle ın~an t'lphılıığıı bU· 
ka o· 

lıınan ınıalalhanr, raıırı .. bl· 
kul, sinema, tlystro glbı . ,e 
n:ılartla alınarak trdbır I· 
tertiplerde .yangtıı• dıın ı. • · goı 
~aıle •ııanik• tr.hlihesını k 
onünde tutmak lazımdır. A. • 
r.i takılırıle en basit ) an.ıı1; 
üahi, ııanik yüzunden bU}u 
bir facia do~urabilir. 6 se· Jlunıın için, içinde ı:nr tr 
ıa 1000 ki~I bulunacak be 
binanın hcrhıını;i bir tchhlı 
'ulmunda sür'atli boşaıtı:n•· et· ·a eh eri li olacak çıkıf ) . 
!eri, normal bir çıkı& iılçus~: 
ne göre değil, bir panik 0

1• çıisunc aı çok cc\ a!' Hreb 
lecck .,·derlıkte oıına!ıd•r· 
Halbul i, içinde hüyıık toP1~: 
luklar bulunan bir ı;ok bl 
nalarıınır.da çıkış yerler' 
normal bir çıkııa dahi ye· 
tchllecck tarzda a3ar1anıtı1 I 
dc#ildlr. . I· 

Jımirdckl Solari tıitün .. ,. 
malJthancsinıfo de çıl ı & d 
pı \C mrrdhrnlerinln t~ 
'crllelf yıntın tafsillitırıd•1 hlıkmcdiler('ğlnc göre. b r 
tr.hlıkc 'ukuunda norJl13

' 
fakat oı ç<ık ııüralli bir cı· 
kı a r.hr.rlşll olmadıl'!ı anla· 
$ılınaktadır. Jlalhukl bu ırıı11; 
ıaıh:ınrdc l,350 ihi olduk~ 
büyfik sa' ıla,.ak hlr i çl J<U 1' 
lesi çalı tınldıı'!ıııı, hu kÜ · 
lrnlıı ço •ıııılu~unıı fla kaılın· 
lnnn tcııkil ettiğini anJı}O' 
nıı 

d<'rken politika sahasında 
da kayna5malar oluyor, taarru. 
ıun neden gcciktlrlldı 1 \C bil· 
hassa ba5kumandan Mu tara 
Kemal Pa~anın cepheye gitme· 
yip de neden Ankarada oturdu
ğu rnUnaka a edılı or. bu mll
naka alar l\I eli kUrsü Une la
dar gelı ordu M eli in 1 Mart 
19.:2 ittfmamda on z f re olan 
itimadını belırtcn Iu tafa Ke
mal, leclisln, 4 Mart tarihin· 
de akdettiği gizli içtımada tek
rar kUrslile çıkmış \c kararını 
§U cümlelerle açıklamı tı: •Or
dumuzun kararı taarruz.dur. Fa 
kat bu taarruzu tehir cdi)oruı. 
Sebebi, hazırlığımızı ikmale bi
raz daha zaman lAzımdır. Ya
rım hazırlıkla 'c yarım tedbir
le yapılacak taarruz hiç taarruz 
etmcmcktcn daha fenadır.• Baş 
kumandan bu teminatı \erdik
ten sonra o akşam ccphe}e ha
reket etmi ti 

Yerilen nın ilk mU\ fiakıyet hob rl rl 
çalındı 

T r b a koyunda demirli 

sızllıkları artmıştrr. Ev\clki ge. ran, bahçe i tilerinden Hacı Ye
ce, Trabyada Konak oteli önün şilot, Ali O man An halen ne
de duran Mrrsin 129 pllkalı KA- zar altında bulunmaktadırlar. 
mil Babanoğluna aıt 1951 model Kadıl öy Emni)et Amirlığı 
ye ıl Şc\<TOlc otomobil çalınmış. ile 2 Şube memurlarının idare 
tır. Zabıta otomobili aramakta- ettıklcri tahkikata ehemmi) etle 

Ankara, 27 (ANKA) - Eko· 
noml '<e Tıcaret Bakanlığı, İstan
bul Emniyet Sandığının Ziraat 
Bankasından ayrılarak milslakll 
bir hU\1)ct ıklisap etmesi mak 
sadl~lc bir kanun tasarısı ha. 
ıırlamı tır. Tasarıya göre 1868 
tarhındc llfithat Pasa tarafından 
kurulan Emni) et Sandıl!ı Zıraat 
Bankasından ayrılacak, 4,5 mil· 
yon lırn sermayeli a3 rı bir te
şekkül haline getirilecektir. 

Rl7lrn, öt edf'n lıcri, kurtı''11 ' 
ı;ı hlr lıuvumu7. \•ardır: 1ıı· 
sirli sr.Uiınct leılhirlrrlni. }I~ 
men her r.amnn hı" ıik faC 
alardan \'c hir cok. kurtııı~· 
lar \erdikten onra arar. ıı · 
hik ctmr.i!c kalkarız. rıu bU' 
su ta ~ıılnız s;oıı on şene 
içinde bile. lhtl ·at , c trdblr 
l arımızı ö ter('cek bazı r•· 
cia mi ileri ,·rrmck rııiiıtı· 
kundıir. 

Turk ~Iilletlnin istiklali 
Kat'i bir zarcre bağlı)dı 

yunanlıların durumunu pek 
parlak gormi) en itılif dev

letleri polıtik mudahalelere bas 
Iamı·lardı. İtılAf Harıcı) e Na
nrları konferansında Türkiye 
ile Yunanıstana mutarcke tck
lifı yapılmıstı. Dundan dort 

Karar alınnıı tı. Du m nın Af onkara-
Mustafa K mal P a, 20 T m- CDcumı a: 7: Su: 8 de) 

muz 1922 de Buyuk Mıllet r;-:r 
Aleclısinde: 1 : _ 

- Artık ordumutun kUV\ el ı '•1:JIP~i1'J~~~ii;;:;,'1 
manc\ i) e 'e maddıyesi, fevka
lıide hiçbir tedbire ihtiyaç his
settirmeksızin fımali milliycı) i 
kcmali emni~ etle istihsal ede
cek mertebe)' e 'asıl olmuştur. 

Demiştı. Erte i gUnU Konya. 
ya gelen meşhur ingiliı Gcne
r.11i Ta\ ht>nd llc gürUşmek 
bahane Ue Ankaradan ayrılmış, 
eV\ela Ak.:chire u rayarak cep
he kumandanı ıle gonlşmUş ve 
ondan sonra Konyaya gıtmi ti. 
27 Temmuz akşamı Akıehire 
donmuş \e ErkAnıharbiyci u. 
mumiye Rei 1 Fe\'tl \e cephe 
kumandanı İ mct Paşalarla ta
arrut plfının tekrar guzden ge. 
çirilmiş 'c 15 Ağustosa kadar 
taarruz hazırlıklarının tamam
lanma ı kararlaştırılmıstı. 

28 Temmuzda ordu birlikleri 
arasında yapılacak futbol mnı:ı 

Kütahya.11111 
kurtuluşu 

30 )11 e\'\ el bugün, 30 A· 

bulunan Muhlı Em k"c alt Kot
ranın t kma deniz motörfi ça· 
lııımı tır. 

Kotranın motorünü çalanların 
aranma ına ba lanmıştır. dır. devam cdılmektrdir. 

Tan;uı; vapuru gitti Çanakkale şehitleri abidesi Milli Piyango 

Tar u vapuru dUn saat 12 
de. 350 ) oku ile Batı Akdeniz 
seferine cıkmı lır. 

için halkın yardımı bugün çekiliyor 

Yolcular ara ında, Mekanik 
Kon r~ ine \ e Ktllllır haftasına 
i tir k ctmi5 bulunan dclgelerle, 
Emekli grner:ıl Ali Fuat Cebe. 
oy rn Prof. Hıfzı Veldet de bu· 
lunmaktadırlar. 

sağlanacak 
Çanakk:ılede insa edilecek O· 

lan Şehitler Abidesine halkımı
zın yardımım sağlamak gaye iY
le bugün askeri ucaklar tarafın· 
dan gösteriler yapılacak \'e be
yannameler ntılacal:tır. 

Ba)Tamın ikinci 

R i 
günü 

Şube ve Ajanslarımız 

müşterilerimizin hizmetlerine acık bulundurulacaktır. 

:Milli Piyangonun 30. Ağustos 
çekilişi bugün saat 13;30 da An· 
karada yapılacak, 1 

İkramiye kazanan numaralar 
Ankara Radyosiyle bu gece saat 
2:-.l·te yayınlanacaktır. 

,--TA Vi --..., 

CL'lllARTI.Sl 1 
30 A~USTOS 1952 

AY 8-G( N 31-1117.IR 117 
RUMİ 1368 - A(a:STOS 17 
HİCRİ 1371 - 1,tl,lliCCE D 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 
YATSI 
İMSAK 

\ 'asatl 
05 23 
12.15 
15 57 
18.46 
2022 
03.30 

•~ıo nl 
1035 
05 27 
09 OD 
12 00 
Ol 36 
08.52 

~·-----llcr glin 

KERVAtSARAY 
PERGOLA 
Yazlık Pavlyonıında * % 25 tentilAtlı Öğle Ye 
meğl (Saat: 12 15). * Açıkhavada müıikli 
ÇAY \ 'e APF.R~TiF 
<Saat: 17.30 . 19.30) * Danslı AKŞ 111 \'E IE 
<ıİ (Saat: 20 · 23) * PA \ ' l\'ON kısmında 
Dans \e Atraksi)on 
(Saat: 22 • 02) 

Hepimlıi terssüre bol811 

fıU son rıı..ı dan sonra ,-t 
hundan boyksl irin ol•"11

' 
itlndıı dalma büviik toıılıl' 
lııJ..for huhınan hln~tarırııtı' 
ıla, ldıllkc k ar~ı~ınd:ı "'' 
nırıılarak ı;elAmrt .,.oııarı 111 

hir ılalı ı 'r. dlkkatlr. r.öıclt'11 
grrirclinı, avar~11. olanıar•111 

ayarlamaga bakalım. 
1 Sadu.., ~ C../\. VC 

O'i KEl,btEYJ,V. 
Pald tanrla a~m taassııb• 

harp açılmış ... 
Harbin bu türlüsü blıflll 

ba51mııa. 

TATU~ 

Vilayet Veteriner MüdOr~ 
Amorika'dan döndü 

d•ıı 
Tarım Bakanlııtı tarııfıll 11• 

Amerikıya altı ay müddetle 
18

111 

1 

sile gonderılmı& olan fstsıı1'9t 
TOI.RE~TCf ıcfamu, \'ilAycU Veteriner ııılidUrü gs 

ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~I Şeren &chrımlu ddnmü~ 

ğustos 1922 de Kiitahya, 
dıi nıan istıliısından kurtul· 
muitu Kutahya btiklal har· 
bindeki \Btlksini ierdle 
)apmı tır. \ atanpener Kıi· 
tah) alılar memleketin mlida· 
f a ı u,.runda temiz kanlan· 
nı akıtnıışlardır. Gerek ordu 
\C gerekse Kmayı l'rlilllye 
saflarında kahramanca \'11• 

ru~muslardır. Turk orduları· 
nın muzaffer olduğu bu me· 
ımt gunde de istiladan kur· 
tutmuştur. Kiıtahyalıların 
kurtulıı~ ) ıldöniimlerlni ha· 
raretıe tebrik edr.rlı. Sat ol· 
sunlar. 

:lliot: Yeni giriş kapısı 
Hadyoevi tarafında· 
dır. Tel: 822i0 79. 

BANKASI KREDi YAPI ve ıı...ı., buılnn, ba•tl111a11n ıaıı. 

8 ve 1 mm. 'lik 
filimi olôkası bulunanlara 

• 

L 
~hah. H Bt'Hız, 8 H 16 mm. 'lik 
C11'E 1 ODAK fılimlerimiz 1 tao
huld ki modem leboretu,·arlnn· 
mıtda, muıelıa ıs 1 odak td.nısi· 
yenleriııın ıırz.arC'tınde, dıımacn 
me•lıur ııııitek.ımil Kodak ırkııi· 

tının icaplarına mgun olarak de· 
'elope cdılmektcdır. 

Satııa arzedilea 8 'e 16 mm. 'lik 
Cl~E K D K fılınılerimızio mak· 
tu fıatına de' elopman uC'reti dahil 
olduğundan. menılrketin nere•İn
den olur1!8 ol un. gondcrileo filım· 
ler tarafımızdan de.,elope edilecek, 
pol!ta ucretı ., e her turlu m •raf 
Şırkete ait olmak uzere gonderene 
i de edilecektır. 

Ke)fıyetı 88)10 mu§terHerımize 
eh<"mmıy et.le b tırlauru. 

KODA 
(Ne r E si) ine. 

lstaobul, B .. voııu, En•ız <:okalı.. J 
Ttlefoo: 4nu2 

Karımın amca ı, bu söz na· • 
~ın ne kadar ııddına gldl)or ~ 
du. \\ alter bu şekilde bile olsa · 
karı ından bah etme .. e olmaz 
mıydı? Fakat bunu o kadar tn- ·' ıfl"tP! 
blı \e sade bir Gekilde so}lu- & Nı~~ 
) ordu ki... Ray, kalbınl saran ~ 
kı kançlık cana\arlarını czmr. 

kerecik olsun ·Senin h:ılin rır.~ 
dir?• dı~e soramaz ınıydı . 
Hay'ın gôzünll hiddet bUrüd~r 
Gözleri ate!ö gibi yanıyordu. B o•· damla gözyo ı ı;clmlyordu 1 
ralık Waller kımıldandı. el~ 
uzattı, nay'ın vanağını ok$ll '. 
Gozlrrini açmadan şu soı.ıer 

ğe ı:ok çalı llordu. Fnkal bun. 
ları )cnmek her zaman mUm· 
klın olamı~ ordu. Ray'ın duny a I'!~~. 

YAZAN~ FANNY NUllST 
soyledi: rı 

ÇEvıRfN-r- 'REZZAN A.E. )'ALMAN - Gitmeden evvel balı1' hcıykclinın sepetine koydu~u~ 
daki na ıbi Waltcr'in h:ıyatına. 
zamanına \C muhabbetine alt 
kırıntıları toplamak, bunlarla 
iklıfa etmekti. Dilencilerin seç
mek hakkı yoktur. Ne vcrılır
se onu almafa raııdırlar. Hır

sızlar da oyle ... Sc;mcden, el
lerine ne du er e onu alırlar. 

Ray da böyle idi Kendi ine, 
krndl pa) ına ne du er e onu 
kabul etme e mecburdu. Başka 
larırdan arta kalana raı.ı olnca1c 
lJ. \\ alter'ı görmedi ı ıam:ın . 
l r onun n ıl )a dı ını bil. 
mcdıği icin ı tırabı da o n1 
b tto daha a dı. Fakat bili ın 
her şel in aile ·nC' it oldu ıırııı 
bllıyordu ya Kend· inin anC'ak 
biraz C'orılE'ndı ıni dü ıinmek o 
nu tıldırtı~ ordu.• 

-L Bu son liç ay zarfında öm· 
rllmün en ağır \e gllç ünlerini 
ya adım, Rııy F el ııt rcktiklerl 
min mUkAfatını gordilm Şimdi 
artık rahatım. Bıından onrakl 
mlıcadelcden korkmuyorum 
LAkln bu rahata ula abilrnek i· 
tın pek cok didi.,dım Sı i çok 
aradım, nay Çok defa ı:ize ne 
kadar muhtaç oldu umu duy 
dum. 

- Ah se,;gllım, benim her 
şeyim. 

- Hayatımın bu kısmını o 
kadar özlrdim ki.. nazı günler 

denizleri asıp bir kus gibi bu. 
ra~a uçmatı i tedlm .• Lisanları. 
nı iyi bilmedi im u ta Is ndam
Iarıl le müzakt>rc rtmck. çok 
lıçtü. Ray Burada gördü Um 

\e ' ktıyle Clneınnatl'de )'notı. 
ğım l lerc bcn•cmiyordıı Ö\le 
anlar oldu ki her şeyi bırakıp 
buraya dönm k için cnn attım 
$imdi ne kad r rahatım bil 

nlı. Aya ındnn dar pabuç 
1 rı atıp d:ı rahat terliklerine 
kavu muş b adam ıbil'im. 

lh)', do hımın elini öprrkrn 
şu so lcrl soylcdi: 

- Bir daha salın böylr i~ 
!ere giri me e kalkmayın Wol 
ter. 

- PC'kl canım s•1e biitlin b ı 
i IC'ri başka bir g ın anlatırım 
$imdi ) or unluktan Adctn ser 
srmlemi ıııh13 im Kafam 'c 
' cudum ö le \.Or un ki Din. 
lenlT'efi h k rttlm dl' il mi' 
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- F:lhette sevgilim. 
- Siı de heni diisiinclünüz 

mii. canım? 
- Bunu pekfllA bilirsiniz Wııl 

ter. Sizden ba ka kimi \'C neyı 
dii !inebilirim' 

- Dinlenme.Re, burada din. 
lenmr c ıhtıyacım \'ar. 

- nay sizi dinlendirecektir. 
&e\ di im Şuraya uzanınız ba 
ka3ım. 

Waltcr'ln gözlcrl kapandı 
nay'ın eline dayalı duran dıı
daklıırı ara sıra aralanı or ~r. 
şu so lerl mırıtdanıvordu: 

- Yor unum, bitkinim. Ray 
Beni dlnlrndlriııit. 

- Zarnllı yavrucu um. Hayı'li 
öz.leı iniz! kapatınız. Su unuz 
- Yorgunum Ray, tok )'Or 

guııum. 

Waltcr. ilg!do Hay'ın kolu 
na btlshUtUn dayanı) ordu. Za 
\allı l ndının l·olu kopacakm• 
gıhi oldu. Harckctsizliktcın ıı 
\U tıı Fakat ) ine de sr çıkar. 
matlı Wallrr, durı p durup ~un 
!arı mırıld nıyordu: 

- Ben or"ıınum. Dinlen. 

meğe muhtacım .. Ben bitkinim .. 
isllrahat etmeliyim... Ben ... 
Ben ... 'Ben ... 

- Ray Butlln bu işler beni 
tcrscm etti. Ben ... 

- Elinizı ıir.rrlmde hisset
mek hoşuma gidiyor. 

- Burada bilttin eel' uyu. 
mak isterdim Ama gltm li~·ım 

- Bu kadar yorgun olduğu
mu bilmiyordum. 

- Sıze her zamankinden da. 
ha muhtacım, Rny 

- Sc\ gılim , hana hr.p yardım 

heıı ) üz dolar lıc yrtti mi se' 1 
gillm' Siıe pn la ile daha P8l~f'I 
göndrrecrktim ama her.~ il 

olmuyordu. Dikkatle Waltcr'ln unııra hinip clönerr.ğınıl ıı~11 
yllzüne baktı, Gözlerinın nllı erll)nrdıını. Sonra dıı tcı.ı:ra ti 
hafifçe el~tl. Her halde bıı liç bo le hir şey yapmağı tchtıl:C 
ay zarfında iyi )emek yemi -.e buldum 
içkiyi de fazlaca kaçırmış olrlıı . · rıı'"" 
tu b lliydi Rııy aclıktan kn ra. Ray'ın cı>vap verme ınc c\cıı 
nırl·en Waltcr can beslemı~tı. d n verm,,den v ttıl!ı yer ,e 

kımıldandı . Yana döndU 11 Sonrıı .da ade kenrlinden. ken Ray'ın kolu da bulunduğu ee 
dı halındrn hah cdıvor ıkfı\ et d d l 1 ld . rrc en ur u u. 
ednor. Al:zından brn. ben bı>rı, 111 ntıı kt>lımrlerınrlı;n ba ka öz çık. O zaman Rey. hütUn ol ıııdc 

cdeeeksıniz, değıl mi' 
- Yor unum Ray. 

yorgunum. 

mı} ordu Waltf'r hlrMr srvın rı bir ıın ırınde kafa ı ç n: p 
farkında de ıldi Rav'ın halini açıkladı Daha yerlndrn ka d1f1 
anlamamı.;~ı Bı ı hal hovlrre da hcykclln rnrtinc bakrııa ~ 
dr\ em t>dlp gidr.rekti Rav hakıkati anladı Ne kııdar ı,•al 
hıılrlettcn \l' uyu a.n lrnlıınıın a: !Unc bir mevkirle kal~t tı :ttı~ı 

Ben çok cı~ından cıl ına döndü Kendı ter"ın hey~.rlln sepC'tıne 8r~ 
scfıl lıııllne rlaima ııizlrnmrııP paralar eprtlc hon~oııın 11 

- Ben . . P.cn ... 
W iter blitUn buııhırı iivlf' 

dikten soıııa "llyku)a rlrıldı 
Ray'ııı knlıı in le ıl\•ıı tıı ki acı 
ı;ına dayan:ımaz oldu Rlr~en 
hiddetlendi. Wııltcr sade kcn 
dindrn, kendi J lcırlnden. ken. 
dl >orı:ıınlııJ:undan tıah edtvor 
du. mıtUn bu ayrılıl. dt'HMI C! 

na ında Rav'ın ceklit!ı ı tırhı 
mahrumİ\ eti , rı!ontn ı ~nrmıı 

\orrlıı Onun hallvl"' 2Hlrnrhr 
&&&& 

ve saklenmai!a m"r.bıır n!uşıınn sınılaki ho lııl:a dil müs "ıı 
fırli bir kıınatmR cihi , . ., :ıvır da raktı Nıtrkim knlk ırı rlıı ~n" 
yinl' hiclılr i lifarll' rctrını>\'İ i tı~ı zam:ın hır Hi tiklc h~~n~ll 
ne fena h"ldl' icrrlerlı w~ı mış ye il \ {ızlll\c dn)nrl arı lifl 
ter'ın viırurlıınun altıııda hani~ rıkta ı:ördll Rıınlnr hP.,.1;ıetil 
kıılan kolıı r,:ıhi hdtiln mr,·ru nrka ınrlaki kovu~a dll nıl 5111 
ı'llyrti de hu sevcinin P~ irıvdı Ne ı:üllınc hlr h:ı~di' R\~~1frr ı 
Bu oylc bir sevı:i idi kı r.on ıız. m<"f P haııledı Fa ııt. ıcııı 

uvıındırmaktıın crkındıctl ıtrr 
bucak ızdı Yalnız Wnltr.r'in ar r.llni ad7lne l!ölllrılll vn irin htl 
ııılarına lı;teklerine ve ~ımarık doıTrıı ilk rlen \ı'ııhknhıılıırı 
lıllarını tAl'ıi hlr ı:"vı:-ıvdl Rlr ~ıırrıı .. hnM•ı < nr\Rmı ' 8

' l 
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ııllllJlllll-GÜLMEK, EGLE1"'!1EK, 1''EŞ'ELİ SAATLER --aııı 
GEÇİRlllEK İÇİN DÜ"l'ÜK FIRSAT 

Borneo' a 

k:omünist 
faaliyeti 
Yazan: E. T 

t0ıııuniznı, ya ama seli.)e i a· 

t~hıı ~ğı olan memlekeUcrde 
tJıııı cak )ayılıyor Çin'de komü
lıebı hı l erle mesinin başlıca se· 
ltt 1 burada h:ılkın bü.) ük sefa· 
~erln~e bulunmasıılır. Asya'nın 
ıoj{ ~ıtçok )erlerinde \'llıiyet 
ti ltı Cdır. Uzun müddet sömiirge
~ek ~llı_lcketlerin idaresi altında 
di d lltıdai ha) at geçirenler, şiın. 
'1ak ~a iyi bir y:ışnmn şartı bul· 
htıd lıınidi)le ve yapılan ııroııa
l ~ a)a karıılnrnk komünizme 
l: lar olu~ orlar. 

~DÜNYA 
~ * Stevcnson diinkü seçim 

nutkunda Eisenho\\ere 
hucum etti. * Tahranda sıkı !Önctimin 
12 saat kaldırılmasından 
jstifade e<lcn 5 bin ko· 
müni tıc 12 bin milliyet
çi nüma) iş yaptı, * Korede l\luttefik hava 
kun·eUeri Pyongyanga 
hücum ederek biiyük ha· 
sar ) aplılar. * Rus delege i l\lalik Bir· 
Iesmis l\lilletlerdekl va· 
ziCesinden geri alındı. 

Parlamentolar 

asıldı 

kongresi •to ndonczyanın arkında'ki Bor 
~ 1 ll~asının ahalisi ~en uzunıle 
q.. Ptıdai hayatı )B a)an insan· 
did~· Ru insanlar arasında im- Bern, 29 ~A~~.) - Parlamcn
~ ıı komünizm yayılmağa bas- t?l~rnrası Bırlığı Geneı_.sekrete
ltl litır. ~omünlstlcr dı andan rının raponı h.akkındaki umumi 
~ en Yllr<lımlarla ad~tii munta· rnuzakere dün Iran delegesi Nar
-~ bi~ askeri J..'UV\et teşkil et· ch:an'ın nutku. ile aı;ılmıştır. 
'8.lilerdır, Sar:nak arazisinde Iran delegesı bu nutkunda, cog 
ltti~'1l~ '\e Endonl'zya millet- rafi ~e iktısadl bakımdan ~a~t
t111 l liurtarma ordu U• adı al· sız hır durumda bulunan küçük 
reçda Yapılan teşkilat harekete m!lletleri.? .?avası~ı mü.daCaa et. 
~ ~l~tır. Yapılan tarpışmalar- mıs ve buyuk dC\lctlenn bunla-

olenler, yoralnnanlar \Drtlır. ra manen ve maddeten yardımla
da:ravak İngiliz idaresi altın- rını istemiştir. 
tlııe • Ua!i gösteren hareket üze. Türkiye temsilcisi Cihat B:ı
tİk 1 İnglltt're tedbir almış, tah- ban, konferansa, hayale kapıl. 
il~ ~r tevkif edllmislcrdir. Ce. mamaSJnı tavsıye etmi~. kanaatin
'tk oğu Asya'daki İngiliz l ük· ce barışın maruz bulunduğu 
b01l konııseri Sir l\Inlrolm Mac tehlikeleri ve bu hakiki tehlıke
Cq11;1d. şimdilik yeni km" et lcr cümlesinden o!arak Asya e 
~k_erıııne ine !urum olmadığını Kuzey Afrikad:ıki Islam dünyası
~r~llıetine bildirmi tir. l\Ia:ı· nı kaynaştıran Stalinciliği, Kore. 
lıtıı~h \ekııyiin nasıl gelişeceği deki harbin devamını belirttikten 
dtııı dt'ğlldir. Yerli halka Çin'- sonra şu beyanatta bulunmuştur: 
tııılardım edildiği gibi propa- •Bu kanşıklık merkezlerinin 
ltdJ 11 risaleleri de gönderilmek- karşısında hak ve adntetten bah. 
~ setmek kafi değildir. Silflhlan-

çiıı ha,·alidcn alınan haberler maya tekrar giri:;ılmiş olmanın 
~k ltoınünistlrrinin norneo'dan Atlantik Paktı ile takviye edilmiş 
tı;d a diğer adalarda \"C bütün AlTttpa ordusu teşkilatının tehli
lo>ı one1311'da bu} ük faaliyet ke altında bulunan milletlere 
~il erdiklerini, trşklUit yaptık- daha fazla itimat telkin ettiğini 
bitgııı hildirivor. llu faaliyetin memnunlukla görmekteyiz.• 

ıibı ıııı, ~ 11.indi • 9ini'<le ol<luğu Piyongyang bombalandı 
ıerı:ı ı~ııhıııı Jıaılısclere mcyclan 

lsrail - Arap hudut 
çarpışmaları 

Stevenson ırk ve renk 

Tel Avlv, 29 CA.A.) - İsrail 
Başbakanı Davld Ben Gurion 
dün parlamentoda söz alarak 
İsrail - Arap huduUarındakl du
nımu «Küçıik harp.o seklinde tav 
sif etmiştir. 

farkı istemiyor 
Son dokuz ııy :zarfında 459 çar 

pışma olmuş ve bu çarpışmalarda 
karşılıklı ateş açılmıştır. fsrail 
bu ça'rpışm:ılarda 6 ölü, 110 ya
ralı vcrllmis ve 29 kişi kaı;ırılmıs 
tır. Aynı zamanda 230 sabotaj .l.tıcı4olu .l.fctl#t 

Nevyork, 29 - Demokrat Partinin başkanlık adayı Adalai 
Sfevenson, dün burada Amerik3n Liberal l 1artisinin kongresinde 
söz almış \"C bu münasebetle General Eisenhower'c karşı ilk liah
si hücumunu yapmıştır. 

İllinois Valisi, amelelerin işe alınması rnc\-zuunda her türlü 
ırk ve renk farkı gözetilmesinin ortadan kaldırılması için bir fe
deral kanun çıkartılması lehinde olduğunu açıkça teyit etmiştir. 
Bilindiği gibi Eisenhov.cr, Birleşik Amerikndaki muhtelif ırk a
zınlıkları tarafından bu nokta tizerinde tenkide uğramış ve birkaç 
gün önce bu mevzuu şimdilik tatbik mevkiinc koyabilecek durum. 
da olmadığını söylemiştir. 

vakası tesbit edilmiştir. - ---
Kuru Bataryalar Hakkında 

mühim Bir Kaç Söz 

Stevenson demiştir ki: 

Kunı pil ve bataryaların is
timali bugunkil hayatımızda Ö· 
nemli bir mevki isgal etmekte· 
dlr. 

•General Eisenhowcr çok dikkat etmelidir. Aksi halde Mac 
Carthy kendisini eline alabllir.'11 

Bu kabil bataryaların ihtiya. 
cı bilhassa elektrik cep fener
lerde, sabit ve portatif radyo
larda, tıbbi cihazlarda, meteo
rolojide, bisikletlerde, fotograf 
flaslarında vesnir sahalarda gün 
den güne artmaktadır. Yalnız 
mühim olan cihet bu nev'i ba
taryaların iki ayrı usullo imal 

1 

Japonya' dan 
gelecek yaralılar 

Ankara, 29 (ANKA) - M.S. 
B. Temsil Bürosundan bildiril
miştir. 

13 A~ustos 1952 günü Japon· 
ya'dan Anayurda müteveccihen 
hareket eden yaralı kafilemizde
k! Subay \"e erlerin isimleri a
şağıdadır: 

Kıdemli piyade yüzbasısı 
Vehbi Önder 12222, Er Mustafa 
Bakır 8902, Salih Durmaz 7110. 
Halim Konu 6731, Hasan Şafak 
İl 383, Zülfıl Temelci 11515, ha 
Blleci 11338, Mehmet Özbinici 
9972, Yakup Babaoğlu 10926, 
Recep Bağ 9032, Ulvi Başaran 
6515, Aslan Dinçer 11062, Ha
san Ermis 8757, Hamit Fırat 

14112 Alaattin Coşgun 7163, 
Mehmet Gülünç 7256, Ayhan Ka
rabulut 905 Hüseyin Karakoç° 
11694, Nadir Köker 11721, Nuri 
Polat 9299, l\Iehmct Ta\·şan 
11060, Celil Ulu 9206, 'Mehmet 
Karaduman 13946, Çavuş Muam
mer Yılmaz 9969, Mustafa Ço
ban 17220, Hüseyin Arslankaya 
17416. Sadık Özbay 7827, Rama. 
zan Özer 7669, Adil Balcı 13382, 
Onbaşı Şe\•ket Yalçın 13584, 

Bir Yunanlı boksör 

maçtan sonra öldü 

B. Milletlerde 
Malik'in yerine 
Zorin f ayin edildi 

cdllmesidir. 
Birincisi. Fransız filimi Lek

lanşe'nin icat ettiği Salmiac ter 
kibi olup ve bugün hnia bütün 
İngiliz fabrikalar1nın t3tbik et
tikleri usuldür. 

İkincisi ise Almanyada Pert· 
Ncvyork, 29 (A.P .) - Birleş· rix Fabrikasının icadı olan klor 

miş Milletler te kilfitındaki Rus- magncsium terkibidir ki, kuru 
ya temsilcisi Yakob Malik'in bu bataryalar sahasında dünyayı 
işten geri alınarak yerine va. hayret içinde bıraktığı yeni bir 
leryan Zorin'in tayin edilmesini icattır. 
Batılı diplomatlar Sovyetlerin Hususiyetleri hakkında malıl· 
Birleşmiş 1\lilleller te~kilatına mat edinilmesi için aşağıdaki 
verdikleri ehemmiyeti gösterir izahatı vermcği faydalı buluyo
bir işaret olarak telakki etmek- ruz: 
tcdirler. BlHlmum İngiliz Fabrikaları-

Valeyran Zorin'in de eski nın kullandıklıırı eski usul olan 
Sovyet temsilcileri gibi Dışişleri Salmi:ıc terkibi ile elde edilen 
yardımcısı rütbesinde olması bil kuru pil ve bataryaları uzun 
hassa dikkati çekmektedir. müddet muhafaza edebilmek im 

Batılı diplomatlar Rusların bu klinsızdır. Mescın taze o~du.kları 
son değişikliğine fazla ehemmi- zaman bu Sa.~ml:ıc terkıplı ba
yet vermemektedirler. Belirtildi- taryalar hergun devamlı olarak 
ğinc göre Rusya kim tarafından 6 saat ç~hştın.ldığı. halde, işbu 
temsil edilirse edilsin Birlcsmis al~ı saallı.k müddetı ancak her 
Milletler tec:kilatındaki r a- gu~ tatbık ~tme~l~. randıman 

.. .P op vcnr. Fakat ılk günu yarım sa· 
ganda ve bal!alama rollcnnc de- at veya daha fazla bir müddet 
vam edecektır. için çalıştırıldığı halde, birkaç 
l.llısırın Ankara Büyük Elçisinin günlük ara verip, meseıa bir i-

\·aıüesiııe son verildi ki harta sonra, tekrar radyonu. 
Kahire, 29 (T.H.A.) - !\Iısır zu açtığınız zaman bataryanın 

hükumeti aldığı yeni bir kararla randımanı büyük miktarda azal. 
Mısır hükumetini yabancı mcm- mıs olduğu farkedilir. 
lckeUerdc temsil eden 16 büyük Daha acık bir misal verelim: 
elçi ve elçinin vazifesine son ver Evinize, mesclll İngiliz Salmi 
miştir. ne terkipll taptaze bir batarya 

1 Hacı namzetleri 
Dün Araf af a çı kh 

Tilrl: ZlcHdı. .ılfallft 

Cidde, 29 - Bugün Araratta 
yapılan dini bir merasimi mütea
kip 200 bin Müslüman, hacı ol
mu~tur. 

Aralarında 8 bine yakın Türk 
hacı namzedinin de bulunduğu 
bu dini merasim, çok muhteşem 
olmuş \'e merasim hadisesiz de· 
vam elmi5tir. 

Hacı olan 200 bin l\füslümanın 
40 bini Suudi Arabistanlı olup, 
diğerleri baska memleketlerden 
gelmiş Müslümanlardır. 

Dini merasim erl\cn saaUrrdP ı 
Arafatta mutad srkilde ba lamıs
tır. Hacılar. Araf:ıttnld merasim
den sonra l\frndelifo\'e hareket 
etmic;Jerdir. Ha{'ılar geceyi l\fu. 
na'd:ı geçireceklerdir. 

Diğer taraftan hnr.ılnr yıırın sa. 
bah erkenden '.:\Iekl<C'drn 1\f Poine. 
ve müteveccihen hareket edecek
tir. 

l\Iedine zivaretini mütPııkip ha· 
cılar memleketlerine dönecek· 
terdir. 

Hacıların hepsi sıhhattedir. 

Aydın'da bir benzin 

deposu yandı 

Aydın, 29 (ANKA) - Yenipa. 
zar bucağında, bir akaryakıt de
posundan yangın çıkmış, kasa
banın bütün çal"$ısını, hatta bir 
kısım mahallesini tehdit eden 
yangın, Aydın, Nazilli belediyele
ri. Sümerbank Nazilli basma fab. 
rikası itfaiyelerinin yetişmesi ve 
gayretleriyle depo ve dört dük
kan yandıktan ve gece yarısından 
sonra saat 0.30 da söndürülmüş
tür. Yangın haberini dU}'lln Ay. 
dın Valisi de yangın m:ıhalline 
giderek yakından alakalanmıc:tır. 

1allı .~e iakin ... bir uykiı 
için • 

ADALl.Nffi 

Bugün matinelerden itibaren 

SÜME Sineması yeni mevsime senenin 
en nc~'cli filmiyle baslıyor. 

TOTO BOGA 
.. . . 

GUREŞÇISI 
Meşhur Komik Toto'nun Qll nes'eli filmi, yüzlerce gUzel 

kadın. Beklenmedik sürprizler, muazzam meydanlarda he
yecanlı boğa güreşleri. Birbirinden komik vakalar. 

TUTU KASI 
29 AGUSTOS 1952 KEŞIDESINDE KAZANAN 

NUMARALAR 

TUTUl\I BANK \Si idare merkrzinde Beyoğlu Altıncı 
!\·oteri Münir Arel huzuru ile )apılan tas:ırnır mevduatı 
hesaplannın ikramiye ke idesinde bankamızın şube \"C a· 
Janslarında kazanan numara !ar asağıda<lır: 

lKRA'.UİYE llI:SAP ŞUBE l 
TL. NUl\JARASI 

nu keşiılede 8 numaralı apartman dairesini iz. 
mir Şubt'nıizde 15493 numaralı hesap sahibi •KU· 
ran Öğrencileri :Koruma Derneği• kazanmıştır. 

50.- 15697 İZMİR ŞUBESİ 
50.- 15807 
50.- 15745 
so.- 15Z 
50.- 2250 
50.- 2085 
50.- 2088 
50.- 477 
50.- 779 
50.- 1803 
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.- .. 

33l!i 
2323 
309!) 

46714 
45789 
45410 
46078 
73579 
72814 
73324 

30. EYLUL. 1952 

10 
AKŞAMINA 

. 
GAL!\TA ŞUBESİ 

c 

c 

• 
• 

1STANBUL AJANSI 

• 

KADIKÖY AJANSI 
• 

. . . . 
EŞIDESI iÇiN 

L 
KADAR 

·100 LİRALIK 
BiR HESAP AÇTIRINIZ 

•t)ı e~ı mümkündür. \'opılacak 
btr askeri te<lbir almakla bcrıı· 
)~l halkın yasama se\i) esini 
~l~seııınektir. Hunun lemini de 
Cet r bir is tleı;ilılir. Umn \e 
~ ~llılı çalışma:) a, lıcrşe~ den 
~ t~ bu i ı ciddi urette ele 
~ göstcri_r. __ 

Seoul, 29 (AP) - 4 müttefik 
devlete ait 420 den fa7.la harp tı· 
çağının cuma günü komünist 
Kuzey Kore başkenti Fyonyang'ı 
saatlerce bombardıman ettikleri 
bugiın 5 inci Amerikan havagilcü 
komutanlığından açıklanmıştır. 

Atina, 29 (A.P.) - Dün gece 
burada Panathinaikos stadında 
Yugoslav boksörü Pavleviç ile 
~aptığı maç sırasında çenesine 
isabet eden iki yumruğun tcsiriy 
le bayılan Yunan boksörü Niko
la Vamvakas bu~ün kaldırıldığı 
Kızılhaç hastanesinde beyin ka· 
namasından ölmüştür. 

VazHesinc son verilen büyük aldınız. Bu b:ıtarya hiç bir yer
elçiler arasında Mısırın Ankara de kullanılmadan üç ay müddet· 
büyük clı;isi Ahmet Hakkı da bu le durduğu takdirde kendi ran- HESABINIZ VARSA ÇOGALTINIZ. 
lunmaktadır. dımanından <"i> 50 sini kaybe- ------------

der. Şayet aynı batarya 5 ay .~=::::::::::::::::::::::-

YENi KiTAPLAR 

~arlık Yayınevi tarafın 
sa bu ay basında piya-

laYa çıkaıılan 6 yeni ki
l>: 

lt:1 l'anait fsırali: ls bulma 
ı;rchanesi. Arthur Kocst
lı1t: ~Un ortasında karan· 
lö • ~ıı rullııh Ataç: Sozdcn 
~ Zc. Sait ı~alk: Havuz başı 
~ie~iın (Tilrk Klasikleri se 
ır,~·: Karacaoğlan (Türk 
~1kleri serisi). 

Bildirildiğine göre uçaklar. 3 
a~rı dalga halinde sabah \'C öğ
leden sonra 1403 çıkış veya ıiahsl 
akın yapmışlardır. 

ARI 
UNLARI 

Muhterem müşterileri ve dostlarının bayramını kutlar, 
saadetler diler. 

~..... ~~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!~~~~~~~~~ 

(a~ neden sporları yanında 
\er a ~I>oruna da ehemmiyet 
cı 11Udığlni göstermek, yinnin
>aın sra Mkim ol::ın mahiyetin 
~lıı 1~ \ ücud kuvveti \'C gU. 
ab.ıat1 değil, akıl kuvveti ve 
t,.12 .. güzelliği olduğunu bü· 
~b kuıtür dünyasılc beraber 
l.: ~ ettiğimizi isbat edecek· 
llı~sh u ela isbat edecektir ki 
Vena ~r Roma hiciv şairi Ju
hııd l ın Yanlış kullanılan mn
hatıtSıhha Ui akıl ve ruh, sıh· 
~esin· VUcuddc bulunur.o veci· 
laııı,~n hakiki manasını da an
'r "llııdır. 

E~l ISTANBUL 

l~ l..,: BOZUK 
''\ ltg 

bı,. ~~ni İstanbul ekmek isini 
lııııı ll~lü ;foluna koyamadığı-

' 
8~Ylüyor \e di.>or ki: 

l~i nııe öyle geliyor ki, Be
"aıle~in \e halk gıdası ile 
\ar, elı Yerlerin asıl maksada 
llıa1ı~ tok Yanlış görüşleri ol· 
~.11 ır. Maksadın ve vazife
tleıı Yanlış anlasılması yüzün
!ııtı' 

0 
en mühim gıda madde

~ lıa lan ekmek dfivası ;ı. ıllar
)~1 ~ledilcmi;•or. Biz. bu ihti 
llıııtrı lr Yana bırakarak, halkı· 
ip dU e.tılenee lhUyaı;lnrını bi· 
~. şUndüğümüzU söyltiyo-

.,., Şeb· 
<leledJ ır halkını temsil eden 
lıııı d Ye Meclisi üyeleri su
~~ıııek~· İstıınbullul:ır bu f<'na 

crı yemek zorunda kal-

- BOGAZ SULARINDA -

~--

- Kurumundan yanına varılmıyor. Lük.:. otomobillerde ya. 
tıp kalkıyormu , trJ;.VI lfUNııoı.J 

dıkça, biz daha çok aman iyi 
ekmeğin hasretini çekecek 
ve sık sık hiçbir mana ifade 
etmiycn müjdeleri dinliyecc
ğız.» 

YENi SABAH 

\'ÜRÜ 
YAVRUM 

l 0 cni Sab:ıb yazı3or: 
c Gaz.eteler, makam otomo. 

billerini dıllerinc doladılar. 

Plajlarda gezen Bakan ailele
rinden mi bahsedilmiyor, Ba
kana tahsis edilen arab:ılarla, 
apartmanının inşaatını kontro
le giden kayınpederlerden mi 
dem vurulmuyor! 

İşin tuhafı, makam araba
sı bahsinde en ateşli davra· 
nanlar muhalefet gazeteleri, 
Ama, böylece kendi aleyhleri
ne çalıstıkları muhakkak. Ne 
lstlyorsunuz efendim? Bırakın 
gez.sinler. Tekerlekli şeyleri 
~ürütmek daha kolay olacak., 

Bir ltalyan gemisi battı duracak olursa kendisinden an· ~--••••-• 
cak randımanın <"i> 25 ini elde 

Ccnova •. 2~ (A.:.) .- 389 to~i- edilebilir. Nihayet yedi ay son
Iatolu~ küçük bır Italyan yuk ra bu batarya tamamen boşal
gcmlsı bu sa~:ıh erken bır saat· ı mıs olur. nu hiç kullanılmayan 
te Cenov:ı lımanı açıklarında Salmiac terkipli bir bataryanın 
8600 tonilatoluk Danimarka ban mis:ılidir. Şayet bu bataryayı 
dıralı Mombasa gemisiyle çarpı-! ilk olarak yarım saat dahi kul· 
şarak batmıştır. Italyan gemisi- lanırsanız ve müteakıben seya. 
nin 8 kişillk miirettebatı .l\lomba- hata çıkıp 3 ay sonra avdeti· 
sa tarafınd~n kurtarılmıştır. Ba nizde bu bataryanın tamnme!! 
tan kıiçük ltalyan 5:emisi Laura, tükenmiş olduğu görülür. 
hurda demir yüklil olarak Ce- Halbuki Alman Pertrix Fabri 
novaya gitmekte idi. Müsademe- kası tarafından kendi icadı olan 
den sonra 15 dakikada dibe kay \'C kendi patenti altına almış ol· 
namıştır. duğu klor magnesium terkipli 

Bir lngiliz heyeti buzlar bat~I?'a ve • plller.in .rnuhafaz:ı 
kabılıycti dığerlerınkınc na:ra 

arasında ıran fcvkalade listiindür. 
, Alman Pcrtrix pil ve batar-

Kopcnhag, 29 CA.P.)_ - ~r~e.n yaların az bir müddet muhaCa-
land~a ke~e çıkan bır lngılız za edildiği takdirde Salmiac 
sefc~ı heyetinin l?. azasın~n Do- plllerinin aksine olarak randı· 
ğu Groenland sahılındc bır ma· manı çok daha !azla yükselir. 
halde takı!_ıp kaldıkl~rı, ~çlık ve l\lesela: . 
soğuktan olmek teh~ıkcs.ıne rna· İlk ayda voltajı 120 olan bir 
r~z bulundukları bıldirıl~ekte- Pertrix klor magnesiuın terkip· 
dır ... Buray~ ııla~an ve henuz_ te· li bir bataryanın ikinci ayda 
eyyut. ctmıy~n haberlere. g_ore, voltajı 125 e ve dördüncü ayda 
Seferı heyetı taşıyan gemı Şıınal 13.'l veya 140 a yükselmiş olu
Kutbu dairesinde buz ta~laları yor. Halbuki 120 voltluk Sal
arasında sıkışıp kalmış ve lngillz mine terkipli bir bataryanın 4 
!er bu vaziyet karşısında Doğu ay sonra voltajı 115/118 e dü
Grocnland sahiline çıkmıslar- şer. Pertrix klor magnesium 
dır. Gemi, buzlar arasında sıkı- terkipli bataryasının 12 ay son· 
~ıp parçalanmak tehlikesine mn- ra 140/145 e yükselen voltajına 
ruzdur. mukabil, Salmiac terkipli İngi. 

Mogolistan Bacbakanı !iz bataryası :ıynı müddet so-
s- nunda 15 vcy:ıhut 10 volta ka-

Moskova'da dar düşmek suretiyle tamamen 
bosalmıs olur. Pcrtrix klor mag 

.Moskova, 29 (A.P.) - Halen nesium terkibiyle y:ıpılan bir 
devam etmekte olan Rus • Çin batarya hiç bır zaman kendi 
müzakerelerine istirak etmek fi. enerjisini s:ırfetmcı ki, bu dl· 
zere Mogolistan Halk Cumhur!- ger pil ve bataryalarda vtıkl dc
ycti Başbakanı Y. 'l'esendal dün ğildir. Pertrix bataryaları ken
uçakla Ulan Bafor'dan buraya di kendini takviye etmekle ve 
gelmiııtir. muayyen fasılalarla kullanıldığı 

Baı,tbakanı l\fosko\'a hava mey- takdirde 8 veya 12 aya kadar 
danında komünist Çin Başbakanı mükemmelen dayanır. 

SUMERB NK 
Vadeli, vadesiz tasarruf hesaplan arasında 29 Ağustos 
1952 tarihinde Ankara merkezinde yapılan keşidede 

. . .. 
ISTANBUL'DA «TARABYA» DAKI KOSK'UN • 

ALT KAT 
Büyük ikramiyesini lstanbulda 2851 sayılı hesap sahibi 

Ayrıca 

Hesap 
No. 

17140 
16936 
15969 
16958 

7050 
2286 
2182 
6096 
3705 
2654 
3500 
3858 
1858 
1507 

163:17 
15207 
15662 

1362 
2ı45 
·2;,9:: 
ı.;.J7 

:norı 
204 

7222 
4189 
6459 
6460 
4976 

. MÜZEYYEN DiÇER KAZANMIŞTIR. 

l\ludiin Adı \'e 
Soyadı 

~luazzcz Evliyazadc 
l\largarita Oran 
Fikri Sönmez 
Ra!acl Tıılido 
Ziya Uygure: 
Pakize Erıs 
Hüsnü Kunt 
l\l. Nes et Öz~ürk 
S. Kayapmar 
Hayrettin Tezci 
Vecihi Soğan 
Numan Sahtn 
Rasit Uyar 
Ali Duranlı 
Ynm FaturnKi 
Seha Cezzar 
Sultan Çelikel 
l\lün·et Yener 
l\lünir Gencer 
l\luzaffer Dıırsan 
Ertuğrul Türkc,r 
Hasan A!i Köseoğlu 
Rıfat Us 
EyUp Uslu 
Nafia Gilnıın 
Lütfiye Alsan 
Aziz Yeğer 

İkramiyesi 

TL. 
• 
• 
• 

• 
• 

c 

• 

• 

• 
• 

c 

c 

1.000 
500 
250 
250 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Ait olduğu 
Şube 

BEYOGLU AJANSI 

• 
• 

BAHÇEKAPI AJANSI 
İSTANBUL ŞUBESİ 

• 

• 

• 
• 

BEYOGLU AJANSI 

BAHÇEKAPI AJANSI 

• 
• 
• 
• 

ANKARA MERKEZİ 

• • 
• • 

Çu • En • J.:ıy ve maiyetindeki Klor magııcsiıım terkipli pil 
zevat ka~ılanııslardır. Ayrıca ve bataryaları hiç bir zaman 
Sovyet Başbakan yardımcısı A· 15 veyahut 20 saatlik :fasılasız 
nastas l\Io~yan, Politbüro üye· bir müddetçe kullanılmamalıdır .• 
leri ve Dışi~leri Bakanı Andreyi Günde 6 saat kullanmak sure
Vişinski de hava meydanına ı;el tiyle ömürlerini artırmış olursu· 

mlşlcrdir. _ ___ nu_z.~ ----------..l.~!!!!!!!!!.'!!!!.'!~~!!!!!!~~!!!!!.'!!!!!!.'!!!!.'!!!!.'!!!!.'!!!!!!~~~~~!!!!!!~!!!l!!!!!I!!!~~ 
Şevket Utkuman 100 • 

••• 

Nl°çlZ />EMEK.> 
PEK/- NA~/ 
cı"oe~ıltt ,;», 

LEYS"E ••• 



' 

Inkılaplarnnız, Büyük 
Zafer kadar kıymetlidir 

Atatiiı•k 1924 de deınişti ki : 

«Medeniyetin ihtiralarınm dünyayı değişiklikten değişik
liğe sevkettiği bir devirde asırlık köhne zihniyetlerle, 

maziperestlikle mevcu diyeti muhafaza etmek 
mümkün değildir» 

Buıfln, yur-r ) 
dun kur- G I hılu~unu tc- « ens eri Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam 

' mı~ eden bU. ettiren sizlersiniz. istikbal sizsinix. Cumhuriyet 
)iik ~eydan 
muharebc~~nln 
otuzuncu yıl·~ 

biz tesis ettik, onu yükseltecek sizsinix.• 

siya~i ac1i mu 
rip olur. Ailtyi 
tr~ldl tdtn lı.a· 
dın l'e rrkt'k 
unsurların ta· 
bii hakhırına 

_) 
malik olmala· 

dön umıidür. •'-'----- Yaxan: -----·--- rı, aile \ aıifrle 
r i n i idaı-eye Otuz :>ıl ev. 

'el, 26 Ağus
tos 1922 de 
başla) an bli-

E11is Talısiıı Til mukttdir bu· 
buhınmaları 15 
nındır. 

yük taaruzumuz beş gUn iı;indc 
tam rnU\affakı)etlc neticclcn
mış, biıtun dlışman kuwetleri 
mağliıp ~e perışan cdılmışti. .. 

mıştı. 

Bu resme kumandanlar, millet 
vekilleri, üniversiteden, biltUn 
teşekküllerden heyetler iştirak 
etmiş, muhtelif nutuklar söy
lenmıştı. Nutuklar arasında en 
tnühimmi Alatürkiin söylediği 
idi. Atatürk ~urdun kurtıılu· 
şunu temın eden a kcri h:ıre· 
kiilt:ın kısaca bah etti, daha zi. 
yacle gclccrk için bir progr:ım 
çizdi. At:ıtürkun o zaman sör· 
)edikleri, bugiin de dikkatle o· 
kunması liizım gelen çok can· 

lı sözlerdir. Büyiik kurtarıcı di· 
yor ki: 

F:Ctnıliltr, millttiıni1 buraı'3 
tes' il eUieimiı bü) iik uferılrn 
daha buyıik bir uftr prşiıııle· 
dir. O uferin idraki milletimi· 
ıin ikli~al ı;:ıılıasındal.i munff:ı . 

kınlltrile mümkün olal'3ktır. 

lliç bir medrni devltt yoktur. 
ki ordu \'e donanmadan en·tl 
iktisadını dü ünmü~ olm:ısın 
,hır mühartzrsinde millt'limi· 

1i muvaffak tlll'ttk bir iktis:ııli 
h:ıyat ttmiııini lıttltC tutan ll· 

nıumi maarif Vf' ttrbi~(' sislrın. 
leri hc-r ıiin tblı:ı çok p:ırlıy:ı · 
rak \·e liliılt muvart:ıık olu:ık· 
tır. 

Senelerce işgal altında kalan. 
turlu türlü tazyiklere u rayan, 
fakat imanından bır ıerre bile 
kaybetme) en istanbul halkı, bu 
bU) tik başarı karşısında derhal 
galeyana gelmış, işgal kuvvet
lerıni hlte savarak, yurdun kur 
tulmasını hudutsuz şe\k ve nc
ıe içinde kullamağa haşlamış
tı ... Daha birkaç giin ewcl en 
küçük tezahüre mu aade etme
yen işgal makamları bu umumi 
ayaklanma karşısında hiçbir 
ıey )apmağa cc.c;arct edeme. lillrlinıitln hr<ltfi, 
m15, sadece uzaklan seyirci kal. .!Uefkürl'si 

ECtmliltr! Artık bnr:iin ha· 
yal vt in,.:ınlık ir:ı1lları biiHin 
Jı:ıkikatile ltrelli tdinre :ıCs:ı. 
t:ıl:ar, huraftlrr k3fal:ard:ın çık· 
malıdır. Yiil.:stlmt~f' miistail 
olan mllltlimi1in irtim:ıi Vt' 

fıtri inkılAp aılımlarını J.ı :ıll · 

nuk lstiyen miiniler lH•htm:f. 
lı:ıl btrt:ırır t1lilmtlidlr, J~ftn · 
cliltr, c;on • öıltriml nıiinlı:ı •· 
ran mtmltktlimİ7iıı ftnçlijlinr 
lf'Hih ttmtk ic;liyonım: 

mıştı. 

O ne heyecanlı, o ne şevkli, 
neşeli günlerdi. .. Halk i ini gü
cünü bırakmış, zaferi kutlamak
la meşguldu. Herkes birbirini 
tebrik ediyor, sevinç yaşlarıyle 
kucakla~!) ordu... Her gun ge
len mU\ af!akıyet haberleri hal
kın heyecanını arttırı.}ordu. 

Askerimiz nihayet, keııdılerl
ne ılk hedef olarak \'erilen Ak
deniz kı) ılnrına \'ardılar, hml
re gırdıler ... Yabancı kuvvetle. 
rin kiıçlık bir kısmı kaçabildi; 
geride kalanlar )a imha, yahut 
esır edildıler. Bu hii)uk ıafer 
karıısında herkes bo) un eğme-

: ğe mecbur oldu. En ela Mudan
: ya mütareke 1, onu müteakip 

Lozan muahedesi imza edildi, 
utan kurtuldu. 

F akat bunu ) ch!r görerek 
dtinyanın gidışıne a) ak uy. 

durmağa çalışmamış. eski bo
zuk makıncyı ışletmckte dc\am 
etmıs olsaydık hiç şuphesiz 
llilletlerarasında bugünkü yük 
ıek ve şererıı mevkıımizi ka
zanamazdık; belki de yeni ~eni 
tehlikeler yurdu tehdıt edebi
lirdi. Bu itibarla lıü) Uk zaferi 
takip eden inkılAplarımız da 
bu za!rr kadar ehcmmıyetlidir. 
Ataturk bunu daha o zaman 
takdır etmı ve mcmkkctı mu
asır medeniyet se\ iy c ine çı-

karmak ıçln billUn gayrctıle ça 
lışmağa başlamıştı. 

Bıiyıik zafcrın h:ıtırasını ebe 
dıleştirmek uzt>rc 30 Ağustos 
1924 de, mc)dan muharebesin· 
den ikı sene sonra Çalköy ci· 
varında l\lcçhul A kcr Abidesi
nin temel atma resmi yapıl· 

Efendiler, rnilleliınbin he
« defi, nıilletinılıin mtfkfıre
ı.i biıtün dhanda rnedf'ni bir 
he) l'lİ içtimai) e olmaktır. Hİ· 

lirsiniz ki diinyada htr ka\min 
rnenudiyeli, kı)nıeti, hüniyel 
\e bliklal hııkkı, malik olılugıı 
, .e yapaC'a~ı medı·nı r l·tleı le 
nıütena,iplir. l\leclt·ni estır \ ii· 
c·ude getirmek kalııli) t•linıll'n 
mahrum olan kavimler lıiın ı. 

) et. \e islikliillt'rinılrn trnit. O· 

Junmağa mahkiımclıırlar. fo.,an· 
!ık tarihi ba şlan ba~a bu eledi. 
ğlmi teyit etıuel.leılir •. 'lı•deni· 
)Ci )'Olunda 1iirümrk Ye nıu· 
\'afCak olnııık ) aşamanın ş:ırlı· 
dır. nu ) ol iizerinde ileriye eli'· 
ğil, :eri) e bakmak t·elıil ve 

Gımçler! rt~:ırrtimiıi knnf't . 
lrndir<'n w• clt\'3m tttiren c;lı· 
ltrsiniı. Siı, almakla olılu~ıı· 
nııı tnbi~· f' \'<" irfan ile lns:ın · 
lık vt' mtdtniytlin, ntan mıı· 
hablırlinin, fikir hiirri~·etinin 
tn kıvmtlli timsali olar·akc;ın11. 
Yiik~t'lf'n yrni nt'!>İI! İstikb:ıl 
ı.iı iniı. C'umhuriyf'ti bi7. tl'sl<ı 
ellik, onu yük tlltrl'k !>İ1.siniı4a 

gafletinde bulunanlar medeni· Çok doğru 
) l'lin huruşan l'll :ıllında bo· C'anlı sfüler 
ğulmağa mahkümdurlar. 

Efendiler, medeni.> et yolun. A tatürk'ün sözleri ('Ok doğru, 
da muvaffakıyet tececlchide çok c:ınlıdır. Bu büyük a
lı:ığlıdır. İçtimaı lı:ı,·aua, ikti,:ıı· danı hlirriyet ve i~tiklili korıı
di hayatta, iliın \C fen s:ıha· ın:ık için medrniyet yolumla 
sında muvaffıık olmak için )'C· yiirfı ınenin ş:ırt olduğunu, her 
ganc tekanııil H teali ) olu Jıu sııhad:ı yiik~l'lnırk, ı;:ıfs:ıt:ı l :ırı, 
dur. lıur:ıfel!'ri kafalar<l:ın çıkıırnı:ık 

Hayat \C ınai~rlt' lıaklm olan lfıtım geldii!i ni d:ıh:ı :ıo A~u tos 
:ıhkamın ıanıan ilt clt·~işmı•,i, 192-t giinü söylem istir. At:ıliiı k 
)'911İll'Şltll'Sİ zaruridir. ~(edeni. bütlin rayretini bunu h•mine 
) elin ihtiralarının dhaııı clrği. h:ı retmiş \'e diiny:ıııın giizlt•rl. 
sildikten degi ikliğe t'\ kc-tliı:i ni ellin k:ım:ı5tıran bir srri in· 
bir de\ irdl' :ı~ırlık kiihne 1ih· kıl Ahın tahakkııkunıl:ı ön:ıyak 
niyetlerle, m:ıı:ııert' tliklr olınu,lıır. 
me\cudiyeti muhafııı.a rtınt.k Son 1:ım:ııılard:ı suraıl:ı bıı· 
mumkün delildir. rııda bu inkılliplara ıHi mantık 

l'Uedeni.> elll'n hah l'ıltı ktn edenler r:öriilınekledir. Eıı, ı:ok 
şunu da kal'iyt·lle bt) an rl· 2ar:ır verici bir şeyılir. fak:ıt bP. 
meliyiın ki mrdı•ni}ttin l"Sll ı, rrket ft'nçlik 11yanıktır ve in· 
terakki H kıın elin ltıneli aile kıUpl:ıra bekçilik E"tmektt'dlr. 
ha~ ;ıtınclad ır. llu h:ıy:dla rtııa. bunu fÜrmek kıılpleft' rahatlık 
ııı.: mulıakk:ık: ltliınai, ilı:ti :ııli, veı !yor. 

iırnirdekl )angın felaketi 3uzünılen 18 kişi ölmüş H! yii7.lcn-e ntındas yaralınmı~tı, Yukarıkl re
liimde kaza kurbanlarından bnılannın \nkadan 5onra bir araya toplanmıı cenazeleri gorüluyor .. 
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Dünvada neler oluyor ? f.= 
• ısooo eıııs gül 

Frans:ıdn bazı ~eni giil cins
leri yetiştirilmiştir .Diğer mem
leketlerde yeliştiritenlerle bir· 
liktc giillcrin cinsi 15 bini bul· 
muştur. Halbuki on dokuzun(·u 
yii;.: yılın ip!iılal:ırında .ancak 
100 cins giil vardı. 

Simdi hemen her renk gUI 
\'ardır. nıınl:ır muhtelif gülleri 
birbirine a~ılamak suretile elde 
ediliyor. Gül meraklıları 15 bin 
cinsi yeter görmemekle ve yeni 
yeni güller elde etmek için tcc· 
rübelerde bulunm:ıktadırlar. 

Amerikalılar ,çabuk 

evleniyorlar 

Yer yiizünde insanlar gittik~e 
tlalıa kUçıik yaşla evleniyorlar
mış. Amerikaıl:ı neşredılen bir 
istatistik bllh:ıss:ı bu memleket
te genç evlenmenin yapılmakta 
olduğunu gösteriyor. 

lst:ıtisliğe güre ısno da va· 
s:ıti e\•lcnnıe yaşı erkek için 26, 
kıt. için 22 idi. HJ40 da erkeğin 
v:ısati e\ lenıne yaşı 24, kızın 
yine 22 olmuştur. l!J:Jl de er
keklerin v:ısali c\•lenmc yaşı 22 
St'ne 7 ny, kızların 20 sene 5 ay 
olmuştur. 

Lôleden harita 

Hcılliınd:ı Kraliçesi Juliana'· 
nın i~im giinii mün:ısebctile 100 
b:ıhçn·an ç:ılış:ırak sarayın bah
çesindC' bir gece zarfında 3 mil· 
yon lfılc ile llollandanın bir ha
rit:ısını y:ıpmışlarclır. H:ıritn çok 
nıuvaff:ıl\iyctli olnııı~. kr:ıliçeyi 
pek memnun etmiştir. 

Akşam yemeği yiyenler 

kulübü 

Xcvyorkta bir •Akşam Yeme. 
ği Yiyenler Klübil. açılmıştır. 
Kliibiin 3.5 bin ıız:ısı vardır. 
Klüp :ızasııa bir hüviyet k:ırtı 
vermektedir. Bu kartla 285 ıo. 
knnt:ıd:ı vere iye yemek müm· 
künclür. Yani bir ins:ın on ay 
p:ır:ı vermeden yemek yiyebi· 
lir. 

Veresiye yemek yiyenler ara· 
sınıfa sen<' sonund:ı parayı öde· 
ıııiyenlcr klüpten çıkarılıyorlar. 

Parise akan milyonlar 

VC'linht olmustur. Bryaz sakallı, 
yıışlı \ e Mısırda se\'İlen bir şah· 
si) et olan prens Mehmet Ali 
,\ \'l'upa kaplıcalarındaki küriinli 
t:ımamlayarak grçPn hafta l\lı
sır'a dıiıınıUş, hava meydanında 
Başbakan Ali .'.\!ahir ve general 
Necip tarafındıın karşılanmıştır. 

Mısırlı bir gazeteci Manş'ı 

yüzerek geçti 

Abclulminim adında Mı ırlı 
bir gazeteci Manş Dcnızini yüze
rek geçmeğe muvaffak olmuştur. 
Gazeteci Fraıısa'da Grls Nez 
burnunda akşam tizeri denize 
girmiş \'C bütün gece yüzerek 
sabahleyin saat onda Douncs 
ile Folkstene arasında bir plaj· 
da İngıliz sahiline çıkmıştır. 

Abdlilnıinlnı karaya çıktığı 

znmıın hiç blr yorgunluk eseri 
güstrrmcmiştir, 

Paris'ten sayfiyeye 

gidenler 

Ağustos ayı Fransada tatil 
mC\' imidir. Senelik lznlni alan. 
!ar bu ay pliıjlara. dağlara, or· 
manlara giderler. Fransız şi· 
mendifcrleri tarafından neşredi 
len bir istatistiğe göre 10 Nisan 
ile 15 Nisıın arasında 633 bin 
kişi raris'dcn hareket rtmiştir. 

Temmuz ayında Paris'dc çok 
sıcak giden havalar Ağustosta 
soğumuş, devamlı yağmurlar 
yağmaya başlamıstır. Termo
metre 18 dereceye diişmU~tiir. 
nıı sebeple halkın çol!u ıklimi 
mııteclll olan Fransanın cenup 
harnlisine gilmlştlr. 

Pahalı bir devrialem 

seyahati 

280 Amerikalı turist lüks Ca
ronia vapurile diinyayı devret· 
mişlerdir. \'ııpurda en ucuz ka· 
marn 1000 sterline idi. Lüks ka· 
marn !iatları 8000 sterlindi. 

Vapurun en genç yolcusu 5, 
en yaşlıcı 81 yaşında idi. 

Hamasi resim 
Sergisi bugün 
Açıhyor 

Parise giden turistlerin bu şe. 
hirde bır::ıJ..tıkl:ırı paranın mık
t:ırı :ızalııı:ıkladır. fngiliz turist
ler Hl~l sc•ıesi 1arrıııda l!J:iO ye 
ni betle 50 milyon sterlin nok· 
s:ın p:ır:ı s:ıPCclnılşlerclir. At ya. 
l'ıslıırıncl:ı, gazinol:ırda, diğer Birinci Ordu 1'cmsil Riirrı· 

1 
eğlence yerlerinde bıraktıkları su tarafından, Türk tarihinin 
pııra dörtte bir derecesinde :ı~ kahl'amanlık sayfalarını nesil· 
dır. elen ncsile d:ıhn canlı bir ~ekil· 

Hitler yaşıyor mu? de intikal ettirmek ve millet 
uuruna ycı lcşmcsinl temin mak 

İkinri Dılnva Harbinin so- adiyle hazırlanan ·Hama t Re· 

1 
nunda, Alman Ordularının mıığ- im Ser.,ı ı• dün saat 16 da 
lıip olm:ı ı IİZC'rinc Hitler, sc\ ., İ- matbuat mensuplarına gezdiril· 
lisi ile birlikte Berlin'dekl sığ. miş \e geniş izahat verilmiş· 
nakta intihar etmiş ve cesedı tir. 
yakılmıştı. Bu hadiseye şahit o- Sergide klasik san'atla, mo· 
tanların bulunnı:ısına rağmen dcrn resim anlayışı sanki kucak 
llitlcr'in ölmedlgini, bir tarafta l:ışmışçasına yanyanadır. Milli 
gizlr.ndlğini lddıa edenler var- davalarda s:ınntk:ırların da hir 

ı ılır. leştiğinl bu sergi pek güzel ifa· 
Bu !dcllnnın do~ru olm:ıdığı de ediyor. 

ku\'\'etle nıuhlC'mel bulunmasına Teknik Üniversitenin l\timar
rıığıııen Alınnn rcsnıT makamları lık Faklillcsl salonlarında (Es· 
Hitlt•r'in lililmUnU kabul etıni· ki Taşkışla binası) bıı"Ün ~aat 
yorlıır. ÇUnkii ces<'ili ortada yok- 17 de açılacak olan bu san'at 
tur ve üliimil bıldircn rapor scrgısi, 43 san'alkfırın 1R3 ese· 
mevcut değildir. Geçende bu hu. rinl bir araya toplamış bulunu· 
sııst:ı yapılan bir soruya resmi yor. 
makaml:ır: 11Ne olduğu meçhul- Sergi 20 Eylüle kadar halkın 
dür• eev:ıbını vermişlerdir. gcımesine açık bulundurulac:ık 

Küçük Kralın yaşh tır. 
veliahdı Emekli Sandığı Yönetim 

Mısırın F.skl Rrnlı F:ıruğun Kurulu üyelikleri 
erkek evllitlı yokken veliaht, Ankara, 29 (ANKA) - lliz-
lı:ınetl:ının en yaşlısı olan Prens met süreleri sona eren Türkiye 
Mehmrt All idi. Yedi ay evvel Cumhuriyeti l~mekli Sandığı Yö. 
Fuat diinjay:ı gelince prens netim Kunılunun Ulaştırma Ba· 
:\fchmct Ali'nin veliaht sıfatı kanlığı Uyelii(inc Nurettin Tane· 
k:ılnınnııştı. ri ,.e Mılli Savunma Bakanlı~ı 

F:ıruk t:ılıttan çekilerek kil- üyeliğine de hnıct nozda~ın 
ç~lk P rens Vııat, Kral iliiıı cdi· layinlcrl j üksck tasdikten t'lk· 
lınc:'P. prens Mehmet Ali tekrarı mıştır. 

{ 

1 Okuyucu Fikir 
Ve ========' ŞikAyetıerl 1 

P. T. T. Fabrikası iscilerinin ücretlerine . ' 
zam meselesi 

P. T. T. fabrikası işçilerinden ı ren D:ırencle bclcrliyesi başkanı 
ııldığııııız bir mektupla, ı;:cçcn- Sıhhat Vekaletinin maaşlarının 
terde y:ıpılan z:ımnıın adil olına. 1 aynen verilmesi emrine ria"et 
m:ısınd:ın şikiıyet erlilmek- ı etmeksizin şa

0

hsi ve indi emi~lc· 
lt·tlir. işçiler, ylizde iki gibi kii- riyle haksız olarak maaşını iic· 
çük bir nisbel Uzerindcn yapı· 1 ı;.cte tahvil ettirmiş \e 163 lira 
l:ın z:ımdaki, h:ıksızlığın tamiri alması gerekirken 117 liraya 
i~·in ıııürnca:ıtla bulunmuşlardır. inı.lirmiştlr. 
F:ıkat hiç bir nıüsbet cernp ve- Eşimin rahatsızlanması sclıe
rilıııemiştir. Fabrika tarafından biyle tedavi maksadlyle lstanbul 
zam yapılırken gü~önünde tıı- hastanelerinden birine sönderi· 
tul'.":ısı Jiizım gelen husu~lar. ü~ terek Cerrahpaşa hastanesinde 
ıe~ıncle. ~urulnı:ı.m.ış. ve Uç ıcçı 2 ay leda\isi yapılıp bir aylık 
ııılımessılındcn ıkı<; ı çağırılm:ı- rapor da \'erilmck suretiyle ta· 
nııştır. burcu edilmistlr. 

P. T. T. f:ıbı;,k?sı !şçileri, ya· lst:ınbul Sıhhat l\lüdürlUğlin· 
pılan zammın adıl bır hale ge- "1 1 l ı · ı · ı;· 1 8 ns2 t l' ·ı · · · UI ce " a a ya va ı ıbınc . _., a· 
ırı nıcsı ıçın, nctırma, Ç lış· •'hl' . 281 ı 3 1961 N il 

ııı:ı B:ık:ınlıkl:ırı ile P. T. T. ~e- 11 1 'e. . 1~· e ra-
nel nlu lü ı ·ı·ğ" ·· d 'kk 1. . porun bır aylık verıldığl bildi· c r ı unun ı a ının .1 . · 
r:ekilıııesıııi istemektedirler. rı dığl h:ılde Ucre.~e tah\'ıl olu

nan maaşları da ı:oııdC'rllıııemiş-
Ücretini alamıyan ebe tir. Hastane kiişl')erinde on pa

rasıı k:ılnrt t•şim, brnim de 
durumumun boıuk olnı:ısı hase· 
biyle sonsuz derrce mağdu ri· 
vele düşmiis ve bu durum biz· 
teri ailece perişaniyelin imakı· 
na sürüklemiş bir vaziyet hali· 
ne iktisap etmiştir. 

C'ağaloğlu Giimiişlı:ıncli so· 
kak :; nıııııaraıla oturan ,\hnırt 
Tıırh:ınd:ın ;ılılığım11 bir mek· 
hıııt ıı deni\ or l.i : 

•Esim Nebile Turhan Sıhhat 
Hakanlığı enıirleri)lc 20 lira 
n il maıı la Darende ılçesi bele· 
dıye ebelığıııc ta) in cdılmiş ve 
1:.151 )ılı nıall .}ılı sonuna ka· 
dar 20 lira üzerınden maaşları
nı almı~tır. 1932 .) ılın dan ilıba· 

\' lıkların ı:iındl'rilmesi iı,;ln 
dr 1\ralatya 'i!R~ etme çekılen 
tellere de mii!lbet menfi hır 
ce\•ap \ erilmemıştır. Ke) liyeti 
ılgılılerin dıkkaline arzederim.• 

• 

GENERAL ALI FUAT CEBESOYem 
~~ 

Hendek ve Düzce yanları 
Asilerin üzerine ordu kıt' al arı sevkedilirken Bursa' da bu
lunuyordum. Ankara'daki vekilim Miralay ismet Beyle 
aynı fikirde değildim. Bu işin milli müfrezeler tarafındcır1 

yapılmasını düşünmüştüm. 
- 181-

İçimiz. kan 
Ağlıyordu 

22 :-.lisanda Hendek'de çok elim 
hadisell'r cereyan cderkı•n 

ertesi .~iinii Anadolunun her 
tarafında Türkiye Biiylik l\fillel 
'Mcrlisinin açılışı hüyiik trza
hüratla teı;'it olunar:ıktı. Bek
IC'nmcdik zafer (!) asileri meı:. 
tclmişti. O ı:ün sabahtan akşa
ma kadar Dlizccden k:ıfileler 
halinde Hendek'c gelrn a iler, 
esir diişcn zabitleri soymuşlar 
ve bunu da kUi görmiyerek ha
karetlerde bulunmu~lar, ı:onra 
Aıi~ :ızarına sa\·115up gltmiş
lc•rdi. E~irleri, rehine olarak 
isyancıların clebaşılarınrl:ın nuz 
rede Sefer Beye götürlirlcrkcn. 
kurşuna diımeğe kalkmışlardı. 
Fakat tam bu sırada Nofren ho
j!an dışında 1877 ~creri muha
cirlerinden İbrahima~a köyü. 
nün halkı, esirleri kurtarmış. 
lar, köylC'rine götürC'rek misa. 
!ir etmişlerdi. 

Hcndek hadi•c 1 memlekr.lln 
her tararınrla umumi bir nefret 
uyandırmıştı. Mli•ehhiplerlnln 
acele cezalandırılması arzusu u
mumi bir hale J(clmişti. Asiler 
çok geçmeden cezalarını bul
muşlardı. Fakat kaybımız bfi. 
yüktü. İçimiz kan ağlıyordu. 
Milli hareklltın başındanberl 
erkanı milliye \ 'C kumanrlanla-
rı arasında yiiksek hamiyet \'e 
frdııkarlıi!ı ile halk ve asker a· 
rasında iktidıırı~ le, re~uretiylc 
tanınmış olan fırka kumandanı 
:'ıfahmut Bey şr.hit olmuştıı . 
Mahmut Br.y, ulnında çcık çıı. 

lışmış oldul:ıı milll'linin h!lrrl. 
yet \'e isliklAlc kıwııştuğunıı g(i. 
rrmr.rnişti, İstiklal llarhi tarı. 
himizde arlı daima takdirlP yA
drdiktektir. Sevı:ili, feriıık~r 
\'e kahraman arkııda~ım Mah
mut, nur içinde yat. 

h~an na~ıl 
Hatırlanmıştı! 

H endek ve Düzce !•yanları 
milli idareye karşı olan a

yaklanmaların en müh imi ol
muştu. Bunlar geniş Olçlidc ha. 
zırlanmış bir takım zincirleme 
irtica hareketleri idi. na~mııbe. 
yinci Yaver Paşa da dahil oldu· 
ğu halde saray men~upları, İz. 
mit ve Sapanca köylrrindc, Tlcn 
dek ve Düzce kutle hallııde 
iskan edilmiş olan Çerkcı \'e 
muhacir unsurunu milliçilr.r a
leyhine kı•mcn rlde etmiş \"e 

hunları silfıhlandırmışlardı. Bun (erberliğlni henOı tkrnal 1~~ Jara Çerkez olmıyan bazı köyler memlş ve yeni idareye bağ rdıl 
de katılmışlardı. ı:;aray. bUtiln !arı kuvvetlendirilmeınlş ~tt• 
bu insanların safiyctindert isti- kıtaları ile maksat ,.e har arfl 
fade ediyordu. !erini gizli tutan Asilere it d•ıl 

Asiler, siir'atle harekete ge- harekele geçmişti. Ankara ell' 
çecck, Gey\'e bol!azını renup- Boluya, Ge)·ve boğazındıın J!ıarı 
tan \e şimalden tıkıyarak, Bo. dek \'e Düzceye ordu kıt:sırl· 
lu, Gerede, Çerkeş, Kızılcaha. gönrlermiş \'e Afyonkarab rdtıl 
marn, Ayaş ,.e Beypauırı gibi Xazilli gibi uzak maha!1~1tbJ' 
Ankaranın fiİmal \·e şimali gar- de mili! rnUfrezelerin r-;a bııll' 
hisindr. bulunan şehirlerin hal- na getirilmesi ve bur.ada .;a\'' 
kı ile kôy!Uleri milli idare a- larla bir ihtiyat teşkilinl ta 
lc.}hine çe\'İrerek ayaklandıra- vur etmişti. bUJU· 

caklardı. Ancak, ne de olsa muk Ben bu esnada Bursada ır" 
tcdir başlara sahıp bulunmayan nuyordum. Düşüncem ,·e kir'' 
ve iykc orı:anize edilmeyen bir rım Ankaradaki vekiliıtıf ~nnl 
kaç bin kişinin isyanı mevzii lay İsmet (&ayın İsmet n ıııı" 
bir hareket olarak kalmağa Beyin dUsUnce 'e kararlar 
mahkumdu. aksine idi. ) 

Hu ha\·ali Çerkezlerlnden ~ 
mlihim bir kısmı o vakit, hü-,--
kiımetin kiıçiik mt'murlıığu \'e 1 

\'asıtalığ!n.ı yapm•s kimseler ol- Saç do" ku" lmesıne 
dukları ıçın propagandaları saf « 
halk üzerinde az veya çok te. d . 
sirl.i olmuştu. Saraydan k~ndi. Çare bulan a al11> 
lerıne dağıtılmış olan ltımal 

\'esikaları ile masum kö~!Uyü iğ '-1 kk d 
fa l ve menfaatini seven haris la ın a 
~ehlrlilerden bircok kimseleri . ~-2 tı· 
elde etmişlerdi. Elebaşıları, her Gazetemızin 19.8.l~J sıç 
türlü entrikalarla masum kö~·- rihli nüshasında çıkan • }.· 
IUyü milli idare ıılcyhinr. kışkır Dokillmesine Çare Bulan .ıı 
tırkcn, nckrleri de zabitleri a- dama başlıklı tercüm!' yarı~ 
le~ hine çcvirmeği unutmamış. mız dolayısile oku~·ucula ıl· 
}ardı. mızdan bir çok mektUP ç 

1syan1Rr başlamazdan evvel maktayız, Hep inde de s;ç 
neferlerin, zabitleri ııleyhinP dökülmesini önliyen ve ~·iJI 

çıkaran Cari Brandenfe 
harPkete geçerek silfthları ile 
beraher dağılmalarını ve maruf adresi sorulmaktadır. t de 
hazı kumandanlara karşı yapı- Biz bu hususta gaıe ~il· 
Jacak sııikıısllerl bPklcmişlerrll. yayınladığımızdan fazla 1 11' 
:'ılilli harekete çoktanht'ri ka- giye sahip olmadıJıınız t~l:· 
tılmış olanlar. A~ilerin hileleri· okuyurularımızı arzu et er 
ni iyice öj!rcndiklerinden ken- !eri cevabı verememek d~ll 

runda kalıyoruz. Bu ).fiZ 
dilerini korumak yolıınu bul-
mu~lardı. Fakat tecrübesizler, öz!lrler dılerlz. oıııt 
mııatteessııf ~_qiJerin hilelerine Maamafih, yazıyı tere ·si· 
dUşmUşlerdi Bu halin bir nrti- etli ımlz Amerikan der~}: 
CPsi olarak birkaç hl mlıfrez,. j ne biz de mektup yaz 

1 ı:' 
Düzceden Boluya. Geredeye. MUsbet cevap aldığıınıı tağ; 
J\mlr.ahıımama 'e Mudurnu~a dinle adresi yayınJıyacJ ııı 
sık sık akınlar yapmı~tı. mızdan ot."llyucularımıı enı 

Yanlış bir 
Hareket 

Muntazam kıtaların iğfal e-
dilmiş olmasından teJAşa 

du~en mahalli hıikiııııet!er, hil
miyerck vrya bilerek ''aziyetle· 
rlni Ankaraya çrık fena ~P.kilrle 
ı:;östeımişlerdi. Bu mlıhalfığnlı 
\ e heyecanlı haberlerdrn kuv
Htli bir isyanın milli iriarenin 
merkezine doğru yakla5tığı 
mtınasını çıkaran Ankara. se. 

olabıllrler 

--------------~-c. H. P. Genel BaJk""
1 

dün ziyaretlerde buluf1dıl 
Birkaç giındenberi şehriııt~~ 

buluna!! C.H.P. Genel B.•! ret· 
ismet InonU, dDn hu5usi zı)B 
feri~ mes~uı olmuştur. il o~· 

lsmet lnoniı, b!lyraının ~· 
eti günü C.H P. 11 merl>t ını•· 
uğrayarak p;ırtililerle baY1'8 

ıacaktır. 

1 SAGLIK BAHiSLERi f 

Çarıııli. ıli., ler tamameJI 
tlüzeltil lıiliı• 

Her gun her yerde, çene le· 
şckkulatı bozuk, dişleri 

fırlak veya eğri büğrıi insan· 
)ara rastlarız. Çene \e dış di· 
zilcrinin anormal halde bulun. 
ması hem s:ı~lık, hem de yüz 
siizclli!!ı b:ıkımınrlan hoş bir 
şey değildir. Bilhassa kadın· 
larda Ye "cnç kızlarda. blrbl· 
rinin ü~tüne binmiş, ~·ahu! a
damakıllı ı:cıyrekleşmiş dişler, 
yüz gUzelliı!ini tamamen orta· 
rlan k:ıldıran birer sebeptir. 
Bu bakımrlan diş tahabetl bu 
::ibi anormal tczahlirlerle uğ· 
rasmış ve ortodonti denilen 
bir ilim meyclan:ı çıkmıştır. 

:ıtcmleketimizde yeni yeni ta· 
nınmıya başlıyan ortoclonll il· 
minin olrtııkça eski bir m:ızisi 
\'arc1ır. Bizde bıı ilmin tenıin 
etliği iınkfınlardan henüz bir 
çok kimsl\ler haberdar değil· 
dir. 

Ötedenhcri, ·Allahın yarat· 
tı!tı şey değişir mi?• ~eklinde 
yerleşen yanlış bir kanııal, bir 
c:ok kusuı· ve bozuklukları if. 
min kabul ettiği şekillerle dil· 
zeltmek çarelerine engel ol· 
muştur. Bu çeşit yanlış du~un. 
celeri, mevzııun yah:ınrı ı olan 
kimselerin zihninden silmek 
her münc\'verin borrıı olrlu1!u 
icin. ortodonti ilminin ins:ın· 
lıl!a sa~larlığı büyük imklınları 
•ıra<>ı clUştiikçe anlatmak isll· 
yonız. 

Tedaviye.' kii~ük yaşta 
Başlamak lbım 

o rtodonti veyahut ·Çene . 
Yüz Ortopedi. İo, nl'şvil 

nema çaf!ınrta meydana gelen 
dis çarpıklıklarının ve çene • 
) Uz ~ekllsizliklerlnln mümkün 
mertebe onilne geçmek gayesi· 
ni güder. 

HerhanAi bir tıb branşında. 

YAZAN, 

Sami Halbuni 
Dış Hekimi 

• 
hastalığa karsı koruyucu ted 
bir almak, onu teda\ı etmek 
ten dalma daha kolaydır. Bu 
hakikat ortodonti bahsinde de 
böyledir. 

Mesela 1 iltı 6 yaş arasında 
cocııi!un iyi bir kontrol altın 
da hıılıındurıılması, onun ı:ü 
1el bir rlış dlıisine malik ol 
masını yU7dP sek•en nishelin· 
de .:arantilemış olıır. F'akat U 
ztılerck kaydetmek l!lzıntrlır 
ki, hıı yaşlarda çocıı~u bir or 
todonll mütehassısına ı:hlUr· 
mek, hiç. bir annenin aklına 
ı:clmrz. Çocuk doktorlarım11 
da aj!ız ve çene düzcn•izlıkll'rl 
bahsinde fazla mli kiilpccent 
olmadıkları için annl'yi ikaz 
etmezler. J::cne ve ııi!ız teşek· 
külatı tamamen bozuk olan ço 
cuk ancak 7 8 vaş arasında 

ortorlonll hekimine ~etlrllir 
nu safha çocııC:un ortorlontist 
neş\•U nema çağına rastlar ki. 
bu yaşda yapılaf'ak miiclahale 
hr.m hasta, hem de hekim kin 
epey zorluklar ar7.erler KUçiik 
rasta ııfak bir mlirlııhale lir. 
\'cva biı· iki aylık tedavi ile 
diizellilebilen çarpık bir ı:enr.. 
~·o~ıık 11 • 12 ya•ların:ı t:elrtil!i 
z:ınıan ancak bir -enede, daha 
ileri \'aşlarda da iki iiı; sene 
de düzellilrbilir. Bazı anorm:ıl 
vakalarda da annelerin kUı;iik 
bir mUdahalesile me;eJe hııl · 
!edilebilir. Her annenin, bu 
.cerceklerl hllmP•f vp c,,rıı~lıı 

b• 
rının a~ıı güıelliğine l!ıU ·~fş 
kımdan kUçtik yaşl4rl'la ; ıı 
buyUk ehemmiyet vernıes 
zımdır. 

Şaya111 dikkat 
nır nka ,,v 
Bır gUn bana, 16 • 17 'J ·ıet 

rında bır çocuk getir~\6-
Üst çenedeki kanin, yan~ rW 
pek di&i, dama~ın orta le00~ 
de bulunuyordu. Bu di~in ı;1' 
sanlığı yUzilnden ağz.ın bıt 
kı•mındaki otekl dişler deıııfll 
birinin Ustüne binmiş. ya b t 
yumru \e gayet çirkin urt!I 
manzara ıılmı$1ı. 22 ~y 5 ııı•1'' 
bir tcda' irlen ı;onra _d9 J>ttl 
da ki diş yilrlltille ~ nriıt~l~ .. ıtf 
clı yerine getirilcli. Otekı ;~ ,. 
de diizelrli. Şimdi bu h85 ıııt1' 
ğıı e tetiği ıtlharlle taınac~ 
normal bir genç kız cltn'\,s 

• Tecla"h e başlamadan onceıed' 
tirdıl!ım profil resmini ,ıtf 
\'iden sonra kendısıne g!i cd 
dığim zaman bu işe o da • 
mıştı. 111,t 

nemek i•ti) orum ki en ortır 
mal çarpıklıkları bile düıfıt· 
donti ilmi sayesinde 1aeıı 
mek kabil iken. sırf ıhrn:adıJ 
dola~ı ktıı;Uk yaşta müte ıc. 1 
hekime miiracaat etmeıne 1oıı 
lericle tedavi!line imklın ~ııır 
~·an hrızukluklar vara ta eıoılf 
rııe ela evlenme ça~ına ~ oır" 
genç bir kızın vıımru ~ıı dı1' 
rll.şlerle ı:iilrtül!li nli farıe53,. 
Bıı hnl, insanın hayat ''8 ı;6tU 
det şansını değiştirecek 
bir durumdur. . ıııııl 

nu h:ıkımdan ortodonti bol 
nln sağladılı lmkAnJarı 1\'ıı)• 
P.lmek ,.e hiç bir ağrıya, 5 es• 
ihtiyaç kalmadan yapıl•~' 
tedaviye mtimkUn oiduğU t~ 
dar kUçUk yaşta başlarnııl;. 
rurldlr. 



- ---- -
-- - - -

lloııı 
~ada tarihi erleri gezen bu adamm dıiıı) anın en nııilhlş ha~ ılutlarınıtan blrl olduğuna 

inanır? Romeda'kl bü)ük Arena' ı dolaşırken, maruf ka~ak çi Lucky Ludano, ne kadar tarih 
meraklısı bir turiste bcnılyor? 

l numaralı Amerika düşmanı 
~----_.,_._.._ .... _,,...,.._~ ... A ............ - .... _ .... _~---~--------...-~-------... - ..... _,_,_ .... _____ ~· 

Lucky Luciano 
Korkunç 
Yerleştiği 

·----- ----.--.....---- -- ~ 

haydut, Amerikadan çıkarıldıktan sonra ~ 
ltalyada büyük bir zehir kaçakçıllğı şe- S 

be kesini i do re e tme'""'k"'t ........ e....,.d i ........ r,...,...,.. · ~V°VV"""'"~~ 
"'"'"""~ ....................... .....,.. ....... ~ ........ "'"'~ 

şarlle bitti. Mahkemede veri· 
len karara göre Amerikanın 
1 numaralı düşmanı 30 il~ 60 
sene hapis yatacaktı. (Amerl· 
kada bö~Je lbtik gibi uzayıp 
kısalama rczalar vardır.) Ar. 
tık Lucky'ye ''erilen ceza, onu 
ömrUnce h:ıplshanelerde sUrUn· 
dürecekti. 1936 da cereyan e
den hadiseyi mllteakıp Lucky 
on sene hapishanede yattıktan 
sonra yine aynı adamın şefaa· 
tile serbest bırakıldı. Bu adam, 
Gangestcrlere karşı amansız 
mUcadelesiyle me,shur olan bıı
ı:ii nkü i\"ev York Valisi Dewey 
idi. 

Sicil~ a çıkarmasında 
Luclano'nun yardımı 
olmu5?. 

o ewey'in, Lucky Luciano'yu 
-'ıı:e..ıı. • .. harp içinde Amerikaya 
t;ııtlı·o.!;tdan çıkarıldıktan sonra yurduna donen meşhur ha) dut )aptığı hizmetler dola) ısble 

Y luclıno bugün ital)ada buyuk bir kaçakçılık fiebekcsf er ettirdiği söylendi. Güya Lu· 
idare etmektedir. ciano, başkanlığını yaptığı faf. 

l lıciano il 1 1906 da Sicil- muazzam bir binada kurmu5tu. [ıa, adı.n~aki gangester te5kllil· 1 
a es • k'a Bu) lık bır fırına) a benziyordu. tını, Sıcılya çıkarmasında A-

lit•· Yadan kalkıp Ne\ yor merıknlılara 'ardıma teşvik 
ıı!ği1 taman, bugün be,Ynel· ııa.-dut i\lcapone etmi•ti Bunda·n ba•ka Ltıckv' 

\ · " Zeh k k 1 ğ ele· " ~ · ~ • "iiUığ ır aı;a çı ı ının gibi bir adıım. nln affına ikinci srhep olarak 
o b ını yapan Sal\'atore daha onun Nevyork Liman İşçileri 
ttı eş :taşında hır çocuktu. A· 5 a1valore, kısa zamanda bu 
trıka'a d kt .. 'rt • ne :ırasında casusluk wı Sabotaj loıır ,, \ar 1 an 110 oe muazz:ını teşkilatın bel· 1 . k·rn 

ter~ hır ~apka fabrikasına gi. 1ı başlı adamlarından biri ol- dha:ııkı:ı~·"ırın.Pld~arşnı Yı'ı~ ı bt klur 
~re" burada iki sene çalıştı. du. Gızli kapaklı i~lr.rde adı Uı;U ı;os P.rı ıh. l; ın un ar 
lı~ ~Un Hdi dolarla iştirak et· sadece Lucky idi. Bir zaman )anında o.nu~ ıc b r şey Y~P· 
•· ltıi kuınardan 244 dolar ka- mad.ı~ını ıddıa edenler de ~ok 
.. ~ gf'ldı, bu isim, Frank Costello, d il idi 
~r rak tıktı. İ,te o gün ku· Al Capone ve Joe Adonis gıbi c 1 

• 

eı:an kazandığı bu para ıle ui ahret sahıbi gangester ele- ı:r.JI lyle 1ehlr 
baı• atore'nın hayat ) olu bam- başıları arasında zıkredılmey c kaçaktılı •ı artıyor 
darı'ıı Qlr istıkamet aldı. Bun· ba landı. Nıha~ et Lucky'nın 
tatıt Sonra delikanlı, namUSI\ le dtındürduğıi dolapların olçlisu 

1~11> ekmek parasını çıkar- 0 derece bü~ udu kı Amerıkada 
darı Cıbı hC'rkesin eçti~ı ~ol· kokain, eroin , c af) on kacak· 
rij YUrumcdı. İ§in kolay ta- rılnrının başına dıktatbr ke il· 
t ırıa " 
\~la saptı. Salvatore artık dl. En llJks cınsindcn üç oto-
t~ Para kazanmanın yolunu mobılln sahıbi oldu. Nev )orkta 
tanı U§tu. Kumar. birçok ka· Waldrof A toria otelının ı;aha. 
tra:~ i&lere başlangıç oldu. n!' daırlerlnden bırınc' ycrlc:sti. 
C tı ı batakhanelerinde ÇC\ ır- GUniln bırmdr. I.uckv Lur.iano, 
d~ ~ıılaptar başarılı oluyor· tenha bir yol Ozl'rindc 'ilcudu 
d • olayra para kazanmak bıçak yaralarıle delık cll'şik bıı· 
di!~~ken herkes gibi alıntcıri ıunduj!u zaman lıltdisr\ e bir 
l,~eı e~e ne lüzum \ardı?. Tch. haydutluk \ak'ası denıldl. Iı"a. 
ha 1~ iekılde de olsa maksat kat ipucu elde edikmrdııtl i· 
d"tl ın. rah ıkla surUlmesı çın tahkikattan Yaz,ı:eçıldı. 

lı llııydl?, ıı~stahaneyc kaldırılan Lucky: 
~ ırgl Un 'ieraltı Aleminde bil· hayatı kurtarıld ktan sonra glı.. 

o 1 ıs er yapan Frank Costel· li te~kıllltın se\k idaresini clıne 
~da e tanıştı. Costello, Amerı· aldı. 
ld. AıcAntler trostil'nün rcısı 
toi .affıa ve Unione Sicılvano Amerikanın 1 

Carı ısiınıer taşıvan teşk!lfıt numaralı du manı 

serbest bırakıldıktan sonra 
Amerıkayı terke mecbur 

cdllen Luciano italyaya dondu. 
Amerıkndakı dostlarından bir 
kaçı da onu takipten geri kal· 
madı. işte o giındenberl Nev 
York üzerinden yapılan tehir 
kaçakçılığı dıkkatı ı;ekecek ka
dar artmış bulıınm::ıkta rn şlm· 
dı :ftaly;ıda gizlirlcn gizliye rlö· 
nen dolaplıırın elı>bıısılı~ı Lu
clano'va atfrr!ilmektedir. 

Tcnşel Sicllyada bulunan 
l\Iaffıa tc•kilAtı vaktivlc nasıl 
Amerikada Unlone Sicilyann a· 
dındakl haydutlar sendıkasını 
doğurmu~sa !,ilmdi dP. ftalyada 
hunun klıciik bir örneği teşek
kül etmi Ur. Zehir kacakçılığı 
~ apan şebekenin men•upları 
J\mr.rıkadan donen tecrübelı 
haydutlar 'e Amerikanlumış 
rangesterlerden müteşekkildır. 
Nev York limanından Amerl· 
ka~a giren kokain. morfin \'e 
nfyon gibi zrhirtcrin çoğu şlm· 
eli 1takada lıulunan rskl Ame· 
rıknn • haydutları tarafından 
sr\ k l'dilmcktrdir. 

!ı g i&terıere yataklık \ azıfe· Aradan bir mUddct geçtık
ClJı~ren birer st'ndıka halınde ten sonra Amcrıka hfikumetı 
~ra1{0~u. Amerıkanın her Lucy Luciano'ytı Amerıkanın 
Ceıı_, 11da kumarhaneleri \'ardı. ı numaralı dü manı diye ilan 
lei~l!~Uciaııo'nun dahil oldu~u cdıyordu. Nıhayet onu mahke. 
~rrı ~o kadar geıılştı ki Stıın· me huzuruna çıkarmak için a· 
~atar • il Petrol Şirketi gibi rastırrnıılar genç S3\'t'ı Dcwey• 

~ .. hını Fırth Avenuc'de in sebatlı takıbl sayesinde ha. Naklcılrn: Tolun ı\lııtekln 

GI. Elsen bo\\cr mücadele nutuklarından birini tiÖ) lerken. 

. - ·--- - - --------.. .. ----.. 
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Pakistan ve Hindistan' ı 
çalınmış aile eri 

H indistanla Pakıstanın bır· 
hırlerinden ayrılması ıki 

memleketi de anarşi içinde 
bırakmıştı. ÇunkU Hindistanda 
oturan ?ıtiıslümanlarla Pakistan 
da oturan Hindular, a~rılma 
kararı yüzfinden paniğe tutul 
muşlardı. O kadar ki, kaçanlar 
tarlalarında sapanlarını, ateş
lerinde yemeklerini bırakarak 
kaçmışlardı. O ,·akitler husule 
selen çarrıı;ımalarda bir çok a· 

ileler darma dağınık olmu~. an
neler çocuklarından, kocalar 
karılarından a) rılmıslardı. 

Bunun neticesi ) arım milyon 
dan fazla kadın kaçırılmış \e 
gerek Hındist:ın, gerekse Pa
kistanda hu u i §ahıslar tara· 
fından hapscdılmi§tl. 

Bugün artık aradan yıllar 
geçtısi ''e ortalık süJ...ilnet bul. 
duğu ıçln bu acıklı duruma son 
Hrmek lehinde her iki mem· 

lekette de cereyanlar belirdi 
Her iki memlekette de, aynı isi 
gören Gaipler Bakanlıkları ku· 
ruldu. Bu Bakanlıkların naza
rında, gaıp kadın demek, Mus 
lıiman olduğu halde zorla Hın· 
distana gbturülerek karı. met· 
res ~eya arkada5 olarak muha· 
faza edilen kadınlarla, ayııı şe
kilde ve aynı maksatlarla Pa· 
kistana kaçırılmı5 kadın de
mektir. 
Adı geçen Bakanlıklar, 5im· 

diye kadar, bir çok kadınları 
asıl ailelerine teslim etml5ler· 
dir. İarle edilen kadınların yüz. 
de 35 i 12 yasından kilçüktlir. 
Yüzde 59 u 12 ile 35 arasında· 
dır. Yüzde 4 ü 35 ile 50 arasın. 
dadır. Yüzde 2 si de 50 den 
yukarı yaG}ardadır. 

İade edilmesi ı;ereken ve bir 
tnrlO izleri bulunamıyan daha 
34,000 kadın var<lır. 

İade işini her iki mcm\C'kct
te de polisler yapmaktadır. Her 
iki taraf makamlan tam bir i&
birliğı ile çalıcmaktadır. l\Jüra. 
caat edilen her kadına derhal 
bir dosya açılır. Kadının hü· 
•·iyetinl tcsbite )arıyacak her 
tfirlü evrakın bir nllshası der
hal diğer memlekete gönderi
lir. Aranan kadının ismi \'e ev
safı radyolarla tekrar tekrar 
ilan edilir, fotografları gazete
lere ve duvar ilAnlarına bası

lır. Kadının nerede olduğu tes
bit edilince polisler eve gide· 
rek kendisini alır ve muvakkat 
kampa gönderırll'r. Buradan 
da mensup olduğu memlekette

ki ailesine iade edifir. 

... 
Karısına ve ) av:nısuna kavuşan bir baba 

sa mesele derhal, sırf bu gibi 
anlaşmazlıkları hal için kurul· 
muş mahkemelere havale edi
lir Hindistanlı ve Pakistanlı 
h5kimlcrrlen mürekkep mahke
me heyeti hemen kararını ve· 
rir ve bu karar gercğınce hare
ket edilir. 

İade edilen bir kadın geldiği 
yere dönmek isterse onun bu 
isteği yerine getirilir. 

dirde çocuk derhal bir bakım 
müessesesine gönderilir. Bö)le 
çocukların yerleştirildiği mües 
seselerden sadece bir tanesine, 
1947 yılındanberi, 5000 çocuk 
yerleştirilmiştir. 

Aile şeref ve namusuna çok 
tıüyiık kıymet verilen bir mem
lekette bu gibi hallerin ne a
cıklı ı;ahnelere sebep olduğu
nu uzun uzun anlatmaya lüzum 
yok. 

Aranan kadınlara ait ilanlar ,.e listeler 
Bir kadının hangi tarafa alt 

olduğu hususunda ihli!Af çıkar 

İade işinde en acıklı taraf 
gayri me~ru çocukların duru· 
mudur. Kaçırıldığı memlekette 
gayri meşru bir çocuk doğuran 
kadının asıl kocası, iadeden 
sonra karısını çok defa affet
mek, mfizur görmekle beraber 
çocuğu istememektedir. Bu tak 

İki dost memleketin bu sos· 
yal derdini en müessir şekilde 
tedaviye çalışan memurlar bu 
'hususta o kadar olaganüstU gay 

retler sarfediyorlar ki ne kadar 
takdir edilse azdır. 

V. B. 

Ö~le \'akitleri, bizim matbaa-
nın önü bir Alem oluyor. 12 

ile 15 yaş arasında ellıye ya. 
kın çocuk kaldırımlara zere 
serpe uzanıyor. Bazm beştas 
oynuyor. Bazısı toz toprak içer
sinde, daha bıiytiklerin tahrik
lerine Alet olup kapı şıyorlar. 
Bazılal'.ı da §am tatlıcının 

caz.ip tablası etrafına halkala
nıp, •ISmarlamacasına.t rulet 
dbnd Urilyorlar. 
Sokağa nazır pencerelerin bi 

rinden onları ı;e)Tetmek ho
şuma gidiyor. Daimi bir hare
ket ve glirültü içinde gulcn, 
ağlayan, lifkclcnen, döviişen 
ve küfreden bu yavrucukları 
na ıl bir istikbalin beklediğini 
rllışlinıneden edemiyorum. On
lar hiı) (ıyehilccekler mi aca· 
ha, yoksa, çok körpe vi.icutla 
rına abanan hayatın ağırlığı 
altında ezilip l-ııybolacaklar mı 
diye kendi kenr!ime soru»o
rum. $u ı;arıeın. kirli yilzlu 
çocuk ilerde, bu günlerini ib
retle hatırlayan bir kıymet o
labilir mi? Su muttasıl arka 
daşlarına çatmaya yeltenen kü 
ı;ıik haşarı, büylıdükçe bu ha
reketlerinin siddetini de artı
racak mı, dersiniz? 

Velhasıl, hep bunlara benzer 
düşllnrelere kapılıyorum. Ba
zen nf'şelerine bayılıyorum. Yi 
ne öyle zamanlar da oluyor 
ki, penrcrerlen sözle, yarı teh
ditli hlr müd:ıhale yapmasam, 
birbirlerinin ~özlerini oyacak
lıır sanıyorum. Sözümü dinler 
gibi giirÜnÜ\'Orlar. Ilu itaat. bel 
ki de, kazançlarına mani ola
hilidm dü5iinceslnden doğuyor 
dur ..• 

Zaten ne kazanıyorlar ki. .. 
En kabada~·ısının aldığı 150 ku 
ruş! Bunu bana dün kendileri 
uzun uzun anlattılar. 

* MCıtad saatten e\•\·el, sekiz 
on küçük, karsı binanın 

gölgesinde oturmuş. hararetli 
bir şeyler konuşuyorlardı. U
zaktan işaretle içeriye ı:irme. 
!erini anlattım. Kapıcı Ali E· 
fendinin hara.iını asmış olma. 
nın memnuniyetiyle bir soluk 
ta merrliw!nleri tırmandılar 
Onları karşıma oturttum. Ken 
dilr.rivle konusmıık istediğimı 
öylcdlm. Ve böylf're, bir sa 

ate yakın, bu küçiik adamlar 
bana hayat hikayelerıni anlat. 
mava çalıştılar. 

Bir rlefa hl'psinin aill'sl fa 
kirdi. Her fakir aile gibi de 
kalabalıktılar. Kiminin annesi 
kiminin bahası voktu. Hem bu 
blreey ifade etmiyordu ki... Öl 
de olsa, u, ey de olsa, anne 
babaları onları calışmava mee. 
bur ediyorlardı. Gilnltik ka-

ta de sıralarını bekli) en kadınlarla çocuklar 

ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR I 

Aile geç·ndiren 
çocuklar 

Gazete satan çocuklar - Ne kazamyorlar ? - Büyük
Damı ndan yıldızlan seyrederek 

.Mecidiyeköyden Babıôli'ye .... 

ferle mücadele 
uyuyanlar 
~ 

Yaıan: 

Sadun Tanju 
• 

zanı;ları 100- 150 kuruş arasın
da dPğişiyordu. Hunun lı;ln de, 
50-75 gazete satmaları !jarltı. 
Daha fazla almaya cesaret e· 
demiyorlardı. Sonra ellerinde 
kalır, hayı de geri~e almayıve 
rirdl. Zatl'n, bUyüklerdcn fır. 
sat bulup da 5-IO kurus da-
ha kazanamazlardı ki... Şimdi, beş kardeşinin en 

Koyu esmer, cin gibi bir ço. büyüğil olan şu İsmail Salt'ı 
euk olan Nadir Kılıc: ~Bizi dilşününUz. HenUz 12 ya ında 

. dedi- onların geçti i ynden dır. Duvarcılık vapan babası 
geçtik, hlr sokakta fazlaca kal- iki aydır hasta yatağındadır 
dık diye adamakıllı dovilyor. f maılin a~ası. ~u minicik yav 
lar. Biz de, büyüklerin uğra- , runun g~tıreee~ı bir lira ile 8 

nlifusu veriirerek. lçırecek. giy 
direrc-ktlr. Hastaya ilAc almak 
!Azım $!elecek. hic değilse bir 
tas çorba pişirip önUne sürmek 
icabedecektir Bu ne aklın a· 
lamıyal'a~ı bir istir? 30 lirayla 

geçinmeye ~alışan Salt ailesi 
ni bırakınız; fakat, 12 vasındo 
8 nüfuslu bir aılentn mesuli 
vet nı ytlklenmls su i mail is 
mındekı coru~un he\keli ya . 
o 1 • ta ık dn~j( mıdir? 
Kiıçuk Yüksel; halını anlıı 

urken. ?tekiler adeta kendi kö 

tti durumlarını unutuverdıler. 
Küçük mUdahalelerle Yüksel
lerin ne acınacak vaziyette ol
duğunu belirtme~e çalı~tılar. 

YUkseı 13 yasındavmış. On
dan başka vedi kardeşı daha 
varmış Meridiyeköyünde bir 
baraka vapmışlar. Ama jandar
ma $!eçcnlerde damını yıkmış. 
Şimdi geceleri yattıkları yer
den vıldızları gorebiliyorlar
mıs ama, kısın ne yapacaklar
mış? 

Yükselin babası hayırsızın bi 
riymis Aylar var ki. nerede 
oldul!ıınu bilmlvorlarmış. Gün
de 100 kuruş kazanan Yfik~e
lin mınlk m•nlk 7 kardesi. ka
hırdan cökmlis anası: ac ka· 
rınla her aksam, damından vıl 
dızların seyredildiği o baraka
da uvıımııva calısırlarmıs Ve 
\'ilk el tekrar erte~ı sıiın 100 
kurusun pesine dUşer. Mecldi
yckö}lerden Rahıfıliye koşar ..• 

* E rdobn Varışlı'nın. Kadir Ba 
yarın, Avdının Bakının. Yü 

l'cltn ve dı~erlerinin havat hl
kAvelerl hep ic ice. btrhirıne 
hl'mt'r. hırbirinden hazin .. . 

Ve ben. bu talıhsiz yavrut'ak 
ların havatlarından birkac ciz
s:ivi verirken. su satırlara. duy 
ırnlarım:lan bir se •lcr katama
dıt!ım icin ne kadar üzgünüm, 
biliyor musunuz? 

marlıkları n•rlerl bulmak lcln -----------·------------------------
dort dı:inlı}oruz. Sahalıt:ın ak- \ p ., •• 1"1

1
•
1
• A>'efı• 

şama karlar, bütfin radrfe \'C ffSf 11~ •.il .-
~okakları dolaş! ı~ımıı halde, 
ıınra k 50-75 gazete satablllyo 
ru1.ıı 

Her yerrle ve her zaman 
bu: buyük balık küçilk balığı 
daima yutuyor. Birı:ıı evvel. ba 
na, ~gree saat 10 !ara, 11 lere 
kadar 50 ı::azetl'vf satmaya ça
lışı) oruz. dedikleri 7.aman pl'k 
anlıyamamı lım. Şimdi hak ve
rivorum. Blivlıkler ortadan ce
kilerek ve kücUk balıklar yem 
:ırtıklarını toplamaya ral ışacak 
lar ... 

* v:ılnız, mılli piyango numa-
raları ilAn l'dildi~i ı::iinler 

islerini Nken hitiriyorlarmış .. 
Böyle ı:ıinlerde. en ı:cç saat 
!J da evde nlmnzlarsıı. h'r dr 
ılayak verlcrmiş ... •Nrrlen"• di 
rn sordum 13 ya ında ufak 
tefek. ı;rvimll bir coeuk olan 
Erdo~an Aslan, tl'kf ı::özkrinl 
tıözlerlme dikip cevap verdi 
.. Annemiz lstrn ı:Uçten bunalı
\or. Biz: kardcsll'rlmizin en 
lıilvilkll'rl oldu~umuz icin, e\'· 
rie her ise v:ırıvoruz Su tası)O· 
ruz. çocuk hakı,·oruz. sabahları 
carsı pazar işlerine kosuyo. 
ruz .. ıı 

l 

A\,ıstural) anııı Siitne' ır.ehrlnde bir güzellik miisabakası yapılmış 'e bu miisabakada 18 yaşın· 
dakf July \\'orrad, Pasifik kraliçe.si ilıin edilml~tır. Yukarık.1 resimde (en önde) 1Jali'9 

gôrlilmekt dlr 



Jale Katırcıoğlu Avukatı ile beraber nes'c itinde. 
(l"oto: cVATAilı"• Hilmi ~ahenk) 

la.>an Jale, Arnkat rethl Atasason \e lUuharriıimiz, demir parmaklıklardan çıkarken ... 
ffoto: 11VATA1'"11 Jlilmi Sahcaık) 

ıııan hakkındaki kitabıma başla
mıştım, Dana, Ilarb:ıros Hayret. 
tine nit bir kitap yazıp yazmıya
ca~ımı sordular. Belki gelecek 
kitabım ona ait olur11 

Iuharririn seyahat intibaları 
Amerikanın Sesi Radyosunda 
11 EJllil saat 19 da yayınlana· 
caktır. 
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ti 

-- - - .. ----

Jznı deki facia 
1 ~de hir tiilıin ima!Athaneslnde cıkan yangının sebep oldu

d facia büyük teessur uyandırdı. Dün her tarafta, herkes 
t&ıt)aan bahsediyordu. Far.lanın Kurban Bayramı arifnine 
lıtordınısı, ölenleı in 'e yaralananların çoklıığıı teesı;urıl aı-tıı. 
ıhkta n ... llAıll,e hakikaten çok feddlr. GUnrfüzun, herkesin 
~)bııı bulunduğu ~ınıdn çıkan yangının bu lıadar bU ilk insan 
tlıııır. 1 Eelıep olması aklın kolay kolay kabul edccrğl $1'Y de. 

~ Ctlen haberlerden facianın, lftllerln can kRygısı lle ka
~Pı ~hflcuın ettikleri sırada \ukua seldiği anla ılı)or. E as 

~ Palı olduğu için herkes bir kuçfik J,;apıya koşmu~. bu
~hoııundekl izdiham kaıaya sebep olmuş ... Esas kapı nrden 
'Utı~dı? J\apah durması JSıımsa neden \"Bktlnde açılmadı? 
fı4r tde kimsenin kusuru, kabahati ,·ar mıdır? ... Bunlar ya
•ıtri~ tahkikat neticesinde anla ılıcaktır. Fakat bugıinden 

1 ilde durulması lAıım gelen bir nokta vardır ki o da bu 
~diselerin tekrarlamaması için tl'dblr alınmasıdır. Tütün 

~ lhant'Jeri, hatta birçok f$ yerleri eski konaklardadır. Bun
% a )an"ını:lan konınma, )angın \-ukuunda kurtarma tertl
~la ~k nııksanıhr. Noksanlar tamamlanmazsa bu gibi fada-

\' aflıla~mak ihtimali her uman \'anlır. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Neler kurban 
Etmeli t 

( BaEı 1 incide> 
l.ıJmetll yerlerini te&kil eden mü
barek topraklara sahip kalabil
miştir. 

20 ltıcl unn tn bUyUk vasfı ıporun kUt· 
le halin~ yaytlmuıdır. Bunu nuan ıti· 
bara alan hvlçre uatçılığı bay ve ba· 
ran ıpcırcu r;enı;ligin ıtu.ktertne uygun 
b12Busl bir saat raratmıtıtır. 

'7 

l~ıe alııız Is değil, umıımt toplantı ~erlerinde de ciddi ted
~ ~ aınıak lAıımdır. Çıkı& )·erleri bol olmalı, bunların başın 
4ır D.ıları icabında derhal açacak memurlar bulundurulmalı. . [ 
lıcıaıaeınur, anahtar aramak, kapıyı açmakta gecikmek d:ılma 

J'akal sakin :ı:amaniarda her
kes i5i11e, ı::ucüne dalmak ister
ken, menfaat \"C ihtiras sahiple
rinden miirekkep bir azlık dalma 
ayaklnnmı • iktidar sahiplerinin 
etrafını binblr ince fend, bile \C 

rb a ile çc\ lrmlş l'C fırtınalı ı;un. 
}erde mil) onlarca Tıirkün ı;öıe 
aldığı kurbanların ın:ılısıılıinıi 
kr.ndı hr ahına ı;almağn \C n ır. 
ma~a çalışmak gibi bir ser yolu 
tutmuştur. İ§te bu ~ uzdenılir ki 
milletimiz, beka uğruna hasretti
ği enerjill'ıden, terakki ,.e inki
şaf hesabına de,·amlı neticeler 
almak, Ul;>1k olduğu stwb·pye yük 
selmck lmk!inını bir tUrlii bula
ınanıı5tır. Bundan çıkan netlct'i 
~udur ki bizim derdimiz: toplu
luk hesabına nef6imizdcn reda
klirlığa raıı olmamak değil, hu 
fcdnkArlığın semerelerinden bir 
turlu de\·amlı bir şekilde istifa
de edememekten ibarettir. 

hastahanelerinden birini dyareti esnasında 

* ~ dakiktir ve J 11000 
mllimetttye kadar ayarlanabilir. 

* 1EciiHöl t ta sebep olabilir. 
"ılıtıtlnit'deld fada cok acıdır. Fakat bu bir ders olabilirse 
lııbtı bir clercce azalacaktır. Yok, bu faciaya rağmen, kayıt
C&tır~ız devam ederse bndisenln acılııı bir kat daha arta-

yurt ili' elerlmlz vesile oldu. 
Dokuz, on aydanberl yurdu 

karıs kan geziyorum. Altmıs Uı,; 
l'ila ·eti dolaşmak yolundaki he-

"- Enis Tahsin Til dcfımin yandan fazlasına erqıls 
..................... ___ """' ______ ...,,,,..,,..,,__...,,,....,,....,.,,,..,.,,_...,; bulunuvorum. nu münasebetle 
A her tarafta edindiğim lntıba, 

'l"'erı'ka'dan 25 mı' iyon dolar Turk ,·atandaşlannıtan biirük kıs. il( • mının I~ i kalbll. temiz lı,;11, nerip, 
'r.rden kaçar, hayrı arar insanlar 
olrlıığııdur. Şer yolunu tutanlar, .d . tend· anrak f tisna ·ı tr~kil r.ılh·or, fa. yar im IS · 1 kat va istibııat idareluinın ı:ö1-

- ger.ı • \'r\ a politika ihtiraslarının 
I~~ . <Bası 1. ddel ·otlar inşa etmiştir. Amerikan bataklığı: hıı aılara ya5nmalı ,.e 

ı it hıç olmazsa yarısının Yollar Bürosuna mensup 40 ka- millete kötulıilc etmek lmkAnını 
dtıı n 1 olan askeri tahsisat· dar muhendıs bu sahada Türk -eriyor. 
cta~ılınasına gayret sade- trknlsyenlerine yardım etmekte- Ana m:l\'a lııı kadar trmb oldu-

? r~dır. dirlcr. Yolların kontrolli \'e ha- il-una ı::örı~· yeise kapılmaga sebep 
eıe :r iyi insa edılmlş ~·ol kımı ile bu sahadaki ihtiyaçla· j 'oktur. Sa hırla, tr.rnklnle, lıasl-

1( rının askeri olduğu k{I· rın tesbiti itin baıı mUhlm ka- retle çalı rnıık ,.c yalnıl ve yalnız 
adi ehemmi)cli de ol- rarl:ır alınmıştır. Buradaki Tür- ikna silahımı da)aıını:ık suretiyle 

ı{jrındc durmaktadırlıır. kiye Buyuk clçıliğl mensupları bu meınlekl'lln sh·asi \e içtimai 

11 
1 sa~unma programı çer bu ıslahat ve yeni yolların inşa- havaSlnı o k:ıd:ır temiz ,.e c;af hlr 

, ~ \'erilen para &imdi)e sı sayesinde Tilrklycde kara yolu imle koyar:ığız ki orad:ı riyn, lh
ti,a t bir Yaklt bo~lc bir il<' )apılan nakliyatın ton başına lira§, ,·eltim, gunır mikropları 
lı sarfedllmemlşUr. Ev- kilometrede 131 scntte.n 61 sen- b~ı:;ı:ırnıv:ırak, bii) le mi~r~p~nr 

la atsbaU pJ,ını )ardım tah- tc dıişmÜŞ Olduğunu söylemekle· l'Ulllnılen l'lltanifaşJ:ır lıırhtnnl' 
~!Jldan Turklyeyr. yalnıı dirler. 1 ~!s-miy~rek. il.arıln~ı}a~:ı~. ~kiyr 

"tr· lnsaaı itin 20 milyon do· I Son zam:ınlarda verilen bir lıotıınnııyrrr.kt~r .. Sıy~sı ıı,:~.ıhadı 

Pı•enses 

b··hay 
İngiltere Kraliçesi İkinci Eli· ~ 

zabethin kız kardesı 
Prenses lılargarct artık Lon· 
dranın kibar lokanta ve klilp
lerinde gorünmeyecek. Son 
günlerde bir iki yakın ahba
bının evinde dans etmiş olması 
bunun bir istisnası değildir. 
l\Jargarct bu.gün vaktinin bü
yiık kısmını anne ı ile bir .ara
da geçirmektedir .• 

• e 1 

t .;lıyor 

laedır. 

PERAKD'"DE SATIŞ F1ATLARI: 

F.:rkek kol Nati, çelık, ufak saniyeli T.L 46.-
Erkek kol saati. çelik, ·ortadan snniyf'U T.L 50.-
Erkek 1-."0l saati, kaplama., ufıık saniyeli T.L 65.-
Erkek kol saati, kaplıımn. ortadan niyeli T.L. 69.
Kadın kol saati, ç.elık, miista.t:il T.L. 52.
Kadın kol a.ati, kaplama, yU\arlalt. orta.-

dan sanlyPli T.L 69.-
Ka.dın kol sa.ati. kapl.aıUa, mustatil T.I .. 78.-
0ep saati, fantazı T.L. 45.-

TOPTAN SA nş \"ERİ: 

OMEGA \'f' TISSOT ~:ıat Deposu 

lstanbul, Bahrekapı, Kutlu Hnu, Kat 2 

Günün yazısı 
ılıtılsti. Tıirkiyc de son kararla Turkiyedc bulun;ın Ame- 11 rı ııl:ııılar, bırhırlrrınl' hıırmrt 

~ l'ıl ltinde kendi kaynakla· nkıın yol inşaat mıitchassısları- dııyma.ı:.n. ~n.iisfc~r.k ~-i!li. _ı:aye. 
~l!Ae~~ :tllğl paraları da nın iki yıl daha oradır knlmala· ll'rıte lııı hım lf! ı lıirhııını \'ıulCr 

Prensesin karakterindeki bu 
iınt değişıkliğın sebebini keş; 
Cctmck slit değil. Margaret ba· 
basına çok düşkUndil. Kral da, 
karşılıklı olarak. onu çok se
verdi. Mnrgarct bugün annesi
ni teselli edecek, ona dert or· 
tağı olacıık ) cgane kimsenin 
kendisi oldu~unu biliyor. Çün
kU, resmi işlerile gece gündüı: 
mc~gul olıın ablası aile vazl!c
lcrlni eskisi gibi tam ~ckilde 
)"<'rine gelirrcck durumda de
ğil. JTattA Eliznbcthin bir kı· 
sım l~lerlnl i.lıcrine almak sır• 
rctilc l\targarct nblıısına da 
y:ırclım etmektedir. 

nınrgaret Askot at .} arı~larında 
Yurd ilaveleri 

30 Ağustos 

~
~rek mlikemmel r• temın edilmlstir. ~aymal.(a, hazlı hulmağa alı~ıır:ık-
1 , - Jardır.1 tr. hfiylr. nurlu blrglinlin 

ızıye h'tl • ı·kt'darın ı"kfıs~d"ı hir on cnel f(rlmcsl \'il milletl-h ş 1 en « 1 !ı mbln ılalnıa ı;özr. ol<lığı kurban 
~U 'd 'e fcılakılrlıklardan artık tam ne. 

ı esi bugün Planı yoktur» tice alabilme ı temenn~~• ııedir ki 
j be\Temınm tebrik edl\·orum \"e 
~~llıyo Mıllet Partisi Genel Ba~kanı milletimize saadetler dili ·orum. r Enis Aka)gen dün Ankaradan Ah E • YALMAN 
A.,:ı\a • şehrımııe gelmlElır. Bayram ta· met mı:ı 

ı ta, 29 (ANKA) - 1923 tılini geçirmek Uıere şehrimize ------
~ ~•ehitıer1 için Erzurum'da gelmiş olan Enis Akaygen, ken· B'ır yu"' zu .. cu .. mu" z 

n tabyasında ln&a olunan disi) le gorıişen bir arkadasımııın 
l(t 8tılış toreni yarın ya- .sorduğu muhtelif sualleri cevap- B k 

ı., ~· l3u maksatla İstan. landıt:ırak ezdimle şunları SÖY· oğazı geçece 
e S r, Ankara'dan iki. K:ıy. Jemiştır: 

t tah lvas'tan da birer a kPri - Harici Teknik malzeme yar. 
~ tr~l rı~erlilecck, törende bu· dımı ve buna muv:ızl giden mil· 

uıı l'flııafırlerl Erzurum'a sait havalıır sayesinde memleket-
\>n~ lleUreccktir. tP bir mahsul bolluğu olduğu 
~tıı arıdaki resim Aziziye muhakkak. Eğer bu v:ıziyet, fekli. 
~rn istirdadı için savas- aları gibi iktidar partisinin I· 
ıı h aınan Erzurumlulardan sabetli kararlarının bir neticesi 

.~ ııa?•tte kalan son gazi i e, bugıin her sahada görülen 
q I' unu gtısterl~or. fıat ~uk elışleri de aynı isabetli 

~ ıçt yap! lacak tedbırlerınin tabii bir neticeııl 
mldır? İktidar partisi bugUn 

ap 1 müspet bir iktisadi plftnlan ol-ur arın duğundan bahsedebilir mi? 
rı Mıllel Partisi Genel Ba$kanı, 
V~Ur ( k d Tkar<'t Bakanı Enver Gürelinin Qa an on l' geçenlerde Yerdiği bir bevanat-
I \ l> ta «Harici ticaretin açığından 

• enızcilık Bankası lda· e &ı fız korkmuyoruzD ı;bzlerine temasla 
ll•ıık a ı Prof. Ata Nut· da şunl:ırı söylemiştir. 
ı Uı a Genel MildUr Yar· - İngiltere gıbl zengin bir 

e tab Vi Yenal, refakatle· mcmlC'ket/hcm de harici tanlı· 
01duAlka ''e H:n-uzlar MU· hlıtlerine rai!men bir takım dö· 

lpıırıı u halde: iki şehir hat viz tahditlerini ·harici ticaret aı:ı 
~~bu ı_Ie 200 kişilik bir de- ğını kapamak için - almak 1Uzu-
r v'll, bir araba vapuru f « a ... an Goıu gcınillnin 0 • muaıı duymuştur. Acab:ı nı::il· 
"nı IC're dahi liberıısvon sistemi lis-

\1e h n konulması mera- tcılerlne a~kın tedbirlere baş \'ti· 
~-~ı1ıtıır bulunmu5lardır. rurkcn biz bundan nıı~ıl milsta~. 

, l'ı Dankasının Haliç ni kıılabili.vonı7.. Blılm nibi tek ~ llda yapılan ııraba va· ... 
'e :

1
raba taşıyabilecek ce· ~:ınlinıl dalıi heı;ap l'tmek mec

h acaktır buriyetJndc olan bir memleketin 
. illı \ap~rları ve deniz iktisadb·atını idare <'denler, bu 
kta~ınye tezgtıhlarında kadar bıiyük bir dış ticaret acı· 

"ır R ı 500 1!• karşıcında nedrn hiç bir cid 
\:t . u gemı er dl tedabire baş ,·urmazlıır da, lü-

' til\:t~r."e sUratlerl 14 er zumsuz ıtha!Atı bir türlU diz.ı:in 
(teorı Yuk alabikcek bil· Jemezler. Na)lo nçoraplara, mak 

( nnsı 1 lnrldr.) 
Beşiktaş kulUbünün Denizci· 

iik Şubesi kaptanı Nezihin bU· 
yük emelleri var. İlkini 3 Eylül 
gUnU tahakkuk ettirecek ... 

3 E)IUl 8.30 da Ileşiktastan 
Ka,·aklara hareket edip saat 11 
ııularında deniıe atlıyacak. Ken· 
disi bu denemede. Yunanlı yü. 
zildi İgcnos ile beraber l üz:mek 
istıyor. 

Nezih Canbil, seneye Manşı 
geçmek niyetinde... Bu emelini 
GU ekllde anlatıyor. 

- HUtUn milletlerin yllzlicil· 
!eri, bir kcrre olsun Mansı geç
meğe ~~ebblis etmiş, bunların 
içinde niçin bir Türk yUzilcU bu· 
lunmnsın? 

Ben kac yıllık yüzücUyUm. 
Boğazı geçme te'l;ebblisUnll tek· 
ba~ıma UstUme aldım. GO liraya 
motör tuttum. Dizlerden artık 
ceı;l)·or ... GönUl ister ki, gençlik 
bu mevıuudıı daha ,ı:ıc'tılş imklln
lara malik olsun. İstanbul, Su 
&porl:ırının gelişeblleccği en mil· 
salt şehirlerden biridir. Niçin 
bu şehirde. bir yUz:me havuzu· 
muz dııhl yok? 

Federasyonun al3kasızlığı 
l;Weri çok UzUyor ... 

Eski sporcu, bu tabiri kullan· 
mamalı .... Zira Nezih Canbil. hft. 
Hı ııporcudur, 

fstanbuldan Yalovaya yUımek 
istemiş .•• 

fargaret'in yeni 
ınt'5guli)'etlcrl 

Margaret, sara)'tn resmi ma
teminin sona erdicl gün
drnbcri pclt çok i;ler 

yaptı. EzcUnılc. bazı askert 
birliklerin tefUslerinde, baıı 
hastahanelerin açılı~ında. Ço
cuk yuvalarının toplantıların· 
da hazır bulundu. Son olarak 
d:ı bir Çocuk hastahanesini zi-

yaret edecekti. Fakat o ıı;ıralarda 
çocuk frlcl salgını oldu~u için 
\'az ~CÇ!İ. 

l\Iargarct resmi işlerinde 
lıillıassa, kadın olsun, erkek 
olsun, d:ıhn ziyade gençlerle 
meşgul olmaktadır. Kral ailesi. 
nln diğer mensupları gibi mun· 
tazıımıın killsryc gider. Fakat, 
hü\'i)'etinl belli etmeden.. Ge· 
çenlerde. İngiliz kilisesi Genç
lık Konseyinin Tiyasetinl abla-

Dün Tahran' dn yine 
Nümayişler ya ıldı 

mnsı 1. rlde> 
rlbcn II km. gUnc)•lne düşen 
mezarlığa gitmeyi tasarlamışlar· 
S'I dn, milliyetçi grupların o 
mııh:ılılc miting yapacakları öğ· 
renllince, Feyziye meydnnında 
toplanmıslardır. Kızılların mi· 
tingl umumiyetle s:ıkin gecmi~
tlr. Toplantıya yalnız birkaç po
lis nrnırct clnıcktevdl. 

Diğer tar:ıft:ın Tahran dısm· 
d:ıki mez:ırlıkta toplanan 12 bin 
kadar milliyctı,;I. 21 temmuzda 
ölenlerin lntıkamını alacaklıırı 
husıı~ıında yt'min etmlı;lerdlr. 
Bir İsti p:ırti 1 lideri halka hi
tabrn demiştir ki: Gav:ım. \'e 
diğer sorumlular 4 aya kadar 
cezalandırılmayııcak olursa, ev· 
!erini bıısae:ığız:, !carıbrını veya 
r;ocukl:ırını ı::ığ bır:ıkm1)·nca~ı1~11 

· ı~ ~•ııılan Yan Gbhi ge- vaj malzemesine \'c kumaşa geri 

~~
'dıı arniaıtı tezatıhlarında Asya ve Afrika rnemlekctlerinP 

ihraç edilen incik boncuk ncv'-

- rakat diyor, benimle yUıe
cck tek bir babayiğit bulama-
dım. Nedh Canbil'ln diğer iki 84 yaşında bir alim 

lin inden matalara, liıks otomobil· 
il g lere ne kadar milyonların hed,.r 

~ı'ne ... be' ce edıldij!ini ciddi surette acaba dü-
r ~ünlıvorlar mı'I 
~' lr İktidar partisinin salahiyetli 
~! lns:ınlarından bazı yl'rlt>rde blı nay f muhalefette iken hk bir vaadde ... e işlendi bulunmadık coılrri lsidilirken dl-

' , }\ i!rr ) erlerde de b z iki sene zar· 
~ '•len .iltükpazarda bir el· fınrla hUIUn \'aadlrrlml:ı:I yerine 
~ b rı ~ıs hoksor Rrfet Is- l'eılrdlk tarımda açık trn:ıkus 

111ıı l t?nirıı İsmalll bıçaklı ı,.ckll eden sözleri duvuluvor. 
1'lı { lifıdlse şudur: Demokrat Partinin kanunlardaki 

~ a~ ınaıı l&mındekl bir Antidemokratlk hUkUmlerl ta· 
;\ ~Ocu~ solda içki ictıkten dil ''e ıslah vaadı neden yerine 
'aııt aıar Sınan mahal- r,r.tirllmemistir. 

t.ı<lle eşme sokakta Osmanın Erıi~ Akavgen. Partiler arası 
ı /' rel:~erek kah\ ccıye \'e isbirliğl mevzuunda. böyle hlr 

iten urur etmeğc basla· eyin prensin i ihıırı ile ve hal 
~ ... ~lar ti sını teskin etmeğe ic:ınlarımı ~öre dııima mülalPıı 

~ı~~ hUsbUtUn kızan İsm:ı- PdilPrr.fini, fakat şu ıırada mil· 
~ a'':!ıı ~ır ını masaları kır· lef Partisi itin henüz mevsimsiz 

~~~il t r. l\1Uteakıben dı~a ad f'dılme~i icap ettiğini belirt· 
t ll'ıe)~ınaıı bir nara atarak ml§fir 

() 
1 

an okumağa basla· 
recpıı rada kahvt'nin ônun 
ıı 4 bok or Rafetle kar 
Ji ~aıı enunla ka\'ga~a 

narcı bıçakla İsma 

ilin sol böğründen aihr surette 
varalamıstır. Derhal ilk yardım 
lıast anrsine kaldırılan İsmail 
olmüstür. Refet kaçmı~tır. 

kardeşi ele ytizi.lcU, onların da para-.ütle atladı 
dereceleri Yar. ., 

Krndlsl :Boğazı geçebildiği Parls. 29 (AP) - İnsanın ha. 
takdirde, seneye onu l\Ians de· vatında ihtiyarlık gibi bir htıdi· 
r.iıine uğurlıyabileceğiz... senin mevcudiyetini lnk~r eden 

Avush rva 'da 
f tfpfikler veto 

Yiyanıı. 29 (AP) - Hitler ı. 
d:ıresi ıamanıncla Arycnlerin ele 
grçirdlklC'ri malları, Yahudilere 
iade etmelerine matuf bir Avus
tıı11·ıı kanun tasarısını. Batılı dört 
hlh•Uk rlevlelin tcnı~ilrileri mlit 
tcfikan \'eto etmişlerdir. 

Avustun·adakl mtitkfik kon 
trol komisvonıı icra komitesi ti· 
yelcri bu hususta Rus livesl~·lr 
tam bir anlasmnva varmırlardır. 

Nazizmden zarar r.örenlerin 
tazminat almalarına matuf olan 
hası.a bir kanun tasarısı müttt'· 
fıkler tarafından tasvip edılmiş
tlr. 

84 yasınd:ıkl mrşhur kültür - fi. 
zlkd Bernıırd l\Iac Fadden bugün 
dofum glinilnli kııtlulamak mak-
11adıyle Pariste bir para~Ut atla
yışı yapmı'l:tır. 

Amerlk:ılı nfısir ve açık hava 
meraklısı ihtiyar sporcu. uçak
tan atladıktan ı;onr:ı Sen nehrini 
tutturamamıs 'e nehrin Ilatı ya. 
kasında koraya inmiştir. 

Yine bir kaza 
Çarşamba, 2!l <Hususi) - Ter 

me hr.lPClivesine kayıtlı 21 pla· 
ka sayılı otobüs Samsundan 23 
yolcu ile 'l'ermeyr ı.ııtm!'ktc lkım 
Samsundan bcs kilometre ileri· 
de <:ar~amba fı3 nlfıkalı kamvon
la çarpısmıı;tır. Sür'atle giden 
kamyonun sadcmcsile üç taklak 
otan otobUs lı:lndekl vokulardan 
12 tanesi ağır surette yarnhn· 
mıstır Otoblls tamrım1yl11 rıarça· 

lanmıştır. Yaralılar m"m1rketı· 
miz hastanesine yatırılmı~tır. 

sındıın devir ·aldı. 
Rrsmt matemden sonra As. 

kot at yan larında ilk defa gö
rünmesi moda mütehassısları 
için bndisc oldu. ÇUnkU kusur. 
suz bir şekilde giyinmişti. Mo· 
da dergileri günlerce hep on· 
dan bahsettiler. 

E\lenecrğl adamdıı 
rütbe aramı)or 

Margaret, v:ııiyeU icabı fazla 
dost edineme:r eccğlne, ve 

an'anayc göre, halkla fazla te
m:ıs etmesi gerektiğini biliyor. 
Bir kere, küı;Ukken bir otobü
se, hüviyetini bclll etmeden 
binmişti. Arkalarından birinin 
kendisini tanıyıp fışinalık etme
si üzerine hemen onun yanına 
gitti ,.e kendisini gordilğilnli 
kimseye sö~lcmemcsini sıkı sı· 
kı tenbih etti. ?ılargarct, srçe
ceği rşin muh:ıkkak üksek 
rütbeliler arasından olmasına 

Kral Favsal 
Dava edildi 

( nası 1 incide) 

lund isimli bir şahsın Faysal a
leyhine 1.000.000 dolarlık bir 
tazminat dıi.vası :ıı;mıe olmasıclır. 

irwln Glclund, 30 Kasım l!lil 
de Irakta haksız yrre tevkif edil. 
diğinl iddia etmekle ve bu sebep. 
le Kraldan taıminat istemekte· 
dir. Gielund o tarihle bir Kara
clıl • 1stanbul uçağı ile Jrak'a uğ
radığı zaman na ra limıınındaki 
resmi makamların krndı~lnl se
bepsiz olnrak \C muhtemelen bir 
benzetme netice i 3 saat müddet
le te\klf etmişlerdir. 

Dı~lşleri Bakanlığı yaptığı a
çıklamada tıııkı Büylık Elçilerin 
olduğu 1:ibi Kralın da siyast do. 
kunulmazlığı olduğunu kaydet· 
mlştlr. 

Irak Kralı ııleyhinde 1.000.000 
dol:ırlık dava açan İn\ in S Gic
lund taııınmıs bir senıı110 mu
harriridir. 

Gielund •.Muse\i olduğum için 
tevkif edildim• demektedir. 

C. H. P. lilcr Açıkhava 

toplantısı yapıyor 

Balıke.llr, 29 (Hususi) - C. 
H. P. Iıler 3 Ey!Ulde Ayvalıkta 
bUyük bir Açık ha\·a toplantısı 
tertip elmı.,Jerdır. Bu toplantıya 
Ege Halkçtl:ırının da aeniş öltU· 
de katıl:ıoıı ı ıınla.ılmak"tadır. 

Diğer taraftan, D. P. çevrele· 
rinde de hazırlıklar yapılmnkta· 
dır. Demokrat Partili ımetve 

killeri 7 eylfılde sehrlmiıdc bir 
toplantı yapac:ıklardır. Diğer t:ı· 

raftan İnönü ilo Millet İ•arllsl 
ileri gelenlerinin şehrimize gele· 
cekleri eaylnları dolaştığı şu gün 
)erde p:ırtilcrdekı bu hum'11alı 

faaliyet siyasi çevrelerde ilgi ile 
takip cdllmektedlr. 

pek ehemmiyet vermiyor. Zira, Ekibimiz raaliyef 
pekfüı bilıyor ki riltbe, bir e-
mirle, her an. herkese verııe- Halı"nde 
bilir. Prenses, evlenecrğl a· ı 
damda, her seyden CV\'el kuv- ( Başı l incide) 
\'etli bir karakter aramaktadır. rimiu:le her vilavet hakkında 

<Rısı t incidt-l 
hisar cenubunda ve doğusunda
ki halları yarılmıştı. Yunanlı
lar me\'lilerini bırakarak sima. 
le do ru kacmıslerdı 28 Ağus· 
tosta birinri ordunun tazyikı 
pek (;iddetll olmu~u. 

Eğlence zamanlarına alt ha. coğrafi malümat ·da bulundura-1 
her ve resimlerin gazetelerd" cağız. 
çok yer alması Prensesi llıll· Orta Anadoluda turunu ta. 
)or. Bu hususta: mamlıyan ekıbimizdc Ahmet 

c Başk:ıları çok çalı5ıp da Emin Yalman, )azı hc)elimız. 
eğlenceyi hak ederek eğlendi den Kemal Aydar, Foto heyeti 
mi herkes normal karşılıyor da, mızden Mustafa Ba)kal ve Sam. 
benim eğlenmelerim hAdlse 0 • sun. mu~abirım!z Zarifi Atanıer 
luyor. Halbuki ne kadar çok vaz:fe ~o~~Uştur. . 
çalıştığıma kimse dikkat ctml· Ekibımızın bundan sonrakı se. 
yor , Diyor yahat hedefi Ardahan, Kars, 

·1 .. k p. b .. li 
1 Van ve Diyarbakır havalisldır. ... ın renses u soz ar. 

tık söylememelidir. ÇUnkU İn· 
gllizler. onu, milletine ne ka· 
dar bağlı olduğunu. milleti i
çin ne kadar yorulduğunu bili. 
yor ve eğlenmeyi de kendisinin 
en tabii hakkı sayıyorlar. 

''· B. . 
Cumhurbaşkam iş 
Bankası heyetini 
Kabul etli 

<Bası 1 lncidel 
de, umumi inkişaf ve refah ha· 
vası içinde idrak etmesinden do 
layı kendilerine tebriklerini de 
arzctınişlerdir. 

Cumhıırlıa~knnı. bUyilk bir lh 
füas \'e salahiyetle bankanın 
vük~ck sevk ve !deresine isti· 
kamet veren irsadkfı\' beyanat
ta bulunmuşlardır. Banka men· 
fantlerinin memleket menfaatle 
rindcn ayrı olamıyacağına ve 
bankanın Jqırulu&tında h~kim o· 
lan görüşlere avdet lilzu"-na 
ı~arct buyur:ın Cumhurbafkenı. 
banJcanın hissedarlnriyle, rnov· 
du:ıt sahipleriyle ,.e personel 
kadrosblo büyük bir memleket 
mliessc.ııesl olduğunu tebarUz 
ettirerek,· sevk vo idaresinde 
nıcınlckctı:e kenrlisinden bekle· 
nilen hizmetleri tahakkuk ettir· 
mek vazıfe \'C mesuliyctini ta· 
şıd ığına. banka ve idarecileri· 
nin bunu başaracak mevkide o\ 
duklarına emin bulunduğunu i
fade, yeni senesinde de mUes· 
ese' e b:ışnrılar temenni etmiş-

lerdir. 

Cavit Bey ve arkadaşları-

nın kemikleri 
Eski l\laliye Nazırı Cavit. Dr. 

Nazım, Nail. Hılmi Beylerın An· 
karanın eski mezarJığı cİ\·arında 
\'e bir arada bulun.an kemikleri· 
nin fstanbula teUrildiğl ve pcr
liembe ı:OnU saat 16 da dini me
rasimi müteeklp Asri Mezarlık· 
ta bir arada defnedilecdI hak
kında gazetelerde bir ilan rıkmış 
tı. 

Bu llAn Uzerine evvelki gün 
saat on beş bııı;uktan lt~aren 
bir çok kimseler Asrt 1\lczarlığa 
gitmi§ler, fjikat kapıcının uböy 
le bir §eyden haberimiz yoktur. 
cevabı ile karşıla§arnk geri dôn· 
mU~lerdir. 

Piyade Atıı Okulunda 

diplomalar verildi 
Hunııı ıtuhnbırın.,uıın 

Çankırı, 29 (Hususi) - Bu· 
gün uat 15 de Pıyade Atıs Oku 
!unda t<'mel kursuna seçilen 1151 
öğrencıye merasimle dıplomala· 
rı verılmlstir Torcne, öğrenci 
subayların. bal\do ile birlikte söy 
ledıklerı Istikifıl mar&ı ile bas
lanmı5 \'e okul komutan muavını 
Albay Celal Dora oğrencilere ve
ciz bir hitabede bulunmuştur. 
Albay Dora bu hitabesinde öğ. 
rencilcre \'azifelerını hatırlntmıs. 

«- .Muhafazasını deruhte el· 
tiğinlz milli mukaddesatın korun· 
maıa, ancak yüksek ahlak defis
mez .karakter sahibi olmakla 
mümkünriılr. t~zcrinize aldığınız 
'aılfe, mıllet tarafından şeref 
ve namusunuza tevdi edilmiş 

T. H. K. nun bir uçağı kutsi bir emanettir. İçeride "e 
dışarıdaki düzgün tavır \'e hare 

kazaya uğradı kcllerinizle milletin sevgı ine 
Çorum, 29 - Buıün Turk ha. ve saygısına lAyık olmağa hak 

ıbaret filosu saat 10 da 5ehrlmize ka~.anınıza demiştir. 
ibaret Iilosu !iaa tlO da şehrlmıze Oğrencikr adına bir subayın 
gelmi&tlr. Sabiha Gökçenin lda· ı konu masını!ın s?nra diplomı;. 
resindeki bu filo, ö:Ieden sonra lar tevzi. cdılmlştır. Alkı~ıar a 
şehir üzerinde tr.şYik uçuşları rasında dıplomalarını slan subay 
yapmış \"e halktan istekli olanla· !ara Ti.lmg~n~ral Ayna,öz basa 
rı uı,;nfa bindirmlstlr. Fakat hu rılar dılemıştır. 
uçuşların başlangıcında müessif Konya'da otomobil bir 
'bir kaza olmu,tur. Hareket eden 
bır tayyarenin kalkış sırasında 
arıza yapmaslle önüne gelen bir 
ağaca çarpmı- \'e tayyarcnın 
pen·anesi ile dlıer bazı kısımla 
rı parçalanmıştır. Bu kazada 
pilota bır sey olmamış. uçakta 
bulunan halktan biri yaralanmış 
tır. 

çocuğu çiğnedi 

Konya, 9 {Hususi) - Buı;iln 
saat 16 sıralarında İstanbul carl· 
dııslnden iilmektc olan şoför 
Ahmet idaresindeki 86 plaka sa 
yılı otomobil. Ani olarak ônlln" 
çıkan şehrimiz.in z:engin tUccar 
!arından Ahmet .Mucibin eltı 

29 Aıtwtos ek amı diişmanın 
bes fırke ı yakalanmıştı Bugil
r.e kadar sür<'n sava~lardan ""· 
ra Yunan orduları crnuptan bi
rinci 'e Hinci ordularımız. i
mal le garptan da süvari kolor
dumuzla Aslıhanlar mıntaka
sında tamamen çevrilmi$1i. 30 
Aıtusto ta hrr taraftan turrıtz 
edilerek dUsmanın kısmı külli
si imha olunmııstu. 

30 A~usto ta zalim , . .,. mağ. 
nır bir orduyu perişan roen 
frdaktır \'e kahraman Türk as. 
kerlcrl her tiirlıi tekdirin Us
tıinıf P bir <'cl~det nümunesi Rös 
termi }f'rrli rtık 'atan kurtul
mu tu Muz ffor haskumandan, 
ordularını Akdeniz sahillerine 
ı~al edeC'"k tarihi <'mrini hazır
lıvordu. fzmlrde karava eıkan 
rlüşman, 1zmırdPn denize dökil
lccckti \e ıfökUldU 

Feridun FAı:.ıl Tiilb,.ntç.I 

İstanbul <:azetedler ı;endlkası 
Rqkanlığından 

' hrvtt topl111t111 

kın'armı 

\:aıırrtY• 

l - f't 

lcunmaıı 

daro h• ttl raponnıuıı 

brıu 

.ı - "• • ~ut b•T•l nln tek ıCeri 
~ - ~ mltr 

ti - D itkin. 

- Burga:z:da 

DENiZ 
KLÜBÜNDEN 
Klilb.ımuz 1951 • 1052 ~e 

nesi genel kurulu 6 Eyl31 
1052 tarlhınc mUsadıf CU· 
marte ı glinil ~ut 22 de 
Klup bınası d bıltnde .i'.it· 
yen toplırnarali.ıır. Asil fı. 
ıaların teşriflerı rıca o?u· 
r:Jr 
Gt snF.i\1: 

ı - İdare Hey'eti rapo 
runun okunması 

2 - Hesapların görülm<' 
sı. 

3 - E kı İdare ıtey'eti· 
nın tbra ı \C ~en•!ıınln se 
ılme 1 
4 - !\Jız mnamenın h~zı 

maddel r n rı tA:lıli 

) aşındakı o runa çarpmıştır. Yt· 
ralı çocuk ba)' ın bir halde h• 
tane~ e 1:oturultirken yolda 6', 
muştılr. 
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!il r .ı Hat an D toplu 

Emlak ankas! 
Ağustos Çekilişi Talihlileri 

Büyük ikramiyesini Teikil Eden lstanbul 

ERENKÖYÜNDEKİ EV 
ANKARA ŞUBEMİZDE (5433) Sayılı HESAP 

SAHlBI BAY FAZIL YEGÜL'e isabet Etmiştir. 

DIGER iKRAMiYELER AŞAGIOADIR. .. 
Ankara Şubesinde : 

TJ,, 

16i85 No.lu hesap sahibi l\loran Eris'e 500.-
7333 '.\Iustafa Uzses'e 100.-
2761 Münire Kulaksızoğlu 100.-
8777 lcllba Acar 100.-

lstanbul Şubesinde: 

112 (Pangaltı) llustafa ,\rif Tezer 500.-
29330 .No lu hesap sahibi l\Jübcrra Cin 500.-
24778 Hasibe Korca 100.-
22594 Emine Şükriye Cncan 100.-
15967 llediha Çakar 100.-
Yapı tasrf. 10069 20 · 36 Diran Minasyan 100.-
20749 • Şerafettın Türker 100.-
11511 Sabiha Müren 100.-
27644 Sofiy a ~lila lOct.-
31030 Fatma Günaydııı 100.-

lzmir Şubesinde 

765!) No.lÜ hesap sahıbi F crhat Akmelek 1000.-
7184 Ha~an Sağı~man 1000.-
8032 Nıhal Er 100.-

Adana Şubesinde : 

2414 No.lu he ap sahıbı Edıbe Torunay 100.-

Malatya Şubesinde : 

249 No.lu hesap sahibi Nurettin Erkın 100.-

Gaziantep Şubesinde : 

370 No.lu hesap sahibi Hasan Büyükbc,şe 100.-

EYLÜL ÇEKİLİ$İNE 
iŞTİRAK ETMEK ÜZERE 200.- LİRALIK BiR 

HESAP AÇTIRINIZ. 

-AMERİKAN EŞYA MÜZAYEDESİ 
Bugün Saat 14 de 

DİKK.\T: Müzayede bugiın saat 14 de. 

Mr. l. JONES AMERiKAN vıs KONSOLOSU 

Bebek Arifi Pa a Konısu. 16 numaralı villa. 
(Holıcrt Kolej Otobüs Durağında). 

·Ba)ramdan ev\el diğeı· bir Balıy.ra•ıı•1 •. n•••i 
---·--PORTAKAL 

-KIZILAY 
iSTANBUL AŞOCAKLARI N DAN: 

Kurban ellerini ) oksulları iaşe eden semtinizdeki 
Kızılay Aşocağına \Crinız. 

·-•ooKTO R-mllllııı. 

Raif Ferit Bir 
\'erem ve Dahili llastalık 

ları l\lütehas ı ı 

~ıuayenebane Be5lktas 
framvay Cad. Emniyet Snn 
dığı yanında No. 12, Tel: 
84395, Muayene 17.10.5 Ev 

Vali Konağı Cad. No. 33 
Başaran Ap. Kat ı. Telefon: 
83684. 

SAHiBiNiN SESi 
l~Na.ERIN HER YERDE ARAYJNIZ 

PIKAPLAAINIZI YORMAZ 

PLAKLAAINIZI A$1NDIAMAZ 

-·--- l ' A T A N --- ... --------------·--------------

Elimizin beş parmağt biri
birlerine benzediği gibQ ..... 

Lastikler de dış görünüşte 
biri birlerine benzeyebilir, 

~ ,,;,J 
~ ,,. 
// 

- / IJ 

7ff itr_o~tca ''9i I 
ta«dama} , , , . 

DunY,amn her hangi bir yerinde bir şoforu 

durdurup hangi lastik markasını tercih etli· 

j;ini sorunuz. Size GOODYEAR diyeceği 

muhakkaktır ... Zira dünranın her tarafında 

kullanılan GOODYEAR lıcr turlü yol ve 

arazide tecrube cdilmi~ ~e fazla dayandığı 

ispat edilmiştir. GOODYEAR in mp arazi 

Kamyon lulıl<lerıde bu husulll. en dayanık.lı 1 
listık oldu~u lecrObelcrlc i.~o.11 r:dilmıılir .J 

000> ,E 
markasını taşıyanıdır. 

Turklye Umum Mlimeaslll: 

TATKO, OTÇMOBIL LASTiK ve MAKiNE TiCARETi T. A. $. 
Taksı,;.. Bahçesi karşıs ı No. 3S 

Telcforı . 8~ &2249 - Telgraf~ TATKO • lıtanbul 

29-Ağustas-952 Apartman lkramiy~si Keşidesinde 

. 
EMNiYET SANDIGININ 

Çifte Havuzlardakı 

2 Daire li Apartmanının Tamamını Sandığın 

Merkez Şubesinde 

16920 Hesap Notu EMiNE GÜLLER Kazanmıştır. 

6wHIUk işi ritdzf 

SCHULER 
Meısew ce.lecr 

"" 

st11atile ttA~zi 
diuiz ! 
~~ 

I 
E VI 

Türkiye Kömür Saflş ve Tevzi Müessesesi 

İsi an bul Subesinden 
4.0.1952 gününden itibaren noı mal nıe aı.)'c döı:J!eceği s.ı 

~ ı~ halkımıza duyunılur. 

Me al saatle:-1: 

Beyoğlu, 1 tanbul, K:ıdı
köy ve Üski.idar S.ılış Bü 
rol arı. 
m~r. saatlel'J: 

9.-

13.30 

o.-

12.-
17.30 

12.-
13.- ll>.-

(14098) 

17 nci BEYNELMiLEL SELANIK 

FUARI 
7- 28 Eyful 1952 

Yolcu biletlerine ve emtia n:ı\lunlarına tenzilat \e 
teslıhat yapılır. 

r·azla malumat için Yunan BüyUk Elçiliği Ticaret :\Iü· 
J\ irJiğine müracaat. Ağa hamam 32, Beyoğlu. 

............ llllliıı ............... .. 

.,,, .. 
e Bof, dif, adale, sinır og 

rını süratle teskin eder· ,.ıı 
e Romat izma , lumbago. 5

;,.. 

ve sızılarına karı• t 0 

tavsiyedir. o' 
ıoıtl e Bayanların muayyen dl' 

lardaki sancılarında sorı 
, ece faydalıdır. 

KİNİNLİ 

-----~ 
MÜ H E N D İ S A LI N A ~-~-İ. 

Toprak MohsulJeri Ofisi Genel Müdürlu911 
Bölge mıntakalarımızda kurulacak portatif çelık h:ıl1 

şantiyelerinde çalı)lırılmak ü.ı:cı c yüksek muhendıS 
caktır. . e 

Taliplere. tayinleri halinde liyakat 'c tccrübelcrın 
35.- otuz beş liraya kndar yem1iye verılır. biri 

isteklilerin lümmlu vesaik 'c bonscrvıskm le 
4.9.1952 ak~amına kadar Genel i\lltdiırlliğe milıacaaUarı 
olunur. < 13983) 

16 m.m. 

Dünyanın en sağlam, en ı;ok satılan, zarif, ı;ok ~,ı 
projeksiyonlu, t~bir ve kU\'Vetli sc e malik, prıı 

MAKİNE LERİ 
. 

SiNEMA 
Yerli \e dııblfıj , yülleıtc fılm stoku, yalnız , . 

HEURTIER MAKİN ELERi 
Sahiplerine TEXZILA'l'Ll olarak takdım edıJır. 

Türkiye Umu mi !llimes ı ll 

1 clg: Lifltı\D, 

ISTANBUL 

--------------mES~ . Hava Kuvvetleri Komutanhğmd~d · 
1 - 1952 r:kim ayında 1076 sa~ ılı kanunun 29 ~ı. d. ' 

göre Yedek Sulnıy mu\azz:ıflık hızmctını bıtırıtlıı O 
ı Ekim ID52 ele bitirecek olıın F:ıklillc. \ uk ı 
\ 'C olguııluğuııu \Crmış li e mrruıılarınd.ın ." 

1 
ıı 

tekleriyle toh ıl hariç 6 sene hizmet etme '1 b" 
edenlerden uçucu yetiŞtırllmek iızerc Yedek su 
nacaktır. 

2 - Giriş şartları: 

a) Tiirk vatanda~ı olmak. 
b) Kendisinin \'e aile ının kotu bır halı 'c 

lunmaınak. .
0 

,ıı 
c) Vücut yapılnının düzgün, sağlam, en az l 6 

1.90 boyunda olması. 
1 

, 
d) \'apıl:ıcak sıhhi ınlla)enelcr, beden kabılİ\l'l od 

nıeliğinin ı Biiliiııı l l, 64 • 76 cı nıaddrlcrrlıı; 
evsafa iörc ilk muayeneleri varsa her a~k1\1111 ı _. 
be nıerkcılndeki tanı teş<'kküllü ıısk<'rı 1tn5 rıeler 
de; yoksa tam tcşekkiillii ıııcrnlekct hııstaha 

11 
, ~ı 

de yapılacaktır. ilk muaycneleri k:ızananlıı~ 1ı 1ııdt"' 
ca Eskişchirdeki ha\'a sıhhı nıuııyeııe mcrk~ 
uçuculuk muayenelerini kaz.ıınınııları ~erek! ·c ~ 
. ~ r e) I:.teklilerdea olgunluk imtihanını \'CınııŞ lcr·ıı-~~ 
zunlaı·ının 2J, yüksek okullardan lstcklı 

15 
fY 

~ üksek okul mezunlarının 26 yaşlarından 
1952 gününe kadar gün almamış olmaları ·ıcrı 

3 - Tekeftül ettikleri hizmetleri bitırenlcr iste~ı~nııırıı 
. dırde :\Iilli Savunma Bakanlığının göreceğı ~cctlı 
ihtiyaca göre mU\azzaf sınıfa nakıl edılebl t 
dir. 

11
1' 

h3\ 11 4 - Uçuculardaıı uçusta mU\affak olamayaııl:ır f. 
hizmetine nakil edileceklerdir. . 

11 
r c s 

5 - Uçucu olarak yetişlirileccklcrin tahsil sure.)! cıındc 
uçuşta muvaffak ol:ıma~anların ha\'a ~er hııın hlıııt 
sene hizmet cdeccklcrınc tlnir ııotcı den bır t:ııı 
nedi vermeleri şarttır. ıı ' 

6 - Diğer mufassal ve lüz ıınlu maliııııat için :ı~~~~cırı1 
bclerinc. ha\'~ hirlik \'e tcşkillcrıne bawuru d r ır 

7 - f ~teklilcrin en ~cç ı:; ı·:y lul 1952 gıiııunr i-~ 11 ı/ 
kcmmül etmi~ l'Vraklarını !lava llnrb Okulu ' 
lı~ınclıı tıulıınrlurıılmnlıırı ilıin olunur_ .. 

lmtıvaı ~ahıhı · "'' !" Kora.F ı1ıı'' 
• 1 11ıt1 

Bu sa\ ıda uıı l:ılf'rını fiılpn ırlarP Pıll"o mı· u -' 
1\11:1.111 \ ' l""l-:11 _ 15111ıı 

l \ '.\l'A:\ l Gllf'll"l' llılı '" rıl nıtı~ıırılık 1 \ ~ 
V \ f :\ ~ 1\1 :\ T r. \ A ~· 1 

' ' ' ~ 
' ' 
' 


